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Förord
Denna studie utgör det sista momentet på vår treåriga utbildning på
Lantmäteriingenjörsprogrammet på Högskolan Väst. Ämnet för denna studie har varit
intressant, lärorikt och bidragit till fler erfarenheter tack vare intervjuer med verksamma
tjänstemän inom branschen.
Vi vill tacka Partille kommun och Johanna Kirudd för idén till detta examensarbete samt för
all hjälp och stöttning när den som mest har behövts. Vi vill även tacka vår handledare Ulf
Jensen på Högskolan Väst.
Vidare vill vi tacka Marianne Carlbring, Jenny Hansson, Linn Gustavsson och Ulf Ernstson
på Högskolan Väst som har bidragit med tips och stöttning för studien samt för det
vetenskapliga skrivandet.
Tack även till alla de kommuner och lantmäterimyndigheter som har ställt upp på intervjuer.
Ni har bidragit något enormt och gett oss relevant material för denna studie. Utan er hade vi
inte fått fram lika fullt relevant material.
Högskolan Väst Trollhättan, den 27 maj 2019

Sanna Mustakangas och Jenny Tallheden
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Sammanfattning
Kommuner har planmonopol i Sverige vilket innebär att de har ensamrätt att ta fram och
anta detaljplaner. En detaljplan reglerar hur kommunens mark- och vattenområden ska
användas och upplåtas. I planen regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och
kvartersmark. Allmän plats är sådan mark som parker, natur, torg eller vägar som är till för
allmänhetens behov. Upplåtelser av allmän plats får i regel inte ske för enskilt ändamål, då
den allmänna platsen är till och upplåten för allmänna intressen. Platsens användning ska
redovisas i plankartan med tillhörande planbestämmelser som är juridiskt bindande. Således
ska den allmänna platsen bland annat vara tillgänglig för utryckningsfordon.
Fastighetsbildning ska ske i överenstämmelse med gällande detaljplan. Vid beslut om en
fastighetsbildningsåtgärd kan kommunen i sitt planerande bedöma en åtgärd som en mindre
avvikelse enligt fastighetsbildningslagen 3:2 om det inte motverkar syftet med planen.
Det har ifrågasatts om det är tillåtet att upplåta allmän plats för enskilt ändamål. Vissa
kommuner menar att syftet med den allmänna platsen försvinner om den upplåts för ett
enskilt intresse. Andra menar att det finns behov. Skälen som har använts är mindre avvikelse
från detaljplan, att syftet med detaljplanen inte motverkas samt att den allmänna platsens
tillgänglighet för allmänheten inte påverkas i större mån. I studien framgår att tillfälliga
upplåtelser regleras i ordningslagen och upplåts med ett polistillstånd. Permanenta
upplåtelser regleras i jordabalken samt i fastighetsbildningslagen och kan upplåtas via
nyttjanderättsavtal eller servitut. I denna studie avser den allmänna platsen den som anges i
plan- och bygglagen samt motsvarande definition av offentlig plats i ordningslagen.
Syftet med denna studie är att beskriva rättsläget kring upplåtelse av allmän plats för enskilt
ändamål. Studien ska även ge svar på hur utvalda kommuner och lantmäterimyndigheter
förhåller sig till frågan. Vidare avser den att belysa de bakomliggande motiv som de utvalda
myndigheterna har för sina beslut. Studien har avgränsats till att endast behandla upplåtelser
i form av nyttjanderätter och servitut.
Efter genomförd studie kan vi konstatera att enskilda upplåtelser förekommer på allmän
plats. Kommuner upplåter den allmänna platsen främst med motiveringen som en mindre
avvikelse från detaljplan och att syftet med platsen inte motverkas. Vidare konstaterar studien
att det råder delade meningar om lagstiftningen bör förtydligas eller ändras. I dagsläget kan
författarna till denna studie se att frågan om upplåtelser av allmän plats bör hanteras tidigt i
planprocessen. Genom att få in frågan tidigt kan myndigheterna undvika en tidskrävande
och dyr planändring. Vi ser även att det finns ett behov av att ändra eller förtydliga
lagstiftningen.
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Abstract
Municipalities have the plan monopoly which means that they have the exclusive right to
produce and adopt detailed plans. A detailed development plan regulates how land and water
areas should be used and granted. The plan regulates which land that should constitute a land
for public space and an area for building sites. Public space is for example land as parks,
nature, squares or roads that are made for the public's needs. Public spaces are usually not
allowed to be leased for private interests as they are made for public interests. The use of the
site's must be reported in the map for the detailed plan, with associated plan regulations that
both are legally conclusive. The public spaces should, among other things, also be available
for emergency vehicles. Property formations should compliance with the current detailed
plan. Minor deviations from the detailed plan can be made if the deviations are compatible
with the purpose of the plan, according to the Real Property Formation Act 3:2.
It has been questioned if it´s allowed to lease public spaces for private interests. Certain
municipalities mean that the purpose with the public spaces disappears if it is leased for a
private interest, but other municipalities think that there is a need. The selected authorities’
reasons for the leases are minor deviation from the detailed plan, that the purpose of the
detailed plan is not counteracted and that the public place's accessibility to the public is not
affected that much. This thesis clear that land which is leased temporary regulates in the
Order Act of Sweden and is leased with a police license. Permanent leases regulate in the
Code of Land Laws forms part of the Statute Book of Sweden as well as in the Property
Formation Act and make the leases with a use agreement or an easement. In this thesis public
spaces definition that specifies in the Planning and Building Act and the corresponding
definition in the Order Act of Sweden.
The purpose of the thesis is to describe the legal situation concerning private leases on public
places. The study is supposed to describe how four municipalities and two land survey
authorities deal with the issue. The study also intends to clarify the underlying motives that
the selected authorities have for their decisions. There are several rights to apply for private
interests in public spaces. The authors of this thesis have defined to only investigate whether
it is possible to grant land for private interests through easements or rights of user.
After completing the study, we can conclude that there are shared opinions about whether
the legislation should be clarified or changed. The authors of this study can see that the issue
of granting public space should be dealt with early in the planning process. To start setting
the issue up early, the authorities can avoid a time-consuming and expensive change of plan.
We also can see that there is a need to change or clarify the legislation.
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1. Inledning
Idag förtätas städerna och tätorterna. Att koncentrera utvecklingen till en mindre del av
staden ökar förutsättningarna för en hållbar tillväxt med energieffektiva strukturer, hållbart
resande och ett attraktivt stadsliv. I planeringen av staden ska kommunen ta hänsyn till en
rad olika intressen, såväl allmänna som enskilda1. Syftet med detaljplaneringen är att skapa
ändamålsenliga byggrätter där kommunens mark- och vattenområden säkerställs för att vara
varaktigt lämpliga.
I staden där platsen för byggnation är begränsad, placeras byggnader i fastighetsgräns vilket
medför att grundläggning och ledningar hamnar på den allmänna platsen utanför
fastighetsgräns. Likaså är balkonger och skärmtak, exempel på sådant som hamnar ovanför
den allmänna platsen. Allmänna platser är gator, parker, natur eller torg som är avsedda att
vara tillgängliga för allmänheten och dess intressen. Den allmänna platsen täcker såväl in
aktiveter, rekreation, lek och allmänna anläggningar. Samtliga aspekter väger tungt för den
sociala hållbarheten i kommunernas detaljplanering.
Enligt gällande rätt är grundregeln att det inte är tillåtet att upplåta allmän plats för enskilt
ändamål, mer än ytterst tillfälligt. Enligt FBL 3:2 finns det dock utrymme för permanenta
upplåtelser som förespråkar mindre avvikelser om det inte motverkar syftet med planen.
Finns det utrymme för att upplåta den allmänna platsen för enskilt ändamål eller står detta i
motsägelse till platsens syfte att vara tillgänglig för alla? Finns det skäl för att se över
lagstiftningen?

1.1

Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att enligt gällande rättsläge upplåta
allmän plats för enskilt ändamål, samt att undersöka hur utvalda kommuner och
lantmäterimyndigheter hanterar frågan. Studien ska ge svar på om enskilda upplåtelser på
allmän plats förekommer i praktiken och vilka upplåtelseformer som tillämpas. Syftet är även
att belysa de bakomliggande motiv som de utvalda kommuner och lantmäterimyndigheter
har för sina beslut. Vidare ska studien ge svar på om de utvalda myndigheterna anser att det
finns ett behov av att se över lagstiftningen gällande ämnet.

1.2

Frågeställningar

Studiens utgångspunkt är att undersöka hur rättsläget ser ut för upplåtelser av allmän plats
för enskilt ändamål. Huvudfrågan är om det är tillåtet att upplåta allmän plats för enskilt
ändamål i detaljplan samt undersöka hur de utvalda kommunerna och
lantmäterimyndigheterna förhåller sig till rättsläget. I studien behandlas även frågan huruvida
myndigheterna ser att avvikelser kan vara nödvändiga för att säkerställa en viss flexibilitet.

1

Göteborgs Stad, ”Bostadsförsörjning i Göteborg, Regionala planer och planeringsförutsättningar, s. 8.
1
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•

Hur har frågan om upplåtelser av servitut och nyttjanderätt på allmän plats löst i sex
utvalda kommuner och två utvalda lantmäterimyndigheter?
o Vilka motiv ligger bakom besluten?

•

1.3

Finns det skäl för att se över lagstiftningen?

Avgränsningar

I studien undersöks servitut och nyttjanderätt på allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap. Därmed granskas exempelvis inte upplåtelser på kvartersmark inom
detaljplan eller planer med enskilt huvudmannaskap i samma utsträckning. Studien behandlar
inte heller olovligt nyttjande av allmän plats utan grundas på överenskommelser och avtal.
Vad gäller rättsfall har författarna studerat olika typer av huvudmannaskap samt
upplåtelseformer av allmän plats för enskilt ändamål.
Undersökningen kommer bestå av fyra muntliga intervjuer med kommuner i dess roll som
planmyndighet samt två intervjuer med lantmäterimyndigheter, där en är kommunal och den
andra är statlig. Kommunerna som har intervjuats är Vänersborg, Partille, Färgelanda och
Göteborg stad. De intervjuade lantmäterimyndigheterna är det statliga Lantmäteriet i
Uddevalla samt det kommunala Lantmäteriet i Göteborg. Vidare har även två kommuner
svarat på en enkätundersökning, dessa två kommuner är Mölndal och Halmstad. Studien
behandlar inte frågor relaterade till kommunen som fastighetsägare. Studien kommer inte
heller att behandla frågan om ersättning för upplåtelse av allmän platsmark.

2
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2. Metod
I detta kapitel redogörs för vilka metodiker och tillvägagångssätt som har använts vid
framställandet av denna studie. Teorin bygger på information och data av den del av
verkligheten som skall studeras och som benämns empiri. Att finna samband med empirin
och verkligheten är en central fråga inom filosofin, metavetenskapen och likaså allt annat
inom vetenskapen2. Metoden i detta examensarbete baseras på en blandning av en juridisk
metod samt en kvalitativ metod för att förstärka det vetenskapliga resultatet. Begreppen
beskrivs vidare nedan.

2.1

Juridisk metod

Att läsa och studera juridik kan tolkas pragmatiskt. Jurister arbetar exempelvis i frånvaro av
tydlighet och precision när de svarar på en juridisk fråga. Sällan handlar det om att läsa en
särskild paragraf utan mer om att tolka de källmaterial som finns tillgängligt, så som
förarbeten, rättsfall och praxis. Tolkningarna ska göras av advokater, domare och lagstiftare.
Juridisk metod är ett tillvägagångssätt för en studie inom juridiken.
I denna studie användes en juridisk metod för att grundligt undersöka hur rättsläget såg ut
för upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål. För att samla in bakgrundskunskaper om
ämnet studerade författarna förarbeten till lagtext, propositioner, Lantmäteriets handböcker
samt rättsfall. I och med denna studie har författarna fått kunskap om vad som skiljer
lagstiftning utifrån rättsfallstolkning och tolkning om uttalanden i förarbeten.3
2.1.1

Rättsdogmatik

Rättsdogmatik innebär inom juridiken att ifrågasätta ett konkret problem samt att analysera
om problemställningen är av intresse och är relevant att undersöka. Syftet med
rättsdogmatiken anses vara att rekonstruera en rättsregel, att ta reda på lösningen på ett
rättsligt problem genom att noggrant studera de accepterade rättskällorna. De accepterade
rättskällorna hittas främst i lagen, förarbeten, rättspraxis samt den rättsdogmatiska
litteraturen så som examensarbeten eller juridiska monografier.4
I en rättsdogmatisk metod är argumenten för själva problemlösningen vanligen viktigare än
själva lösningen på problemet. Därför läggs stor vikt på den självständiga argumentationen
som baseras på de ovannämnda rättskällorna samt analysen.5
2.1.2
Rättssociologi
Rättssociologin har sina rötter i människans undran, nyfikenhet och kritik över rätten.
Undran över om rätten går att lita på, om innehållet verkligen gäller samt hur olika regler
Patel & Davidson s. 23.
Korling & Zamboni s.17.
4 Korling & Zamboni, s. 21 och s. 23.
5 Korling, & Zamboni s. 21 - 23.
2
3

3
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hänger ihop med varandra. Rättssociologin belyser även frågan om vad regler egentligen
betyder, hur den inre konstruktionen i lagen från början grundades och hur den ska tillämpas
på rätt sätt i praktiken. Inom rättssociologin framhävs i det stora hela undran och kritik över
rätten på andra sätt än den juridiska undran. De var först de stora samhällsvetarna Max
Weber och Georges Gurvich som främst ifrågasatte rättssociologin. Rättssociologin byggs
upp av fyra pusselbitar i samhället, vilka är kodifierad statsrätt, sociala normer, rättslig praxis
samt social praxis.6
Rättsvetenskapen baseras på rättslära, rättsteori, rättsfilosofi, genusvetenskap samt kritik mot
rättsteorier. Rättssociologin handlar således om att rätten inte fungerar, att den inte är rättvis,
att den behöver ändras och att vi helt enkelt har för många regler för att rimligen kunna följa
alla. Denna vetenskap tycks dock sakna samband med rättens övriga delar i samhället som
istället rättsdogmatiken uppfyller. Rättsdogmatiken och rättssociologin kompletterar därför
varandra i en juridisk studie som detta examenarbete.7

2.2

Kvalitativ metod

Den kvalitativa vetenskapsmetoden har en hermeneutisk teori som grund. Ordet
hermeneutik härstammar från grekiskan och betyder förkunna, tolka eller utlägga. Teorin
bygger på texttolkning utifrån normer, kontexten och sammanhang och har sin grund i
medeltida tolkningarna av bibeln. Idag används metoden för att försöka förstå hur
människan upplever sig, sin existens och omgivning. Metoden är vanlig inom samhälls- och
beteendevetenskaperna och omfattar subjektiva undersökningar som observationer,
intervjuer eller fallstudier med syfte att nå en djupare förståelse inom ämnet8.
2.2.1
Intervjuer
Att hålla intervjuer och att ställa frågor är det enklaste sättet för att få fram information
gällande ett visst ämne. Inom vetenskapen vill läsaren kritiskt kunna granska de slutsatser
som författaren dragit. Detta görs bäst när datainsamlingen från intervjun eller intervjuerna
redovisas på ett genomtänkt sätt. Inom akademin som för examensarbeten, är det ofta
förekommande att intervjuaren helt eller delvis bekräftar det som undersökningen från
början avsåg att bekräfta. Det kan därför anses överflödigt att hålla intervjuer. Samtidigt
bekräftar undersökningar att intervjuer vanligen är betydelsefulla och påverkar slutresultatet
positivt.9
När en intervju ska hållas är det viktigt för intervjuaren att fundera på vad intervjuaren vill få
ut av intervjun, varför området men även problemet är viktigt och intressant. Att tidigt
förbereda frågor och att analysera om dessa utgör god användbarhet för studien är angeläget
för en framgångsrik intervju. En framgångsrik intervju kännetecknar således av att den data
Svensson & Nafstad s. 9–11.
Svensson & Nafstad, s. 9–11.
8 Hartman s. 106.
9 Lantz, s. 5–10.
6
7
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intervjuarna får fram är pålitlig och användbar för studien samt för andra intressenter. Andra
intressenter ska kritiskt kunna granska slutresultatet. En lyckad intervju utmärks således av
en bekväm och avslappnad miljö, vilket främst skapas av intervjuaren eller intervjuarna.
Samspelet mellan respondenter och den som intervjuar sker både verbalt och icke verbalt.
Det som sägs och det som inte sägs har betydelse, således kroppsspråk och minspel. Detta
ställer krav på att intervjuaren har förberett sig väl innan mötet och själv känner sig bekväm
i sin roll för att kunna möta den som ska intervjuas på bästa möjliga sätt. När intervjun hålls
är det även viktigt att lämna rum för analyser och betänketid för att skapa rum för viktiga
slutsatser.10
I denna studie hölls både intervjuer samt utskick av enkätundersökningar för att på så sätt få
en bredare svarsfrekvens. Från forskning har det framgått att tjänstemän vanligen är mer
tillmötesgående med att ställa upp på en intervju än att svara på en enkätundersökning som
vanligen glöms bort. Dessutom ger personliga intervjuer med störst sannolikhet mer öppna
och utförliga svar, än vad en enkätundersökning ger.11
2.2.2

Enkätundersökning

En enkätundersökning eller en så kallad surveymetod, är en metod som är effektiv när en
viss information söks av en viss typ av population. Undersökningen grundas på en problembeskrivning som leder till ett urval och en frågekonstruktion. När formuleringen av frågeställningen är klar påbörjas datainsamlingen för senare analys av mätegenskaper och analys
för att svara på frågeställningen. Sist kommer reflektioner och slutsatser för att redovisa vad
undersökningen belyser.12
För att en enkätundersökning ska vara pålitlig är det viktigt att göra rätt typ av urval, fråga
rätt typ av population samt att formulera genomtänkta frågor.13 Det som vanligen kan skapa
problematik vid utskick av enkätundersökning är så kallade bortfall. Bortfall hänger delvis
ihop med undersökningens urval och antal medverkande, det externa. Således det interna,
vilket är medverkande som inte har svarat på samtliga frågor. Bortfall leder till att
undersökningen inte får en helt sann beräkning av populationsparametrarna, att resultatet
inte helt överensstämmer med populationen.14
I denna studie skickades en enkät till tio kommuner i landet. Enkätundersökningen var tänkt
att komplettera intervjuerna för att få en bredare svarsfrekvens.

