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 i 

Sammanfattning 

Den första januari 2015 trädde en ny regel i kraft, PBL 8 kap. 4 a §. Regeln innebär att 

kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper, även kallat 

särkrav. Med egna krav anses sådana krav som är mer ambitiösa än vad regelverket tillåter. 

Krav på byggnadsverks tekniska egenskaper finns angivna i plan- och bygglagen (PBL), plan- 

och byggförordningen (PBF), Europeiska konstruktionsstandarder (EKS) och i Boverkets 

byggregler (BBR).  

En anledning till förbudet är att särkrav anses påverka byggkostnaderna, vilket i sin tur 

påverkar förutsättningarna för att tillgodose behovet av bostäder. I utredningar som utfördes 

åt regeringen hävdades att särkrav medför merkostnader på mellan 10 och 15 procent vid 

bostadsbyggandet. Regeringen ansåg även att samma krav ska gälla över hela landet för att 

underlätta den industriella produktionen av byggnadsverk. När lagförslaget lades fram 

bemöttes det negativt av många kommuner och myndigheter, vilket gör det intressant att 

undersöka om kommunerna väljer att följa den nya regeln.  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning kommuner, i bygglovsprocessen 

och vid upprättade av exploateringsavtal, bryter mot särkravsförbudet i PBL 8 kap. 4 a §. 

Studien utgår från exploateringsavtal och bygglovsärenden vars handlingar är upprättade 

efter 2015-01-01 då särkravsförbudet trädde i kraft. I studien ingår bygglovshandlingar från 

åtta kommuner i Västra Götalands län och exploateringsavtal från 34 av Sveriges kommuner. 

I studien används en kombination av en kvalitativ och kvantitativ metod samt en juridisk 

metod. Särkrav som förekommer i studien är klassificerade som tydliga eller vaga särkrav. 

Bedömning av särkravens klassificering är författarnas egna och utgår från grundsatsen att 

byggherren är fri att välja metod så länge föreskrifterna i BBR uppfylls. 

Studiens resultat visar att 24 av de 42 kommunerna som ingår i studien ställer särkrav, vilket 

motsvarar 57 procent av de granskade kommunerna. Tolv kommuner ställer tydliga särkrav, 

fyra ställer vaga särkrav och åtta ställer både tydliga och vaga särkrav. Var fjärde kommun 

hänvisar även till olika program, strategier eller policys där särkrav förekommer. I 

exploateringsavtalen är särkrav vanligast inom områdena hygien, hälsa och miljö samt 

energihushållning. I byggloven är särkrav vanligast inom områdena brandskydd, hygien, hälsa och 

miljö samt säkerhet vid användning.  

Studiens slutsats är att kommuner fortfarande ställer särkrav i stor utsträckning trots förbudet 

i PBL 8 kap. 4 a §.   

Datum: 2016-06-14 
Författare: David Svensson, Nils Torbäck 
Examinator: Andreas de Blanche 
Handledare: Ulf Jensen, Högskolan Väst 
Huvudområde: Lantmäteriteknik 
Fördjupningsnivå: G2F 
Poäng: 15 högskolepoäng  
Nyckelord: PBL 8:4 a, särkrav, byggnadsverks tekniska egenskapskrav, BBR, 

exploateringsavtal, bygglov 
Utgivare:  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 

461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00  Fax: 0520-22 32 99  Web: www.hv.se 



Kommunala särkrav – En studie om i vilken utsträckning kommuner bryter mot förbudet i PBL 8 kap. 4 a § 

 ii 

Municipal special demands – A study of in which extend 

municipalities goes against the prohibition in PBL 8 kap. 4 a § 

Abstract 

On January 1, 2015, a new law came into force, PBL 8 kap. 4 a §. The law implies that 

municipalities may not impose their own demands on construction works technical 

properties, also known as special demands. Own demands are considered as demands that 

are more ambitious than the law allow. Demands on construction works technical properties 

are specified in the Planning and Building Act (PBL), the Planning and Building Regulation 

(PBF), the European Construction Standard (EKS) and in Boverket’s Building Regulations 

(BBR). 

One reason why the prohibition came into force is that special demands affect construction 

costs, which affect the conditions to meet the need of housing. The government’s 

investigations revealed that specials demands resulted in additional costs of between 10 and 

15 percent in the residential construction. The government wanted as well that the same 

requirements would apply across the whole country to facilitate the industrial production of 

construction works. When the new law was presented it faced negatively by many 

municipalities and public authorities, which makes it interesting to examine if the 

municipalities choose to follow the new law. 

The purpose of the study is to investigate in which extend the special demand prohibition in 

PBL 8 kap. 4 a § are broken by the municipalities in the building permit process and in the 

establishment of land development agreement. The study is based on land development 

agreements and building permits documents that are signed after 2015-01-01. Building 

permit documents from eight municipalities in Västra Götaland and land development 

agreements from 34 of Sweden's municipalities are included in the study. The study use a 

combination of qualitative and quantitative methods as well as a jurisprudence method. 

Special demands which been presented in the study have been classified into clearly or 

vaguely special demands. The special demands classification are the authors own assessment 

and are based on the principle that the developer is free to choose the method as long as the 

regulations in BBR is met. 

The study’s result points out that 24 of 42 municipalities that is included in the study, use 

special demands, which is equivalent to 57 percent of the audited municipalities. Twelve 

municipalities have clearly special demands, four have vaguely special demands and eight 

have both clearly and vaguely special demands. Every fourth municipality also refers to 

various programs, strategies or policies with special demands. Special demands are most 

common within the area of hygiene, health and environment and energy in the land development 

agreements. In the building permits are special demands frequently used within the area of 

fire protection, hygiene, health and environment and safety in use. 

The conclusion of the study is that municipalities still use special demands widely despite the 

prohibition in PBL 8 kap. 4 a §.  
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Nomenklatur 

Författningar 

BBR -  Boverkets byggregler (2011:6) 

EKS -  Europeiska konstruktionsstandarder (2011:10) 

KL -  Kommunallag (1991:900) 

LOU -  Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

PBF -  Plan- och byggförordning (2011:338)   

PBL -  Plan- och bygglag (2010:900) 

RF -  Regeringsformen (1974:152) 

TF -  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

 

Övrigt 

Byggherre -  Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-

, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.1 

Byggnadsnämnd - Den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt PBL.2 

Som exempelvis ansvarar för den fysiska planeringen och 

beslutar om bygglov inom kommunen. 

Dagvatten - Tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, 

spolvatten och framträngande grundvatten.3 

Markanvisning -  Ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 

givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 

upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande.4 

Översiktsplan - Anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

fysiska miljön i kommunen. Planen ska ge vägledning för beslut 

om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska bevaras, utvecklas och användas.5 

 

                                                 
1 PBL 1 kap. 4 § 
2 PBL 1 kap. 4 § 
3 Prop. 2005/06:78 s. 44 
4 PBL 1 kap. 4 § 
5 PBL 3 kap. 2 § 
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1 Inledning 

Den första januari 2015 trädde en ny regel i kraft, plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 4 a §. 

Den innebär att kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska 

egenskaper, även kallat särkrav. Regeln lyder: 

 
”En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där 

kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks 
tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med 
genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan 
verkan.” 

 

Anledningen till den nya regeln var att kommuner ställde särkrav i den fysiska planeringen 

och enligt regeringen medförde dessa krav merkostnader på mellan 10 och 15 procent vid 

bostadsbyggandet, merkostnader som i sin tur påverkar förutsättningarna för att tillgodose 

behovet av bostäder i Sverige.6 19 av 20 byggherrar som bygger fler än 300 lägenheter/år har 

under något tillfälle påträffat särkrav. Av dessa anledningar ansågs särkrav som ett stort 

problem. I utredningarna till lagregleringen framgick det att särkrav var vanligast inom 

områdena energianvändning och tillgänglighet.7 

Förbudet ska underlätta förutsägbarheten för byggherrar då samma krav gäller över hela 

landet. Gäller samma krav över hela landet förenklas den industriella produktionen av 

byggnadsverk och byggprocessen blir effektivare och billigare.8 Det var inte bara fördelar 

med det nya förbudet i PBL, utan många myndigheter och kommuner ansåg att regeln skulle 

hindra arbetet för ett hållbart samhälle då den fysiska planeringen är ett starkt styrmedel för 

kommuner inom detta område.9 Detta gör det intressant att undersöka om kommunerna 

väljer att följa den nya regeln.  

Många kommuner upprättar egna mål på lokal nivå för exempelvis miljö och tillgänglighet. 

För att nå dessa mål antas kommunerna ställa mer ambitiösa krav än vad lagen tillåter, vilket 

blir problematiskt då den nya regeln anger att särkrav är utan verkan.  

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning kommuner, i bygglovsprocessen 

och vid upprättande av exploateringsavtal, bryter mot särkravsförbudet i PBL 8 kap. 4 a §.   

 

                                                 
6 Prop. 2013/14:126 s. 218 
7 SOU 2012:86 s. 10 
8 Prop. 2013/14:126 s. 218 
9 Prop. 2013/14:126 s. 214 
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1.2 Frågeställningar 

- Hur bryter kommuner mot särkravsförbudet i PBL 8 kap. 4 a §? 

- Hur vanligt är det att särkrav anges som något byggherren eller exploatören 

exempelvis ”bör” eller ”rekommenderas” att göra? 

- I vilken utsträckning hänvisar exploateringsavtal samt bygglovshandlingar till 

kommunspecifika program, strategier eller policys där särkrav är angivna? 

1.3 Avgränsningar 

Studien grundas på exploateringsavtal och bygglovsärenden vars handlingar är upprättade 

efter 2015-01-01 då särkravsregeln trädde i kraft. I studien efterfrågades en tillgång till 

bygglovshandlingar från kommuner i Västra Götaland och exploateringsavtal från Sveriges 

samtliga kommuner. Anledningen till att enbart bygglovshandlingar från Västra Götaland 

efterfrågades i studien var den geografiska placeringen då ett platsbesök kunde krävas av 

kommunerna. Bygglovshandlingarna innefattar nybyggnationer av en- och tvåbostadshus 

samt flerbostadshus. Exploateringsavtal och bygglovshandlingar granskas endast utifrån 

byggnadsverkens tekniska egenskaper och resterande innehåll bortses från.  

Handlingar från kommuner kontrolleras endast mot gällande plankarta och 

planbestämmelser på grund av undantagen i PBL 4 kap. 12 och 16 §§, se avsnitt 3.6.2 

Undantag från särkravsförbudet. Om planbestämmelser förekommer med stöd av undantagen 

kontrolleras inte bestämmelsernas giltighet. De program som byggherren eller exploatören 

hänvisas till granskas inte med hänsyn till mängden särkrav som förekommer i dem. 

Förekommer särkrav i programmet anses hänvisningen som ett särkrav. Förekommer 

särkrav i programmen anges ett exempel i studien. 

De områden i BBR som studien berör är tillgänglighet, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, säkerhet 

vid användning samt energihushållning och de andra områdena i BBR har utelämnats i studien. 

1.4 Tidigare studie 

År 2012 genomfördes studien Kommuners krav på bostadsbyggande – En studie om förekomsten av 

särkrav av Charlotte Traneus. Studien undersöker förekomsten av särkrav i bostadsprojekt 

genom att granska exploateringsavtal och planhandlingar som hade tagits fram de senaste 

åren från 14 av de kommuner som hade byggt mest under den tiden. Studien genomfördes 

innan särkravsförbudet i PBL 8 kap. 4 a § infördes i PBL, vilket gör det intressant att jämföra 

med denna aktuella studie. Resultatet av Traneus studie var att 71 procent av de kommuner 

som deltog i studien ställde särkrav.  
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2 Metod 

Metod är ett väl genomtänkt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat.10 I följande 

avsnitt presenteras teorin bakom metoderna i studien och studiens tillvägagångssätt för att 

öka den vetenskapliga trovärdigheten samt studiens återupprepningsbarhet. För att uppnå 

ett vetenskapligt resultat har en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ metod samt 

en juridisk metod använts.   

2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie innebär att tillvägagångssättet är undersökande eller utforskande. Studien 

är även noggrant utarbetad där undersökningar inom den kvalitativa metoden utvecklar och 

förändrar teorier och antaganden under studiens process.11 En kvalitativ studie används för 

att skapa en djupare förståelse för ett specifikt problem.12 Tre vanliga tillvägagångssätt i en 

kvalitativ studie är textanalyser, observationer och intervjuer.13 

En kvalitativ studie har vanligtvis en hög validitet, vilket innebär att studien undersöker det 

som är meningen med studien. Med andra ord betyder det att studien är giltig.14  

Den kvalitativa metoden är lämpad när en studie ska visa ett sammanhang som kräver 

förståelse. Fördelen med den kvalitativa metoden är att den är flexibel då den går att anpassa 

efter situationen och det går att samla in data under hela studien.15  

2.2 Kvantitativ metod 

I en kvantitativ studie är syftet att beskriva, klassificera eller kategorisera en viss fråga.16 

Studien baseras på likvärdig information som kan mätas eller utvärderas numeriskt.17 Det kan 

exempelvis handla om hur frekvent olika kategorier förekommer i en undersökning.18 En 

stor mängd data samlas vanligtvis in i en kvantitativ studie och kategoriseras för att få ett 

omfångsrikt och mätbart resultat. Slutsatser kan sedan dras av resultatet.19 

Materialet från datainsamlingen sammanställs vanligtvis i en databas där resultat sorteras 

utifrån olika variabler. I databasen ska det vara tydliga kategorier med tolkningsregler om hur 

materialet ska bedömas vid tveksamheter. Kategorierna ska vara definierade utifrån studiens 

frågeställningar och syfte. Alla svar från datainsamlingen ska omfattas av en viss kategori och 

endast ett svar ska finnas per kategori, vilket gör att kategorierna blir uttömmande.20 

                                                 
10 Nationalencyklopedin (u.å)  
11 Harboe 2013 s. 36 
12 Björklund & Paulsson 2012 s. 65 
13 Eliasson 2013 s. 22 
14 Eliasson 2013 s. 16 
15 Eliasson 2013 s. 27 
16 Harboe 2013 s. 34 
17 Björklund & Paulsson 2012 s. 65 
18 Esaiasson m.fl. 2012 s. 197 
19 Harboe 2013 s. 34 
20 Esaiasson m.fl. 2012 s. 156 
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Den kvantitativa metoden är lämplig vid en stor datainsamling samt när det är viktigt att sätta 

siffror på resultatet. Fördelen med metoden är att resultatet kan visualiseras relativt snabbt 

under förutsättning att datainsamlingen har varit väl strukturerad och genomtänkt. När 

datainsamlingen är färdigställd kan resultatet analyseras.21 

2.3 Juridisk metod 

Den juridiska metoden anses som en praktisk tillämpning av rättsregler i en viss situation, 

men även som läran om rättskällor. Metoden lämpar sig när rättsliga problem ska tolkas och 

när rätten ska utredas på ett vetenskapligt sätt. Tolkning och systematisering kännetecknar 

den juridiska metoden och genom detta kan gällande rätt fastställas.22  

Grunden i den juridiska metoden är rättskällor och tillämpning av rättskälleläran. 

Rättskälleläran behandlar vilka rättskällor, hierarkier, principer och tolkningar som är 

adekvata vid tillämpning av rätten.23 I den juridiska metoden ska rättskällor användas i en 

hierarkisk ordning. I det svenska rättssystemet delas rättskällorna in i primärkällor och 

sekundärkällor. Den hierarkiska ordningen av de primära rättskällorna presenteras i Figur 

2.1.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges medlemskap i EU ger en stor inverkan på Sveriges rättssystem då EU-rätt har 

företräde framför svensk rätt. EU-rätten ska i stor utsträckning tillämpas direkt av svenska 

domstolar och myndigheter.25 Efter EU-rätten gäller de svenska grundlagarna som utgör 

grunden i svensk rätt. I Sverige är grundlagarna regeringsformen (1974:152), 

tryckfrihetsförordningen (1949:105), yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och 

successionsordningen (1810:926). 

Därefter kommer lagarna som stiftas av riksdagen. Det finns två olika typer av lagar, 

tvingande och dispositiva. Den tvingande lagen gäller alltid, medan den dispositiva lagen kan 

                                                 
21 Eliasson 2013 s. 29 – 30 
22 Kulin-Olsson 2011 s. 54 
23 Kulin-Olsson 2011 s. 54  
24 Nilsson 2011 s. 35 – 45 
25 Nilsson 2011 s. 30 
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Figur 2.1 – Rättskällornas hierarkiska ordning 
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avtals bort. Lagarna följs av förordningarna som antas av regeringen. Förordningar 

kompletterar lagen och är mer ingående. Sist i hierarkin är föreskrifterna. Föreskrifterna antas 

av myndigheter och i dessa finns de mer detaljerade bestämmelserna. Föreskrifterna 

kompletterar både lagarna och förordningarna.26 Den hierarkiska ordningen tydliggörs i RF 

11 kap. 14 §: 

 

”Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan 

överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i 

något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. 