Lantz, s. 5 och 9–11.
Esaiassin m.fl. s. 242 och 244.
12 Berntson, s. 12.
13 Berntson, s. 46.
14 Berntson, s. 256–257.
10
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2.3

Metodval för studien

För att studien ska grundas på ett pålitligt och relevant material för ämnet har Göteborgs-,
Färgelandas-, Vänersborgs- samt Partilles kommun utsetts för intervjuer. Författarna sökte
kommuner som geografiskt låg i nära anslutning till varandra med ett pendlingsavstånd.
Kommunerna valdes ut efter varierande befolkningsmängd samt antal efter vad som ansågs
rimligt i förhållande till tiden för studien. Göteborg och Partille angränsas nordost.
Vänersborg och Färgelanda ligger i nära anslutning till varandra, på ett avstånd omkring 8
mil norr om Göteborg och Partille. Vidare har även två lantmäterimyndigheter intervjuats
vilka är Uddevallas statliga lantmäterimyndighet och Göteborgs stads kommunala
lantmäterimyndighet.
Intervjuerna som har genomförts i denna studie behandlar frågor avseende hur de utvalda
kommuner och lantmäterimyndigheter bedömer frågan om upplåtelse av allmän plats för
enskilt ändamål. Intervjuerna var menade att delge studien innehållsrik information för att
utgöra en väl bearbetad studie. Vidare skickades även enkäter ut till kommuner runt om i
landet för att få en större överblick om hur andra kommuner förhåller sig till nyttjanderätt
och servitut på allmän plats. De kommuner som svarade på enkätundersökningen var
Mölndal samt Halmstad kommun. Slutligen kontaktades även en polismyndighet via e-post
för frågor om OL.
Enkätmetoden som har använts i denna studie grundas på samma frågor som de muntliga
intervjuerna, se bilaga A och bilaga B. Undersökningen består till största del av frågor som
kräver ett fritextsvar och som därav inte kan besvaras med enbart ja eller nej. Metoden
grundas därav till största del på en kvalitativ metod där stor vikt läggs vid självständig tolkning
av svaren. Undersökningen kan därav inte beskrivas som en kvantitativ metod med svar som
i sin helhet är kategoriserings- och mätbara.
Rättsfall valdes ut efter relevans för ämnet utifrån nyckelord som allmän plats och upplåtelse.
En del fall söktes upp via datatjänsten Zeteo och en del fall kom till författarnas kännedom
i samband med de muntliga intervjuerna. Författarna studerade främst de slutliga domarna
samt bakomliggande motiv med syfte att klargöra om enskilda upplåtelser på allmän
platsmark anses vara tillåtna via rättspraxis och i praktiken.

2.4

Metoddiskussion

Detta examensarbete grundas på en juridisk metod där rättsdogmatiken har utgjort en central
del. Förarbeten, lagtext, rättsfall, propositioner och handböcker har studerats för att klargöra
rättsläget gällande upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål. Det har inte hela tiden varit
enkelt att tolka ovannämnda källor. Den självständiga tolkningen av gällande rätt i jämförelse
med resultatet av intervjuerna har därför haft stor betydelse vid framställandet av
diskussionen och slutsatsen för denna studie. Ett beslut om en upplåtelse av allmän plats
spelar roll utifrån fall till fall.
En större del av denna studie grundas på intervjuer med kommuner och
lantmäterimyndigheter. Myndigheter som låg i nära geografiskt läge, i Västra Götalands
6

Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

kommun valdes ut. Författarna valde kommuner med varierande befolkningsmängd för att
undersöka om det föreligger skillnader eller likheter mellan dessa. Intervjuerna utfördes
muntligen på plats hos de utvalda respondenterna. Intervjuerna inleddes genom att
författarna till detta examensarbete presenterade sig själva och ämnet kortfattat. Därefter
ställde några inledande frågor för att skapa en god relation samt en avslappnad och bekväm
miljö. Först därefter behandlades de huvudsakliga frågorna för denna studie.
Frågeformulären samt intervjufrågorna som vi använde i denna studie återfinns i bilaga A
och B. Fördelar med den intervjumetod som använts kan anses vara att den gav författarna
innehållsrik och betydande fakta med ansenliga exempel på rättsfall, detaljplaner och avtal.
Lantmäterimyndigheterna och kommunerna gav således innehållsrik och betydande
information som kompletterade varandra bra. Intervjuerna gav lärdomar, erfarenheter och
drivkrafter till författarna. Nackdelar med intervjumetoden som använts kan anses vara att
alla intervjuer inte delgav studien den information som förväntades. Dock delgav de flesta
intervjuerna relevant material. Vad gäller utskicket av enkäter till tio andra stycken kommuner
i landet, svarade endast två. Enkätundersökningen bekräftar hur viktig formuleringen av
frågorna är. Till en början var avsikten att endast utföra muntliga intervjuer och
frågeformulären formulerades således efter det. Det resulterade i att en del frågor i
enkätundersökningen inte gav så utförliga svar som författarna hade hoppats på. Författarna
kontaktade även en polismyndighet för att få ordningslagen innebörd bekräftad.
Rättsfall valdes ut efter relevans för ämnet utifrån ett rättsdogmatiskt synsätt. Denna analys
kompletterade de svar vi fått ut från intervjuerna samt gav en bredare bild av hur lagen
tillämpas i specifika fall. Studerandet av rättsfallen gav författarna en klarare bild av huruvida
upplåtelser av allmän plats för enskilt ändamål anses vara tillåtna i praktiken. De delgav
studien nyttig information kring vilka bakomliggande motiv som kan anses vara tillåtna för
att upplåta den allmänna platsen. Rättsfallen har haft en stor betydelse vid studerandet av
upplåtelserna i de utvalda kommunerna samt för möjligheten att nå fram till en välgrundad
slutsats av denna studie.
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3. Tidigare studier
I denna studie har författarna noggrant studerat Boverkets kunskapsbank och Kazimir
Åbergs bok ”Ordningslagen kommentarer och rättspraxis”. Tidigare skrivna examensarbeten
har även studerats då dessa har behandlat någon del av ämnet för denna studie som har varit
till användning. Studierna har använts som inspiration för vårt examensarbete samt haft
betydelse för vår avgränsning för att inte genomföra likadana studier. De tidigare skrivna
examensarbetena förklaras kort nedan.
År 2016 skrevs examensarbetet Gränserna för nyttjande av allmän plats av Fredrik Wevle. Studien
syftar till att undersöka vilka möjliga sätt en allmän plats kan upplåtas och nyttjas civilrättsligt
samt vilka juridiska gränser som finns. Vidare undersöker Wevle om lagstiftningen kan
behöva förtydligas. Arbetet bekräftar att det finns olika regler för vilka upplåtelser som är
tillåtna på den allmänna platsen beroende på huvudmannaskap. På en allmän plats med
kommunalt huvudmannaskap får kommunen i regel inte teckna privaträttsliga avtal med
fastighetsägare. Ersättning utges enligt avgiftslagen. Detta gäller inte för enskilt
huvudmannaskap. Wevle redogör vidare för att det i praxis har visats sig att det går att
genomföra tvångsmässiga upplåtelser på den allmänna platsen enligt LL. Samtidigt finns
tydliga skillnader på vilka upplåtelser som är tillåtna enligt OL och de regler som finns enligt
JB. Welve bekräftar att felaktiga upplåtelser kan medföra risker för båda parter. Studiens
slutsats bekräftar att lagstiftningen är motsägelsefull då det egentligen inte är tillåtet att
upplåta den allmänna platsen, ändå gör kommuner det. Författaren förespråkar att det ska
bli tillåtet att upplåta den allmänna platsen för enskilt ändamål i de enskilda fallen, för att inte
riskera betydande men för kommunerna.
År 2016 skrevs examensarbetet Enskilda ledningar i allmän platsmark- hur markåtkomst erhålls av
Sara Nilsson och Åse Olander. Studien syftar till att klargöra rättsläget för enskilda ledningar
under allmän platsmark samt att undersöka hur kommuner hanterar frågan. Metoden bygger
på en juridisk metod samt en kvalitativ metod med intervjuer. Intervjuer har hållits med
Sveriges fyra största kommuner, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Studien
konstaterar att det är möjligt att upplåta allmän plats för enskilda ledningar.
Gemensamhetsanläggningar och officialservitut kan bildas om de anses utgöra en mindre
avvikelse från detaljplan. I samband med detaljplanering finns även möjlighet att planera för
underjordiska gemensamhetsanläggningar. Vidare kan avtalsservitut och nyttjanderättsavtal
skrivas mellan kommunen och fastighetsägare. Ledningsutrymmet kan också upplåtas med
tredimensionell fastighetsbildning. Genom intervjuerna kunde författarna konstatera att de
flesta kommuner upplever problem med upplåtelse av allmän plats för enskilda ledningar.
Ledningar redovisas bristfälligt och gatuutrymmet är begränsat på många platser vilket kan
resultera i avgrävda kablar. Vidare uppmärksammar författarna ett behov av att införa en
planbestämmelse som reglerar enskilda ledningar på allmän platsmark. De ser också att god
kommunikation mellan kommunens olika roller har en stor betydelse.
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4. Rättslig bakgrund
I detta kapitel behandlas olika begrepp och bakgrundsfakta för ämnet av denna studie. De
fakta som är framtagna kommer ligga till grund för att läsaren ska förstå vidare
undersökningar och sammanhang.

4.1

Instansordning och fastighetsbildning

Fastighetsbildning sköts av förrättningslantmätare på statliga- eller kommunala
lantmäterimyndigheten, i en lantmäteriförrättning. Ett beslut i en lantmäteriförrättning är
grundläggande för en fastighetsbildning men kan komma att överklagas till Mark- och
miljödomstolen (MMD), Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och till sista instansen,
Högsta domstolen (HD).15
Inom det statliga Lantmäteriet finns olika befattningar gällande erfarenhet. Nivå ett innefattar
titeln beredande förrättningslantmätare vilket innebär att tjänstemannen har grundläggande
kunskaper för att ta sig an lagtolkningar, arbetsprocesser och verktyg. Nivå två är beslutande
förrättningslantmätare vilket innebär erfarenhet och kunskaper i ett arbete som
förrättningslantmätare. Nivå tre är specialist, där tjänstemannen har lång erfarenhet som
förrättningslantmätare och har en erfaren förmåga samt kunskaper i beslut. Vidare sköter
förrättningslantmätaren rättsliga analyser för problemlösning i det enskilda fallet samt har
förmåga att brett bidra på arbetsplatsen. Högsta nivån, fyra, innefattar titeln senior.16 Den
statlig lantmätaren författarna intervjuade i denna studie tillhörde nivå tre.
Fastighetsbildning sker i första hand på initiativ från enskilda fastighetsägare. För att en
fastighet ska vara lämplig för sitt ändamål ska den ha en lämplig utformning med tillgång till
väg, el samt vatten och avlopp. Genom en ändamålsenlig fastighetsbildning ökar fastighetens
värde och fastigheten blir attraktiv samt efterfrågad på den öppna marknaden. Dagens
fastighetsbildning förutsätter samverkan i hög utsträckning. Ett konkret exempel kan vara i
frågan om samverkan mellan olika fastighetsägare som berörs av en åtgärd, som exempelvis
ett servitut. En samverkan är inte alltid enkel att genomföra utan kräver en överenskommelse
mellan berörda parter. Även i de fall en fastighetsbildning är vinstgivande, kan parterna ha
svårt att nå en överenskommelse om hur vinsterna och kostnaderna ska fördelas. Vidare
krävs en ändamålsenlig och samordnad anläggning av exempelvis vatten och avlopp, vägar
och el. Dessa åtgärder kräver att fastighetsbildningen är väl planerad och överensstämmer
med detaljplaneringen som kommunen sköter. Mindre avvikelser får dock ske om syftet med
planen inte skulle motverkas enligt FBL 3:2.17 Vidare förklaring av denna paragraf återfinns
i avsnitt 4.2.1.

Victorin & Hager s. 34.
Lantmäteriet.se, Olika typer av förrättningslantmätare.
17 Victorin & Hager s. 34.
15
16
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4.2

Detaljplan

En detaljplan upprättas av kommunen och reglerar hur ett utpekat område får bebyggas samt
hur mark- och vattenområdena ska utformas för att vara varaktigt lämpliga.18 19 Detaljplanen
består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt planbeskrivning, där kartan
och planbestämmelserna är juridiskt bindande.20
I planen regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och kvartersmark.21 Allmän plats
är sådan mark som parker eller vägar som är till för allmänhetens behov. Kvartersmark är
sådan mark som får bebyggas med exempelvis bostäder, kontor eller industrier.22 Vidare
anger en detaljplan vad som får uppföras respektive vad som inte får uppföras inom
området.23 Detta innebär att detaljplanen har inverkan på vad exempelvis allmänheten,
fastighetsägare och myndigheter har för rättigheter och förpliktelser inom det utpekade
området. 24 Vid framställandet av en detaljplan tar kommunen hänsyn till det allmänna
intresset i enlighet med PBL 2 Kap., miljöbalkens hushållsregler samt kommunens
översiktsplan. Bestämmelserna om upprättande av detaljplaner återfinns i PBL 4 Kap.
Kommunernas planmonopol
Sveriges kommuner har planmonopol vilket innebär att de har en självständig rätt att ta fram
och anta detaljplaner.25 Kommunen avgör var, när och hur en detaljplan ska upprättas. Detta
innebär att en enskild fastighetsägare exempelvis inte kan kräva att viss mark ska planläggas
utifrån eget tycke. Staten kan emellertid under särskilda förutsättningar bestämma att
kommunen ska anta, ändra eller upphäva en detaljplan.26
Detaljplanens giltighet samt genomförandetid
Enligt PBL 4:38 är en detaljplan gällande till dess att den blir upphävd, reviderad eller ersatt
med en ny. Detaljplanen får inte omfatta ett område som är större än vad som anses lämpligt
med hänsyn till planens syfte och dess genomförandetid.27 Genomförandetiden innefattar
enligt PBL 4:21 den tid som är högst rimlig för att kunna genomföra planen. Denna är i regel
mellan 5 - 15 år. Tiden för genomförandetiden räknas från den dag då detaljplanen har vunnit
laga kraft och blivit antagen.28 Om en detaljplan saknar uppgift om när genomförandetiden
ska börja räknas den från den dag då planen vunnit laga kraft och ska då gälla i femton år.29
Om en detaljplan ändras ska genomförandetiden även gälla för den fråga som ändringen
Boverket, Detaljplanering.
Kalbro & Lindgren, s. 34.
20 PBL 4:2 1st.
21 PBL 4:5.
22 PBL 1:4.
23 Boverket, Detaljplanering.
24 Kalbro & Lindgren, s. 34.
25 PBL 1:2.
26 Kalbro & Lindgren, s. 30.
27 Julstad, s. 57.
28 PBL 4:21 2 st.
29 PBL 4:23.
18
19
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avser.30 Om detaljplanen vid ändringen mot förmodan inte innehåller någon uppgift om tid
för genomförandet, ska kommunen bestämma en särskild genomförandetid. Tiden bestäms
utefter vad som är rimligt för att genomföra ändringen. I de fall en detaljplan i sin helhet ska
upphävas, eller en del av en detaljplan eller en planbestämmelse, behövs ingen uppgift om
genomförandetid.31
Överklagan
Rätten att överklaga en detaljplan har den som berörs av planen, vilket förklaras i 42§ FL. I
praxis och förarbeten till PBL anses dock rätten att överklaga angå fastighetsägare som har
sin fastighet inom planen, eller i nära angränsning. Vidare har hyresgästorganisationen,
hyresgäster, bostadsrättshavare eller andra bosatta som berörs av planen, rätt att överklaga.
Ett överklagande av en detaljplan regleras i 13 Kap. PBL.32
Detaljplanens syfte
Samhället är i ständig förändring och i och med att PBL ändrades år 2010, kräver
lagstiftningen idag en grundlig beskrivning om vad marken ska användas till. Detaljplanen
utgör därför ett viktigt element i samhällsplaneringen.33 Syftet med detaljplaneringen är att
skapa ändamålsenliga byggrätter där kommunens mark- och vattenområden säkerställs för
att vara varaktigt lämpliga.
4.2.1

Allmän plats

Allmän plats är sådan mark som i detaljplan är upplåten och avsedd för allmänhetens behov
och kan innefatta gator, parker, torg eller annat liknande område.34 Allmänna platser ska
planeras och utformas på ett sådant sätt att det minskar risken för olycksfall eller betydande
olägenheter i trafiken.35 Den allmänna platsen ha en lämplig utformning och vara tillgänglig
för räddningstjänst, således ska parkeringar, lastning och nödvändiga utfarter samt ytor för
lek och uteliv vara tillgängligt.36
Allmänheten får genom att studera en antagen detaljplan reda på vilken miljö den allmänna
platsen kan garantera. En allmän plats är avsedd att användas av allmänhet och får inte
upplåtas mer än ytterst tillfälligt för ett privaträttsligt ändamål eller verksamhet. 37 Vidare får
fastighetsindelning i samband med detaljplanering ej ske på ett sådant sätt att enskild rätt
uppstår på den allmänna platsen.38

PBL 4:22 1st.
PBL 4:22 2–3 st.
32 Kalbro & Lindgren, s. 47.
33 Boverkets allmänna råd, ”Boken om områdesbestämmelser och detaljplaner”, s. 78.
34 PBL 1:4.
35 PBL 8:9–12 samt 8:15-16.
36 Kalbro & Lindgren, s. 33.
37 Boverkets kunskapsbank, Användning av allmän plats.
38 Boverket, Fastighetsindelning i tre dimensioner, s. 27.
30
31
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Kommunens ordnande av den allmänna platsen
Kommunen ska efter hand som bebyggelsen färdigställts i enlighet med detaljplanen, ordna
för de allmänna platserna på ett sådant sätt så att de kan användas och nyttjas för det avsedda
ändamålet. Detta ska ske på ett ändamålsenligt samordnat sätt med hänsyn till ortens sed.
Ortens sed kan innebära vilket höjdläge och bredd en väg eller gata ska ha, samt vidare hur
vägen eller gatan ska utformas för att passa in i kommunen och följa detaljplanens
planbestämmelser. Små avvikelser från planen får dock genomföras i den mån det inte
påverkar syftet för planen.39 Efter att de allmänna platserna har bebyggts i enlighet med
planen och planbestämmelserna, ska kommunen upplåta de allmänna platserna så att
allmänheten får tillträde. I de fall som genomförandetiden har gått ut, ska kommunen upplåta
de allmänna platserna allteftersom de iordningsställs.40
Planbestämmelser allmän plats
Standarden på de allmänna platserna utläses av planens användnings- och
utformningsbestämmelse som redovisas i plankartan med tillhörande planbestämmelse.
Vidare kan de allmänna platsernas standard bestämmas mer specifikt i planbeskrivningen
eller med en så kallad egenskapsbestämmelse i plankartan.41 Vad som får regleras i
planbestämmelserna för allmän plats framgår av Boverkets allmänna råd om
planbestämmelser för detaljplan. En planbestämmelse ska ha stöd i 4 kap. PBL som reglerar
vad en kommun ska respektive får reglera genom detaljplanering. Planbestämmelsen skall ta
hänsyn till de allmänna och enskilda intressena i enlighet med 2 kap. PBL. Vidare ska
bestämmelsen vara noggrant igenomtänkt och formulerad med hänsyn till eventuella
påföljder.42
Boverket rekommenderar att planbestämmelserna redovisas med stöd i lagtext intill
bestämmelsen. De rekommenderar att användningen av de allmänna platserna betecknas
med versaler i klartext, exempelvis ”HUVUDGATA” eller ”PARK”. Inom
användningsbestämmelsen ryms även byggnader och andra anläggningar som är till för den
allmänna platsens skötsel och bruk.43
4.2.2

Huvudmannaskap

Huvudregeln i PBL 4:7 är att kommunen ska vara huvudman för de allmänna platserna.44
Detta innebär att kommunen ska bestämma och ange gränserna för de allmänna platserna
samt bestämma vilken utformning, förvaltning och specifik användning dessa ska ha.45 Om
PBL 6:18 3 st.
PBL 6:18 1–2 st.
41 Boverkets kunskapsbank, Användning av allmän plats.
42 Boverket, Planbestämmelser för detaljplan.
43 Boverket, Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
44 PBL 4:7 1 st.
45 PBL 4:5 1-2 p.
39
40
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kommunen är huvudman för de allmänna platserna har de rätt att när så behövs lösa in mark
som inte är upplåten för enskilt bebyggande. 46 Kommunen kan även enligt PBL 4:7 välja att
ha enskilt huvudmannaskap i de fall särskilda skäl föreligger. Genom förarbeten och
rättspraxis kan särskilda skäl innebära att det är av tradition att ha enskilt huvudmannaskap i
området eller i angränsande områden, att området har en karaktär av fritidshusbebyggelse
samt en enhetlig förvaltning.47 I de fall ett enskilt huvudmannaskap inrättas innebär det att
fastighetsägarna inom detaljplanen ansvarar för de allmänna platserna som exempelvis vägar
genom en gemensamhetsanläggning. Kommunen kan även bestämma att det ska vara både
enskilt och kommunalt huvudmannaskap för olika platser inom samma detaljplan.48 49
I denna studie har författarna valt att avgränsa studien genom att studera detaljplaner och
upplåtelser på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Kommunalt
huvudmannaskap innebär att kommunen ansvarar för underhållet av de allmänna platserna.
Om staten är väghållare för en allmän väg i en detaljplan ska staten istället sköta underhållet
för vägen.50 I de fall skötseln av vägen blir dyrare än vad som anses skäligt med hänsyn till
kostnad för trafiken, ska kommunen betala merkostnaden om inte regeringen medger
annat.51
4.2.3

Offentlig plats enligt ordningslagen

Offentlig plats enligt OL är allmänna vägar, torg, parker och gator som har upplåtits som
allmän plats inom DP och är tillgängliga för allmänheten. En offentlig plats enligt OL kan
dessutom avse kvartersmark som upplåtits för allmänheten och som används för
hamnverksamhet inom detaljplan. Vidare kan landområden eller inomhusområden som
nyttjas för allmän stadigvarande trafik klassas som offentlig plats.52
Med andra ord är allmänna platser alltid offentliga då de upplåts med syfte att vara tillgängliga
för allmänheten. En offentlig plats däremot är inte alltid allmän då det även kan avse
kvartersmark, vilket följer av OL 1:2 1 st. Paragrafen lyder:

”2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän
plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de
har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän
trafik.”
Boverket, Fastighetsbildning i tre dimensioner. s. 27.
Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 199.
48 Boverkets kunskapsbank, Huvudmannaskap.
49 Kalbro & Lindgren s. 38.
50 PBL 6:22 1 st.
51 PBL 6:22 2 st.
52 OL 1:2 p. 1-4.
46
47
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”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att
anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden,
begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i
första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap.
och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för
allmänheten.”
”Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten
endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som
omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.”
Enligt OL 1:2 skall alltså en offentlig plats vara tillgängligt och öppen för alla. Tredje punkten
innebär att områden där allmänheten inte har fritt tillträde, exempelvis frihamnar, ej
innefattar definitionen av offentlig plats. Vidare gäller offentlig plats heller inte sådana
hamnområden som kräver att allmänheten behöver köpa biljetter för båtresor.53 När det
gäller ett område för allmän trafik enligt första punkten är inte vägen en offentlig plats om
den endast används ytterst sällan. En offentlig plats är inte heller, enligt fjärde punkten en
enskild väg eller en infartsväg, som endast används av några enstaka fastighetsägare eller en
väg som endast leder in till skogen. Liknande gäller gång- och cykelvägar som inom
villaområden är till för allmänheten men som endast används i liten utsträckning. Däremot
har det ingen betydelse om en offentlig väg endast används för ändamål som gångtrafik,
cykeltrafik eller motorfordon. Vidare kan en väg som på vintern används för allmän trafik
för ändamål att orientera sig runt en isbelagd sjö en offentlig plats.54
Grundprincipen för offentlig plats i OL 2:1 är alltså att platsen är offentlig om allmänheten
har fritt tillträde till den. Området eller utrymmet ska därmed inte kräva någon avgiftsbelagd
summa för att få nyttjas. Det ska heller inte krävas några andra särskilda fodringar för att få
tillträde till platsen. Vad gäller allmänna parkeringsplatser utgör dessa ett undantag från
grundprincipen, då dessa anses som offentlig plats trots att de kräver avgift för dess
användning.55
4.2.4

Mindre avvikelse

En detaljplan är bindande och får i regel inte motverkas. FBL 3:2 ger dock stöd till att mindre
avvikelser får göras i den mån de inte motverkar syftet med planen. FBL 3:2 infördes 2014
och fastslår enligt följande:
”2 § Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbildning
inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.”
Åberg, s. 28.
Åberg, s. 29.
55 Åberg, s. 29–30.
53
54
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”Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyggande eller
användning av mark än de som avses i första stycket, ska fastighetsbildning ske så att
syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om det på grund av ett särskilt tillstånd får
uppföras en byggnad eller vidtas en annan därmed jämförlig åtgärd i strid mot en sådan
bestämmelse, hindrar det som nu har sagts inte fastighetsbildning som behövs för att
tillståndet ska kunna utnyttjas.”
I enlighet med första stycket så får fastighetsbildningen inte ske i strid mot gällande detaljplan
eller områdesbestämmelser. Fastighetsbildning ska stämma överens med bestämmelser
avseende fastighetsindelningen vilka reglerar markanvändning och fastighetsstorlek. Det är
således inte tillåtet, enligt andra meningen, att addera allmän plats till en bostadsfastighet på
kvartersmark såvida det inte utgör en mindre avvikelse till detaljplan och stämmer överens
med planens syfte. Som vägledning för att förstå syftet förekommer illustrationer i plankartan
samt i beskrivningen. Om det av planbeskrivningen framgår att en viss åtgärd är förenlig med
detaljplanens syfte bör planen inte hindra genomförandet av denna åtgärd.56
Mindre avvikelser skall få ske i den mån det i tillämpning av planen inte sker så att de fått en
inskränkning som motverkar syftet med planen. Fastighetsbildning kan ske i enlighet med
planen endast så till vida att markens ändamålsenliga användning överensstämmer med
planbestämmelserna, samt att syftet med bestämmelserna inte motverkas. I domstolspraxis,
RÅ 1990 ref. 53 II, kan urskiljas att en mindre avvikelse i en detaljplan ska prövas noggrant
och precist. Således ska även omständigheterna i fråga prövas och bedömas för ett slutligt
beslut.57 Vid förrättningslantmätarens bedömningen om vad som utgör mindre avvikelser
ska hänsyn tas till vilka konsekvenser och effekter avvikelserna har från detaljplanen.58 Det
förekommer dock i en rad antal planer att en fastighetsbildningsåtgärd inte leder till en
fastighetsindelning som är helt i enlighet med planen. Det räcker att ett enda syfte motverkar
planen för att den inte kan vara gällande. I vissa planområden har förrättningslantmätaren
valt att genomföra åtgärder stegvis för att inte motverka syftet med planen samt för att
undkomma att en fastighetsbildningsåtgärd inte helt överensstämmer med planen. I dessa
fall krävs dock att en överenskommelse kommer till stånd av berörda parter samt att beslutet
i framtiden inte motverkar syftet med planen.59
När en fastighet i en fastighetsbildningsåtgärd inte blir varaktigt lämpad för sitt ändamål med
tillgång till väg, el och va enligt lämplighetsparagrafen FBL 3:160, tar förrättningslantmätaren
hänsyn till undantagsparagrafen FBL 3:9. Paragrafen föreskriver att fastighetsbildning får ske
även om fastigheten inte blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, så länge fastighetsindelningen

56Bonde

m.fl. Lagkommentarer till FBL 3:2.
Handbok FBL s. 147.
58 Handbok FBL s. 149.
59 Handbok FBL s. 141.
60 FBL 3:1 1 st.
57
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förbättras och blir särskild ändamålsenlig i det enskilda fallet.6162 I frågor rörande
fastighetsbildning för vilken genomförandet har utgått, ska förrättningslantmätaren hålla
samråd med BN. Vid samrådet och vid bedömningen tar BN hänsyn till vad som är tillåtet
för fastighetsbildningen utifrån främst lämplighetsparagrafen FBL 3:1. I de fall bedömningen
gäller en föråldrad plan, en stadsplan eller en stegvis fastighetsbildning, ska en grundligare
prövning ske i kombination av FBL 3:1 och FBL 3:2. Prövningen av FBL 3:1 kan dock få
konsekvenser i att fastighetsbildningen nekas i de fall en plans genomförandetid har utgått,
även om den inte motstrider planen.63
Tidigare studier om mindre avvikelse
Tidigare gjordes ett examensarbete som syftade till att identifiera och beskriva de faktorer
som ansågs ha en betydelse vid bedömningen gällande en mindre avvikelse. Författarna kom
fram till sju omständigheter som kunde betraktas som huvudfaktorer. Det första berör
huruvida avvikelsen beror på att någon detalj i planen inte studerats tillräckligt eller en detalj
som utformats felaktigt. Det andra berör hur de allmänna och enskilda intressena berörs av
avvikelsen. Den tredje omständigheten handlar om hur BN ställer sig till avvikelsen. Vidare
handlar det om avvikelsen omfattning och art och om åtgärden avser en avvikelse från en
bestämmelse som är av väsentlig betydelse. Bedömningen grundas även på områdets karaktär
samt huruvida bygglov har beviljats för den åtgärd som avvikelsen avser. I studien framgår
även tre punkter som inte anses påverka bedömningen. Dessa handlar om planens
genomförandetid, det vill säga om det är en ny detaljplan eller en plan där genomförandetiden
gått ut. Bedömning om en avvikelse som berör allmän plats grundas inte heller på vilket
huvudmannaskap platsen har. Vidare grundas bedömningen inte heller på om avvikelsen
avser en fastighetsindelningsbestämmelse eller en detaljplanebestämmelse i övrigt.64
MÖD F8184-14
Ett exempel på ett rättsfall som motiverades baserat på prövningen av FBL 3:2 är rättsfall
från Partille kommun. Fallet gällde en ansökan om fastighetsreglering för servitutsändamål
för ledning avseende befintligt VA över angränsande grannfastighet. Grannfastighetens
fastighetsägare motsatte sig kravet då det skulle leda till att dennes fastighet skulle få
begränsad byggrätt om servitutet skulle bildas efter yrkandes önskemål. LM ansåg att
åtgärden stred mot gällande detaljplan, FBL 3:2 samt mot bestämmelserna i FBL 5:8. LM tog
därför beslutet att ställa in förrättningen. MÖD:s motivering till domen var att det skulle
uppstå missförhållande för fastighetsägaren till grannfastigheten i och med att denne inte
skulle kunna bebygga tomten på önskvärt sätt. I fastighetsplanen fanns heller inget inskrivet
servitut. En fastighetsplan är ett äldre planinstitut som var reglerat fram till dess att dagens
gällande PBL framtogs år 2011.65 I Lantmäteriets handbok kunde även urskiljas att servitut
FBL 3:9.
Handbok FBL s. 141.
63 Handbok FBL s. 143–144.
64 Nehlin och Preston, Tio nyanser av mindre avvikelse.
65 Vesterlins, Fastighetsplan.
61
62
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kan bildas så till vida att det görs med extra varsamhet. Extra hänsyn tas främst till äldre
planer så som stadsplaner, i de fall angränsad fastighet ligger i nära anslutning till en
kommunal gata där anslutning till den kommunala ledningen lättast kan genomföras.
MÖD fastställde att den yrkande åtgärden inte skulle överensstämma med gällande detaljplan
eftersom servitutsredovisningen även var begränsad i då gällande fastighetsplan. Vidare fann
de även att grannfastigheten inte skulle få en lämplig och ändamålsenlig användning på grund
av åtgärden. Slutligen fastställde MÖD LM:s beslut, att ställa in förrättningen.
I PBL finns en paragraf som efterliknar FBL 3:2 om mindre avvikelser. Paragrafen återfinns
i PBL 6:18 3st och fastslår enligt följande:
”När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt
sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och utformning i
övrigt följa detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen, om det inte
motverkar syftet med planen.”
I enlighet med paragrafen ska de allmänna platsernas vara ordnade på ett sådant sätt att de
är ändamålsenliga och överensstämmer med ortens sed, vilket innebär ortens tradition eller
ortens hävd. De allmänna platserna ska även i övrigt följa de planbestämmelser som anges i
planen. Detta kan handla om höjdläget, gatubredd eller utformningen av de allmänna
platserna. Kommunen får dock göra små avvikelser från detaljplanen så länge de inte
motverkar syftet med planen.66 Exempel på vad som avser små avvikelse från detaljplan enligt
PBL kan handla om överskriden tillåten bygghöjd, ändrad placering av byggnad eller
överskriden byggareal. Exempel på vad som inte avser små avvikelser är ändrad
markanvändning än den som har angetts i planen.67
En liknande paragraf med avseende mindre avvikelse framgår även i AL 9 § till skydd för de
allmänna intressena. En gemensamhetsanläggning får inte inrättas om det motverkar syftet
med planen och att planintresset inte tillgodoses.68
” Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en
gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet
med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.
Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyggande eller
användning av mark än de som avses i första stycket, ska anläggning inrättas så att syftet
med bestämmelserna inte motverkas.”