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets 

främsta företrädare och att grundlag går före lag.” 

 

Enligt den hierarkiska ordningen har författningar med högre rang företräde, detta kallas för 

Lex superior som är en av tre predecensregler. Predecensreglerna beskriver hur tolkning ska 

ske när det uppstår konflikter mellan olika författningar. De andra två reglerna är Lex 

specialis och Lex posterior. Lex specialis tillämpas när det inte finns någon författning med 

högre rang och innebär att en mer preciserad författning har företräde framför en generell 

författning. Lex posterior används när ingen av de övriga predecensreglerna kan tillämpas, 

vilket dock inte är särskilt vanligt. Lex posterior innebär att en mer aktuell författning har 

företräde framför en äldre.27 

Det är svårt att göra en objektiv tolkning enbart utifrån författningar. Författningar kan 

tolkas på olika sätt och det kan krävas en djupare förståelse för att kunna tillämpa dem. För 

att förstå författningar kan hjälpmedel som rättspraxis och förarbeten användas. Rättspraxis 

är den rättskälla som främst ska användas av hjälpmedlen vid tolkning av författningar. 

Rättspraxis består till största del av prejudicerade domar från någon av de högsta instanserna 

i svensk domstol och används som vägledning i liknande mål.28 

En annan rättskälla som kan användas som hjälpmedel vid tolkning av författningar är 

förarbeten. Av förarbeten framgår lagens syfte och ändamål. Förarbeten är av stor vikt i 

Sveriges rättssystem och består dels av propositioner och betänkanden. Propositioner ger en 

heltäckande bild av lagförslaget genom att sammanfatta de utredningar som har använts vid 

framtagandet av förslaget och anger hur lagen ska tolkas vid specifika fall. Det bör läggas 

större vikt vid propositioner än betänkanden då dessa har upprättats senast, vilket gör dem 

mer aktuella.29 Utredningarnas resultat redovisas i olika betänkanden, vanligtvis i Statens 

offentliga utredningar (SOU).30  

                                                 
26 Nilsson 2011 s. 35 
27 Samuelsson & Melander 2003 s. 161 – 163 
28 Nilsson 2011 s. 37 
29 Nilsson 2011 s. 41 
30 Nilsson 2011 s. 31 
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De sekundära rättskällorna är doktrin och sedvana. De kan vara till stor hjälp för att förstå 

de primära rättskällorna.31 

Denna studie berör den offentliga rätten då studien behandlar regler som gäller förhållandet 

mellan det allmänna och det enskilda. Den offentliga rätten gäller i situationer där det 

allmänna utövar sin makt mot det enskilda, exempelvis kommuners planmonopol eller deras 

roll som byggnadsnämnd.32 Det finns olika rättsprinciper som hänsyn ska tas till när juridiska 

texter ska tolkas inom den offentliga rätten. Rättsprinciper som proportionalitets-, 

objektivitets-, legalitets- och likställighetsprincipen. Orsaken till principernas existens är att 

skydda det enskilda mot det allmänna, vilket medför att domar inom den offentliga rätten får 

rättvisa avgöranden.   

Proportionalitetsprincipen innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som går utöver det 

som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.33 Inom denna princip vägs olika intressen mot 

varandra, vilket anges i PBL 2 kap. 1 §: 

 

”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 

intressen.” 

 

Objektivitetsprincipen innebär att domstolar och myndigheter ska behandla alla lika inför 

lagen samt att de ska vara opartiska vid sina bedömningar.34 Legalitetsprincipen betyder att 

den allmänna maktens utövande ska följa lagarna.35 Likställighetsprincipen innebär att 

kommuner och landsting ska behandla sina invånare lika.36 En myndighet är alltid tvungen 

att följa dessa principer i sitt utövande. 

2.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet  

En vetenskaplig studie ska ha hög validitet, reliabilitet och objektivitet för att anses som 

tillförlitlig. Hänsyn ska alltid tas till dessa tre aspekter vid framställning av vetenskapliga 

studier.37 

Validitet anger hur väl resultatet överensstämmer med studiens syfte. För att öka studiens 

validitet går det att skapa olika indikatorer för de begrepp som används i studien. 

Indikatorerna används som ett mått på validiteten och genom att jämföra resultaten från 

dessa går det att utläsa om det finns en trend mellan indikatorerna. Går det att utläsa en trend 

är det ett argument för en hög validitet.38 

                                                 
31 Samuelsson & Melander 2003 s. 46 – 48 
32 Nilsson 2011 s. 50 
33 Nilsson 2011 s. 60 
34 RF 1 kap. 9 § 
35 RF 1 kap. 1 § 3 st 
36 KL 2 kap. 2 § 
37 Björklund & Paulsson 2012 s. 61 
38 Eliasson 2013 s. 17 
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Reliabilitet anger studiens pålitlighet och om den går att återupprepa med samma utfall. För 

att öka studiens reliabilitet ska studiens tillvägagångssätt vara väl strukturerad och 

dokumenterad. Studien ska även vara väl förberedd och ska innehålla tydliga instruktioner 

om hur den ska genomföras. 39  

Objektivitet anger hur olika värderingar påverkar studien. För att öka studiens objektivitet 

ska de olika valen i studien redovisas och motiveras väl för att läsaren ska kunna skapa en 

egen uppfattning av studiens resultat.40 

2.5 Metodval 

I studien används en kombination av en kvalitativ och kvantitativ metod samt en juridisk 

metod för att uppnå ett tillförlitligt resultat. Studien påbörjades med en juridisk metod då 

lagstiftning, myndighetsföreskrifter, betänkanden i SOU, propositioner samt doktrin 

studerats och tolkats eftersom metoden lämpar sig när rättsliga problem ska tolkas. En 

kvantitativ metod har tillämpats eftersom en stor mängd data har samlats in, kategoriserats 

efter områdena i BBR och sedan sammanställts statistiskt. Materialet har studerats noggrant 

genom en kvalitativ textanalys för att bedöma om det förekommer krav som kan anses vara 

särkrav.  

2.6 Urval 

Datainsamlingen påbörjades 2016-04-18 och vid detta datum efterfrågades de tio senaste 

bygglovsärendena från varje kommun. Bygglovsärendena är från åtta kommuner i Västra 

Götaland. I studien har även högst fem exploateringsavtal per kommun från 34 kommuner 

från hela landet ingått. Bygglovshandlingarna som har använts i studien är bygglovsbeslut, 

startbesked och protokoll från tekniskt samråd. Anledningen är att de tekniska 

egenskapskraven på byggnader hanteras vid det tekniska samrådet och vid startbeskedet.41 

Bygglovsbeslut användes för att den bland annat anger en ärendebeskrivning och vilken 

detaljplan fastigheten berörs av. Totalt har 42 stycken kommuner ingått i studien.  

2.7 Tillvägagångssätt 

Studien påbörjades med inläsning om byggnadsverks tekniska egenskaper i PBL, PBF och 

BRR för att få kunskap om ämnet. Sedan fortsatte inläsningen genom att studera fenomenet 

särkrav med hjälp av SOU, propositioner, lagtext och aktuella artiklar för att få en djupare 

förståelse inom problemområdet.  

Datainsamling skedde genom att E-post skickades ut till Sveriges samtliga kommuner med 

förfrågan om tillgång till exploateringsavtal. 120 kommuner svarade varav 56 kommuner 

                                                 
39 Eliasson 2013 s. 14  
40 Björklund & Paulsson 2012 s. 61, 63 
41 BBR 3:111 
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hade upprättat exploateringsavtal. 34 stycken av dessa hade exploateringsavtal som var 

påskrivna efter 2015-01-01, vilka ingår i studien.   

För att utreda vilka bygglovshandlingar som krävdes för studien valdes en närbelägen 

kommun som testkommun. Testkommunen kontaktades och kommunen krävde ett 

platsbesök. Bygglovshandlingar undersöktes och bygglovsbeslut, startbesked samt tekniskt 

samråd ansågs mest relevanta för studien. Med detta som grund efterfrågades tillgång till 

bygglovsärenden i enighet med studiens avgränsningar från ytterligare 14 kommuner i 

närområdet eftersom platsbesök kunde krävas. Totalt valde 8 kommuner att svara på 

förfrågan. Det begärdes tio bygglovsärenden från varje kommun, vilket gav tillgång till 80 

bygglovsärenden. Vid förfrågan om material uppgavs det att kommunerna skulle vara 

anonyma i studien för att öka chanserna att de delade med sig av materialet.   

Efter datainsamlingen granskades samtliga handlingar från varje kommun genom en 

kvalitativ textanalys. Förekom ett tekniskt egenskapskrav i någon handling, kontrollerades 

kravet mot BBR. Angavs inte kravet i BBR:s föreskrifter, granskades kravet även mot 

gällande detaljplans plankarta med bestämmelser för att inte kravet skulle anses som godkänt 

med stöd av PBL 4 kap. 12 eller 16 §§. Förekom inte kravet i detaljplanens planbestämmelser, 

kunde kravet inte kopplas till undantagen i PBL 4 kap. 12 eller 16 §§ och ansågs då som 

särkrav. Angavs kravet i planbestämmelserna och kravet ansågs ha stöd av PBL 4 kap. 12 

eller 16 §§, bedömdes kravet inte som särkrav, av anledningen att planen har vunnit laga kraft 

och kravet då inte kan anses sakna verkan, se avsnitt 3.6.2 Undantag från särkravsförbudet.  

Särkrav som förekom klassificerades som vaga eller tydliga särkrav. Klassificeringen är 

författarnas egna och utgår från grundsatsen att byggherren är fri att välja metod så länge 

föreskrifterna i BBR uppfylls.42 Klassificeringen har även inspirerats av den tidigare studien 

Kommuners krav på bostadsbyggande – En studie om förekomsten av särkrav som använder en liknande 

klassificering. Granskningens tillvägagångssätt gestaltas tydligare i Figur 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Prop. 1993/94:178 s. 62 & Prop. 2013/14:126 s. 220  
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Varje särkrav kontrollerades även mot BBR:s föreskrifter och allmänna råd för att sortera 

särkraven efter områdena i BBR. Resultatet av granskningen sammanställdes kommunvis i 

två dokument. Ett dokument för exploateringsavtal och ett för bygglov. För att underlätta 

arbetet angavs det i dokumenten vilket ärende, fastighet, detaljplan, område i BBR och 

eventuellt program som särkraven berörde. För varje särkrav kommenterades anledningen 

till varför kravet ansågs som ett vagt eller tydligt särkrav utifrån gällande regler och egna 

tolkningar. Varje kommun tilldelades en slumpmässig bokstav för att bevara deras 

anonymitet. 

2.8 Metoddiskussion 

Kommunala särkrav är ett svåröverskådligt område då det inte finns mycket information 

kring området, vilket gör att en kombination av flera metoder blir lämpliga i studien för att 

öka dess validitet. Om endast en metod använts i studien hade det varit problematiskt att 

svara på studiens frågeställningar och nå ett resultat. Den kvantitativa metoden krävdes för 

att samla in tillräckligt med data och strukturera materialet. Den kvalitativa metoden 

användes för att analysera och förstå materialet utifrån de rättskällor som behandlar området 

och därför krävdes även en juridisk metod.  

Datainsamlingen som studien grundar sig på är exploateringsavtal och bygglovshandlingar 

från 42 olika kommuner. Materialet har sedan granskats opartiskt för att nå ett tillförlitligt 

Bygglovshandling 
Exploateringsavtal 

 

BBR 

Inget särkrav 
Plankarta med 
bestämmelser 

Tydligt 
särkrav 

Vagt 
särkrav 

Påträffat krav 

Kravet överensstämmer 
med föreskrifterna i BBR 

Kravet anges i 
plankarta med 
bestämmelser 
och anses ha 
stöd av PBL 4 
kap. 12 eller 16 
§§. 

Figur 2.2 – Granskningens tillvägagångssätt  
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resultat. Hade studien enbart grundats på material från frågeformulär eller intervjuer skulle 

risken vara att resultat hade blivit mindre tillförlitligt. Anledningen är att kommunens 

tjänstemän kan vara partiska då de själva har upprättat de olika handlingarna och kan 

förvränga svaren efter vad som är regelrätt.  Nackdelen med att granska handlingarna är att 

vissa formuleringar i handlingarna är otydliga, vilket generar i att delar av resultatet grundar 

sig på tolkningar. Tolkningar kan påverka studiens tillförlitlighet negativt.  

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 § har alla medborgare rätt att ta del av allmänna 

handlingar som till exempel exploateringsavtal och bygglovshandlingar. TF 2 kap. 12 § anger 

att kommuner ska agera skyndsamt med att tillhandahålla dessa handlingar. Trots detta valdes 

det att kommunerna i studien skulle vara anonyma. Anledningen var att underlätta 

datainsamlingen då kommunerna inte blir utpekade och kritiserade för deras arbete. 

Anonymiteten gav inte den effekt som eftersträvades, eftersom många kommuner ändå inte 

valde att svara på förfrågan. Det insamlade materialet ansågs ändå räcka för att svara på 

studiens syfte. Anonymiteten kan påverka studiens reliabilitet negativt då studien blir svår att 

kontrollera och återupprepa. 

I studien ingår ungefär 15 procent av Sveriges kommuner. Många av dessa kommuner kan 

antas ha högt bebyggelsetryck eller bestå av större städer, eftersom den större delen av de 

kommuner som ingår i studien har upprättat exploateringsavtal efter år 2015. Detta kan 

påverka studiens generaliserbarhet negativt. 

Granskning av exploateringsavtal och bygglovshandlingar har skett gemensamt av studiens 

båda författare för att minska systematiska fel och för att få båda författarnas uppfattning 

samt tolkningar för att nå ett mer tillförlitligt resultat då handlingar kan vara svårtolkade.  

Om särkrav påträffades kontrollerades kraven mot gällande detaljplans plankarta med 

bestämmelser på grund av undantagen i PBL 4 kap. 12 och 16 §§. Angavs särkrav i bygglov 

eller exploateringsavtal som överensstämde med kraven i plankartan med bestämmelser, 

ansågs kraven inte som särkrav. Detta är ett metodproblem, eftersom kraven i detaljplanen 

kan vara otillåtna krav. Hade dessa krav inkluderats i studien hade även detta varit ett 

metodproblem då kraven ändå kan anses vara godkända på grund av att formuleringen i 

särkravsförbudet kan tolkas som att det är fritt för kommunerna att ställa egna krav som är 

utöver de föreskrifter som gäller för byggnadsverks tekniska egenskaper med stöd av 4 kap. 

16 §.43 Om kraven i en detaljplan kan uppfattas som särkrav är komplex fråga och har därför 

utelämnats i studien genom att inte granska krav i detaljplaner. Det hade krävt en djupare 

granskning för att förstå vilka krav som anses som särkrav. Komplexiteten beskrivs tydligare 

i avsnitt 3.6.2 Undantag från särkravsförbudet. 

 

                                                 
43 SOU 2015:109 s. 214 
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3 Rättslig bakgrund 

I följande avsnitt presenteras studiens rättsliga bakgrund. Avsnittet ger läsaren den kunskap 

som behövs för att skapa en egen uppfattning kring ämnet kommunala särkrav och få 

förståelse för studiens resultat. I avsnittet presenteras fakta om detaljplan, exploateringsavtal 

och bygglovsprocessen. Därefter ges en introduktion till regler om byggnadsverks tekniska 

egenskapskrav och särkravsförbudet.  

3.1 Detaljplan 

I Sverige har kommunerna planmonopol vilket betyder att det endast är kommunerna som 

bestämmer när, var och hur en detaljplan skall upprättas.44 Med en detaljplan får 

kommunerna reglera hur mark och vattenområden ska användas men också reglera hur 

bebyggelse och byggnadsverk får utformas.45 

En detaljplan ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser och en 

planbeskrivning. Även en grundkarta och fastighetsförteckning ska bifogas till detaljplanen.46 

Det är endast plankartan med dess bestämmelser som är juridiskt bindande då dokumenten 

är det som kommunfullmäktige antar och som senare vinner laga kraft. Planbeskrivningen 

ska innehålla planens förutsättningar, dess syfte samt hur den ska tolkas och genomföras. 