PBL 6:18 3 st.
Boverket, Fastighetsindelning i tre dimensioner. s .24–25.
68 Handbok AL, s. 41–42.
66
67
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MÖD F 1962-16
I ett fall från Uppsala kommun tog Lantmäteriet ett beslut att för dagvattenledningar inrätta
en gemensamhetsanläggning på allmän plats, strax utanför fastighetsgräns, som i detaljplanen
är upplåten som gata. Lantmäteriet motiverar fastighetsbildningsåtgärden som en mindre
avvikelse från detaljplan med stöd av AL 9 §. Kommunen överklagarar ärendet och påstår
att det inte kan anses vara förenligt med detaljplanens syfte och därmed strider mot AL 9 §.
De menar att gatuutrymmet blir allt smalare i en förtätad stad vilket ökar konkurrensen för
allmänna ledningar av allmänt intresse. Därmed anser dem att enskilda fastighetsägare får
rymma sina ledningar på kvartersmark för att inte hindra kommunens nyttjande av marken
för träd, belysningsfundament och så vidare. Vidare menar kommunen att de blir allt svårare
för dem att hålla ordning på enskilda ledningar och kräver mer arbete. Lantmäteriet skall
även i enlighet med AL 21 § samråda med byggnadsnämnden i frågor som innebär en
avvikelse från detaljplan vilket inte har skett i detta fall. Kommunen anser att syftet med den
allmänna platsen är det allmänna intresset både under och ovan mark. Genom att ta marken
i anspråk för enskilda ändamål återstår mindre utrymme för allmänna intressen.
MÖD konstaterar att detaljplanen anger att husfasad ska placeras i anslutning till
fastighetsgräns. De konstaterar också att placeringen av dagvattenledningarna stämmer
överens med kommunens givna bygglov. Därmed dömer domstolen att lokalisering av
dagvattenledningar 0,5 m ifrån fastighetsgräns i ett djup på 1,6 – 3 m i enlighet med
anläggningsbeslutet utgör en mindre avvikelse från detaljplanen. De konstaterar att
ledningarna placeras i allmän platsmark vilket kräver ett beaktande från kommunen sida vid
framtida förvaltning. Det bedöms dock inte medföra någon avsevärd olägenhet för
kommunen och strider inte mot villkoret i AL 11 §.
I LL 8 § finns således en paragraf som utgör mindre avvikelser i fråga om ledningsrätt.
Paragrafen lyder:

8 § Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en ledningsrätt inte
upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

4.3

Upplåtelseformer

I detta avsnitt redogörs för de upplåtelseformer som finns i fastighetsbildningslagen och
jordabalken. Dessa kommer att behandlas senare i studien samt i intervjuer med utvalda
kommuner och lantmäterimyndigheter. Upplåtelseformerna är servitut som innefattar
officialservitut och avtalsservitut, nyttjanderätt vilket vidare innefattar nyttjanderätter och
arrenden. Nedan följer grundliga förklaringar för upplåtelseformerna.
4.3.1

Servitut

Servitut är en typ av rättighetsupplåtelse som ger en fastighet rätt att nyttja eller på annat sätt
taga i anspråk ett visst utrymme, markområde, byggnad eller annan anläggning på en annan
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fastighet. Rättigheten får upplåtas för ett ändamål av stadigvarande betydelse med syfte att
främja en ändamålsenlig användning.69 Dessa grundläggande rekvisit gäller för alla typer av
servitut. Inom begreppet talar lagstiftningen om härskande fastighet vilket är fastigheten som
rätten upplåts för, respektive tjänande fastighet som är den fastighet som belastas av
rättigheten.70
Servitut kan vara både positiva och negativa. Ett positivt servitut innebär en rätt för en
fastighet att nyttja en annan. Ett negativt servitut innebär att en fastighet begränsas från att
nyttja sin fastighet på ett visst sätt.71 Rätten kan lokaliseras till ett bestämt utrymme, byggnad
eller annan anläggning eller så kan det vara olokaliserat. Ett olokaliserat servitut har inget
preciserat utövningsområde eller användningsområde inom den tjänande fastigheten vid
upplåtelsetillfället men kan komma att få det senare, vid en framtida
fastighetsbildningsförrättning.72
Servitutsrätt knuts till fastigheter och utgör ett tillägg till äganderätten vilken innebär att
rätten inte påverkas av vem som är ägare till fastigheten. Ett servitut kan upplåtas då en
fastighet behöver kompletteras med en anläggning på en annan fastighet för att bli lämplig
för sitt ändamål, till exempel en rätt för en härskande fastighet att anlägga och nyttja en
utfartsväg på en tjänande fastighet.73 Servitut upplåts för ändamål av objektiv betydelse för
den härskande fastigheten med syfte att utesluta servitut som upplåts enbart för att tillgodose
ett enskilt personligt intresse. Rätten upplåts för fastigheter med ett funktionellt samband
och får inte avse ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten.74
Servitut kan upplåtas genom myndighetsbeslut vid en förrättning eller genom
domstolsbeslut, så kallade officialservitut. Dessa regleras i bland annat
fastighetsbildningslagen, expropriationslagen, anläggningslagen, miljöbalken och plan- och
bygglagen.75 Servitut kan även upprättas genom civilrättsliga avtal mellan fastighetsägare med
tillämpning av reglerna i 7- och 14 kapitlet Jordabalken, dessa servitut benämns avtalsservitut.
4.3.1.1

Officialservitut

Utöver den allmänna definitionen av servitut i JB 14:1 skall officialservitut även vara av
väsentlig betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga användning.76 I praktiken
innebär det att ett servitut skall erhålla ett positivt värde av en viss storleksordning. Detta
innebär ett skärpt krav av båtnadsvillkoret i FBL 5:4 som avser att åtgärden ska ha en positiv
nettoeffekt. Vid en prövning av båtnadsvillkoret undersöks huruvida åtgärdens förbundna
JB 14:1.
Prop. 1969:128 B s. 541.
71 Lantmäteriet, Servitut.
72 Barbro & Vesterlin, s. 15.
73 Lantmäteriet, Handbok JB, s.405.
74 Larsson & Synnergren, s. 83.
75 Handbok JB, s.405.
76 FBL 7:1.
69
70
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kostnader och olägenheter förhåller sig till fördelarna samt vilken inverkan det medför på
tjänande fastighet.77 Båtnadsvillkoret är dispositivt och kan avtalas bort i en
överenskommelse mellan de fastigheter som berörs.78 Väsentlighetsprövningen å andra sidan
sker enbart för den härskande fastigheten vilket innebär att den tjänande fastighetens
lämplighet inte tas i hänsyn. Syftet med väsentlighetskavet är att undvika onödiga
gemensamhetsförhållanden med överflödiga och betydelselösa servitut. Därav görs alltid en
prövning på väsentlighetsvillkoret såväl i frivilliga uppgörelser som vid tvångssituationer 79.
Om servitut bildas i enlighet med fastighetsindelningsbestämmelser gäller dock inte kravet
på att rättighetsupplåtelsen ska vara av väsentlig betydelse.80
Officialservitut kan bildas, ändras eller upphävas genom fastighetsbildning i enlighet med
villkoren i fastighetsbildningslagen.81 De kan också bildas i samband med detaljplaneläggning
för att underlätta detaljplanens genomförande82. Detta innebär att rättigheten ska uppfylla de
allmänna lämplighetsvillkoren i FBL 3:1 där de framgår att en fastighet efter
fastighetsbildning skall bli varaktigt lämpad för sitt ändamål inom överskådlig tid med hänsyn
till omfång, belägenhet och övriga förutsättningar. Fastigheten skall få en lämplig utformning,
ha tillgång till behövliga vägar utanför sitt område samt om det avser en bostadsfastighet ha
godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Uppfylls inte dessa villkor får
fastighetsbildning ej ske utan stöd i de allmänna undantagsbestämmelserna i FBL 3:9, som
syftar till en förbättrad och mer ändamålsenlig fastighetsindelning.83 I de fall som flera
fastighetsbildningsåtgärder genomförs under samma förrättning så är det den sammanlagda
effekten av åtgärderna som behandlas vid lämplighetsbedömningen.84 Fastighetsbildning får
inte ske i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser i området. Dock får mindre
avvikelser göras om inte syftet med planen eller bestämmelserna motverkas.85 Utanför
planlagt område får fastighetsbildning inte motverka framtida planläggning.86
4.3.1.2

Avtalsservitut

Avtalsservitut upprättas genom en överenskommelse mellan de berörda fastighetsägarna i
enlighet med villkoren i jordabalken. Rätten får upplåtas för ett behov av stadigvarande
betydelse för den härskande fastigheten och ställer inga krav på väsentlighet. Avtalet upplåts
skriftligen av den tjänande fastighetens ägare.87 Ett servitut kan därmed i teorin vara giltigt
utan den härskande fastighetsägaren underskrift. Dock har det i praktiken ingen vidare
Handbok FBL, s. 654.
FBL 5:18, p.1.
79 Handbok FBL, s. 654.
80 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, s. 58.
81 FBL 1:1 p.2.
82 PBL 4:18 2st p.2.
83 Ekbäck, s. 25.
84 Prop. 1968:128 Del B s. 104.
85 FBL 3:2.
86 FBL 3:3.
87 JB 14:5.
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betydelse eftersom rätten inte kan upplåtas via en ensidig utfästelse, om inte fastigheterna
har samma ägare. Då rätten upplåts via avtal krävs respektive fastighets deltagande enligt JB
7:1. Samtliga servitut som följer formkraven samt rekvisiten börjar gälla omedelbart mellan
berörda fastighetsägaren. De kan med fördel skrivas in i fastighetsregistret för ett
fulltäckande sakrättsligt skydd.88 Ett inskrivet servitut fortsätter att gälla mot nya
fastighetsägare vid överlåtelse utan krav på förbehåll.89 Avtalsservitut upplåtna före JB inträde
år 1972 tillämpas av de äldre bestämmelserna vilket kan innebära att muntliga servitut
fortfarande kan vara gällande.90
Rätten är, som nämnt ovan, förenat med äganderätten till den härskande fastigheten och kan
inte överlåtas särskilt.91 Detta innebär dock inte att rättighetshavaren är förhindrad att låta
någon annan nyttja servitutet, till exempel en hyresgäst eller arrendator. Detta gäller förutsatt
att det inte motverkar bestämmelserna i FBL 14:11 och medför en ökad belastning för den
tjänande fastigheten.92
Trots att begreppet servitut ofta kopplas samman med ej tidsbegränsade upplåtelser så får
avtalsservitut, till skillnad från officialservitut, enligt JB 7:6 begränsas i tiden. Det är inte
vanligt förekommande i praktiken, men i enskilda fall kan det med hänsyn till
omständigheterna vara av vikt att besluta om upplåtelsetiden. Rätten kan upplåtas fram till
en viss händelse eller till en annan angiven tid som följer av avtalet mellan fastighetsägarna.93
Avtalsservitut skiljer från den grundläggande huvudprincipen om att servitut upplåts mellan
fastigheter då de även kan upplåtas till förmån för tomträtt samt gruvegendom enligt FBL
14:2.94 I förarbetena till JB beskrivs dessa rättigheter som oerhört stabila och
rättighetshavaren kan anses ha trätt i fastighetshetsägarens ställe. I författningen diskuteras
även ett förslag upp om att upplåta avtalsservitut även för byggnader och anläggningar på
ofri grund. Dessa upplåtelser ansågs dock inte ha motsvarande stabilitet och ansågs därmed
strida mot övriga servitutsrekvisit.95
4.3.2

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är en typ av rättighetsupplåtelse som ger en fysisk eller juridisk person en
positiv rätt att nyttja en, eller flera, eller en del av en annan fastighet. Rättigheten knyts till
fastighetens fasta egendom som definieras i JB 2 kap. och avser fastighet, fastighetstillbehör
så som hus och andra byggnader, byggnadstillbehör samt industritillbehör. Upplåtelsen kan
ske i form av en partiellnyttjanderätt vilket innebär en rätt att nyttja men som inte medför ett
JB 7:10.
JB 7:14.
90 34§ Lagen om införande av nya jordabalken.
91 JB 14:3.
92 Julstad & Vesterlin, s. 58.
93 Prop. 1970:20, del B, s. 368.
94 Julstad & Vesterlin, s. 15.
95 Prop. 1970:20 del B, s. 719.
88
89
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besittningsskydd. Fastighetsägaren vars egendom upplåts har därmed kvar besittningen och
förfoganderätten över det upplåtna området för annat ändamål än vad som följer av
upplåtelsen. En nyttjanderätt kan även upplåtas via arrende eller hyra som innebär en total
nyttjanderätt där besittningen i sin helhet övergår till nyttjanderättshavaren.
Nyttjanderätt bildas genom avtal mellan berörda fastighetsägare och regleras av de
bestämmelserna i JB 7–15 kap.96 Rätten är tidsbegränsad och gäller i högst 25 år inom
detaljplanelagt område och som högst 50 år i övrigt.97 Fastighetsägarna kan välja att förlänga
upplåtelseavtalet vilket då betraktas som en ny upplåtelse enligt JB 7:7. Nyttjanderätt som
upplåts skriftligen får skrivas in i fastighetsregistret. Genom att skriva in nyttjanderätten så
kan nyttjanderättshavaren säkerställa att rättigheten övergår till att gälla även ny
fastighetsägare.98
4.3.2.1

Arrende

Arrende är en typ av nyttjanderätt som definieras i JB 8:1. Upplåtelsen avser ett nyttjande av
jord mot vederlag och förekommer i olika former. Dessa former är bostadsarrende,
jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Arrenden upplåts genom avtal
med en juridisk eller enskild person och är inte knutet till fastigheten om den skulle säljas,
utan endast till den person som har undertecknat avtalet. Nyttjanderättsavtal berörande
jordbruksarrende, bostadsarrenden och anläggningsarrenden upplåts skriftligen. I avtalet
skall alla villkor anges för att vara giltiga. Likaså gäller ändringar och tillägg.99
Lägenhetsarrenden kan upplåtas muntligen vid överenskommelse om detta.100
Vilken arrendetyp som nyttjanderätten ska upplåtas med beror främst på vad jorden är
avsedd att användas för. Ett jordbruksarrende upplåts i enlighet med villkoren i 9 kap. JB.
Rätten upplåts då en jordägare ingår ett avtal med arrendatorn om en rätt att nyttja dennes
jord, vanligtvis åkermark eller betesmark mot vederlag. Om jorden inte är avsedd att
användas för jordbruksändamål kan upplåtelsen istället ske via bostadsarrende. Villkoren för
denna typ av arrende regleras av 10 kap. JB och avser vanligen en upplåtelse av jord för
fritidsboende. En annan form av arrende är anläggningsarrende och medför en rätt för
arrendatorn att bygga eller ha kvar byggnader som inte är endast av ringa betydelse på
arrendetomten. Arrendetypen definieras i JB 11:1 och får upplåtas för ändamål på bestämd
tid på minst ett år och får inte avse en upplåtelse för arrendatorns livstid. Vanliga upplåtelser
som sker via anläggningsarrende är bensinstationer, vindkraftsparker och fabriker.
Upplåtelser under ett år eller upplåtelser som avser arrendatorns livstid, som inte uppfyller
villkoren för jordbruks- bostads- eller anläggningsarrende upplåts istället som
lägenhetsarrende enligt JB 8:1 andra stycket. Vanliga nyttjanderättsupplåtelser via
Larsson & Synnergren, s. 43.
JB 7:5.
98 JB 7:10.
99 JB 8:3 1 st.
100 JB 8:3 3 st.
96
97
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lägenhetsarrende är parkeringsplatser utomhus, lekplatser, kolonilotter med tillhörande
byggnader eller kajplatser.101
Ett arrendeavtal kan uppsägas och upphör då att gälla först efter den närmsta så kallade
fardagen102 vilken är 14 mars.103 Om avtalet istället har sagts upp på grund av dröjsmål av
arrendeavgift, upphör arrendeavtalet istället att gälla den fardag som infinner närmast sex
månader från de att uppsägningen skett.104