Planbeskrivningen är således inte juridiskt bindande.47      

En detaljplan måste alltid innehålla uppgifter om uppdelningen av allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden.48 Allmänna platser kan vara gator, torg och parker som 

ska vara tillgängliga för allmänheten och detaljplanen reglerar hur dessa platser ska 

utformas.49 Kommunen ska i normalfallet vara huvudman för allmänna platser, dock får 

kommunen bestämma att det ska vara enskilt huvudmannaskap om det finns särskilda skäl.50 

Huvudmannen ansvarar för anläggande och drift av den allmänna platsen.51 

Kvartersmark är det markområde i en detaljplan där enskild bebyggelse får uppföras. Planen 

anger om kvartersmarkens ändamål är för exempelvis bostäder, affärer, industrier eller 

kontor. Det kan till exempel regleras i planen hur höga eller stora byggnader får vara på 

kvartersmarken. Även vattenområden och dess användning skall redovisas om det behövs. 

Det kan till exempel regleras om vattenområdet ska användas för brygga, badplats eller 

båthamn.52  

                                                 
44 PBL 1 kap. 2 § 
45 PBL 4 kap. 2 § 
46 PBL 5 kap. 8 § 
47 PBL 4 kap. 30 – 31 §§ 
48 PBL 4 kap. 5 § 
49 PBL 1 kap. 4 § 
50 PBL 4 kap. 7 § 
51 PBL 4 kap. 5 § 
52 Boverket 2016 
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3.2 Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal är ett avtal som beskriver hur en detaljplan ska genomföras. Avtalet 

upprättas mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som 

inte ägs av kommunen.53 Vad ett exploateringsavtal får och inte får innehålla anges i PBL 6 

kap. 39–42 §§. Avtalet får innehålla följande: 

 

”Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta 

eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av 

anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara 

nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens 

eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.” 54 

 

Paragrafens definition är inte fullständig. Den tar enbart upp förpliktelser som åligger 

byggherren. Åtaganden för kommunerna brukar vara med i exploateringsavtal och det är fullt 

tillåtet, men PBL har inga särskilda regler om den saken. Exploateringsavtal anses som ett 

civilrättsligt avtal med offentligrättslig grund. Avtalet är en frivillig överenskommelse mellan 

en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare, därför anses avtalet som civilrättsligt. 

Att avtalet anses ha en offentligrättslig grund beror på att kommunen har en maktposition 

vid upprättandet av avtalet, eftersom kommunen är planmyndighet enligt PBL 1 kap. 2 §.55 

Kommunen är då tvungen att följa de olika rättsprinciperna inom den offentliga rätten som 

legalitets-, proportionalitets-, objektivitets- och likställighetsprincipen vid upprättande av ett 

exploateringsavtal. Rättsprinciperna gäller även i bygglovsprocessen då kommunen agerar 

som byggnadsnämnd. 

3.3 Bygglovsprocessen 

En fastighetsägare som ska bygga bör ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där 

fastigheten är belägen. Krävs bygglov ska en ansökan skickas in till byggnadsnämnden och 

bygglovsprocessen är påbörjad. Bygglovsprocessen beskrivs övergripande i följande avsnitt. 

3.3.1 Bygglov 

I PBL 9 kap. beskrivs reglerna för bygglov. Enligt PBL 9 kap. 2 § krävs det bygglov för 

nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring än tillbyggnad. Med nybyggnad anses uppförande 

av en ny byggnad eller att en tidigare uppförd byggnad flyttas till en ny plats. Tillbyggnad 

innebär att en åtgärd ökar byggnadens volym och ändring av byggnad är sådana åtgärder som 

                                                 
53 PBL 1 kap. 4 § 
54 PBL 6 kap. 40 § 
55 Kalbro & Smith 2008 s. 7  
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ändrar en byggnads utseende, funktion, konstruktion, användningssätt eller kulturhistoriska 

värde.56 Definitionen av en byggnad ges i PBL 1 kap. 4 §: 

 

”Byggnad är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är 

varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla 

sig i den”  

 

Vid bygglovsprövning ska PBL 9 kap. 30 § prövas för en åtgärd inom detaljplanelagt område 

och PBL 9 kap. 31 – 31 a §§ för en åtgärd utanför detaljplanelagt område. Beslut om bygglov 

får inte nekas på grund av att tekniska egenskapskrav i PBL 8 kap. 4 § inte är uppfyllda då 

det inte finns något stöd för detta i de nämnda paragraferna och det strider således mot 

legalitetsprincipen. Dock ska en byggnad alltid uppfylla kraven i PBL 8 kap. 1 § som innebär 

att byggnaden ska: 

 

”1. vara lämplig för sitt ändamål, 

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” 

 

Utformningskraven hanteras i bygglovet medan de tekniska egenskapskraven hanteras i det 

tekniska samrådet och i startbeskedet. Punkt ett och tre regleras i PBF och i BBR. 

3.3.2 Tekniskt samråd 

Efter att bygglovet är beviljat har vanligtvis byggnadsnämnden ett tekniskt samråd om 

åtgärden kräver en kontrollansvarig, om tekniskt samråd inte är uppenbart obehövligt eller 

om byggherren har begärt ett tekniskt samråd.57 Tekniskt samråd ska även protokollföras.58 

Vid samrådet ska följande delar kontrolleras: 

 

”1. arbetets planering och organisation, 

2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in, 

3. hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en 

rivningsåtgärd, 

4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder, 

                                                 
56 PBL 1 kap. 4 § 
57 PBL 10 kap. 14 § 
58 PBL 10 kap. 21 § 
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5. behovet av en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd, 

6. behovet av utstakning, 

7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller 

startbesked, och 

8. behovet av ytterligare sammanträden.” 59 

 

3.3.3 Startbesked och slutbesked 

Byggherren får inte påbörja byggnation innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Startbesked ges om åtgärden antas uppfylla kraven i PBL och dess föreskrifter.60 När 

byggherren har visat att alla krav är uppfyllda enligt lag och byggnadsnämnden inte finner 

något skäl att ingripa ska nämnden ge slutbesked. När ett slutbesked har upprättats får 

byggnadsverket tas i bruk.61 

3.4 Byggnadsverks tekniska egenskapskrav 

Ett byggnadsverk är en byggnad eller annan anläggning62 och ska ha särskilda tekniska 

egenskaper enligt PBL 8 kap. 4 §. 

 

”Ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om: 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för avsett ändamål, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

och 

9. hushållning med vatten och avfall 

Vad som krävs för att dessa ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som 

meddelats med stöd av 16 kap. 2 §” 

                                                 
59 PBL 10 kap. 19 § 
60 PBL 10 kap. 23 § 
61 PBL 10 kap. 34 § 
62 PBL 1 kap. 4 § 
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Den första punkten bärförmåga, stadga och beständighet regleras i EKS medan resterande åtta 

regleras i BBR.63 

3.5 Krav i BBR 

Riksdagen har enligt PBL 16 kap. 2 § 3 gett regeringen rätt att meddela de föreskrifter om 

vad som krävs för att ett byggnadsverk ska uppfylla kraven i PBL 8 kap. 4 §. Med stöd av 16 

kap. 2 § 3 har regeringen enligt PBF 10 kap. 3 § gett Boverket delegation att meddela de 

föreskrifter som krävs för att uppfylla kraven i PBL 8 kap. 4 § och PBF 3 kap. Boverkets 

föreskrifter anges i BBR. Dessa föreskrifter är mer detaljerade än de som anges i PBL samt 

PBF och anger hur kraven ska tillämpas. PBF och BBR har inga förarbeten, vilket gör att 

PBL:s förarbeten används för att tolka kraven i de tre olika författningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, 

driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning samt 

energihushållning. BBR gäller vid uppförandet av nya byggnader, vid mark- och rivningsarbeten 

och för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader.64  

3.5.1 Föreskrifter och allmänna råd i BBR 

Föreskrifterna i BBR måste följas av byggherren då dessa är tvingande.65 De allmänna råden 

i BBR anger hur byggherren kan eller bör göra för att uppfylla föreskrifterna. Råden kan 

därför användas som en vägledning för byggherren om hur han ska agera för att uppnå 

kraven, uppfyller byggherren de allmänna råden uppfylls även föreskrifterna.66 Byggherren 

kan ändå välja andra tekniska lösningar än de som anges i de allmänna råden om lösningen 

uppfyller föreskrifterna. Boverket anger att: 

                                                 
63 Boverket 2015 
64 BBR 1:2 
65 Nilsson 2011 s. 35 
66 BBR 1:3 

PBF 10 kap. 3 § 

Föreskrifter 
Allmänna råd 

 

PBL 16 kap. 2 § 3  

PBL 8 kap. 4 §

PBF 3 kap.

BBR

Förarbeten 

Figur 3.1 – Delegation till BBR 
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”…Om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna 

visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.”67 

 

Av Boverkets förklaring går det att utläsa att de allmänna råden inte är bindande. Av 

förarbetena till PBL framgår även tydligt att byggherren själv ska ha friheten att besluta om 

vilka tekniska lösningar som ska användas för att uppfylla föreskrifterna i BBR.68 Det krävs 

inget bemyndigande från regeringen för att en myndighet ska få ange allmänna råd. Dock 

ska de allmänna råden vara inom myndighetens verksamhet.69 

3.5.2 Tillgänglighet och användbarhet  

Enligt PBL 8 kap. 4 § ska ett byggnadsverk vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För att uppfylla kravet ska en byggnad vara 

projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.70 Tydligare bestämmelser och 

åtgärder inom området tillgänglighet och användbarhet anges i BBR avsnitt 3.  

3.5.3 Säkerhet i händelse av brand 

Enligt PBL 8 kap. 4 § ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaperna som är väsentliga 

gällande säkerhet i händelse av brand. PBF anger följande: 

 

”För att uppfylla kravet ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt 

som innebär att 

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 

2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat 

sätt, och 

5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.” 71 

 

Tydligare bestämmelser och åtgärder inom området brandskydd anges i BBR avsnitt 5.  

                                                 
67 Boverket 2014 
68 Prop. 1993/94:178 s. 62 & Prop. 2013/14:126 s. 220  
69 Boverket 2014  
70 PBF 3 kap. 18 § 
71 PBF 3 kap. 8 § 



Kommunala särkrav – En studie om i vilken utsträckning kommuner bryter mot förbudet i PBL 8 kap. 4 a § 

 17 

3.5.4 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 

Enligt PBL 8 kap. 4 § ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaperna som är väsentliga 

gällande skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. PBF anger följande: 

 

”För att uppfylla kravet ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt 

att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, 

särskilt inte som följd av 

1. utsläpp av giftig gas, 

2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften, 

3. farlig strålning, 

4. förorening eller förgiftning av vatten eller mark, 

5. bristfällig hantering av avloppsvatten, rök eller fast eller flytande avfall, eller 

6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket.” 72 

 

Tydligare bestämmelser och åtgärder inom området hygien, hälsa och miljö anges i BBR 

avsnitt 6.  

3.5.5 Säkerhet vid användning 

Enligt PBL 8 kap. 4 § ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaperna som är väsentliga 

gällande säkerhet vid användning. Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant 

sätt att det vid användning inte innebär en oacceptabel risk för brännskador, elektriska stötar, 

fall, halkning, sammanstötning, skador av explosioner eller andra olyckor för att uppfylla 

kravet.73 Tydligare bestämmelser och åtgärder inom området säkerhet vid användning anges i 

BBR avsnitt 8. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 PBF 3 kap. 9 § 
73 PBF 3 kap. 10 § 
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3.5.6 Energihushållning 

Enligt PBL 8 kap. 4 § ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaperna som är väsentliga 

gällande energihushållning. PBF anger följande: 

 

”För att uppfylla kravet ska ett byggnadsverk och dess installationer för uppvärmning, 

kylning och ventilation vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi 

som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och 

värmekomforten för användarna tillfredsställande.” 74 

 

Tydligare bestämmelser och åtgärder inom området energihushållning anges i BBR avsnitt 9. 

3.6 Särkravsförbudet  

För att förbjuda tekniska egenskapskrav som går utöver BBR, även kallade särkrav, infördes 

PBL 8 kap. 4 a § år 2015. Förbudet innebär att kommuner inte får ställa egna krav på ett 

byggnadsverks tekniska egenskaper. Regeln lyder: 

 

”En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där 

kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks 

tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med 

genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan 

verkan.” 

 

En kommun får således inte ställa egna tekniska krav i ett avtal gällande genomförande av en 

detaljplan, oberoende på om det är ett exploateringsavtal eller ett markanvisningsavtal. 

Förbudet gäller även i bygglovsprocessen. I dessa situationer agerar kommunen som 

myndighet och det är då förbudet gäller.75 Om kommunen ändå ställer dessa krav trots 

förbudet, är dessa krav utan verkan. Med andra ord kan byggherren eller fastighetsägaren 

ignorera dessa krav vid byggnation utan att få någon påföljd, förutsatt att det verkligen 

handlar om sådana särkrav som beskrivs i paragrafen. 

Vid en analys av kommunala särkrav framgick det att särkrav kan delas in i två olika 

kategorier. Dels kan kraven i BBR tolkas olika, dels kan kommunerna ställa krav utöver det 

som BBR tillåter.76 I utredningarna till lagregleringen framgick det även att särkraven var 

vanligast inom områdena energihushållning och tillgänglighet.77  

                                                 
74 PBF 3 kap. 14 § 
75 Prop. 2013/14:126 s. 222 
76 SOU 2012:86 s. 41 
77 SOU 2012:86 s. 10 
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Begreppet särkrav har ingen tydlig definition. För att förstå begreppet ges följande exempel 

när en kommun förhandlar med en exploatör kring ett byggnadsverks tillgänglighet: 

Kommunen ställer kravet att ramper intill byggnader ska luta högst 1:25. Enligt föreskriften 

i BBR 3:1222 ska ramper luta högst 1:12, vilket gör att kommunens krav på 1:25 kan anses 

som ett ”eget krav” då kravet är mer ambitiöst än vad författningarna tillåter. Kommunen 

ställer med andra ord ett särkrav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper, vilket PBL 8 kap. 

4 a § anger som ”egna krav” och som ska vara utan verkan.  

Anledningen till den nya regeln var att regeringen ansåg att nackdelarna med särkrav var så 

betydande att de skulle förbjudas. Särkrav påverkar byggkostnaderna, vilket i sin tur påverkar 

förutsättningarna för att tillgodose behovet av bostäder. Dessutom hade Sverige redan bland 

de högsta byggkostnaderna i Europa.78 Av utredningarna som utfördes åt regeringen 

framgick det att särkraven medförde merkostnader på mellan 10 och 15 procent vid 

bostadsbyggandet.79 Därför ansåg regeringen att kommunernas egna tekniska egenskapskrav 

var olämpliga och att en lagreglering krävdes.80 

Förbudet bemöttes med både positiva och negativa reaktioner. Det positiva var att 

exploatörer kunde ingå avtal under samma villkor samt att de direkta kostnaderna vid 

byggande skulle minska med förbudet.81  Det negativa var att förslaget hindrade kommuner 

att utforma mer ambitiösa villkor gällande exempelvis energihushållning och tillgänglighet, vilket 

försvårar arbetet för en hållbar utveckling inom kommunerna. Exempelvis menade 

Energimyndigheten att de egna kraven var en del i kommunernas arbete mot att uppfylla 

lokala mål med syfte att minimera resursförbrukning och energianvändning.82 Även Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) hävdade att förslaget skulle skapa problem och motverka 

kommunernas arbete för ett hållbart byggande.83 

Det var redan otillåtet för kommuner att ställa egna tekniska egenskapskrav innan förbudet 

i PBL infördes då kommuner ska följa rättsprinciper som legalitetsprincipen i sin 

myndighetsutövning,84 men ändå fick den nya regeln kritik från myndigheter och kommuner. 

Skillnaden blev att förbudet angavs i lagtext och om ett särkrav ändå skulle förekomma utgör 

detta en nullitet, vilket innebär att särkrav är utan verkan.85  

3.6.1 Övergångsbestämmelser 

Särkravsregeln har ingen särskild övergångsbestämmelse och började gälla direkt vid 

ikraftträdandet. Regeringen ansåg att en kommun inte ska ingå avtal i strid med 

bestämmelserna i PBL 8 kap. 4 a § efter att regeln trätt i kraft, trots att förhandlingar påbörjats 

                                                 
78 Prop. 2013/14:126 s. 218 
79 SOU 2012:86 s. 127 
80 Prop. 2013/14:126 s. 220 
81 Prop. 2013/14:126 s. 218 
82 Prop. 2013/14:126 s. 214 
83 Prop. 2013/14:126 s. 216 
84 RF 1 kap. 9 § & Prop. 2013/14:126 s. 221 – 222 
85 PBL 8 kap. 4 a § 
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innan. Det gäller även ärenden som har påbörjats innan 2015-01-01, men inte redan ingångna 

avtal då dessa inte ansågs påverkas av regleringen.86  

3.6.2 Undantag från särkravsförbudet  

Det finns undantag från särkravsförbudet. PBL 4 kap. 12 och 16 §§ är två av undantagen och 

berör bestämmelser i detaljplan. PBL 4 kap. 12 § anger att en kommun, i en detaljplan, får 

bestämma olika skyddsåtgärder. 

 

”I en detaljplan får kommunen bestämma 

1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion, 

2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och 

3. om det finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för störningar genom 

luftförorening, buller, skakning, ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap. 

miljöbalken” 

 

PBL 4 kap. 16 § 1 anger att en kommun i en detaljplan får bestämma placering, utformning 

och utförande av byggnadsverk och tomter. Kommunen kan exempelvis bestämma 

fasadmaterial eller takvinkel. Kommunen kan även bestämma olika åtgärder för tillgänglighet, 

tekniskt utförande och energihushållning. Området kan kräva särskilda tekniska lösningar 

om det behövs för att säkerställa människors hälsa och säkerhet. Det kan exempelvis vara 

husentréernas läge i förhållande till vägnätet, en viss grundläggningsmetod för att undvika 

rasrisk eller annan teknisk lösning om områdets förutsättningar kräver det.87 Idag råder det 

dock en osäkerhet gällande hur 4 kap. 16 § ska användas i förhållande till särkravsförbudet i 

8 kap. 4 a §. Formuleringen i särkravsförbudet kan tolkas som att det är fritt för kommunerna 

att ställa egna krav som är utöver de föreskrifter som gäller för byggnadsverks tekniska 

egenskaper med stöd av 4 kap. 16 §. Byggande som sker enligt detaljplanebestämmelser om 

byggnadsverks tekniska egenskaper är lagenligt med stöd av PBL 4 kap. 16 §.88   

Särkrav i detaljplan som har stöd av PBL 4 kap. 12 eller 16 §§ blir giltiga om inte planen 

överklagas och kan då inte anses sakna verkan eftersom PBL 8 kap. 4 a § anger att ”En 

kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§… ställa egna krav på ett byggnadsverks 

tekniska egenskaper vid planläggning…” 89 Kraven måste anges i detaljplanernas 

planbestämmelser för att undantagen ska gälla i exploateringsavtal eller i bygglov.  

Ett annat undantag från särkravsförbudet är när en kommun agerar som fastighetsägare eller 

byggherre då kommunen är utanför sin roll som myndighet.90 Vid upplåtelse av kommunens 

                                                 
86 Prop. 2013/14:126 s. 236 
87 Prop. 2013/14:126 s. 225 
88 SOU 2015:109 s. 214 
89 Jensen 2016 s. 17 
90 PBL 8 kap. 4 a § 
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mark agerar kommunen som fastighetsägare och berörs därför inte av förbudet. Avser 

kommunen att sälja mark och använder sig av planmonopolet för att tvinga köparen att bygga 

på ett visst sätt agerar kommunen däremot inte som fastighetsägare. I denna situation anses 

kommunen använda sitt myndighetsutövande och då gäller särkravsförbudet. Kommunen 

får dock ställa egna krav på de byggnader de själva låter uppföra. Dessutom gäller inte 

förbudet vid upphandling då det bland annat styrs av hur förfrågningsunderlaget utformas, 

vilket regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).91 

Exploatören eller byggherren får ställa högre krav på sig själva i exploateringsavtalet eller i 

bygglovet. Det är dock viktigt att det framgår tydligt att det är på exploatörens eller 

byggherrens initiativ. Beslut om den tekniska lösningen ska vara byggherrens val och gällande 

rätt utgör inga hinder mot att byggherren ställer dessa på sig själv i avtal.92 

3.7 Kommunala program, strategier och policys 

Kommuner har rätt att upprätta ett särskilt program som är av betydelse för 

detaljplanearbetet enligt PBL 5 kap. 10 §. 

 

”Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen 

ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program” 

 

Enligt regeringen passar ett sådant program till mer komplicerade detaljplaner som innehåller 

starka intressekonflikter eller när översiktsplanen inte är aktuell i jämförelse med 

detaljplanen.93 Kommunen får endast redovisa programmet under samråd för en detaljplan.94 

Då programmen ska sammanhänga med detaljplanen ska programmen inte vara mer 

detaljerade än som behövs med hänsyn till planens syfte.95  

Kommuner ska i sina översiktsplaner redovisa deras arbete för att nå nationella och regionala 

mål inom den fysiska planeringen.96 För att tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att 

uppfylla målen kan kommuner upprätta olika strategier eller policys som är den första 

åtgärden i kommunernas miljöarbete.97 Dessa strategier eller policys är inte juridiskt bindande 

utan kan endast användas som vägledning.98 

  

                                                 
91 Prop. 2013/14:126 s. 223 – 224 
92 Prop. 1993/94:178 s. 62 & Prop. 2013/14:126 s. 220 
93 Prop. 2009/10:170 s. 235 
94 PBL 5 kap. 13 § 
95 PBL 4 kap. 32 § 3 st 
96 PBL 3 kap. 5 § 4 
97 Westlin m.fl. 2012 s. 44 
98 RF 1 kap. 1 § 3 st 
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4 Resultat 

Avsnittet inleds med begrepp och tolkningsregler som har används i studien för att resultatet 

ska bli enklare att förstå. Den resterande delen av avsnittet presenterar studiens resultat som 

är uppdelad efter de olika tekniska egenskapsområden som studien omfattar, vilka är 

tillgänglighet och användbarhet, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning samt 

energihushållning. I slutet av avsnittet sammanställs och analyseras resultatet. 

En total sammanställning av studiens resultat är tillgängligt i Bilaga A och Bilaga B.  

4.1 Begrepp och tolkningsregler 

I studien anses särkrav enligt det som definieras i avsnitt 3.6 Särkravsförbudet. 

Bygglovshandlingar i studien består av bygglovsbeslut, startbesked och tekniskt samråd enligt 

avsnitt 2.5 Urval. Särkrav som förekommer i studien är klassificerade som vaga eller tydliga. 

Klassificering och bedömning av denna uppdelning är författarnas egen. 

Vaga särkrav är otydliga krav som kan uppfattas som särkrav då de exempelvis formuleras 

som något exploatören eller byggherren ”bör” eller ”rekommenderas” att göra. Att kommunerna 

väljer att skriva dessa rekommendationer kan resultera i att byggherren eller exploatören tror 

att de måste följa dem för att byggnation ska få genomföras då de kan uppfattas som krav 

fast de egentligen är rekommendationer. Byggbolagen vill också ha ett fortsatt gott 

förhållande till kommunen och det kan skada dem i framtiden att inte följa 

rekommendationerna. Att kommuner väljer att ange rekommendationen kan anses som att 

de vill ha det genomfört. Av denna anledning har begreppet vaga särkrav ingått i studien. 

Ett särkrav som förekommer i ett program, strategi eller policy anses som vagt då antingen 

hänvisningen till programmet är vagt formulerat eller att kravet i programmet är vagt 

formulerat. En vag hänvisning till ett program är exempelvis att ”byggherren har tagit del av 

program för…” eller att ”byggherren har upplysts om kommunens hållbarhetsprogram…” 

Tydliga särkrav är tydligt formulerade krav och de ställs exempelvis som något exploatören 

eller byggherren ”skall” göra. Gällande program, strategi eller policy ska både hänvisningen 

till programmet och kravet i programmet vara tydliga för att särkravet ska anses som ett 

tydligt särkrav.  

Uppfylls de allmänna råden i BBR är även den tvingande föreskriften uppfylld. Med andra 

ord är de allmänna råden bra för byggherren att följa och av denna anledning kan det antas 

att kommunerna kräver att råden ska följas. Föreskrifterna i BBR kan dock uppfyllas med 

andra lämpliga tekniska lösningar än de som anges i de allmänna råden. Krav på att de 

allmänna råden ska uppfyllas hämmar således utvecklingen av bättre tekniska lösningar på 

grund av att byggherren inte har någon chans att använda sig av nya lösningar då 

kommunernas krav ska följas för att exempelvis få bygglov. Regeringen har även påpekat att 

byggherren själv ska ha friheten att besluta om de tekniska lösningar som krävs för att 
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uppfylla föreskrifterna i BBR.99 Enligt BBR ska de allmänna råden användas som generella 

rekommendationer och ange hur en byggherre kan agera för att uppfylla föreskrifterna i BBR. 

Av denna anledning har krav på åtgärder som anges i de allmänna råden ansetts som särkrav 

i studien. Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 5 Diskussion. 

Kommunerna som presenteras i resultatet har slumpmässigt blivit tilldelade en bokstav för 

att bevara deras anonymitet. Särkrav som förekommer i exploateringsavtal och i bygglov har 

kontrollerats mot gällande plankarta med bestämmelser för området. Skälet för kontrollen är 

att kraven kan vara giltiga med stöd av PBL 4 kap. 12 eller 16 §§. De krav som har stöd anses 

inte som särkrav i studien och ingår inte i resultatet.   

4.2 Tillgänglighet och användbarhet 

Särkrav för tillgänglighet och användbarhet förekommer i såväl exploateringsavtal som i bygglov. 

Särkrav inom tillgänglighet och användbarhet är vanligast förekommande i byggloven där nästan 

38 procent av kommunerna ställer särkrav inom detta område. I exploateringsavtalen är det 

vanligt att exploatören hänvisar till program gällande tillgänglighet där särkrav anges. Totalt 

anger ungefär sex procent av kommunerna särkrav i avtalen eller i program som är kopplade 

till avtalen inom området tillgänglighet och användbarhet. 

4.2.1 Tydliga särkrav i exploateringsavtal 

Kommunerna D och J använder liknande program gällande tillgänglighet och användbarhet. I 

kommun D:s fall står det att exploatören ska tillämpa programmet, vilket är en tydlig 

hänvisning. I programmens förord framkommer det att programmen är utöver BBR:s krav: 

”Kraven enligt de statliga bestämmelserna enligt lag och BBR förutsätts väl kända. De ska givetvis tillämpas. 

[Programmet] anger de krav på anpassningsåtgärder som kommunen har därutöver.” Programmen anger 

flertalet tydliga särkrav inom tillgänglighet och användbarhet. Exempel på åtgärder i programmen 

är att ramper ska kontrastmarkeras vid deras början och slut. Detta är ingen föreskrift utan 

endast ett allmänt råd i BBR 3:1223 och anses som ett särkrav. En annan åtgärd som är 

angiven i programmen är att kodlås vid byggnaders entréer ska kombineras med nyckellås 

eller tags. Denna åtgärd går utöver BBR:s krav på tillgänglighet och är således ett särkrav.  

4.2.2 Vaga särkrav i exploateringsavtal 

Kommun J hänvisar till ett liknande tillgänglighetsprogram som anger samma särkrav som 

nämns i 4.2.1 Tydliga särkrav i exploateringsavtal. I kommun J:s fall anses däremot åtgärderna i 

programmet som vaga särkrav. I avtalet står det att ”…exploatören har kännedom om programmet 

och avser att följa det i möjligaste mån.” Detta kan anses som en vag hänvisning till ett program 

som innehåller tydliga särkrav.   

4.2.3 Tydliga särkrav i bygglov 

Samtliga särkrav som anses tydliga i byggloven inom området tillgänglighet och användbarhet 

berör dörrar och portar. Dessa krav förekommer endast från kommun Y. I byggloven står 

                                                 
99 Prop. 1993/94:178 s. 62 & Prop. 2013/14:126 s. 220 
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det exempelvis att ”Fritt mått ska vara 0,84 m vid dörrblad öppet i 90 grader vid utrymningsvägar.” 

Detta går även utöver det allmänna rådet i BBR 3:143 som anger att det fria passagemåttet 

bör vara minst 0,8 meter och kan därför anses som ett särkrav. Ett annat krav gällande mått 

är att karmyttermått på innerdörrar ska vara 0,9 meter. I ett annat bygglov förekommer det 

att ”Ytterdörrar från innergården till trapphus och hiss, ska vara med dörrautomatik.” Att en dörr ska 

ha automatik är ett allmänt råd i BBR 3:143.  

4.2.4 Vaga särkrav i bygglov 

De vaga särkraven inom tillgänglighet och användbarhet berör ramper på tomter samt dörrar och 

portar. Kommun Å ställer ett krav att handikappanpassningen till entré skall göras så att 

lutningen mellan entré och angöringsplats ej överstiger 1:12, dock anger kommunen även att 

lutningen 1:20 eller lägre bör eftersträvas. Föreskriften i BBR anger att en ramp ska luta högst 

1:12 för att kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga och det allmänna rådet 

anger att en ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20.100 Kravet tolkas 

som ett vagt särkrav då det anger att det allmänna rådet bör följas. Kommun Å nämner även 

i flera bygglov att trösklar inte bör vara högre än 20 mm. Föreskriften i BBR anger att dörrar 

ska utformas så att de medger passage med rullstol101, men varken föreskriften eller det 

allmänna rådet anger höjden på en tröskel. 

Kommun V ställer ett krav på att förråd ska vara tillgängliga och bör förses med minst K10-

dörrar. K10-dörrar har ett öppningsmått som är större än 0,8 m, vilket går utöver det 

allmänna rådet i BBR 3:143. Kommun V skriver även i bygglovet att lämpliga dimensionerade 

mått finns i SS 91 42 21. Denna standard är ett allmänt råd i BBR 3:143 och att en kommun 

nämner standarden som lämplig anses som ett vagt särkrav.  

4.3 Brandskydd 

Särkrav inom brandskydd är vanligt i byggloven, där nästan 88 procent av kommunerna ställer 

särkrav inom området. Endast en kommun ställer särkrav inom brandskydd i 

exploateringsavtalen och det är vagt formulerat. Särkraven inom brandskydd berör vanligtvis 

brandvarnare samt skydd mot brandspridning mellan byggnader.  

4.3.1 Vaga särkrav i exploateringsavtal 

I exploateringsavtalen ställs endast ett särkrav inom brandskydd och det är av kommun G. 

Kravet är vagt formulerat. I avtalet står det att exploatören är införstådd med att åtgärder ur 

brandskyddshänseende måste vidtas på kringliggande byggnader. Kommun G skriver även i 

avtalet att ”…sådana åtgärder kan vara brandsäkra trapphus av TR2-typ, loftgångar alternativt 

utvändiga trappor eller liknande.” Att exploatören är införstådd anses som ett vagt särkrav då 

kommunen nämner olika förslag på åtgärder. Åtgärderna som kommunen informerar om är 

allmänna råd i BBR 5:247.  
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4.3.2 Tydliga särkrav i bygglov 

Ett vanligt särkrav är att brandvarnare ska placeras på båda våningsplanen, vilket 

förekommer i bygglov från kommunerna W, Y, Ä och Å. Att brandvarnare ska placeras på 

båda våningsplanen är ett allmänt råd i BBR 5:2513: ”För att uppnå en god täckningsgrad bör minst 

en brandvarnare placeras på varje plan som innehåller utrymmen där man vistas mer än tillfälligt.” Det 

väsentliga i den tvingande föreskriften är att brandvarnare ska detektera och varna vid brand 

med hög tillförlitlighet genom dess placering.  

Det andra tydliga särkravet som kommunerna V, W, X, Y och Å ställer i sina bygglov är att 

väggar ska utföras i brandklass EI 30 mellan garage och bostadshus. Enligt föreskriften i 

BBR 5:61 ska ett tillfredställande skydd mot brandspridning utformas mellan byggnader, men 

föreskriften anger inte i vilken brandklass skyddet ska utformas i. Det allmänna rådet i BBR 

5:611 anger dock att väggar mellan småhus och komplementbyggnader bör utföras i 

brandklass EI 30, vilket anses som särkrav i studien. 

4.3.3 Vaga särkrav i bygglov 

I likhet med de tydliga särkraven i byggloven inom området brandskydd förekommer även 

vaga särkrav på brandvarnare. Kommun V skriver exempelvis att brandvarnare bör placeras 

i anslutning till sovrum och på båda våningsplan, vilket är ett allmänt råd i BBR 5:2513. Även 

kommun Y ställer ett liknande vagt krav i form av att byggherren ska komplettera med 

brandvarnare på övervåning (gärna seriekopplade). Att de gärna ska vara seriekopplade går 

utöver både föreskrifter och allmänna råd angående brandvarnare. Slutligen rekommenderar 

kommun Å en fastighetsägare att sätta upp en handbrandsläckare med bättre 

effektivitetsklass, då den nuvarande handbrandsläckaren är sämre än MSB:s 

rekommendationer. Krav på handbrandsläckare går utöver BBR:s föreskrifter. 

4.4 Hygien, hälsa och miljö 

Det förekommer särkrav inom området hygien, hälsa och miljö i både exploateringsavtalen och 

i byggloven. Vanligast i exploateringsavtalen är att kommunerna hänvisar till deras egna 

dagvattenstrategier som i sin tur innehåller särkrav. I byggloven är det vanligt att 

kommunerna ställer krav på radonminskade åtgärder och lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD). Totalt ställer 41 procent av kommunerna särkrav inom området i 

exploateringsavtalen och 88 procent i byggloven.  