4.4

Enskilda upplåtelser på allmän och offentlig plats

Enligt OL är huvudregeln att en offentlig plats inom DP endast får användas på ett sådant
sätt att den överensstämmer med det gällande ändamålet som platsen har upplåtits till. Vad
gäller upplåtelser för annat ändamål krävs tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd krävs dock
inte om upplåtelsen sker ytterst tillfälligt och inte gör intrång på någon annans tillåtelse till
platsen.105
Upplåtelser av allmän plats under mark
Gatuarbeten och ledningar under mark är undantag och kräver inga tillstånd enligt OL. Detta
behandlades i rättsfallet NJA 1973 s.70, där HD fastslog att ledningar och andra
underjordiska arbeten inte kan betraktas som offentlig plats och inte faller under
ordningslagens regler. Då syftet med den allmänna platsen inte motverkas ansåg HD att
ledningar och andra nödvändiga gatuarbeten under mark istället kan upplåtas som
nyttjanderätt.106
3D-fastighetsbildning
Om det uppstår ett behov av att nyttja marken under allmän plats för enskilt ändamål kan
detta lösas via 3D- fastighetsbildning i enlighet med villkoren i FBL 3 kap. Denna
fastighetsbildningsåtgärd får endast tillämpas då åtgärden anses vara lämpligare än andra
åtgärder för att tillgodose behovet. Åtgärden kan vara tillämpbar vid byggande av tunnlar
eller broar som passerar flera fastigheter. Den kan även användas då kommuner önskar
anlägga allmän plats ovan en byggnad eller anläggning.107
Upplåtelser av allmän plats ovan mark
Vad gäller upplåtelser av offentlig plats ovan mark enligt OL finns ingen exakt begränsning
i höjdled. Tillstånd för nyttjandet av ett utrymme på en fri höjd ovan offentlig platsmark
bestäms därmed i det enskilda fallet utefter vad som är lämpligt. Krav finns dock på tillstånd
Arrendenämnden, Vilken Arrendetyp?.
JB 8:4 1 st.
103 JB 8:4 3 st.
104 JB 8:4 2 st.
105 OL 3:1.
106 Åberg, s. 149.
107 Ibid, s. 28.
101
102
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för anordningar som påverkar trafikens säkerhet så som vimplar och plakat. Även
anordningar på husfasader eller försäljningar utanför butiker får inte ske utan tillstånd om de
i den mån påverkar gångtrafikanternas tillgång till gångbanan. Tillstånd krävs även för
tillfälliga offentliga arrangemang, korvstånd eller andra typer av försäljningsstånd, cirkus,
uteserveringar, skyltar, affischering, byggnadsställningar, containrar och cykelställ. Vidare
krävs polistillstånd även för sådana ändamål som för försäljning eller reparationer av bilar på
offentlig plats. Detsamma gäller för permanenta stånd, så som för kiosker.108
När polistillstånden bedöms, tas hänsyn till ytan upplåtelsen gäller. Gäller fallet en begränsad
yta är kraven på tillstånd inte lika stor, om det istället gäller en stor yta blir kraven genast
större. Betydelse för storleken på kravet bedöms tillika utifrån om upplåtelsen eller nyttjandet
gäller för ett större antal personer. Polismyndigheten utför följaktligen en samlad bedömning
för kravet på tillstånd, ibland kan det vara omfattande ibland litet, det beror således på det
enskilda fallet.109
NJA 2013 s. 795
År 2013 kom ett rättsfall från Limhamn i Malmö. Fallet gällde en 20 meter hög 3G-mast som
var tänkt att ersätta befintlig lyktstolpe samt ett tillhörande teknikskåp. Upplåtelseformen
innefattade ledningsrätt på allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, planlagt
GATA. LM hade i slutet på juni 2010 beslutat att bevilja bygglov för masten som var avsedd
att ingå i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål till förmån för det enskilda
nätbolaget. Vidare hade Stadsbyggnadsnämnden som skäl för beslutet betraktat fallet som en
mindre avvikelse från DP, förenligt med dess syfte enligt LL 8 §. Malmö kommun
överklagade beslutet.
HD konstaterade att OL och LL är konkreta i den mening att de inte framstår som
alternativa, när det gäller syfte och funktion att lösa utrymme för ledningar eller andra
anordningar på allmän platsmark. Vidare skiljer lagarna sig åt när det gäller rättigheternas
betydelse och prövning. HD bekräftar att kommunen enligt LL kan ha invändningar mot
markanvändningen som beaktas vid avvägning om vad som är gällande rätt. I OL har
kommunen mer inflytande. Kommunens skäl mot upplåtelsen ansågs inte vara tillräckliga för
att stoppa att upplåta den allmänna platsen med ledningsrätt. HD fastställde MÖD:s domslut
att bolagets ansökan om ledningsrätt fastslår och att ledningsrätt tvångsvis kan upplåtas.
Syftet med den allmänna platsen
Syftet med allmän plats är att den ska vara tillgänglig för alla och skall därav hållas fri från
förrättningar med förbehåll för enskilda upplåtelser. Upplåtelse för servitut eller andra avtal

108
109

Åberg, s. 146.
Åberg, s. 147.
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om nyttjande medför en rätt för endast en eller ett fåtal fastigheter att nyttja ett specifikt
område.110
MÖD P 8653-17, Saltvik
Nyligen togs ett beslut i mark- och miljööverdomstolen avseende antagande av en detaljplan
med enskilt huvudmannaskap. Fallet behandlade en planbestämmelse om att inom ett visst
utrymme inom allmän plats anlägga en väg för in- och utfarter till angränsande fastigheter på
kvartersmark. MÖD begärde in ett yttrande från Lantmäteriet där de särskilt skulle yttra sig
om frågan kring vilket lagstöd det finner för upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål. I
yttrandet konstaterade Lantmäteriet att kommunen med stöd av PBL 4:10 får bestämma om
vegetation och om markytans utformning och höjdläge i samband med detaljplaneläggning.
Därmed ansågs det tillåten för kommunen att genom en egenskapsbestämmelse,
utformningsbestämmelse bestämma lokalisering av väg för fordonstrafik över allmän plats,
natur. Den andra delen an planbestämmelsen som reglerar vem eller vilka som vägen ska
upplåtas för fann de inget lagstöd för. Lantmäteriet påstår dock att tillägget “till/från
angränsande fastigheter” kan innebära ett förtydligande av innebörden med in- och utfart
som avser en rätt för alla ägare av kvartersmark att nyttja den allmänna platsen. Lantmäteriet
bedömer att så är fallet och att planbestämmelsen är giltig.111
Domstolen dömer dock att bestämmelsen ej kan tolkas på annat sätt än att den tydligt anger
vilka fastigheter som ska ha rätt att nyttja vägen, därmed föreligger inget lagstöd för
planbestämmelsen i PBL. Domstolen bedömer att ett servitut för en enskild fastighet över
allmän plats inte anses förenligt med detaljplanens syfte och kan därmed inte klassas som
mindre avvikelse enligt FBL 3:2 och AL 9 §. I planbeskrivningen redogörs inte heller för de
effekter som de befintliga servituten som kommer hamna på allmän plats medför för de
enskilda fastigheterna. MÖD dömer därmed att kommunen inte uppfyller PBL 4:33 första
stycket 3 samt tredje stycket om att planbeskrivningen ska redogöra för planens
genomförande samt konsekvenser för enskilda fastighetsägare. Detaljplanen uppfyller inte
heller PBL 4:36 som syftar till att planen utformas med hänsyn till befintlig bebyggelseäganderätts- och fastighetsförhållande som kan ha påverkan på planens genomförande.
MÖD bedömer att planen ska upphävas i sin helhet.

110
111

Boverket, Huvudmannaskap för allmän plats - en fråga om rådighet över mark och finansiering, s. 9.
Lantmäteriets yttrande, MÖD P 8653-17.
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5. Resultat av Intervjuerna
I detta kapitel följer en redogörelse för resultatet av de intervjuer som har genomförts. För
vidare förtydligande av vilka frågor som ställdes i denna studie se bilaga A och B. Kapitlet
inleds med en kortare sammanfattning kring samtliga intervjuer och därefter redogörs var
och en på ett utförligt sätt med exempel.
Denna studie baseras på intervjuer med fyra kommuner samt två lantmäterimyndigheter.
Samtliga respondenter har intervjuats i sina yrkesroller som bland annat mark- och
exploateringsingenjörer, enhetschef för exploateringsavdelning samt förrättningslantmätare
inom både statliga och kommunala lantmäteriet. Intervjuerna har delgivit författarna
kunskaper från erfarna tjänstemän inom branschen och gett svar på frågor rörande upplåtelse
av allmän plats för enskilt ändamål. Samtliga kommuner och lantmäterimyndigheter som
intervjuades i denna studie är överens om att den allmänna platsen ska vara tillgänglig och
öppen för allmänheten. Därför är de flesta respondenter emot upplåtelser på allmän
platsmark.
Tillfälliga och återkommande upplåtelser
Kommunerna bekräftar att tillfälliga upplåtelser är vanligt förekommande på allmän plats.
Dessa upplåts för en begränsad tid enligt OL och kräver polistillstånd.
Lantmäterimyndigheterna var eniga om att de inte hanterar tillfälliga upplåtelser. De utvalda
respondenterna hanterar inte frågan utan de hänvisar vidare till en annan avdelning på
kommunen. I en kontakt med polismyndigheten fick författarna till denna studie som svar
att ansökan om upplåtelse av offentlig plats i regel lämnas till polisen som därefter skickar
remissen till berörd kommun. Vid återkommande upplåtelser på allmän plats för till exempel
uteserveringar, krävs nya tillstånd varje år. I enkätundersökningen svarade två kommuner att
de inte hade någon plan för återkommande upplåtelser på allmän plats men att de har en
rutin för hur det ska ske.
Permanenta upplåtelser
Lantmäteriet kommer främst i kontakt med permanenta upplåtelser av allmän plats för
enskilt ändamål vid ansökan från enskilda fastighetsägare i samband med en
fastighetsbildningsförrättning. Kommunerna gav svaret att de kommer i kontakt med denna
typ av upplåtelser i detaljplaneringen. Samtliga intervjuade kommuner och
lantmäterimyndigheter har någon gång stött på ett behov av att nyttja allmän plats för enskilt
ändamål. Svaret gav dock olika utfall. I en del kommuner är det vanligt förekommande
medan andra kommuner undviker dessa typer av upplåtelser på grund av att de strider mot
detaljplanens syfte.
Övergripande resultat – permanenta upplåtelser
Resultatet av intervjuerna tyder på att det förekommer permanenta upplåtelser av allmän
plats för enskilt ändamål både ovan och under allmän plats, samt i det så kallade luftrummet,
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över allmän plats. De vanligaste förekommande upplåtelserna som kommunerna är med om
är nyttjanderätter för mindre betydelsefulla ändamål som endast tar upp en liten del av den
allmänna platsen. Exempelvis på vanligt förekommande nyttjanderätter är
transformatorstationer och avfallshantering. Det är även vanligt förekommande med
utstickande byggnadsdelar, skärmtak och balkonger samt underjordiska ledningar. Dessa
exempel upplåts vanligen i form av servitut eller 3D-fastighetsbildning. Andra
förekommande rättighetsupplåtelser av allmän plats för enskilda ändamål är
nyttjanderättsupplåtelser
för
trädgårdsändamål,
tomtändamål,
parkering,
gemensamhetsanläggning för sopsug och servitut för vägar eller grundläggning. En kommun
hade även stött på ett fall med ett hyresavtal för en privat bostad på allmän platsmark. I detta
examensarbete har författarna valt att avgränsa arbetet och fokusera på nyttjanderätt i form
av arrendeavtal. Vi undersöker även servitut i form av avtalsservitut eller officialservitut.

Mindre avvikelse från detaljplan?
Upplåtelserna som har genomförts av kommunerna och lantmäterimyndigheterna på allmän
plats har motiverats som en mindre avvikelse från DP, med motivering att allmänheten efter
upplåtelsen, fortfarande har tillträde till den allmänna platsen. Vad gäller behovet av att
eventuellt utöka ett förtydligande samt flexibilitet av FBL 3:2, råder delade meningar. Vissa
respondenter menar att det är bra att paragrafen inte är speciellt specificerad, då den öppnar
upp för tolkning. Så länge syftet med planen inte motverkas anser de flesta
lantmäterimyndigheter och kommuner att det kan vara tillåtet att upplåta allmän plats för
enskilt ändamål. Andra menar på att syftet med planen skulle motverkas av bestämmelser
som skulle tillåta avsteg från detaljplanen. Samtidigt upplever en del kommuner svårigheter
hur de ska gå tillväga vid upplåtelser av allmän plats för enskilt ändamål i vissa specifika fall.
Dessa kommuner önskar någon typ av policydokument så som exempelvis ett förtydligande
i lantmäteriets handbok, eller någon typ av flexibilitet i det enskilda fallet. Kommunerna
svarade även att genomförandetiden inte har någon större betydelse för deras beslut i fråga
om upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål. Planen gäller även om genomförandetiden
har utgått.

5.1

Statliga lantmäteriet i Uddevalla

På det statliga lantmäteriet i Uddevalla intervjuades en förrättningslantmätare med lång
erfarenhet inom branschen och som nu arbetar som specialist. Personen representerar även
Uddevalla, Vänersborg, Lidköping och Bengtsfors i det nationella PBL-nätverket. Av
intervjun framgick det att det statliga lantmäteriet i Uddevalla stött på enskilda upplåtelser på
allmän plats ett flertal gånger. Detta gäller främst i samband med
fastighetsbildningsförrättningar och yrkanden från enskilda fastighetsägare men det
förekommer också i samband med plangranskning.
Enskild utfartsväg på allmän plats
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Vi fick ta del av ett antal detaljplaner och handlingar där det statliga Lantmäteriet i Uddevalla
hade genomfört upplåtelser på allmän plats för enskilt ändamål. Ett av fallen var från Lerums
kommun och behandlar frågan om att bilda ett officialservitut för utfartsväg på allmän plats,
planlagt NATUR. Se bilaga C. Servitutet avser en rätt att anlägga, underhålla och förnya en
väg till förmån för tre nya bostadsfastigheter. Till grund för avstyckningen berörande tre
bostadsfastigheter finns ett laga kraftvunnet förhandsbesked beviljat av Lerums kommun
och som överprövats av både Länsstyrelsen och MÖD. I förhandsbeskedet framgår att
fastigheterna ska ha rätt att nyttja ett område över allmän plats som in- och utfart. I samband
med ärendet begärde lantmäterimyndigheten samråd med miljö- och byggnadsnämnden för
beaktande av de allmänna plan- och lämplighetsvillkoren i FBL 3 kap.
Lantmäterimyndighetens bedömning är att allmän plats generellt inte ska upplåtas för enskilt
ändamål om det inte anges i DP. I detta fall är naturmarken avsedd att nyttjas som naturmark
och ändamålet är att möjliggöra allmänhetens tillträde till närliggande naturområden i
angränsning till planområdet. Området där rättigheten upplåts är sedan tidigare belastat av
ett servitut till förmån för skogstransporter. LM:s bedömning är att bostadsfastigheternas
rätt till väg är av stadigvarande och väsentlig betydelse för deras ändamålsenliga användning.
Åtgärden är en mindre avvikelse från DP enligt FBL 3:2 och uppfyller syftet med planen.
Upplåtelsen hindrar inte heller allmänhetens tillgång till den allmänna platsen. Enligt LM
motverkas inte syftet med planen i och med fastighetsbildningsåtgärden. Även i samråd med
miljö- och byggnadsnämnden ansågs fastighetsbildningen vara genomförbar.
MÖD P 8653-17
Nyligen kom rättsfallet från MÖD, Saltvik i Oskarshamn. Rättsfallet beskrevs utförligt i
avsnitt 4.4 och berör antagande av en detaljplan med en planbestämmelse som reglerar
enskild utfart över allmän plats. Tidigare ansåg den intervjuade lantmätaren att det inte fanns
någon vägledning för frågan, vilket öppnade upp för självständig tolkning.
Förrättningslantmätaren har tidigare hänvisat till en gällande DP i Orust kommun rörande
dessa frågor. I detaljplanen upplåts en del av allmän plats för enskilt ändamål avsett för
”tillfart” till intilliggande bostadsfastigheter. Denna bestämmelse medförde att respondenten
och andra förrättningslantmätare på kontoret ansåg att det var rätt göra så, med motivering
att allmänheten fortfarande hade tillgång till den allmänna platsen.
I intervjun behandlades frågan huruvida förrättningslantmätaren hade tagit samma beslut
som tidigare om ett liknande fall uppstått, med tanke på rättsfallet ifrån Saltvik. Enligt
lantmätaren beror det på fallet ifråga och att hen hade samrått med kommunen och
genomfört det som en mindre avvikelse om kommunen medgivit det som en sådan.
Respondenten är medveten om att det dock kan stå i strid mot den nya MÖD-domen i
Saltvik, Oskarshamn.
Mindre avsteg från FBL 3:2
Vidare är förrättningslantmätaren skeptisk till om det behövs något förtydligande av FBL
3:2, mindre avvikelse i DP och anser att det är bättre att upphäva en del av detaljplanen om
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så skulle behövas. Undantag från paragrafen undergräver hela detaljplanesystemet och syftet
med planläggning försvinner. I frågan om en lagändring eller tillägg till paragrafen FBL 3:2
hänvisar lantmätaren till PBL 9:31c. Paragrafen tillåter att större avvikelser från detaljplan
görs vid beviljande av bygglov när genomförandetiden gått ut. Förrättningslantmätaren ser
en utveckling från bygglovssidan där undantag på undantag görs. I områden med gamla
detaljplaner kan bygglov beviljas, trots att åtgärden kan anses som större avvikelse från
planen, med motiveringen att det inte motverkar syftet med planen med hänvisning till PBL
9:31 c.