4.4.1 Tydliga särkrav i exploateringsavtal 

Kommunerna B, E, G och M ställer krav på att byggherren ska följa deras 

dagvattenstrategier. I strategierna är det vanligt att byggherren ska använda sig av LOD. 

Enligt BBR 6:962 är åtgärden LOD ett allmänt råd och anses därför som ett särkrav. 

Kommunerna E, L, P, Q och U ställer krav på LOD direkt i exploateringsavtalen. Tre 

kommuner ställer även krav på dagvattenmagasin ska anläggas och dess specifika volymer. I 

exploateringsavtal från kommun J står det att dagvattenhantering ska ske så att maximalt 

avlett dagvattenflöde ska vara 20 l/sek x ha vid ett tioårsregn. Kommun M ställer krav på att 
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ett magasin för fördröjning av dagvatten med en tomrumsvolym om minst 25 m3 ska finnas 

på området och kommun O nämner att fördröjning av dagvatten ska ske i ett gemensamt 

dagvattenmagasin med 1,5 l/sek x ha. Dessa åtgärder är väldigt preciserade gällande 

installation och volym, vilket gör att de tolkas som särkrav utifrån BBR 6:642. Föreskriften i 

BBR 6:642 anger att installationer för dagvatten ska kunna avleda regnvatten så att risken för 

olycksfall, skador och översvämning på byggnader och mark begränsas. Föreskriften anger 

inte vilka typer av åtgärder eller installationer som krävs för att uppfylla kravet. 

4.4.2 Vaga särkrav i exploateringsavtal 

Kommunerna C och U hänvisar till deras dagvattenstrategier och de innehåller åtgärder som 

LOD. Dessa strategier är enbart råd som exploatören bör följa, vilket tolkas som ett vagt 

krav. Kommun S skriver i sitt exploateringsavtal att hantering av dagvatten ska följa deras 

dagvattenutredning. I utredningen rekommenderas exempelvis gröna tak som fördröjning. 

En åtgärd som gröna tak krävs inte för att uppfylla kraven inom området hygien, hälsa och miljö.  

4.4.3 Tydliga särkrav i bygglov 

Kommunerna V och X ställer tydliga särkrav gällande radon i inomhusluften. I deras bygglov 

står det att radontäta genomföringar ska utföras i grundplatta. Det viktiga med radon i 

inomhusluften är att årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas inte får 

överstiga 200 Bq/m3.102 I det allmänna rådet i BBR 6:23 anges dock att åtgärder för att 

begränsa inläckage av markradon bör utföras, vilket kommunerna V och X ställer krav på. 

Kommun V nämner även att ett kapillärbrytande skikt aldrig ska vara mindre 15 cm och inte 

får bestå av nollmaterial. I det allmänna rådet till BBR 6:5323  står det att en 

grundkonstruktion bör utformas med ett kapillärbrytande system. Varken föreskriften eller 

det allmänna rådet anger att ett kapillärbrytande skikt inte ska vara mindre än 15 cm. 

I byggloven förekommer även tydliga särkrav som fördröjningsmagasin och LOD. Kommun 

V nämner i flera bygglov att ”Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska ledas till fördröjningsmagasin 

på egna fastigheten och att magasinet ska ha en kapacitet på 0,013 l/sek x kvm i 600 sekunder (10 

minuter).”, vilket tolkas som ett särkrav utifrån BBR 6:642. Kommun W nämner att LOD ska 

tillämpas, vilket är ett allmänt råd i BBR 6:962. Kommun W hänvisar dessutom till särskilda 

bygganvisningar i ett par bygglov. I bygganvisningarna anges principskisser på hur 

anläggningar för dagvatten ska utformas och att LOD ska användas. Kommunerna X och Å 

ställer även de krav på LOD.  

4.4.4 Vaga särkrav i bygglov 

Inom hygien, hälsa och miljö berör de vaga särkraven i byggloven samma områden som de 

tydliga särkraven, radon i inomhusluften och dagvatten. I bygglov från kommun V står det 

att radonminskade åtgärder bör utföras, exempelvis att rörgenomföringar i grundplatta utförs 

radontäta eller att ventilerad slang under grunden anläggs. Kommun Å och Ö skriver 

liknande i deras bygglov, att rörgenomföringar bör utföras radontäta.  
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Kommun W anger att ”Mark invid byggnad skall ges lutning från byggnad, inom 3 meter bör lutningen 

vara minst 1:20 (alternativt avskärande dike).”, vilket är ett allmänt råd i BBR 6:5321.  Kommun 

X skriver att ”Sockel bör utföras så att fri höjd mellan mark och fuktkänsliga byggnadsdelar blir minst 

20 cm” som också är ett allmänt råd i BBR 6:5324. Det står även i kommun X:s bygglov att 

”Vid byggnadsarbete bör fuktförhållandena särskilt beaktas och fuktkänsliga byggnadsdelar skyddas.” 

Även detta är ett allmänt råd i BBR 6:51.  

Kommun Å anger i ett bygglov att ”Vid eventuellt sättning av keramiska plattor hänvisas byggherren 

till Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).” BBV är ett frivilligt regelsystem som 

uppfyller de tvingande reglerna i BBR, men medför även att kravet på arbetsutförande blir 

högre.103 Av detta tolkas hänvisningen som ett vagt särkrav. Kommun Å rekommenderar 

även exploatören att följa de allmänna bestämmelserna i deras program gällande vatten och 

avlopp. I programmet står det exempelvis att ”Byggherren ska förse dricksvattenledningen med 

återströmningsskydd i enlighet med SS-EN 1717 eller motsvarande standard.” I det allmänna rådet till 

BBR 6:624 står det att installationer bör utformas i enlighet med den nämnda standarden vid 

återströmning och anses därför som ett särkrav.  

Kommunen Å rekommenderar dessutom flertalet andra åtgärder som att spillvattenledning 

från vattenlås till tvättmaskinsanslutning bör ökas från dimension Ø 50 mm till 75 mm för 

att säkerställa en lång och ostörd drifttid, att fördröjningsmagasin bör anläggas, att 

plastbacksystem är att föredra, samt att inkommande vattenledning läggs i skyddsrör med 

minsta invändiga dimension Ø 100 mm. Att spillvattenledningen bör ha en dimension på 75 

mm är ett allmänt råd i BBR 6:641, plastbacksystem är en installation utöver BBR 6:642 och 

att vattenledning läggs i skyddsrör är ett allmänt råd i BBR 6:9532.  

Kommun V är ensam om att beröra mikrobiell tillväxt i sina bygglov. De skriver att 

”Tappkallvatteninstallationer bör inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperaturen 

för att minska risken för tillväxt av legionella bakterier.” Dessutom anges det att ”Beredare eller 

ackumulatorer för uppvärmning med exempelvis el, sol, ved, värmepumpar och fjärrvärme, inte ska bli skadlig 

bör temperaturen på tappvarmvattnet inte understiga 60 ̊ C.” Dessa vaga särkrav finns i det allmänna 

rådet i BBR 6:622. 

Kommunerna Z och Ö rekommenderar att LOD ska eftersträvas, vilket som tidigare nämnt 

är ett allmänt råd i BBR 6:962.  

4.5 Säkerhet vid användning 

Krav inom säkerhet vid användning förekommer endast i byggloven. Inom området är krav på 

laminerat eller härdat säkerhetsglas vanligast. Totalt ställer 75 procent av kommunerna krav 

inom säkerhet vid användning i byggloven.  
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4.5.1 Tydliga krav i bygglov 

Kommun Y ställer krav på att kontrastmarkering ska finnas i trappor och på glasytor. Att en 

trappa ska kontrastmarkeras är ett allmänt råd i BBR 8:232. Kommun W ställer krav på vask 

vid spis för att skydda mot brännskador, vilket är ett allmänt råd i BBR 8:43. Krav på härdat 

säkerhetsglas vid lågt sittande glas förekommer i bygglov från kommunerna Y, Ä och Å. Det 

allmänna rådet i BBR 8:353 anger att säkerhetsglas ska användas om glasytans underkant till 

golvet eller marken är mindre än 0,6 meter. Föreskriften i BBR 8:353 anger endast att 

”Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas.” Med andra ord anses detta som ett 

särkrav då det är ett allmänt råd med säkerhetsglas.  

4.5.2 Vaga krav i bygglov 

I bygglov från kommun X förekommer det vaga särkrav på att härdat säkerhetsglas bör 

användas och att kravet på skydd mot skållningsskador uppfylls om utslagsvask placeras i 

samma inredningslängd som spisen. Dessa två åtgärder är allmänna råd i BBR 8:353 

respektive BBR 8:43. Kommun Y nämner i ett bygglov att ”Fästöglor bör monteras i taknock för 

säkerhetslina vid snöskottning.” Montering av fästöglor i taknock är ett allmänt råd i BBR 8:2431. 

Föreskriften i BBR 8:2431 anger att fästanordningar för linor till säkerhetsselar ska finnas i 

den omfattning som är nödvändig.  

4.6 Energihushållning 

Inom energihushållning förekommer en del svårtolkade krav som gör att resultatet utgår mer 

från antaganden och tolkningar. Det förekommer även tydliga krav som är mer ambitiösa än 

BBR:s föreskrifter. Totalt ställer 26 procent av kommunerna särkrav inom energihushållning i 

exploateringsavtalen och endast en kommun i byggloven.  

4.6.1 Tydliga krav i exploateringsavtal 

Kommun B hänvisar i exploateringsavtal till kommunens ekologiska hållbarhetsprogram för 

exploateringsområdet samt antagna regler som finns angivna för kommunen som 

ekokommun. Det anges i avtalet att underlagen ska gälla inom exploateringsområdet. I 

programmet anges exempelvis att 20 procent av den nya bebyggelsen ska av klimatskäl 

uppföras i trä och att gröna tak bör vara huvudalternativ. Det finns inget område i BBR som 

hanterar materialvalet ur energisynpunkt, utan föreskriften i BBR 9:1 anger att byggnader ska 

vara utformade så att energianvändningen begränsas genom lågt kylbehov, låga 

värmeförluster, effektiv elanvändning samt effektiv värme- och kylanvändning. Med denna 

bakgrund bör åtgärden gällande materialval ur energisynpunkt anses som ett särkrav eftersom 

bebyggelsen ändå kan uppfylla kraven på energihushållning i BBR, trots att inte trä väljs som 

materialval.  

Kommun D hänvisar också till ett miljöprogram. Kommunen ställer krav på att 

byggnationen ska utföras i enlighet med de mål och åtgärder som finns i kommunens 

program för hållbar utveckling – miljö. I programmet förekommer det bland annat krav på 

att ”Byggnader med el som huvudsaklig energikälla, där exempelvis värmepump eller liknande används, ska 
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mängden köpt energi inte överstiga 50 kWh/m2 per år (golvarea).” Enligt BBR 9:12 ingår kommun D 

i klimatzon 3. Inom klimatzon 3 får byggnaders specifika energianvändning inte överstiga 55 

kWh/m2 och år. Kommun D ställer ett krav som är mer ambitiöst än vad BBR anger och 

anses då som ett särkrav.  

Kommun K skriver i ett exploateringsavtal att ”Området får ej förses med direktverkande el eller 

enskild anordning för fastbränsleeldning som huvuduppvärmning.” Ett sådant krav gällande vilken 

uppvärmning som byggnationen ska ha är inte tillåtet då det är utöver BBR 9. Kommun K 

nämner även att ”Exploatören förbinder sig att utforma bebyggelsen med energibesparande åtgärder med 

mera för att erhålla en optimal energianvändning.” En optimal energianvändning kan tolkas som ett 

krav som är högre än tidigare nämnda BBR 9:1.  

Kommun N ställer även krav på specifik belysning gällande effektiv elanvändning. I 

exploateringsavtalet står det exempelvis att ”Armaturen ska vara konverterbar LED av typ Philips 

Köpenhamn eller Philips Kipp cut off Siteco DL500 med minst 50 000 timmar...” Kravet är väldigt 

specifikt gällande val av märke och modell för belysning. Föreskriften i BBR 9:6 anger endast 

att armaturer för utebelysning bör förses med effektiva ljuskällor, vilket medför att ett sådant 

specifikt krav på märken och modeller kan tolkas som särkrav. 

Det förekommer dessutom krav på att energianvändning ska vara lägre än de värden som 

anges i BBR. Kommun U skriver i två exploateringsavtal att exploatören förbinder sig att 

uppföra byggnader där den specifika energianvändningen för bostäderna ligger 25 procent 

respektive 35 procent lägre än de värden som anges i BBR. Kommun U har även krav på att 

”Byggnation ska förses med fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvatten samt ventilation med 

värmeåtervinning.”, vilket egentligen inte krävs för att uppfylla kraven i BBR 9. Det anges också 

att ”Exploatören förbinder sig att utföra aktuell byggnation med trä i stomme och fasad samt till viss del 

använda biobaserade isolermaterial.” Biobaserade isolermaterial krävs inte för att uppfylla kraven 

i BBR 9.  

Kommunen vill även minska miljöbelastningen genom att exploatören förbinder sig att 

stimulera köparna att göra val och tillval som sänker behovet av köpt energi och i övrigt 

minskar miljöbelastningen. Detta krav är svårtolkat eftersom det väsentliga är att 

energihushållningen uppfyller kraven i BBR 9. Kraven på energihushållning uppfylls även om 

inte exploatören stimulerar köparna att göra val/tillval som minskar miljöbelastningen. Det 

förekommer även ett till svårtolkat krav från samma kommun som anger att exploatören 

förbinder sig att underlätta för elbilsägande och vidta andra åtgärder som underlättar ett 

klimatsmart resande. Även ett 16A-uttag ska finnas tillgängligt för laddning av elbil. 

En annan kommun som också ställer krav på fjärrvärme är kommun R. Kommunen skriver 

att ”I första hand ska samtliga byggnader inom området anslutas till fjärrvärme. Om annan energikälla 

används ska det vara fossilfri uppvärmningskälla samt att särskilt skäl för detta måste påvisas.” 
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4.6.2 Vaga särkrav i exploateringsavtal 

Kommun M skriver i ett exploateringsavtal att stor hänsyn ska tas till den totala 

miljöbelastningen och människors välbefinnande vid materialval, dagvattenlösning och val 

av energisystem samt sortering av byggavfall under produktionsskedet. Även detta krav är 

svårtolkat då en tolkning får ske av uttrycket ”stor hänsyn ska tas”. För att uppfylla kravet på 

miljöbelastning vid val av energisystem räcker det att BBR 9 följs. Att stor hänsyn ska tas kan 

tolkas som något utöver de krav som nämns i BBR. Kommunen rekommenderar även att 

bebyggelsen som ska uppföras ansluts till fjärrvärmenätet, vilket även kommun C 

rekommenderar i sitt avtal. Kommun C rekommenderar dessutom annan förnyelsebar energi 

som uppvärmning. 

Kommun C anger också att den har en lokal agenda gällande miljöpåverkan. I avtalet står det 

att ”Fastighetsägaren har del av den lokala agendan och skall beakta denna vid verksamhet och aktiviteter 

inom exploateringsområdet.” I programmet förekommer olika rekommendationer på åtgärder för 

att sänka miljöpåverkan som exempelvis att välja el från förnyelsebara källor samt bygga 

energieffektiva hus eller lågenergihus. Kravet anses som vagt då exploatören ska beakta 

programmet och i programmet står det endast åtgärder som exploatören kan göra. Kommun 

J har ett liknande miljöprogram som kommun C. Kommun J anger att kommunen har 

ambition att all ny bebyggelse görs miljöanpassad på sätt som framgår av deras miljöprogram. 

I programmets förord står det att ”Förutom BBR:s krav gäller följande”, vilket indikerar på att 

det finns krav i programmet som är utöver BBR:s föreskrifter. 

4.6.3 Tydliga särkrav i bygglov 

Endast ett tydligt särkrav förekommer i byggloven gällande energihushållning. Kommun W 

skriver att bergvärme skall installeras, vilket kan uppfattas att det är kommunen som ställer 

kravet när det anges att det ”skall installeras”. Kraven gällande energihushållning i BBR 9 kan 

uppfyllas med en annan energikälla än bergvärme. 

4.6.4 Vaga särkrav i bygglov 

I ett par bygglov som berörde samma geografiska område inom kommun W förekommer ett 

vagt särkrav. I byggloven påminns fastighetsägaren om bygganvisningar som är upprättade 

för området. I anvisningarna står det ingående hur de byggnadstekniska åtgärderna ska 

utföras, exempelvis anges det att material som är skonsamma för miljön och återvinningsbara 

ska väljas. Anledningen till att detta tolkas som ett vagt särkrav är att kommunen endast 

påminner om programmet och inte kräver att fastighetsägaren ska följa det. Dock nämns 

programmet i avtalet och det kan tolkas som att kommunen vill att fastighetsägaren ska följa 

det. Dessutom har kommunen av någon anledning upprättat preciserade bygganvisningar.   
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4.7 Analys av resultat 

I följande avsnitt presenteras tabeller och figurer som visar en övergripande bild av studiens 

resultat som även analyseras. Totalt ingår 42 kommuner i studien varav 34 kommuner med 

exploateringsavtal och åtta kommuner med bygglov.  

 
Tabell 4.1 – Antal kommuner som ställer både tydliga och vaga särkrav  

Totalt antal kommuner 42 

Antal kommuner som ställer särkrav  24 

Procentuell andel kommuner som ställer särkrav  57 % 

 

Av studien framkommer det att över hälften av de granskade kommunerna fortfarande ställer 

särkrav trots förbudet i PBL 8 kap. 4 a §.   

 

 

Figur 4.1 – Antal kommuner med särkrav i exploateringsavtal 

 

Av Figur 4.1 framgår det att flest kommuner ställer särkrav inom områdena hygien, hälsa och 

miljö samt energihushållning i sina exploateringsavtal. I exploateringsavtalen förekommer inga 

särkrav inom området säkerhet vid användning. Av de kommuner där exploateringsavtal 

granskades är det totalt 16 stycken av 34 som ställer särkrav i avtalen. 
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Figur 4.2 – Antal kommuner med särkrav i bygglov 

 

Figur 4.2 visar att områdena som kommunerna ställer särkrav inom i byggloven är relativt 

jämt fördelade. Dock går det utläsa att särkrav inom brandskydd, hygien, hälsa och miljö samt 

säkerhet vid användning är vanligast förekommande. Av de åtta kommuner där bygglov 

granskades ställer samtliga särkrav.  

 

 

Figur 4.3 – Procentuell andel kommuner som ställer tydliga, vaga eller både tydliga och vaga särkrav 

 

Totalt ställer 24 kommuner särkrav i studien. Kommunerna ställer både tydliga och vaga 

särkrav i sina exploateringsavtal och bygglov. Vanligast är att kommunerna ställer enbart 

tydliga särkrav. Hälften av kommunerna som ställer särkrav formulerar en del av kraven eller 
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samtliga krav som något exploatören eller byggherren ”bör” alternativt ”rekommenderas” att 

göra då 33 procent av kommunerna ställer både tydliga och vaga särkrav samt att 17 procent 

enbart ställer vaga särkrav.  

 
Tabell 4.2 – Antal kommuner som hänvisar till program, strategier eller policys som innehåller 
särkrav 

Totalt antal kommuner 42 

Antal kommuner som hänvisar till program, 

strategier eller policys som innehåller särkrav 
11 

Procentuell andel kommuner som hänvisar till 

program, strategier eller policys som innehåller 

särkrav 

26 % 

 

Ungefär var fjärde kommun som ingår i studien hänvisar till program, strategier eller policys 

som innehåller särkrav. Hänvisningar förekommer mestadels i exploateringsavtalen. 

 

 

Figur 4.4 – Antal kommuner som hänvisar till program med särkrav 
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Program som innehåller särkrav är vanligast förekommande inom området hygien, hälsa och 

miljö. Programmen berör mestadels hur dagvattenhantering ska ske inom kommunen. 

Programmet inom området Övrigt handlar om anvisningar för byggande som berör flera 

områden i BBR. 

 

 

Figur 4.5 visar särkrav från både bygglov och exploateringsavtal. Totalt förekom 172 särkrav 

i de handlingar som har granskats i studien. Vanligast var särkrav inom området Hygien, hälsa 

och miljö. Särkrav inom de andra områdena i BBR var jämnare fördelat. Det bör noteras att 

program där särkrav finns angivna har endast angivits som ett särkrav i studien enligt det 

område som programmet berör. Programmen kan innehålla flera särkrav, dock hade detta 

krävt en särskild granskning. Dessutom återkommer samma särkrav i flera handlingar från 

samma kommun. Särkrav inom områdena i BBR skilde sig åt mellan byggloven och 

exploateringsavtalen, vilket går att utläsa i de andra figurerna.  
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Figur 4.6 – Fördelning av tydliga och vaga särkrav 
 

 

Av de totalt 172 ställda särkraven var det ungefär lika många vaga särkrav som tydliga. Figur 

4.3 visar att 83 procent av de kommuner som ställer särkrav anger tydliga särkrav. Av Figur 

4.6 framkommer det att 52 procent av de totalt antal förekommande särkrav i studien är vaga 

särkrav. Detta visar på att de kommuner som ställer vaga särkrav har en tendens att ställa fler 

särkrav än de kommuner som ställer tydliga.  

Av studiens resultat framkommer det att 24 av de 42 granskade kommuner ställer särkrav i 

exploateringsavtal eller i bygglov efter särkravförbudets ikraftträdande. Särkraven är både 

tydligt och vagt ställda. Totalt ställer hälften av kommunerna särkrav som något byggherren 

eller exploatören ”bör” eller ”rekommenderas att göra”. I flertalet fall hänvisas även exploatören 

eller byggherren till kommunspecifika program som innehåller särkrav. 

I byggloven ställer flera kommuner särkrav inom säkerhet vid användning, vilket inte 

förekommer i exploateringsavtalen. Särkrav som förekommer inom energihushållning är 

vanligare i exploateringsavtalen då det förekom endast en gång i byggloven. Utifrån samtliga 

figurer framgår det att kommunerna ställer vanligtvis särkrav inom området hygien, hälsa och 

miljö.  

På grund av att en större del av materialet i studien består av kommuner med 

exploateringsavtal än kommuner med bygglov, är studiens resultat uppdelat efter kommuner 

med exploateringsavtal och kommuner med bygglov för att undvika ett missvisande resultat. 

Anledningen till att materialet består av färre kommuner med bygglov var problematiken i 

datainsamlingen. Vid insamlingen av bygglov kunde ett besök krävas hos kommunen, vilket 

medförde att kommuner med bygglov valdes inom ett mindre geografiskt område. Dessutom 

valde flera kommuner att inte svara på förfrågan om tillgång till material. Dock är studien 

inte komparativ och resultatet påverkas inte då frågeställningarna trots detta blir besvarade.  
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5 Diskussion 

Tolkning av särkrav har varit problematiskt i studien. Framförallt är det svårt att tolka vilken 

av parterna som ställer särkraven i avtalen och i bygglovshandlingarna. Det är viktigt att veta 

vilken part som ställer kraven då särkraven är godkända när byggherren eller exploatören 

ställer dem på sig själva. I en kommun förekom det i samtliga exploateringsavtal att 

”exploatören har ambitionen att följa miljöprogram…”, vilket är godtagbart enligt särkravsregeln. 

Frågan är ändå om inte kommunen har påverkat exploatörerna genom sin maktposition – 

inte minst vid framtida projekt – och påverkat exploatörerna att följa kommunens 

miljöprogram. Det är anmärkningsvärt om kommunen inte har påverkat exploatörerna 

eftersom samtliga exploatörer hade samma ambition i just denna kommun. Det är enkelt för 

kommunerna att formulera särkraven på ett sätt som gör att det är svårt att se vem som ställt 

kraven och frågan är om inte kommunerna i vissa fall utnyttjar detta. En annan tänkbar 

anledning kan vara att kommuner inte känner till reglerna gällande särkrav.  

En intressant fråga är om kommunernas krav på att byggherren ska följa åtgärder som anges 

i de allmänna råden ska anses som särkrav. I denna studie har detta ansetts som särkrav på 

grund av att föreskrifterna i BBR kan uppfyllas med andra lämpliga tekniska lösningar än de 

som anges i de allmänna råden.104 Regeringen anser även att byggherren själv ska ha friheten 

att besluta om de tekniska lösningar som krävs för att uppfylla föreskrifterna i BBR.105 Enligt 

BBR ska de allmänna råden användas som generella rekommendationer och ange hur en 

byggherre kan agera för att uppfylla föreskrifterna i BBR.106  

Ett exempel på problematiken med föreskrifter och allmänna råds samverkan är föreskriften 

och det allmänna rådet i BBR 3:1222. Föreskriften anger att ramper ska luta högst 1:12 för 

att kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Det allmänna rådet anger 

däremot att en ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20. Med andra ord 

anger föreskriften och det allmänna rådet två helt olika lutningar, vilket kan anses märkligt 

då det allmänna rådet ska fungera som en vägledning för att uppfylla föreskriften. Har inte 

föreskriften och det allmänna rådet förlorat sina syften i denna situation då föreskriften är 

bindande och det allmänna rådet ska vara en vägledning för att uppfylla föreskriften? 

Möjligtvis anger kommunen att lutningen bör vara i enlighet med det som anges i det 

allmänna rådet, vilket är lutningen 1:20, men vågar byggherren bortse från kommunens 

rekommendation och istället bygga en ramp med lutningen 1:12 som anges i föreskriften? 

Kan byggherren få ett nekat bygglov när han inte följer kommunens krav som är i enlighet 

med det allmänna rådet, men han istället uppfyller föreskriften som är bindande att följa 

enligt BBR? Detta anses problematiskt då det anges i förarbetena till PBL att byggherren ska 

ha friheten att besluta om den tekniska lösningen för att uppfylla föreskrifterna i BBR. 

Dessutom hämmar detta utvecklingen av nya tekniska lösningar som kanske är mer lämpliga 

än de som anges i de allmänna råden.  

                                                 
104 Boverket 2014 
105 Prop. 1993/94:178 s. 62 & Prop. 2013/14:126 s. 220  
106 BBR 1:3 
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Dock finns det möjligen inga andra lösningar inom vissa områden i BBR som är mer lämpliga 

idag än de som anges i de allmänna råden och då kan ett krav på att följa de allmänna råden 

vara lämpligt. Dock motsäger sig detta Boverkets angivelse om att de allmänna råden ska 

fungera som vägledning och att de inte är bindande för en byggherre att följa. 

Boverket anger även att det inte krävs ett bemyndigande för att en myndighet ska skriva 

allmänna råd.107 Av detta går det utläsa att de allmänna råden inte anses väga lika tungt som 

föreskrifterna och ska då krav på åtgärder som anges i de allmänna råden prioriteras före 

föreskrifterna? Föreskrifterna och de allmänna råden bör samverka på ett bättre sätt än vad 

det gör idag inom vissa områden för att inte oklarheter ska uppstå.  

Studien visar att många kommuner ställer särkraven som något byggherren ”bör” eller 

”rekommenderas” att göra. Av vilken anledning formulerar kommunerna kraven på detta sätt? 

Är det på grund av att de vet om att särkraven är förbjudna, men ändå vill att byggherren 

eller exploatören ska uppfylla kraven? Att få med kraven på detta sätt kan vara bra då det är 

lagenligt eftersom exploatören eller byggherren inte binds till åtagandet och det kan även leda 

till att särkraven följs. Möjligen utnyttjar kommunen sin maktposition indirekt i detta fall då 

exploatören eller byggherren befinner sig i en trängd situation då de är beroende av 

kommunen och vill skapa ett gott rykte inför framtida samarbeten.  

Ett problem kan vara att många privata fastighetsägare möjligtvis inte förstår att ett särkrav 

förekommer i deras bygglov. Väljer kommunen att skriva ”bör” i bygglovshandlingarna litar 

troligtvis fastighetsägaren på kommunens råd då han inte har kunskap om vare sig 

särkravsförbudet eller regelverket i övrigt. När byggnationen är färdigställd vet inte 

byggherren om att han har byggt dyrare än vad BBR anger, vilket kan vara en anledning till 

att det inte finns något rättsfall gällande särkravsförbudet och att det antagligen kommer 

dröja tills rättspraxis finns att följa. Rättspraxis om särkravsförbudet kan vara det som krävs 

för att kommuner ska bli mer försiktiga med att ställa särkrav då det uppdagas vad som gäller. 

Viktigt att ha i åtanke är att särkravsförbudet i PBL 8 kap. 4 a § har endast funnits i ungefär 

ett och ett halvt år.   

Av studien framgick det att kommunerna hade återkommande krav i exploateringsavtalen 

och i byggloven. Förekom ett särkrav vid ett ärende var det vanligt att särkravet även förekom 

i de andra ärendena från samma kommun och detta tyder på att kommunerna använder sig 

av mallar som kan vara upprättade innan särkravsförbudet fanns angivet i lagtext. De 

återkommande särkraven skilde sig dock mellan kommunerna. Problemet med mallar är att 

kommunerna inte reflekterar över innehållet, vilket leder till att särkraven fortfarande 

kommer förekomma så länge mallarna används.  

Av utredningarna som förslaget till särkravsförbudet grundades på framgick det att särkraven 

var vanligast inom områdena energihushållning och tillgänglighet, vilket inte denna studie visar. 

Enligt denna studie är förvisso särkrav vanliga inom energihushållning i exploateringsavtalen, 

dock är särkrav inom tillgänglighet varken vanliga i byggloven eller i exploateringsavtalen. 
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Studien visar att särkrav är oftast förekommande inom hygien, hälsa och miljö i både bygglov 

och exploateringsavtal. En anledning till att särkrav var vanligast inom hygien, hälsa och miljö är 

möjligtvis att dessa krav kan vara godkända med stöd av PBL 4 kap. 12 eller 16 §§. Kraven 

måste dock anges i detaljplanernas planbestämmelser för att undantagen ska gälla, vilket 

många kommuner inte angav.  

En anledning till att särkrav fortfarande förekommer i en stor utsträckning kan vara att 

många kommuner och andra myndigheter hade en negativ inställning till förbudet då 

förbudet i vissa fall anses strida mot kommunernas arbete att nå globala och lokala miljömål. 

Kommunerna antas sträva efter ett bra rykte vid arbetet för en bättre miljö då det lockar fler 

invånare och företag till kommunen. Särkravsförbudet försvårar kommunernas arbete för 

bättre miljö och hållbar utveckling eftersom planläggning är ett starkt styrmedel för dessa 

områden.   

Många förekommande särkrav kan anses som bra krav som gör vardagen bättre för 

människor och förbättrar miljön, vilket kan göra att särkravsförbudet anses som något 

negativt. Dock anses förbudet även ha ett bra syfte som medför att kraven inte går till 

överdrift och att samma krav ska gälla för hela landet. En frågeställning är vad som är 

viktigast vid byggandet idag? Ska det byggas effektivt för att motverka bostadsbristen eller 

ska det exempelvis byggas mer tillgängligt och miljövänligt? Utifrån särkravsförbudet kan det 

tolkas som att det effektiva byggandet prioriteras. Att kommuner väljer att ställa särkrav, kan 

det möjligtvis indikera på att kraven i BBR är för lågt ställda då många bygglov visar att det 

går bygga exempelvis mer energieffektivt än vad kraven anger? Denna studie svarar ej på 

denna fråga, men frågeställningen kan utredas i framtida studier. 

Utredningarna till särkravsförbudet visade att 19 av 20 byggherrar som bygger fler än 300 

lägenheter/år har under något tillfälle påträffat särkrav. Charlotte Traneus studie Kommuners 

krav på bostadsbyggande – En studie om förekomsten av särkrav från 2012 resulterade i att 70 

procent av de deltagande kommunerna i studien ställde särkrav, vilket liknar denna studie 

då 57 procent av de deltagande kommunerna ställer särkrav. Studierna skiljer sig delvis åt i 

tillvägagångsätt och urval, vilket inte gör studierna fullständigt jämförbara, men det går 

utläsa att särkravsförbudet ännu inte har gett den effekt som har eftersträvats. Det som 

krävs kan som tidigare nämnts vara rättspraxis. 
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5.1 Slutsats 

En slutsats av studien är att särkrav fortfarande förekommer i stor utsträckning. Studien visar 

att 57 procent av de granskade kommunerna ställer särkrav som är utöver föreskrifterna i 

BBR. Studien visar även att 50 procent av de kommuner som ställer särkrav formulerar dem 

som något byggherren ”bör” eller ”rekommenderas” att göra, vilket anses som vaga särkrav i 

denna studie. Av de kommuner som ställer särkrav anger 50 procent tydliga särkrav, 17 

procent vaga särkrav och 33 procent både tydliga och vaga särkrav. 26 procent av de 

kommuner som ingår i studien hänvisar även till program, strategier eller policys där särkrav 

anges.  

Att kommunerna bryter mot särkravsförbudet är allvarligt då kommunerna även bryter mot 

grundlagarna och annan lagstiftning. Dels att kommunerna ska behandla sina invånare lika 

enligt KL 2 kap. 2 §, vilket kommunerna inte gör när de ställer olika krav i olika ärenden. 