5.2

Kommunala Lantmäteriet i Göteborg

På det kommunala Lantmäteriet i Göteborg intervjuades en erfaren förrättningslantmätare
som har jobbat inom branschen i 24 år. Av intervjun bekräftades att enskilda upplåtelser på
allmän plats är vanligt förekommande i kommunen. De kommer i kontakt med dessa typer
av upplåtelser i samband med startmötet för en detaljplaneprocess, under processens gång
då de hjälper till med fastighetsbildningsfrågor eller i samband med förrättningar och
ansökningar från enskilda fastighetsägare. Lantmäteriet upplåter servitut och
gemensamhetsanläggningar för enskilt nyttjande på allmän plats.
Policydokument
Göteborgs Stad har tagit fram ett policydokument som beskriver riktlinjer för hur
kommunen ska förtätas inom stadskärnan. Att koncentrera utvecklingen till en mindre del
av staden ökar förutsättningarna för en hållbar tillväxt med energieffektiva strukturer,
hållbart resande samt ett attraktivt stadsliv.112 I och med detta placeras fasader i
fastighetsgräns vilket leder till att dräneringsledningar och grundläggning hamnar utanför
fastighetsgräns. I planbestämmelserna beskrivs rättighetsupplåtelsen med en generell
bestämmelse om att dräneringsledningar får sticka ut över allmän plats. Enligt
förrättningslantmätaren är kommunen tveksam till att upplåta denna typ av rättighet då de
självständigt vill styra över den allmänna platsen.
Utstickande byggnadsdelar och grundläggning på allmän plats
Ett exempel på när kommunen har valt att upplåta allmän plats för enskilt ändamål finns i
en detaljplan som är under bearbetning. Detaljplanen reglerera bland annat ett hotell med
utstickande byggnadsdelar samt grundläggning och pålar som placeras under allmän
platsmark. I samråd med byggnadsnämnden har de beslutats att det är möjligt att upplåta de
utstickande byggnadsdelarna med ett tredimensionellt fastighetsutrymme. Utrymmet är
begränsat i höjdled vilket innebär att marken under respektive över hotellfastighetens 3Dutrymme, tillhör den kommunala gatufastigheten. I planbestämmelsen redovisas rättigheten
som en utformningsbestämmelse som tillåter att byggnaden får sticka ut över allmän plats på
en fri höjd, minst nio meter över mark. I planbestämmelserna framgår även att balkonger får
överlappa allmän plats på en höjd på 19 meter. När det gäller grundläggningen till hotellet
112
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finns ingen bestämmelse i detaljplanen om att hotellfastigheten får underbygga allmän plats.
Därför går det inte enligt förrättningslantmätaren, att bilda ett 3D-utrymme för
grundläggningen. Ett servitut anses dock vara tillåtet som en mindre avvikelse från
detaljplanen. Servitutet är också begränsat i höjdled vilket enligt lantmätaren beskrivs som en
form av 3D-servitut. I beskrivningen till förrättningsakten beskrivs rättighetsupplåtelsen som
ett servitut som avser en rätt att anlägga, underhålla och förnya grundläggning av byggnad
inom område gl, se bilaga D. Upplåtelsen kompletteras även med en anmärkning om att
tillstånd ska begäras från trafikkontoret vid framtida underhåll och reparation som innebär
schaktning och grävning i den allmänna platsen. Åtgärderna motiverades även som en
mindre avvikelse från detaljplan av expertgruppen på kontoret, och anses inte hindra
allmänheten tillgång till området.
Ventilationsanläggningar på allmän plats
Upplåtelser på allmän platsmark är enligt förrättningslantmätaren ovanliga i Göteborgs
kommun. Det förekommer dock för mindre utrymmen som inte anses hindra allmänhetens
tillgänglighet. I detaljplanen för Västlänken, station Centralen, finns planbestämmelser som
tillåter att ventilationsanläggningar placeras på allmän plats, park och torg. I
planbeskrivningen beskrivs rättighetsupplåtelserna vara av väsentlig betydelse för att
järnvägstunneln ska fungera. Genom begränsningar i höjd och storlek anses de bli
integrerade i stadsrummet och miljön. Då planen inte har antagits ännu så är det inte den
slutliga utformningen färdig. Enligt lantmätaren så kommer ventilationsanläggningarna
antingen ingå i 3D-utrymmet för järnvägsfastigheten eller så kommer servitut att bildas. Mest
troligt är att de kommer upplåtas med servitutsrätt.
Övriga anläggningar
Det har även dykt upp frågor om att upplåta allmän plats för enskilda vägar på naturmark.
Enligt förrättningslantmätaren skulle de kunna upplåtas med servitut med motiveringen att
det är en mindre avvikelse från detaljplan. Vid samråd med byggnadsnämnden nekades
upplåtelsen. Även frågor om att bilda gemensamhetsanläggningar för vatten- och
avloppsanläggningar på allmän plats har dykt upp, men även då har byggnadsnämnden sagt
nej.
Mindre avsteg från FBL 3:2
Lantmätaren anser att det är bra att paragrafen FBL 3:2, om mindre avvikelse, är otydlig och
töjbar då det öppnar upp för tolkning. Paragrafen beskriver endast att syftet med planen inte
skall motverkas. Däremot ser lantmätaren ett behov av någon form av planstöd,
planbestämmelse för upplåtelser under allmän platsmark, eller någon form av
policydokument för ett förtydligande av paragrafen.

5.3

Fastighetskontoret i Göteborg

På fastighetskontorets exploateringsavdelning intervjuades en distriktschef samt en specialist
som ger stöd för enheten i en rad olika grenar. Båda tjänstemännen har en lång erfarenhet
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inom branschen. De bekräftar att upplåtelser av allmän plats förekommer för
dräneringsledningar och grundläggningar, i samband med att staden förtätas och fasader
placeras i fastighetsgräns. Tjänstemännen beskriver det upplåtelserna som trendiga utifrån en
gestaltningssynpunkt med tightare gatuutrymmen och överlappande byggnadsdelar ovan
allmän platsmark. De väger även in tryggheten och vikten av att känna tillhörighet med
grannar, vilket bidrar till en social hållbarhet i staden.
I frågor rörande upplåtelse av allmän plats för enskilda ändamål samråder fastighetskontoret
med lantmäteriet. Om lantmäteriet anser att åtgärden/upplåtelsen kan klassas som en mindre
planavvikelse och är förenligt med detaljplanens syfte, så anses det vara tillåtet.
Respondenterna poängterar dock att enskilda upplåtelser under allmän platsmark försöker
undvikas då de själva vill råda över gatuläget. Förr eller senare behöver dessa anläggningar
underhållas vilket innebär att de enskilda fastighetsägarna behöver utföra grävningsarbeten i
den allmänna platsen. Det förekommer även upplåtelser för skärmtak och balkonger på fria
höjder, minst 4,5 meter över allmän plats. Dessa hindrar inte allmänhetens tillgång till den
allmänna platsen och anses därför vara ok att genomföra. I övrigt försöker kommunen att
undvika att upplåta den allmänna platsmarken.
Servitut för dagvattenmagasin på allmän plats
Vi fick ta del av ett servitutsavtal som avsåg att bilda en rättighet för ett dagvattenmagasin
med tillhörande ledningar på allmän plats. Den allmänna platsen var upplåten som park i
detaljplanen och var avsedd att användas för lek. På marken fanns sedan tidigare en lekplats
samt en mindre bollplan. I och med servitutsrätten får lekplatsen inte renoveras eller
bebyggas med vissa ställningar som kräver grundläggning. Det avsedda området för
dagvattenmagasinet omfattar cirka 120 kvadratmeter och markeras med gul färg, se bilaga E.
Anläggningen ligger i sin helhet under mark och är cirka 100 kubikmeter stort. Vidare sker
upplåtelsen i enlighet med de krav och riktlinjer som Göteborg Vatten, park- och
naturförvaltning ställer. Rättighetsupplåtelsen avser en rätt för härskande fastigheter att inom
området anlägga, nyttja och bibehålla dagvattenmagasinet. Fastighetsägarna ansvarar och
bekostar skötsel och underhåll ovan och under mark i det berörda servitutsområdet.
Servitutsavtalet kompletteras dessutom med ett krav på att fastighetsägarna efter utförda
anläggnings- och underhållsarbeten återställer marken till det skick den hade innan arbetet
startades. Vidare ska fastighetsägarna även ersätta kommunen för eventuell skada på marken.
Inom det berörda området får kommunen inte uppföra större anläggning, byggnad eller
plantera större träd som kan påverka dagvattenmagasinets funktion. Dock får mindre buskar,
en gångförbindelse, gräsmatta och liknande uppföras inom eller i anslutning till området.
Servitutsrätten säkerställs genom inskrivning i den tjänande fastigheten.
Linbanan
I Göteborgs stad planeras det för en linbana som är avsedd att användas för Västtrafiks
kollektivtrafik från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Syftet med linbana är att föra samman
stadsdelarna Hisingen och Göteborgs stadskärna för att bidra till en modern och hållbar
kollektivtrafik. Tanken är att upplåta linbanan med servitutsrätt på en fri höjd över allmän
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plats. Stationerna upplåts på kvartersmark med byggrätt. Därmed anses upplåtelsen inte
hindra allmänhetens tillgång till den allmänna platsen.
Mindre avsteg från FBL 3:2
Respondenterna i intervjun med Fastighetskontoret i Göteborg anser inte att det krävs några
ytterliga lagregleringar, utan poängterar vikten av att lyfta in frågan om enskilda upplåtelser
på allmän plats tidigt i planeringen. Så länge som det finns stöd i planbestämmelserna vid
upplåtelserna anser de att lagen är heltäckande. Vidare anser de att det är bättre att upplåta
allmän plats för enskilt ändamål via avtal istället för att ändra och göra om en hel DP då det
tar tid. Sammanfattningsvis anser de att det är tillåtet att upplåta den allmänna platsen om
det finns stöd i planbestämmelserna eller om det kan klassas som en mindre planavvikelse.

5.4

Partille Kommun

I Partille kommun intervjuades tre anställda, - två mark- och exploateringsingenjörer samt
en mark- och exploateringssamordnare. Mark- och exploateringsingenjörerna har jobbat
inom branschen i 13 respektive tre år. Mark- och exploateringssamordnaren har arbetat inom
branschen i 13 år. I Partille kommun bekräftar de anställda att de vanligen träffar på
upplåtelser av allmän plats vid ansökan, förfrågan eller via gamla stadsplaner. De har bland
annat upplåtit allmän plats för stadsodling som är ett nytänkande i den mening att det först
nu börjar bli aktuellt i Sverige.
Servitutsavtal för dränering i allmän plats
I Partille kommun berättar de anställda att de ha stött på ett fall gällande en överenskommelse
om fastighetsreglering för servitutsändamål. Fallet behandlar en urholkad 3D-fastighet med
ett behov av att nyttja allmän plats för bland annat pelare och ledningar. För dessa
anläggningar tecknades ett avtalsservitut med sju olika servitutsrättigheter. Ett av servituten
innefattar en rätt att anlägga, underhålla och förnya vatten- och avloppsledningar och
fjärrvärmeledningar till förmån för en bostadsfastighet och belastar allmän plats, torg. Det
andra servitutet medför en rätt för härskande bostadsfastighet att låta byggnadsdelar
överlappa den allmänna torgfastigheten som innefattar allmän plats. Rätten avser anläggande,
underhåll och förnyelse av brandluckor för ventilering av ett garage. Det tredje servitutet
gällde en upplåtelse för byggnadsdelar, specifikt stomme och grundläggning. Servitutet
uppläts i anläggningens faktiska läge på kvartersmark men som stack ner en till två meter
under mark på belastad fastighet. Det fjärde och femte är till förmån för den blivande 3Dfastigheten och avser en rätt att anlägga och underhålla en fettavskiljare inklusive ledningar
och övriga anordningar. Det femte avser en rätt att nyttja ett fyra meter brett område för
underhåll på den allmänna torgfastigheten samt fastigheten på kvartersmark. Vidare gällde
servitut sex, en rätt för fastigheten som är belägen på kvartersmark att nyttja ett fyra meter
brett område för ändamål underhåll av byggnad. Sista avtalsservitutet som tecknades,
omfattade en rätt för den kommunala torgfastigheten att anlägga, underhålla samt förnya en
belysningsanläggning med tillhörande ledningar. Servitutet innebar även rätten att få tillträde
till befintligt elrum på kvartersmark.
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I enlighet med avtalet skulle ingen ersättning utbetalas för de sju servituten. Tillträde skulle
få ske när förrättningen vunnit laga kraft och motparten skulle således få stå för
förrättningskostnaderna. Enligt DP för Kyrkbytorgets var syfte att uppföra centrala belägna
bostäder samt att tillgodose efterfrågan på utvecklingen av detaljhandeln. Enligt de anställda
på Partilles kommun stred inte upplåtelserna av den allmänna platsen mot gällande DP.
Upplåtelsen ansågs därför vara tillåten enligt FBL 3:2, mindre avvikelser. Allmänheten ansågs
även efter upplåtelsen fortfarande ha tillgång till marken utan inskränkning.
Förråd på allmän plats
Ett annat exempel där de har upplåtit allmän plats för enskilt ändamål var för en
ungdomsverksamhet för segling där den allmänna platsen var planbestämd som NATUR. I
det enskilda fallet behövde verksamheten tillgång till ett förråd för sin verksamhetsutrustning.
Utan tillgång till förrådet i nära anslutning till verksamheten, ansågs seglingsklubben inte
kunna bedriva sin verksamhet. Kommunen bedömde att det inte finnas någon lämpligare
placering för förrådet än på den allmänna platsen som låg i nära anslutning till verksamheten.
Upplåtelsen skedde genom offentlig platsupplåtelse utan avtal. Om kommunen hade fått
göra om eller rätta till upplåtelsen idag, hade de istället upprättat ett avtal om
lägenhetsarrende.
Enskild väg på allmän plats
I Partille kommun har ett nyttjanderättsavtal skrivits för upplåtelse av en enskild väg på
allmän platsmark. Området omfattade innan upplåtelsen 590 kvadratmeter. Nyttjanderätten
avsåg en mycket liten yta för ändamål tillfartsväg, planlagd NATUR, se bilaga G. Det enskilda
intresset innebar enklare åtkomst till fastigheten. Kommunens beslut grundades på att
tillfartsvägen innebar en mycket liten påverkan för allmänhetens tillgång till den allmänna
platsen som således låg i direkt anslutning till en befintlig väg. Uppsägningstiden var i enlighet
med avtalet, tre månader generellt. Om kommunen skulle behöva tillgång till den allmänna
platsen skulle avtalet även kunna sägas upp i kommunens regi med en månad uppsägningstid.
Båda uppsägningarna skulle ske utan ersättning. Vidare i enlighet med avtalet även säga upp
avtalet med omedelbar verkan vid väsentliga klagomål eller om avtalet inte skulle skötas enligt
överenskommelserna. Uppsägelsen gällde då endast skriftligen och från den dag
nyttjanderättshavaren mottagit uppsägningen. Nyttjanderätten fick heller ej upplåtas i andra
hand utan kommunens medgivande. Vidare hade nyttjanderättshavaren ansvar för att hålla
nere växtligheten på platsen för att inga hinder för tillfartsvägen ska uppkomma.
Äldre planer
Vidare anger de anställda på Partille kommun att de har stött på upplåtelser av allmän plats i
äldre stadsplaner. De förklarar att kommunen i äldre stadsplaner, inte har tänkt på
förändringarna i dagens samhälle i samma utsträckning som detaljplaneringen tar hänsyn till
idag. I stadsplanerna är det exempelvis inte planlagt för sopanläggningar eller utrymme för
postombudslastbilar på den allmänna platsen.
Mindre avsteg från FBL 3:2
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Mark- och exploateringsingenjörerna i Partille kommun är eniga om att det kan krävas
tydligare lagstiftning, alternativt att det bör vara möjligt med mindre avsteg för att kunna
genomföra upplåtelser av allmän plats för enskilt ändamål. Så länge allmänheten har tillgång
till den allmänna platsen kan det anses vara tillåtet så länge ändamålet med platsen och planen
finns kvar, samt inte motverkas. Partille kommun tecknar idag avtal som går att säga upp i
enlighet med avtalet vid upplåtelser av den allmänna platsen. I avtalet, menar de anställda, är
det viktigt att tydliggöra för de enskilda att den allmänna platsen fortfarande ska vara allmän
och att avtalet kan sägas upp när som helst.

5.5

Färgelanda kommun

I Färgelandas kommun råder det endast enskilt huvudmannaskap på allmänna platser. Här
intervjuades en mark- och exploateringschef som även har rollen som avdelningschef över
samhällsutvecklingen. Personen har 13 års erfarenhet inom branschen och berättar att de i
kommunen kommer i kontakt med upplåtelser av allmän plats vid ansökan.
Inga enskilda upplåtelser av allmän plats
Kommunen upprättar inga nya avtal för upplåtelser av allmän plats för enskilt ändamål. De
har dock tidigare förekommit för främst trädgårdsändamål och tomtändamål. Befintliga avtal
görs inget åt, men i de fall de behöver förnyas eller har löpt ut tar de bort de enskilda
upplåtelserna med motivering att allmän plats ska vara tillgänglig för alla. Vidare upplåter
kommunen allmän plats för ändamål som är avsedda för ett allmänt ändamål, så som för
exempelvis transformatorstationer eller elstationer i samband med bygglovsansökan.
Respondenten redogör att dessa upplåts med motivering mindre avvikelse från detaljplan.
Även återvinningsstationer placeras på allmän plats, planbestämt som PARK eller NATUR.
I grunden utgör dessa inga avtal utan upplåts endast med bygglov med motivering att
tillgängligheten inte påverkas.
Arrendeavtal
Författarna till denna studie fick ta del av två arrendeavtal för enskilda upplåtelser som
kommunen har skrivit. Det ena avtalet innefattade ett lägenhetsarrende avseende ett
markområde med trädgårdsanläggning på en fastighet. Arrendet avsåg 170 kvadratmeter yta.
Yrkandes syfte var att utöka sin befintliga tomtyta för trädgårdsskötsel. Arrendatorn skulle i
enlighet med avtalet svara för drift och underhåll av platsen inklusive de byggnader som
arrendatorn eventuellt avsåg uppföra inom området. I de fall arrendatorn önskade uppföra
ytterligare markanläggning eller byggnad skulle markägaren underrättas innan uppförandet. I
enlighet med avtalet fick heller inte avtalet inskrivas i fastighetsregistret. Vidare gällde
arrendetiden i tio år och kunde förlängas med fem år om ej uppsägning skedde senast 24
månader före arrendetidens utgång.
Det andra avtalet gällde ett lägenhetsarrende avseende ett markområde på 130 kvadratmeter.
Syftet var utökning av en fastighetsägares tomt. Enligt avtalet var arrendatorn skyldig att hålla
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området snyggt och städat. Överlåtelsen innefattade ingen rätt att utan markägarens skriftliga
godkännande, överlåta arrendet eller del av arrendet till en tredje part. Även i detta avtal hade
arrendatorn skyldighet att meddela markägaren om denne önskade uppföra någon annan
form av anläggning inom området. Således fick inte avtalet inskrivas i fastighetsregistret.
Arrendetiden gällde i tio år och kunde således i enlighet med avtalet, förlängas samt uppsägas
senast 24 månader före arrendetidens utgång.
Följa lagens mening FBL 3:2
Tjänstemannen på Färgelandas kommun ser inget behov av att reglera allmän plats för enskilt
ändamål, då hon anser att syftet med att planläggningen i sådana fall försvinner. Vidare ser
hon inget behov av en sådan bestämmelse för de allra äldsta planerna från 30–40-talet.
Tjänstemannen anser att det i det enskilda fallet är bättre att häva planen än att upplåta allmän
plats för enskilt ändamål. Att istället upprätta en ny DP för att följa syftet med
planläggningen. Undantagsvis ser tjänstemannen dock att det kan vara tillåtet att upplåta
allmän plats för allmännyttiga stationer så som för elskåp. De permanenta upplåtelser som
har genomförts i Färgelandas kommun omfattar ledningar. Kommunen har då skrivit
markupplåtelseavtal. Tjänstemannen berättar dock att hon tycker att det är obekvämt att
skiva dessa avtal då kommunen inte vill låsa den allmänna platsen för någon annan enskild.
I Färgelandas kommun upprättas inga avtalsservitut under mark. Om förfrågan om
officialservitut uppkommer hänvisar kommunen istället förfrågan till Lantmäteriet. I övrigt
upplåter i regel inte Färgelandas kommun allmän plats för enskilt ändamål.