Kommunerna bryter även mot legalitetsprincipen i RF 1 kap. 1 § 3 st som ingår i Sveriges 

grundlagar vars syfte är att skydda landets demokrati.  

5.2 Studiens koppling till hållbar utveckling 

Hållbar utveckling består av tre dimensioner, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.  

Särkravsförbudet berör alla tre dimensioner inom den hållbara utvecklingen. Det negativa 

med särkravsförbudet är att kommunernas miljöarbete försvåras ur ett ekologiskt perspektiv 

eftersom det är idag möjligt att bygga mer energieffektivt och miljövänligt än de krav som 

BBR anger. Dessutom hindrar det kommunernas arbete för att nå de 16 miljömål som 

riksdagen har beslutat om. Det negativa med särkravsförbudet ur ett socialt perspektiv är att 

tillgängligheten kan förbättras med krav som är mer ambitiösa än vad lagen tillåter, vilket 

förbättrar vardagen för människor med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga.   

Det positiva med förbudet ur ett ekonomiskt perspektiv är att byggandet blir effektivare, 

vilket resulterar i att byggandet blir billigare. Att det blir effektivare beror bland annat på att 

samma kravs ställs över hela landet och att byggnader enklare kan produceras industriellt. 

Det är också positivt för den privata fastighetsägaren vid byggnation eftersom kommunen 

inte får ställa särkrav som kan resultera i dyra åtgärder för fastighetsägaren. Att byggandet 

blir effektivare är även positivt ur det sociala perspektivet då det leder till fler bostäder, 

eftersom det idag råder en bostadsbrist.  

Den ekonomiska dimensionen anses mer påtaglig, vilket kan göra att den prioriteras mer än 

de andra dimensionerna. Särkravsförbudet stärker denna teori då ett effektivt och billigt 

byggande prioriteras före tillgänglighet och miljö.  
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5.3 Framtida studier 

Under studiens arbete har ett par tänkvärda frågeställningar uppkommit som är intressanta 

att undersöka i framtida studier: 

- Utreda varför kommuner fortfarande använder sig av särkrav, genom att exempelvis 

intervjua de kommuner som är negativa mot förbudet och fortfarande ställer särkrav.  

- Undersöka hur byggbolagen påverkas av särkraven. Även utreda vilka merkostnader 

som särkrav resulterar i och klargöra om Byggkravsutredningens beräkning med att 

särkrav innebär en högre byggkostnad på mellan 10 och 15 procent är korrekt. 

- Undersöka om kraven i BBR är för lågt ställda. Vad anser kommunerna respektive 

byggherrarna?  
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Bilaga A:1 

A. Särkrav i Bygglov 

Bygglov 

Kommun           

V BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

V 

3:143 Dörrar och 
portar  

  Förråd ska vara 
tillgängliga och 
bör förses med 
minst K10-dörrar. 

  K10 dörrar 
har ett 
öppningsmått 
på 0,84 m och 
allmänt råd i 
BBR är 0,80 
m 

V 

3:146 
Tillgänglighet… 
(antal 4 st.) 

  Lämpliga 
dimensionerade 
mått finns i SS 91 
42 21 
(normalnivån) 

  Allmänt råd i 
BBR. 
"Lämpliga" 
anses som 
vagt. 

V 

5:2513 
Brandvarnare 

  Brandvarnare bör 
placeras i 
anslutning till 
sovrum och det 
bör finnas minst 
en per våningsplan 

  Detta är ett 
allmänt råd i 
BBR. "Bör" 
anses som 
vagt. 

V 

5:2513 
Brandvarnare 

  Brandvarnare bör 
placeras i 
anslutning till 
sovrum. 

  Detta är ett 
allmänt råd i 
BBR. "Bör" 
anses som 
vagt. 

V 

5:2513 
Brandvarnare 

  Minst en 
brandvarnare 
krävs, men med 
den långsmala 
utformningen med 
sovrum placerade i 
båda ändar bör 
minst två 
brandvarnare 
installeras. 

  Allmänt råd i 
BBR. "Bör" 
anses som 
vagt 

V 

5:2513 
Brandvarnare 

  Brandvarnare bör 
placeras i 
anslutning till 
sovrum och det 

  Detta är ett 
allmänt råd i 
BBR. "Bör" 
anses som 
vagt. 
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Bilaga A:2 

bör finnas minst 
en per våningsplan 

V 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Huset ska avskiljas 
från garaget i lägst 
brandteknisk klass 
EI30 

Är ett allmänt 
råd i BBR.  
Att det "ska" 
utföras anses 
som ett tydligt 
särkrav. 

V 

6:23 Radon i 
inomhusluften 
(antal 3 st.) 

    Rörgenomföringar 
i hel grundplatta 
ska utföras 
radontäta. 

Är ett allmänt 
råd i BBR. 

V 

6:23 Radon i 
inomhusluften 

  Radonminskande 
åtgärder bör 
utföras t.ex. att 
rörgenomföringar 
i grundplattan 
utförs radontäta 
eller att 
ventilerande slang 
under grunden 
anläggs. 

  Är ett allmänt 
råd i BBR. 

V 

6:5321 
Markavvattning 
(antal 3 st.) 

    Fördröjningsmaga
sin ska ha en 
kapacitet på 0,013 
liter/sekund per 
kvm i 600 
sekunder (10 
minuter). 

Står inget i 
planen och 
kan inte 
hänvisas till 
PBL 4:12. De 
bestämmer 
vilken 
kapacitet 
magasinet ska 
ha, vilket är 
ett tekniskt 
särkrav. 

V 

6:622 Mikrobiell 
tillväxt (antal 4 st.) 

  För att minska 
risken för tillväxt 
av bl.a. legionella 
bakterier i 
tappkallvatten bör 
tappkallvatteninsta
llationer inte 
placeras på ställen 
där temperaturen 
är högre än 

  Allmänt råd i 
BBR. "Bör" 
anses som 
vagt. 
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Bilaga A:3 

rumstemperaturen
. 

V 

6:622 Mikrobiell 
tillväxt (antal 4 st.) 

  För att mängden 
legionella bakterier 
i installationer där 
tappvarmvatten är 
stillastående, bl.a. i 
beredare eller 
ackumulatorer för 
uppvärmning med 
t.ex. el, sol, ved, 
värmepumpar och 
fjärrvärme, inte 
ska bli skadlig bör 
temperaturen på 
tappvarmvattnet 
inte understiga 60 
ºC. 

  Allmänt råd i 
BBR. "Bör" 
anses som 
vagt 

      

      

W BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

W 

5:2513 
Brandvarnare 

    Minst en 
brandvarnare på 
varje våningsplan 
ska finnas 

Är ett allmänt 
råd i BBR. 

W 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Dörr mot garage 
skall hålla EI30 

Är ett allmänt 
råd i BBR.  
Att det "skall" 
utföras anses 
som ett tydligt 
särkrav. 

W 

6:5321 
Markavvattning 

    Ta hand om på 
egen fastighet och 
ej till granne, 
LOD-anläggning 
krävs. 

Står inget i 
planen och 
kan inte 
hänvisas till 
PBL 4:12. 
LOD är ett 
allmänt råd. 
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Bilaga A:4 

W 

6:5321 
Markavvattning 

 
Bygganvi
sningspro
gram 

  Instruktioner för 
hur ett sådant 
system skall 
utformas finns i 
Bygganvisningspro
gram. 

I dokumentet 
är det olika 
principskisser 
på hur 
anläggningarn
a ska 
utformas. Det 
står även att i 
området ska 
LOD 
användas, 
vilket är ett 
allmänt råd i 
BBR. 

W 
8:43 Skydd mot 
skållningsskador 

    Skydd mot 
brännskador - vask 
vid spis 

Är allmänt 
råd i BBR. 

W 

9 
Energihushållning 

    Bergvärme skall 
installeras 

Oklart vem 
som ställer 
kravet. Dock 
kan "skall" 
uppfattas som 
att det är 
kommunen 
som ställer 
kravet, vilket 
inte är okej. 

W 

9 
Energihushållning 

 
Bygganvi
sningspro
gram 

Bygganvisningar 
för området 
påmindes om 

  "Påmindes 
om" uppfattas 
som ett vagt 
särkrav. I 
bygganvisning
arna står det 
väldigt 
ingående hur 
det 
byggnadstekni
ska ska 
utföras.  
Exempelvis 
att material 
som är 
skonsamma 
för miljön och 
återvinningsb
ara ska väljas.  
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X BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

X 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Brandklass E130 
ska gälla på väggar 
som vetter 
motvarandra. 
Garagevägg mot 
husvägg. 

Är ett allmänt 
råd i BBR.  
Att det "ska" 
utföras anses 
som ett tydligt 
särkrav. 

X 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Garagevägg mot 
bostadshuset ska 
vara brandklassad 
E130. 

Är ett allmänt 
råd i BBR.  
Att det "ska" 
utföras anses 
som ett tydligt 
särkrav. 

X 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Väggar (garage 
mot bostadsvägg) 
som vetter 
motvarandra ska 
utföras i 
brandklass EI 30 

Är ett allmänt 
råd i BBR.  
Att det "ska" 
utföras anses 
som ett tydligt 
särkrav. 

X 

6:23 Radon i 
inomhusluften 
(antal 2 st.) 

    Radontäta 
genomföringar ska 
monteras 

Är ett allmänt 
råd i BBR. Att 
det "ska" 
utföras anses 
som ett tydligt 
särkrav. 

X 

6:51 Allmänt Fukt 
(antal 4 st.) 

  Vid 
byggnadsarbete... 
Bör 
fuktförhållandena 
särskilt beaktas 
och fuktkänsliga 
byggnadsdelar 
skyddas… 

  Att 
byggnadsdelar 
ska skyddas 
mot fukt 
under 
byggtiden är 
ett allmänt råd 
i BBR. Att de 
skriver "bör" 
kan uppfattas 
som ett vagt 
särkrav. 

X 

6:532 Mark och 
byggnadsdelar 
(antal 4 st.) 

  Mark invid 
byggnad skall ges 
lutning från 
byggnad; inom 3 
m bör lutningen 
vara minst 1:20 

  Är ett allmänt 
råd i BBR. De 
skriver "bör" 
och kan 
uppfattas som 
vagt särkrav. 
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Bilaga A:6 

(alternativt 
avskärande dike).  

X 

6:5324 Väggar, 
fönster, dörrar 
m.m. (antal 4 st.) 

  Sockel bör utföras 
så att fri höjd 
mellan mark och 
fuktkänsliga 
byggnadsdelar blir 
minst 20 cm 

  Är ett allmänt 
råd i BBR. De 
skriver "bör" 
och kan 
uppfattas som 
vagt särkrav. 

X 

6:962 
Avloppsvatten 

    Dagvatten ska 
omhändertas inom 
fastigheten (LOD). 

Är ett allmänt 
råd i BBR. Vi 
misstänker att 
det inte står i 
planen från 
1949 att 
dagvatten ska 
omhändertas 
lokalt och kan 
inte hänvisas 
till PBL 4:12.  

X 

8:352 Skydd mot 
fall genom glas 
8:353 Skydd mot 
skärskador (antal 4 
st.) 

  Laminerat eller 
härdat 
säkerhetsglas bör 
användas om 
avståndet från 
glasets underkant 
till golv eller mark 
är mindre än 0,6 
m. 

  Detta är ett 
allmänt råd i 
BBR.  Det 
står "bör" och 
anses vara ett 
vagt särkrav. 

X 

8:43 Skydd mot 
skållningsskador 
(antal 4 st.) 

  Utslagsvask skall 
placeras så att 
risken för 
skållningsskador 
begränsas. Kravet 
är uppfyllt om 
utslagsvask 
placeras i samma 
inredningslängd 
som spisen 

  Att vasken 
ska placeras 
vid spisen är 
ett allmänt råd 
i BBR. Att de 
skriver att 
"kravet är 
uppfyllt om.." 
anses som ett 
vagt särkrav. 

      

      

Y BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 
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Y 
3:143 Dörrar och 
portar (antal 2 st.) 

    Trösklar ska 
utföras körbara 
med rullstol. 

Är ett allmänt 
råd i BBR. 

Y 

3:143 Dörrar och 
portar 

    Trösklar i 
entréplan ska 
utföras körbara 
med rullstol. 

Är ett allmänt 
råd i BBR. 

Y 

3:143 Dörrar och 
portar 

    Fritt mått ska vara 
840 mm vid 
dörrblad öppet i 
90 grader vid 
utrymningsvägar. 

Måtten är ett 
allmänt råd i 
BBR 

Y 

3:143 Dörrar och 
portar 

    Ytterdörrar från 
innergården till 
trapphus och hiss, 
ska vara med 
dörrautomatik 

Automatisk 
dörröppnare 
är allmänt råd 
i BBR 

Y 

3:143 Dörrar och 
portar 

    Karmyttermått 
innerdörrar ska 
vara 0,9 m.  

Detta är till 
och med över 
det allmänna 
rådet på 0,8 
m. 

Y 

5:2513 
Brandvarnare 

  Brandvarnare 
bottenplan ingår i 
husleverans och 
byggherren 
kompletterar med 
brandvarnare på 
övervåning (gärna 
seriekopplade). 

  Gärna 
seriekopplade
? Önskemål 
från 
kommunen? 
Känns som 
ett vagt 
särkrav som 
är utöver 
BBR. 

Y 

5:2513 
Brandvarnare 

    Brandvarnare 
(seriekopplade) ska 
monteras minst en 
i varje 
våningsplan. 

Seriekopplade 
är utöver 
BBR och 
minst en per 
våningsplan är 
ett allmänt 
råd. 

Y 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Garage ska utföras 
i brandklass E130 

Är ett allmänt 
råd i BBR.  
Att det "ska" 
utföras anses 
som ett tydligt 
särkrav. 
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Y 

6:962 
Avloppsvatten 
(antal 2 st.) 

  Avledning av 
dagvatten ska 
redovisas och 
eventuellt lokalt 
omhändertagande 
av dagvatten 
(LOD). 

  LOD är ett 
allmänt råd i 
BBR. Kraven 
framgår vagt 

Y 

8:232 Trappor, 
ramper och 
balkonger 

    Kontrastmarkering 
ska finnas i 
trappor och på 
glasytor 

Kontrastmark
eringar är 
allmänt råd i 
BBR 

Y 

8:2431 
Fästanordningar 
för linor till 
säkerhetsselar 

  Fästöglor bör 
monteras i 
taknock för 
säkerhetslina vid 
snöskottning.  

  Är ett allmänt 
råd i BBR. 
"Bör" är 
uppfattas som 
vagt. 

Y 

8:352 Skydd mot 
fall genom glas 
8:353 Skydd mot 
skärskador (antal 5 
st.) 

    I snickerier med 
glas nära golv ska 
typ säkerhetsglas 
användas 

Detta är ett 
allmänt råd i 
BBR.    

      

      

Z BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

Z 
5:2513 
Brandvarnare 
(antal 3 st.) 

    Brandvarnare 
installeras minst en 
per våning.  

Är ett allmänt 
råd. 

Z 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Garage avskiljs 
E130 mot 
bostadsdel 

Är ett allmänt 
råd i BBR.  
Att det "ska" 
utföras anses 
som ett tydligt 
särkrav. 

Z 
6:923 Radon i 
inomhusluften 
(antal 3 st.) 

  Radonfri 
makadam 
eftersträvas 

  Kravet är 
utöver BBR. 

Z 
6:962 
Avloppsvatten 

    LOD-stenkista LOD är ett 
allmänt råd i 
BBR.  

Z 
6:962 
Avloppsvatten 

    Fördröjningsmaga
sin-LOD 

LOD är ett 
allmänt råd i 
BBR.  
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Z 

8:352 Skydd mot 
fall genom glas 

    Fönster-avståndet 
mellan glasytans 
underkant och 
golvet är mindre 
än 0,6 meter - 
Laminerat glas. 

Detta är ett 
allmänt råd i 
BBR.    

      

      

Ä BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

Ä 

5:2513 
Brandvarnare 
(antal 2 st.) 

    Bostaden skall 
förses med 
brandvarnare på 
båda våningar 

Allmänt råd i 
BBR. "skall" 
är ett tydligt 
krav 

Ä 

5:2513 
Brandvarnare  

    Byggnaden skall 
förses med 
brandvarnare, på 
båda 
våningsplanen om 
övervåningen 
inreds 

Allmänt råd i 
BBR. "skall" 
är ett tydligt 
krav 

Ä 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Bostadshusets 
yttervägg mot 
sydost ska uppfylla 
brandklass EI30 
(inklusive dörr) 
med högst 4 kvm 
oklassad 
fönsterarea 
eftersom den är 
belägen mindre än 
8 meter från 
garaget och vetter 
mot garaget.  