5.6

Vänersborg kommun

I Vänersborgs kommun intervjuades en mark- och exploateringsingenjör som har arbetat i
branschen i fem år. Tjänstemannen berättar att kommunen kommer i kontakt med enskilda
upplåtelser av allmän plats endast vid ansökan om nyttjanderätt. Ett exempel på ett fall gällde
ett hus som hamnat på allmän platsmark som i DP var planlagd som PARK, där kommunen
upplät ett hyresavtal.
Följa lagens mening FBL 3:2
Vidare förklarar tjänstemannen att återvinningsstationer inte grundas på avtal och att de inte
upplåter allmän plats för enskilda ändamål permanent. Kommunen hanterar istället många
tillfälliga och återkommande upplåtelser via trafik- eller gatuingenjören som ger tillstånd via
en avgift genom polistillstånd som söks varje år. I frågan om det behövs något förtydligande
kring FBL 3:2, mindre avvikelse i DP, är tjänstemannen på Vänersborgs kommun mycket
negativ. Hon anser att det är bättre att häva och göra en ny plan istället, för att inte motverka
lagens mening.
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6. Resultat av enkätundersökningen
I detta kapitel följer en redogörelse för resultatet från enkätundersökningen. Undersökningen
baseras på samma frågor som de muntliga intervjuerna, se bilaga A och B. Enkäten skickades
ut till tio kommuner runt om i landet men endast två kommuner svarade. Nedan följer deras
svar.

6.1

Halmstad kommun

Enkätundersökningen besvarades av en exploateringsingenjör som har tre års erfarenhet
inom branschen. Tjänstemannen fick även hjälp med svaren på frågorna om tillfällig
markupplåtelse av verksamhetsutvecklaren på teknik – och fritidsförvaltningen, som sköter
all tillfällig markupplåtelse på kommunen.
Upplåtelse av allmän plats för PostNord
Tjänstemannen förklarar att hon stötte på ett fall där de upplät allmän plats för enskilt
ändamål med postombudsföretaget Postnord ganska omgående som hon började sin tjänst.
PostNords intresse var sådant att de behövde den allmänna platsen för sina kunder för att
de skulle kunna nå paketutlämningen. Den allmänna platsen var i DP planlagd som PARK.
Upplåtelsen skedde genom ett arrendeavtal som författarna fått ta del av. I avtalet framgår
att markupplåtelsen omfattar ett område omkring 3 300 kvadratmeter vars ändamål är inoch utfart för kunder till PostNords lokaler. Se karta bilaga F markerat med skrafferat
mönster. Uppsägningstiden för arrendet var sex månader med chans till en förlängningstid
på 12 månader. I enlighet med avtalet fick ej på området bedrivas sådan verksamhet som
stred mot det angivna ändamålet. Arrendatorn fick inte heller överlåta arrenderätten till
någon annan utan skriftligt medgivande från jordägaren, Halmstads kommun. Vidare
ansvarade arrendatorn i enlighet med avtalet för alla eventuella tillstånd och bekostnader
samt att miljöfarlig verksamhet inte bedrevs på platsen. Det var även upp till arrendatorn att
hålla området i fint skick. Ingen anordning för reklam fick heller sättas upp samt inget
olämpligt buller fick förekomma som påverkade närboendes hälsa och miljö. I övrigt gällde
det i enlighet med avtalet som förespråkas i JB 7 samt 8 kapitel, om lägenhetsarrende.
Ändring av DP för att inte motverka syftet
För ovannämnda upplåtelse av allmän plats för PostNord svarar respondenten att
kommunen planerar att ändra detaljplanen för att förtydliga beslutet, då detaljplanens syfte
motverkas som det ser ut idag. Dock har inga planarbeten påbörjats ännu och beslutet har
inte fått några följdeffekter. Om en detaljplans genomförandetid har utgått, svarar
respondenten att det inte spelar någon roll för kommunens beslut ifråga om en upplåtelse av
allmän platsmark. Att arrendera ut allmän platsmark ser kommunen i regel inte som en
möjlighet. Upplåtelsen av den allmänna platsen för PostNord var vidare ett undantag.
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Hädanefter endast tillfälliga upplåtelser
Respondenten redogör att kommunen framöver endast ska upplåta allmän platsmark
tillfälligt via polistillstånd. Teknik- och fritidsförvaltningen är en av polisens remissinstanser
och kan i enlighet med OL, ställa villkor för markupplåtelserna när det gäller
markanvändning, skötsel, stadsmiljön och trafik. Vidare beskriver hon att etablerade
verksamheter ges i Halmstad kommun möjlighet till förnyad upplåtelse under förutsättning
att villkoren i upplåtelserna har följts. I övrigt krävs nytt polistillstånd för tillfälliga upplåtelser
efter ett år.
Mindre avsteg från FBL 3:2
Halmstad ser inget behov av att reglera allmän plats för enskilt ändamål. I de fall kommunen
permanent vill upplåta en plats för ett enskilt intresse ska marken vara planlagd som
kvartersmark. Skulle det visa sig att platsen är bättre lämpad för exempelvis en permanent
restaurang, bör detaljplanen ändras. Halmstad kommun anser vidare att varje fastighetsägare
ska hålla sig med sin byggnation inom sin fastighet, och att inga utstickande byggnadsdelar
ska få sticka ut. Gällande allmännyttiga ledningar, skriver kommunen markavtal med
ledningsägare som ger ledningsägarna rätt att förlägga ledningar i allmän platsmark. Vidare
förklarar respondenten att enskilda fastigheters ledningar även ska placeras inom sin egen
fastighet.
Inte alltid enkelt
Vidare förklarar respondenten att det känns svårt att hantera en flexibilitet i en detaljplan då
sakägarna måste förstå vad som ska hända på området. Det blir mycket svårtolkat för
sakägarna om det är planlagt som allmän plats och sedan ändå enskilt intresse kan etablera
sig. Ett undantag som Halmstad kommun ser, är exemplet Västlänken i Göteborg. För
Västlänken behövs ventilation på allmän platsmark. Här anser kommunen att det saknas en
definition på vad som egentligen är okej enligt FBL 3:2, mindre avvikelse från DP.
Respondenten svarar vidare att ventilationstorn får uppföras i plankartan som en
planbestämmelse på allmän platsmark. Upplåtelsen motverkar delvis planen samtidigt som
den krävs för att planen ska kunna genomföras.

6.2

Mölndals kommun

Respondenten från Mölndals kommun var en exploateringsingenjör med en erfarenhet på
åtta år, som uppgav att de kommer i kontakt med enskilda upplåtelser av allmän plats vid
förfrågningar samt vid avtalsskrivande. Exemplen är underjordiska ledningar, teknikbodar
och utstickande balkonger på allmän platsmark. För de underjordiska ledningarna skriver
kommunen ett servitutsavtal, alternativt skapar ledningsrätt. För utstickande balkonger på
allmän plats skriver de avtalsservitut. I övrigt svarar respondenten att det förekommer många
tillfälliga nyttjande av den allmänna platsen. I dessa fall gäller OL och tillstånd av polisen,
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även den tekniska förvaltningen i kommunen kan yttra sina åsikter. Vidare menar respondenten att JB inte är tillämpligt på allmän platsmark och att kommunen i regel inte ska upplåtas några permanenta privata anläggningar på allmän platsmark. Kommunen försöker därför i sina beslut inte motverka detaljplanens syfte, i enlighet med FBL 3:2 mindre avvikelser.
Motverkar gör exempelvis inte de underjordiska ledningarna som Mölndal har upplåtit. De
upplåtelser som kommunen har genomfört för enskilt ändamål på allmän plats har således
inte fått några följdeffekter efteråt. Tjänstemannen ser heller inte någon skillnad för sitt beslut
om en detaljplans genomförandetid skulle ha utgått.
Mindre avsteg från FBL 3:2
Tjänstemannen ser dock ett behov av att reglera allmän plats för enskilt ändamål. Han ser
även att det finns ett behov av att införa en bestämmelse avseende flexibilitet i tydlig mening
på avvikelse i detaljplan med tanke på att det finns olika behov i olika tidsepoker och att det
kan behövas nytänk eller flexibilitet i de enskilda fallen.
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7. Diskussion
I detta kapitel kommer den rättsliga bakgrunden och resultatet från intervjuerna att vägas
samman, diskuteras och analyseras. Diskussionen kommer grundas på studiens syfte och
frågeställningar. Vidare ska kapitlet redogöra för hur studien förhåller sig till hållbar
utveckling.

7.1

Rättighetsupplåtelser av allmän plats för enskilt ändamål

Servitutsrättigheter är i regel inte tidsbegränsade och knyts alltid till fastigheter.
Nyttjanderätter å andra sidan, ska knytas till en fysisk eller juridisk person och är
tidsbegränsade. Inom ett detaljplanelagt område gäller nyttjanderätter i högst 25 år och
utanför ett planlagt område i högst 50 år. Det innebär att avtalen måste förnyas efter tid.
Vidare får en servitutsrättighet endast upplåtas i visst hänseende vilket innebär en begränsad
rätt att använda området. Ett arrende får däremot avse en total nyttjanderätt, där
rättighetshavaren får bruka både mark och eventuella byggnader belägna på fastigheten. Ett
arrende innebär en starkare rätt för nyttjanderättsupplåtaren gentemot upplåtelsehavaren och
upphör att gälla om arrendatorn flyttar från fastigheten. Officialservitut respektive inskrivna
avtalsservitut innebär en starkare rätt för rättighetshavaren gentemot rättighetsupplåtaren.
Rätten knyts till fastigheten och övergår automatisk till att gälla även ny fastighetsägare.
7.1.1

Upplåtelser på allmän platsmark

Utifrån resultatet av intervjuerna framgår det att upplåtelser på allmän platsmark för enskilda
ändamål förekommer i en del kommuner. Enligt vad som framgår i avsnitt 3.2.1 så är syftet
med allmän plats att den ska vara tillgänglig för alla och den får i regel endast upplåtas för
behov som är av allmänt intresse. Servitut och nyttjanderätter medför en rätt för en eller fåtal
fastigheter att nyttja ett visst område och bör därför inte kunna upplåtas på allmän plats.
Områden på allmän plats kan dock upplåtas tillfälligt med polistillstånd enligt OL.
Av det beskrivna rättsfallet i avsnitt 4.4 från MÖD, Saltvik, framgår att kommunen enligt
PBL 4:10 har rätt att bestämma om vegetation och om markytans utformning och höjdläge
i samband med DP-planering. Därför anses det tillåtet att genom en egenskapsbestämmelse
bestämma utformning av allmän plats. Det innebär att det i en detaljplan är tillåtet att
bestämma lokalisering av en väg över allmän plats, natur. Det finns dock inte lagstöd i PBL
4 kap. som tillåter kommunen att i planbestämmelserna reglera vem eller vilka som ska ha
rätt att nyttja en väg över allmän plats. Trots detta förekommer det i enstaka fall att sådana
bestämmelser införs i planbestämmelserna. MÖD anser inte heller att en väg över allmän
plats, natur, kan utgöra en mindre avvikelse.
De upplåtelser som vi fått ta del av behandlar främst upplåtelser för enskilda vägar över
natur- och parkmark, men även ett fall som avser ett dagvattenmagasin samt ett förråd på
allmän på parkmark. Samtliga rättighetsupplåtelser har skett utan stöd i planbestämmelserna.
Respondenterna har ansett att det då har varit upp till dem att avgöra om upplåtelsen kan
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anses vara förenlig med detaljplanens syfte och utgöra en mindre avvikelse. I praktiken leder
det till att olika förrättningslantmätare tar olika beslut gällande om upplåtelsen kan anses
tillåten. I studien fick ta del av tre avtal som berör enskild väg, tillfart, över allmän plats. En
av de enskilda vägarna upplåts med ett officialservitut. En annan väg upplåts med ett
nyttjanderättsavtal och en tredje med ett arrendeavtal. Vi fick även ta del av ett avtalsservitut
rörande ett dagvattenmagasin i Göteborg. Samtliga upplåtelser anser inte motverka
allmänhetens tillgänglighet enligt de kommuner och lantmäterimyndigheter som upplåtit
dem. Andra kommuner väljer att inte upplåta allmän plats för enskilt ändamål då de anser att
det står i strid mot syftet med allmän plats. Detta tyder på att det råder delade meningar om
hur frågan egentligen ska lösas.
Med ledning av det ovannämnda rättsfallet från MÖD, boverkets råd samt syftet med allmän
plats så torde det enligt vår mening inte vara tillåtet att upplåta allmän plats permanent för
enskilt ändamål utifrån dagens lagstiftning.
En enskild väg över allmän plats anses inte heller vara en offentlig plats vilket innebär att
reglerna i OL inte är tillämpbara och platsen kan därav inte upplåtas med polistillstånd.
7.1.2

Upplåtelser ovan allmän platsmark

Upplåtelser av allmän plats ovan mark omfattar i denna studie upplåtelser i det så kallade
luftrummet. Det avser upplåtelser på en fri höjd över allmän platsmark. Resultatet av
intervjuerna tyder på att det förekommer permanenta upplåtelser av allmän plats för enskilt
ändamål i luftrummet. Kommunerna bekräftar att det främst förekommer i staden där
marken för byggnation av bostäder, anläggningar och industrier är knapp. Exempelvis
upplåter Göteborg och Mölndal allmän plats för utstickande byggnadsdelar, skärmtak samt
balkonger som sticker ut över den allmänna platsmarken. Dessa exempel har vanligen
upplåtits som servitut eller 3D- fastighetsbildning.
Vad gäller upplåtelser ovan mark finns inga specifika regelverk som styr. Kommunerna har
därför i sina beslut, oftast angett upplåtelserna av den allmänna platsen i luftrummet i
plankartan, med tillhörande planbestämmelse. Plankartan och planbestämmelserna är
bindande och ska ha stöd i PBL 4 Kap. De här bestämmelse har inte stöd vad gäller
upplåtelser av allmän plats. Boverket rekommenderar dock att kommunerna bör ange
konsekvenser för planbestämmelserna i planbeskrivningen. Några specifika riktlinjer eller
policydokument om att upplåta den allmänna platsen på en fri höjd ovan mark finns inte att
ta del av för kommunerna vid beslutsfattande. Detta kan skapa frågetecken för kommunerna
om vad som egentligen är okej och gällande rätt. Dock kan rättsfallet från Malmö, Limhamn,
om den 20 meter höga 3G-masten, vara vägledande i de fall upplåtelsen gäller ledningsrätt
och LL 8 §.
Ett annat konkret exempel är ovannämnda hotellet i Göteborgs kommun, se avsnitt 4.4, som
i sin arkitektur, sticker ut över den allmänna platsen. Kommunen har i sitt beslut gått med
på att upplåta det utstickande byggnadsdelarna för hotellfastigheten som ett 3D-utrymme.
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Beslutet redovisas i planbestämmelserna som en utformningsbestämmelse som tillåter
byggnationen.
Enligt ovannämnda fall, studerande av lagtext samt från resultatet av intervjuerna, anser vi
att det är tillåtet att upplåta den allmänna platsen på en fri höjd över allmän platsmark. Det
finns ingen lag som motverkar upplåtelser ovan mark på samma sätt som upplåtelserna på
den allmänna platsen. Tillgängligheten för allmänheten påverkas inte i samma utsträckning.
Samtidigt blir det säkert allt vanligare i framtiden med upplåtelser i luftrummet, med tanke
på att platsen att bygga på i staden börjar bli begränsad. I förarbetena till OL kan vi dock se
att den offentliga platsen i luftrummet i vissa fall kan inskränkas. Exempelvis kan den
allmänna trafiken bli påverkad av skyltar eller banderoller som stör körförmågan.
Gångtrafikanter kan således bli påverkade av hinder som anordningar eller andra utstickande
åtgärder på husfasader över den offentliga platsen. Enligt OL gäller i vissa fall tillstånd för
dessa typer av upplåtelser.
7.1.3

Upplåtelser under allmän platsmark

I studien framgår att en rad olika upplåtelser som inte har stöd i lagen ändå förekommer i
praktiken. Enligt boverket samt i boverkets allmänna råd om planbestämmelser så får allmän
plats inte upplåtas för enskilt ändamål, mer än ytterst tillfälligt. Varje planbestämmelse ska
ha stöd i PBL 4 kap. och konsekvenser ska redovisas i planbeskrivningen. Bestämmelserna
får inte medföra betydande olägenheter för allmänna eller enskilda intressen och
konsekvenserna bör redovisas i planbeskrivningen. I praktiken förekommer
planbestämmelser som reglerar att grundläggning är tillåten under allmän platsmark. Dessa
bestämmelser har dock inte stöd i PBL 4kap.
Vi har i denna studie inte stött på något fall som ger stöd för beslut i upplåtelser under allmän
plats. Ändå genomförs detta av ett antal kommuner. Skälen är sådana att den allmänna
platsen inte anses påverka tillgängligheten för allmänheten, samt hindrar inte platsen för lek,
rekreation eller tillgängligheten för utryckningsfordon. Dessutom motverkar inte upplåtelsen
syftet med planen. Vi anser dock att upplåtelser under mark kan komma att få konsekvenser
i framtiden. Exempelvis kan framtida byggnation, reparationer, schaktningar eller
grävarbeten få förödande konsekvenser för den allmänna platsen.
I rättsfallet NJA 1973 s.70 slog HD fast att ledningar under allmän plats inte stör
användningen på den allmänna platsen och ledningar kan därav upplåtas med nyttjanderätt.
Därav kan det anses vara tillåtet att upplåta enskilda ledningar och grundläggning under
allmän plats genom avtal, dock anses det inte tillåtet att införa en planbestämmelse rörande
upplåtelsen. Det innebär att det är upp till förrättningslantmätaren att avgöra om upplåtelsen
kan anses som en mindre avvikelse från DP eller inte.
Vi kan se att upplåtelser under mark bör dömas från fall till fall. Exempelvis, i rättsfallet i
Uppsala bedömde MÖD att dagvattenledningar som stack ner i marken på ett djup av 1,6 –
3 meter samt 0,5 meter från fastighetsgräns att detta var tillåtet. Dock fanns redan ett beviljat
bygglov som grund för beslutet.
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7.2

Hur upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål bör
regleras

Efter intervjuerna kan författarna konstatera att det råder delade meningar om lagstiftningen
bör förtydligas eller ändras. Vissa kommuner menar att syftet med den allmänna platsen
försvinner om den upplåts för enskilt ändamål. Partille och Mölndals kommun är dock eniga
om att de vill ha ett förtydligande i lagstiftningen om mindre avvikelser. Partille kommun
anser att det bör finnas ytterligare avsteg från mindre avvikelse i FBL 3:2, för att det i det
enskilda fallet, ska kunna gå att upplåta allmän plats för enskilt ändamål. Så länge allmänheten
har tillgång till den allmänna platsen och att inte syftet med planen motverkas, anser
kommunen att det kan vara tillåtet. Mölndals kommun ser även ett behov av att reglera
allmän plats för enskilt ändamål, avseende att det behövs en flexibilitet i tydlig mening på
avvikelse i detaljplan, med tanke på att det finns olika behov i olika tidsepoker och att det
kan behövas nytänkande eller flexibilitet i de enskilda fallen. En annan bidragande faktor till
varför kommuner väljer att upplåta den allmänna platsen för enskilt ändamål beror på
mänskliga faktorer och myndigheternas intresse av att hålla god ton med fastighetsägare och
byggherrar för att inte försvåra framtida exploatering.
De andra intervjuade kommunerna tycker i regel inte att allmän plats bör upplåtas för enskilt
ändamål. Motiven är sådana att de anser att syftet med planläggningen försvinner. De ser
hellre att kommunen tidigt i planen ser över vad som ska utgöra allmän platsmark. Vidare
menar kommunerna, i de fall kommunen vill upplåta allmän plats för enskilt ändamål, att det
är bättre att upphäva planen eller göra en ny, även om det tar tid och kostar kommunen
pengar.
Efter genomförd studie kan författarna även se ett behov av en bättre kommunikation mellan
kommunens olika avdelningar. Ett tydligt exempel på konsekvenser av en bristande
kommunikation mellan de olika avdelningarna är från det beskrivna rättsfallet i Uppsala
kommun, se avsnitt 4.2.4. Genom en bristande kommunikation uppstod en krock mellan
kommunens olika roller med olika intressen och som såg på frågan om enskilda upplåtelser
på allmän plats olika. Detta ledde till en tidskrävande och dyr rättegång för att reda ut frågan.
Att få in frågan tidigt om hur enskilda upplåtelser ska hanteras kan tidskrävande och dyra
förändringar undvikas. Ibland handlar det kanske inte om att rättighetsupplåtelsen ska
regleras och presenteras i detaljplan utan det viktigaste är att samtliga aktörer och
myndigheter är medvetna om hur de ska hanteras.

7.3

Föreligger det skäl för att se över lagstiftningen?

Den allmänna platsen är avsedd för allmänhetens behov och kan omfatta en gata, en park,
ett torg eller annat liknande område. Eftersom den allmänna platsen enligt Boverket inte får
upplåtas mer än ytterst tillfälligt för ett privaträttsligt ändamål eller verksamhet, kan det anses
motsägelsefullt att enligt FBL 3:2, ändå upplåta platsen för ett enskilt ändamål. Enligt FBL
3:2 är det ju möjligt om det utgör en mindre avvikelse från gällande DP om det inte motverkar
syftet med planen. I Lantmäteriets handbok FBL kan vi se att det är möjligt att upplåta allmän
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plats för enskilt ändamål stegvis, istället för att upplåta den allmänna platsen i ett enda steg
och då motverka syftet med planen. I vissa fall är dock den allmänna platsen så pass liten
alternativt inte används för någon speciell funktion. I enskilda fall finns således exempel på
allmänna platser som knappt används för rastning av hundar. Författarna kan då anse att ett
sådant exempel på en eventuell upplåtelse av allmän plats inte skulle påverka allmänhetens
behov av platsen på samma sätt som den skulle göra om kommunen upplät en allmän plats
för en gata, park eller ett torg som hela tiden används. Om det enskilda intresset väger tyngre
i ett sådant fall, kan platsen enligt författarna anses vara tillåten att upplåta för ett enskilt
ändamål. Men å andra sidan kan det innebära ett hinder mot framtida planläggning av park
– och naturområden. Samtidigt får allmänheten genom att studera gällande DP reda på vilken
miljö den allmänna platsen kan garantera. Detta innebär att platsen inte längre kan garantera
att vara allmän om den upplåts för ett enskilt ändamål. Kommunerna bör därför se till att i
de enskilda fallen, där de upplåter allmän plats att även ändra DP i den meningen.
Vi anser att det kan behöva inrättas ett förtydligande om innebörden av mindre avvikelse i
FBL 3:2 samt en praxisändring. Resultatet av intervjuerna visar att kommunerna tolkar syftet
med den allmänna platsen och paragrafen på olika sätt. Vi ser därför ett behov av att införa
riktlinjer i Lantmäteriets handböcker för hur enskilda upplåtelser på allmän plats ska hanteras
av kommuner, i de fall de vill upplåta den allmänna platsen.

7.4

Hållbar utveckling

Detta examensarbete bidrar till en hållbar utveckling genom att studien redogör för hur
rättsläget tillämpas i praktiken samt redogör för de konsekvenser som en otydlig lagstiftning
kan medföra. Hållbar utveckling innefattar de tre aspekterna social-, ekologisk- och
ekonomisk hållbarhet.
Social hållbarhet
Det är socialt hållbart att ha allmänna platser i kommunen. Dessa utgör utrymmen för gator,
torg, parker och andra platser som är öppna och tillgängliga för alla, oavsett ålder. Här finns
exempelvis plats för återhämtning, aktiviteter, lek eller rekreation. Kommunerna vill ha
trygga samhällen där social hållbarhet speglas mycket i huruvida människors hälsa, miljö och
sociala förhållanden är. Den allmänna platsen utgör ett gott exempel på att fylla detta rum.
Ekologisk hållbarhet
Att arrendera ut mark på allmän plats för exempelvis postombud, kan anses ekologiskt
hållbart. Genom att samla brevlådor till ett ställe intill en väg på allmän plats kan bilåkandet
minska. Vid förtätning, speciellt i staden, är en viktig aspekt för kommunerna att planera för
att bevara naturen. Park och natur är därför ändamål som utgör ekologisk hållbarhet. Därav
är det av vikt att bevara de allmänna platser som utgör naturmark och inte låta dessa anläggas
som hårdgjorda ytor.
Ekonomisk hållbarhet
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Det kan dock inte anses ekonomiskt hållbart för kommunen att ändra eller häva en detaljplan
bara för att upplåta den allmänna platsen för ett enskilt ändamål. Det får konsekvenser som
tid och kostar pengar. FBL 3:2 kan därmed bidra till en ekonomisk hållbarhet.
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8. Slutsats
Efter intervjuerna och enkätundersökningen med kommuner och lantmäterimyndigheter har
vi i denna studie fått bekräftat att det sker upplåtelser av allmän plats för enskilt ändamål.
Tillfälliga upplåtelser i enlighet med ordningslagen sker i samtliga kommuner med
polistillstånd. Fyra av sex kommuner bekräftar att de även har upplåtit allmän plats
permanent för enskilt ändamål. Det har även både den statliga- och den kommunala
lantmäterimyndigheten gjort. Upplåtelserna är vanliga i de större kommunerna där platsen är
knapp och där olika intressen behöver vägas samman. Skälen som har använts är mindre
avvikelse från detaljplan, att syftet med detaljplanen inte motverkas samt att den allmänna
platsens tillgänglighet för allmänheten inte påverkas i större mån. Att skriva avtal för
upplåtelserna som går att säga upp när som helst är i sådana fall at föredra, då kommunen i
regel inte får upplåta den allmänna platsen. Kommuner bör få in frågan om enskilda
upplåtelser på allmän plats tidigt i planeringen för att undvika en tidskrävande och dyr
förändring. Vidare bör myndigheterna skriva in upplåtelsen i detaljplanen som en
planbestämmelse för att inte motverka syftet med planen.
Resultatet av denna studie tyder på att enskilda upplåtelser för enskilda vägar och liknade, på
den allmänna platsen, inte är tillåtet enligt gällande rätt. Upplåtelser av den allmänna platsen
påverkar allmänhetens tillträde och syftet med platsen. Upplåtelser ovan allmän platsmark, i
luftrummet, kan anses vara tillåtet i vissa fall då de inte motverkar syftet och inte medför
olägenheter eller inte hindrar allmänhetens tillgång till området. Vidare finns det inget lagstöd
för att upplåta utrymmet under allmän platsmark för enskilda ändamål. Från rättsfall har det
dock visat sig vara tillåtet att upplåta marken som en mindre avvikelse från detaljplan, om
det inte påverkar användningen av den allmänna platsen.
Vi anser att man i dagsläget bör se över lagstiftningen gällande upplåtelse av allmän plats för
enskilt ändamål. FBL 3:2 bör förtydligas och rättspraxis bör ändras. Således ser vi ett behov
av att inför en tydligare bestämmelse i PBL, om vad den allmänna platsen har för rätter i
fråga om upplåtelser av allmän plats. Idag finns endast riktlinjer från Boverket som säger att
den allmänna platsen inte mer än ytterst tillfälligt får upplåtas för ett privaträttsligt ändamål
eller verksamhet. I nuläget finner vi heller inga riktlinjer i handböckerna som kan ligga till
grund för sådana rättsliga beslut. Vi anser därför att Lantmäteriet i sina handböcker även bör
införa tydliga riktlinjer för hur kommuner och lantmäterimyndigheter ska hantera frågan om
eventuella upplåtelser av allmän plats.
Slutkommentar
Denna studie baseras till största del på intervjuer i Västra Götalands län vilket innebär att
studien kan få ett annat utfall i en annan del av landet. Studien kan inte säkerställa att en ny
lagändring behövs, med tanke på att den endast undersöker ett fåtal kommuner. För att
säkerställa detta hade man behövt kontakta alla kommuner i Sverige. Utifrån de intervjuer vi
har genomfört kan vi dock se ett behov.
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8.1

Framtida studier

Exempel på framtida studier för Lantmäteriingenjörsstudenter som vi i framställandet av
detta examensarbete har stött på, är följande:
•

Utveckling av upplåtelser av allmän plats nu och då. Att genomföra en jämförande
studie mellan dåvarande stadsplaner och nuvarande detaljplaner, för att se hur dessa
typer av upplåtelser har skiljt sig åt.

•

Att studera upplåtelser av allmän plats med kommunen som fastighetsägare, då
författarna till denna studie endast har undersökt kommunen som planmyndighet.

•

Studera upplåtelser av allmän plats för enskilt ändamål med enskilt huvudmannaskap.
Vad har lantmäterimyndigheterna för skäl för sina beslut?

•

Studera hur byggnadsnämnden granskar detaljplanerna i fråga om upplåtelser av
allmänna plats för enskilt ändamål.
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A: Frågeformulär kommuner

Intervjufrågor
Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål
– Är det möjligt eller inte? Hur ser det ut i verkligheten?
1. Vad har du för tjänst?
2. Hur länge har du arbetat inom mark och exploatering?
3. När kommer du i kontakt med enskilda upplåtelser på allmän platsmark? (vid ansökan eller
annat?)
4. Har ni någon gång stött på ett fall där det uppstått ett behov att nyttja allmän plats för
enskilt ändamål?
4.1. Om ja, för vilket ändamål? Beskriv situationen.
4.2. Hur agerade kommunen i denna fråga?
4.3. Tecknades något avtal eller överenskommelse?
4.4. Hur motiverade kommunen beslutet? (skäl, lagstöd)?
4.5. Hur förhöll sig beslutet/upplåtelsen till detaljplanens syfte?
4.6. Hur ser du som tjänsteman på om genomförandetiden för detaljplanen gått ut? Innebär
det någon skillnad för ditt beslut?
4.7. Har beslutet fått följdeffekter efteråt? Om ja, vilka?
4.8. Om du hade fått samma fall igen hade du då tagit samma beslut som
tidigare eller hade du valt att agera annorlunda?
1. Skulle ni vara villiga att dela med er av dessa avtal till oss och vårt examensarbete, samt
skulle vi få kunna ta del av detaljplanen över berört område?
6. Vilka olika typer av upplåtelser använder ni i er kommun för upplåtelser på allmän plats?
7. Hur hanterar ni på kommunen tillfälliga upplåtelser på allmän plats? (Ex. för tivoli, öltält
etc.)
8. Hur hanterar ni på kommunen återkommande upplåtelser på allmän plats? (Ex. för
uteserveringar)
8.1. Har ni på kommunen en plan för fördelning av uteserveringar på allmän
plats? upplåtelseform?
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9. Hur hanterar kommunen permanenta upplåtelser på allmän plats? (Ex. för vägar,
utstickande
byggnadsdelar,
hus,
ledningar,
stadsodling,
trädgårdsarrenden,
dagvattenledningar etc.)
10. Finns det behov av att reglera allmän plats för enskilt ändamål? (Utöver paragrafen FBL
3:2 ”mindre avvikelse”)
10.1. Ser ni ett behov av att införa en bestämmelse avseende flexibilitet i tydlig
mening på avvikelse i detaljplan? (olika behov i olika tidsepoker, behövs
nytänk, flexibilitet? etc.)
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verkligheten?

B: Frågeformulär Lantmäterimyndigheter

Intervjufrågor
Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål
– Är det möjligt eller inte? Hur ser det ut i verkligheten?
1. Vad har du för tjänst?
2. Hur länge har du arbetat med fastighetsbildning?
3. När kommer du i kontakt med enskilda upplåtelser på allmän platsmark? (vid ansökan eller
annat?)
4. Har ni någon gång stött på ett fall där det uppstått ett behov att nyttja allmän plats för
enskilt ändamål? (T.ex campingen i Brålanda)
4.1. Om ja, för vilket ändamål? Beskriv situationen.
4.2. Hur agerade lantmätaren i denna fråga?
4.3. Tecknades något avtal eller överenskommelse?
4.4. Hur motiverade lantmätaren beslutet? (skäl, lagstöd)?
4.5. Hur förhöll sig beslutet/upplåtelsen till detaljplanens syfte?
4.6. Hur ser du som tjänsteman på om genomförandetiden för detaljplanen gått ut? Innebär
det någon skillnad för ditt beslut?
4.7. Har beslutet fått följdeffekter efteråt? Om ja, vilka?
4.8. Om du hade fått samma fall igen hade du då tagit samma beslut som tidigare eller hade
du agerat annorlunda?
5. Skulle ni vara villiga att dela med er av dessa avtal till oss och vårt examensarbete, samt
skulle vi få kunna ta del av detaljplanen över berört område?
6. Vilka olika typer av upplåtelser använder ni för upplåtelser på allmän plats?
7. Hanterar ni på lantmäteriet tillfälliga upplåtelser på allmän plats? (Ex. för tivoli, öltält etc.)
8. Hanterar ni på lantmäteriet återkommande upplåtelser på allmän plats? (Ex. för
uteserveringar)
9. Hur hanterar lantmäteriet permanenta upplåtelser på allmän plats? (Ex. för vägar,
utstickande byggnadsdelar, hus, ledningar, trädgårdsarrende, dagvattenledningar, etc.)
10. Finns det behov av att reglera allmän plats för enskilt ändamål? (Utöver paragrafen FBL
3:2 ”mindre avvikelse”)
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10.1. Ser ni ett behov av att införa en bestämmelse avseende flexibilitet i tydlig
mening på avvikelse i detaljplan? (olika behov i olika tidsepoker, behövs
nytänk, flexibilitet? etc.)
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C: Servitut för enskild väg över allmän plats, Lerum
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D: Förslag på Servitut för grundläggning, hotell Göteborg
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E: Servitut för dagvattensmagasin på allmän plats, Göteborg
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F: Arrendeavtal för enskild utfart, Halmstad

1

Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

2

Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

3

Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

4

Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

G: Nyttjanderättsavtal, tillfartsväg, Partille

1

Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

2