Allmänt råd i 
BBR. "ska" är 
ett tydligt krav 

Ä 

8:353 Skydd mot 
skärskador 

    Härdat glas skall 
användas där det 
är mindre än 60 
cm från golv till 
glas 

Allmänt råd i 
BBR. "skall" 
är ett tydligt 
krav 

      

      

Å BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 
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Å 

3:1222 Ramper på 
tomter (antal 5 st.) 

  Handikappanpass
ningen till entré 
skall göras så att 
lutningen mellan 
entré 
och angöringsplats 
ej överstiger 1:12, 
man bör dock 
eftersträva 
lutningen 
1:20 eller lägre 
lutning. 

  1:12 är okej 
enligt BBR, 
men 1:20 är 
ett allmänt 
råd. " bör" 
anses som ett 
vagt krav. 

Å 

3:143 Dörrar och 
portar (antal 4 st.) 

  Trösklar bör inte 
vara högre än 20 
mm. 

  I BBR står det 
att dörrar och 
portar ska 
utformas så 
att de medger 
passage med 
rullstol. Det 
står inget om 
att trösklar 
bör inte vara 
högre än 20 
mm. "Bör" 
anses som ett 
vagt krav.  

Å 

5 Brandskydd   Byggherren 
rekommenderas 
att sätta upp 
handbrandsläckare 
med bättre 
effektivitetsklass, 
nuvarande förslag 
är sämre än MSB:s 
rekommendatione
r. 

  Finns inget 
krav i BBR på 
brandsläckare. 
"rekommende
ras" anses 
som ett vagt 
krav. 

Å 

5:2513 
Brandvarnare 
(antal 4 st.) 

    Det ska finnas 
minst en 
brandvarnare 
monterad/vånings
plan. 

Är ett allmänt 
råd. 

Å 

5:6 Skydd mot 
brandspridning 
mellan byggnader 

    Brandavskiljning 
mellan garage och 
bostadshus ska 
utföras EI30. 

Allmänt råd i 
BBR. "ska" är 
ett tydligt krav 
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Å 

6:23 Radon i 
inomhusluften 
(antal 3 st.) 

  Tätning av 
rörgenomföringar 
bör utföras med så 
kallade Stosetter, 
manschetter eller 
med likvärdig 
tätningsmetod 

  Tätning är ett 
allmänt råd i 
BBR. "Bör" 
anses som ett 
vagt krav. 

Å 

6:23 Radon i 
inomhusluften 
(antal 3 st.) 

  Byggnadsinspektio
nen 
rekommenderar 
att radonsäkra 
grundplattan, 
plattjocklek 
rekommenderas 
till 120-150 mm, 
platta bör 
dubbelarmeras 
och radonslang 
bör läggas i 
kappilärbrytande 
skikt 

  Är ett allmänt 
råd att 
radonsäkra 
grundplattan. 

Å 

6:624 
Återströmning 
(antal 4 st.) 

ABVA Byggnadsinspektio
nen 
rekommenderar 
att de allmänna 
bestämmelserna 
förbrukande av 
Kommunens 
allmänna vatten- 
och 
avloppsanläggning
, ABVA följs. 

  I programmet 
står det att  
fastighetsägar
en ska förse 
dricksvattenle
dningen med 
återströmning
sskydd i 
enlighet med 
SS-EN 1717 
eller 
motsvarande 
standard. Att 
följa 
standarden 
SS-EN 1717 
är ett allmänt 
råd i BBR. 
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Å 

6:641 
Installationer för 
spillvatten 

  Vi rekommenderar 
även att 
spillvattenledning 
från vattenlås till 
tvättmaskinsanslut
ning 
ökas från dim. 50 
till dim. 75 för att 
säkerhetsställa lång 
och ostörd 
drifttid 

  Är ett allmänt 
råd i BBR. 
"Vi 
rekommender
ar" anses som 
ett vagt krav 

Å 
6:642 
Installationer för 
dagvatten 

  Plastbacksystem 
med spolmöjlighet 
är att föredra. 

 Att "föredra" 
anses som ett 
vagt krav. 

Å 

6:642 
Installationer för 
dagvatten 

  Fördröjningsmaga
sin med bräddning 
till kommunens 
nät 
rekommenderas 

  Står inget i 
detaljplanen 
om dagvattnet 
och kan inte 
hänvisas till 
PBL 4:12.  

Å 

6:5333 Underlag 
för vattentäta skikt 

  Vid eventuell 
läggning – sättning 
av keramiska 
plattor hänvisas till 
branschorganisatio
nens regler 
Byggkeramikrådets 
branschregler för 
våtrum (BBV:s 
regler). 

  BBV är ett 
frivilligt 
regelsystem. 
BBV 
uppfyller de 
tvingande 
regler som 
finns i BBR. 
Genom BBV 
blir dock 
kravet på 
arbetsutföran
de högre. 
"Hänvisas" 
anses som ett 
vagt krav. 

Å 

6:961 Tappvatten   Byggnadsinspektio
nen 
rekommenderar 
att inkommande 
vattenledning 
läggs i skyddsrör 
med minsta 
invändiga 
dimension Ø 100. 

  Står inget i 
BBR om att 
skyddsrör ska 
ha en 
invändig 
dimension på 
Ø 100. 
"Rekommend
erar" anses 
som ett vagt 
krav.  
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Å 

6:962 
Avloppsvatten 

    Avledning av 
dagvatten (ev. 
LOD). Allt 
dagvatten skall 
fördröjas inom 
fastigheten 

Står inget i 
detaljplanen 
om LOD. 
Kan inte 
hänvisas till 
PBL 4:12. 
LOD är ett 
allmänt råd.  
"Skall" anses 
som ett tydligt 
krav. 

Å 
8:353 Skydd mot 
skärskador (antal 4 
st.) 

    Lågt sittande glas 
ska vara av typen 
säkerhetsglas. 

Är ett allmänt 
råd. 

      

      

Ö BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

Ö 

6:23 Radon i 
inomhusluften 
(antal 2 st.) 

  Samhällsbyggnads
nämnden 
rekommenderar 
normalt då en 
radonskyddad 
grund. 

  Allmänt råd. 

Ö 

6:962 
Avloppsvatten 
(antal 2 st.) 

  Lokalt 
omhändertagande 
av dagvatten 
(LOD) på egna 
fastigheten ska 
eftersträvas. 

  Står inget om 
LOD i 
planbestämm
elserna och 
kan inte 
hänvisas till 
PBL 4:12. 
LOD är ett 
allmänt råd i 
BBR.  
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B. Särkrav i Exploateringsavtal 

 Exploateringsavtal 

Kommun           

B BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

B 

6:962 

Avloppsvatten 

Kommun

ens 

Dagvatte

nstrategi 

  Byggherren 

ansvarar för att 

dagvatten inom 

blivande tomtmark 

hanteras i enlighet 

med de 

bestämmelser och 

anvisningar som 

redovisas i 

detaljplanen, samt 

i kommunens 

dagvattenpolicy. 

Det står i 

programmet 

att LOD ska 

användas, 

vilket är ett 

allmänt råd i 

BBR 6:962. 

Dock står det 

inte i 

planbestämm

elserna att 

LOD ska 

tillämpas och 

kan därför 

inte kopplas 

till PBL 4:12. 

B 

9 

Energihushållning 

Ekologis

kt 

hållbarhe

tsprogra

m 

  Exploatören har 

tagit del av 

kommunens 

Ekologiska 

Hållbarhetsprogra

m samt antagna 

regler för 

kommunen som 

Ekokommun. 

Dessa underlag 

ska tillämpas i 

stadsdelen. 

Programmet 

är gjort för 

området och 

det är okej 

enligt PBL 5 

kap. 10 § ifall 

det 

underlättar 

detaljplanearb

etet. Dock ska 

programmet 

ange planens 

utgångspunkt

er och mål. 

T.ex. anges 

det i 

programmet 

att minst 20 
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% av den nya 

bebyggelsen 

bör av 

klimatskäl 

utföras i trä 

och gröna tak 

bör vara ett 

huvudalternati

v där solceller 

eller 

växthusodling 

inte ställer 

hinder i 

vägen.  Under 

information i 

detaljplanen 

anges 

hållbarhetspro

grammet. 

      

      

C BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

C 

6:5321 

Markavvattning  

Dagvatte

nstrategi 

för 

kommun

en 

Kommunens 

dagvattenstrategi 

skall följas. 

  I programmet 

står det bland 

annat att 

produkter 

som ger minst 

påverkan på 

miljön bör 

användas och 

att 

obehandlad 

zink i nya 

stolpar, 

räcken med 

mera bör 

undvikas. I 

exploateringsa

vtalet står det 

att 
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dagvattenstrat

egin skall 

följas, men i 

strategin står 

det att det 

enbart är råd 

som 

exploatören 

bör följa. 

Planbestämm

elserna 

hänvisar inte 

till strategin. 

C 

9 

Energihushållning 

Lokal 

Agenda 

21 för 

kommun

en 

Fastighetsägaren 

har del av denna 

lokala Agenda 21 

och skall beakta 

denna vid 

verksamhet och 

aktiviteter inom 

exploateringsområ

det. 

  I programmet 

står olika tips 

kring hur 

befolkningen 

kan minska 

miljöpåverkan 

och 

kommunens 

miljömål.  Det 

står inget att 

fastighetsägar

na är skyldiga 

att följa, 

frågan är dock 

varför den ska 

beaktas, de 

vill säkerligen 

att den ska 

följas. 

Planbestämm

elserna 

hänvisar inte 

till 

programmet. 

C 

9 

Energihushållning 

  Om värmekälla 

erfordras för 

bostadens/lokalen

s uppvärmning 

  Står inget i 

planbestämm

elserna 

gällande 
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bör fjärrvärme 

eller annan 

förnyelsebar 

energi väljas. 

uppvärmning 

och kan 

därför inte 

hänvisas till 

PBL 4:16 

      

      

D BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

D 

3 Tillgänglighet… "Bättre 

för alla" 

  För de 

gruppbyggda 

bostäderna ska 

programmet 

"Bättre för alla" 

tillämpas. 

Information i 

planen 

hänvisar 

också till 

programmet. 

Dock tar 

programmet 

med åtgärder 

som går 

utöver BBR 

som 

exempelvis att 

varje 

trapplopp ska 

markeras med 

ljushetskontra

st på minst 

0,4 enheter 

enligt NCS 

och att kodlås 

ska 

kombineras 

med nyckellås 

eller tags. 

Programmet 

innehåller 

åtgärder som 

är allmänna 

råd i BBR, 

men även 

åtgärder som 

inte finns 
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reglerat i 

BBR. 

Programmet 

anges under 

information i 

detaljplanen.  

D 

9 

Energihushållning 

Program 

för 

Hållbar 

utvecklin

g - miljö 

  Byggnationen ska 

utföras i enlighet 

med de mål och 

åtgärder som finns 

i kommunens 

"Program för 

hållbar utveckling 

- miljö" 

Programmet 

hänvisas inte i 

planen. I 

programmet 

står det att 

byggnader 

med el som 

huvudsaklig 

energikälla, 

där t.ex. 

värmepump 

eller liknande 

används, ska 

mängden 

köpt energi 

inte överstiga 

50 kWh/m2 

per år 

(golvarea). 

Enligt BBR 

ingår 

kommunen i 

Klimatzon 3 

och energin 

får där inte 

överstiga 55 

kWh/m2 per 

år. Står inget i 

planbestämm

elserna att 

programmet 
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ska följas. 

Atemp.) 

      

      

E BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

E 

6:962 

Avloppsvatten 

Dagvatte

npolicy 

och 

riktlinjer 

  Dagvatten skall tas 

om hand lokalt 

inom fastigheten i 

enlighet med 

riktlinjer från 

Miljö och 

Hälsoskydd. 

Står inget i 

detaljplanen 

att dagvatten 

ska tas om 

hand lokalt i 

enlighet med 

riktlinjerna 

och kan inte 

hänvisas till 

PBL 4:12. I 

programmet 

står det att vid 

nyexploaterin

g av områden 

ska LOD 

väljas. LOD 

är ett allmänt 

råd i BBR 

6:962. 

Dagvatten 

anges inte 

planbestämm

elserna. 
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G BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

G 

5:247 

Utrymningsväg 

och säker plats 

  Exploatören 

motsätter sig inte 

detta och är 

införstådd med att 

detta innebär att 

åtgärder ur 

brandskyddshänse

ende måste vidtas 

på kringliggande 

byggnader. Sådana 

åtgärder kan vara 

brandsäkra 

trapphus av TR2-

typ, loftgångar 

alternativt 

utvändiga trappor 

eller liknande. 

  Står inget i 

planbestämm

elserna och 

kan därför 

inte hänvisas 

till PBL 4:12 

och det är 

allmänt råd i 

BBR. 

G 

6:5321 

Markavvattning 

Dagvatte

nstrategi 

för 

kommun

en 

  Exploatören 

förbinder sig att 

inom 

detaljplaneområde

t följa VA SYD:s 

och Detaljplanens 

anvisningar 

avseende kraven 

på 

dagvattenhanterin

g samt i övrigt 

följa VA SYD:s 

bestämmelser för 

dagvattenhanterin

g. 

I programmet 

står det att en 

dagvattenanlä

ggning ska ha 

flacka slänter 

på 1:4 - 1:20 

och att 

anläggningens 

mitt ska vara 

1 m. 

Planbestämm

elserna anger 

inget om 

dagvatten. 

G 

6:5321 

Markavvattning 

Dagvatte

nstrategi 

för 

kommun

en 

  Bolaget förbinder 

sig att följa VA 

SYD:s anvisningar 

och bestämmelser 

avseende 

dagvattenhanterin

g 

Står inget i 

planbestämm

elserna och 

kan därför 

inte hänvisas 

till PBL 4:12. 

I programmet 
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att en 

dagvattenanlä

ggning ska ha 

flacka slänter 

på 1:4 - 1:20 

och att 

anläggningens 

mitt ska vara 

1 m. 

      

      

J BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

J 

3 Tillgänglighet… 

och 3:1423 

Kontraster och 

markeringar i 

byggnader 

bättre för 

alla 

Kommunen har 

ambition att ny 

bostadsbebyggelse 

görs 

tillgänglighetsanpa

ssad på sätt som 

framgår av 

kommunens 

basutformningspr

ogram "Bättre för 

alla". Exploatören 

har kännedom om 

programmet och 

avser att följa det i 

möjligaste mån. 

  Programmet 

tar med 

åtgärder som 

går utöver 

BBR som 

exempelvis att 

varje 

trapplopp ska 

markeras med 

ljushetskontra

st på minst 

0,4 enheter 

enligt NCS 

och att kodlås 

ska 

kombineras 

med nyckellås 

eller tags. 

Programmet 

innehåller 

åtgärder som 

är allmänna 

råd i BBR, 

men även 

åtgärder som 

inte finns 
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reglerat i 

BBR. 

J 

6:5321 

Markavvattning 

  Dagvattenhanterin

g från 

kvartersmark ska 

ske så att maximalt 

avlett 

dagvattenflöde ska 

vara 20 l/s ha vid 

ett tioårsregn. 

Fördröjningsåtgär

der såsom t.ex. 

fördröjningsmagas

in och gröna tak 

kan anordnas för 

att åstadkomma 

önskad 

fördröjning. 

  Detaljplanen 

anger som 

"Upplysning" 

att maximalt 

avlett 

dagvattenflöd

e ska vara 20 

l/s ha vid ett 

tioårsregn. 

Dock står det 

inte vilka 

åtgärder som 

behövs, vilket 

det gör i 

avtalet. 

Åtgärder som 

gröna tak kan 

anses som 

särkrav.  

J 

9 

Energihushållning 

Miljöpro

gram Syd 

Kommunen har 

även ambitionen 

att all ny 

bebyggelse görs 

miljöanpassad på 

sätt som framgår 

av 

Miljöbyggprogram 

Syd. 

  Planbestämm

elserna anger 

inget kring 

denna 

ambition.  I 

programmet 

står det: 

"Förutom 

BBR:s krav 

gäller 

följande". 

Med andra 

ord anges det 

åtgärder som 
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är utanför 

BBR:s krav.  

      

      

K BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

K 

6:962 

Avloppsvatten 

PM 

Dagvatte

n  

  Dagvattensystemet 

skall byggas ut 

enligt principerna 

som framgår av 

PM Dagvatten 

Står inget i 

planbestämm

elserna om 

dagvatten och 

kan inte 

hänvisas till 

PBL 4:12. I 

PM:et ges 

principlösning

ar. 

K 

9 

Energihushållning 

    Bostad och lokaler 

inom 

detaljplaneområde

t får ej förses med 

direktverkande el 

eller enskild 

anordning för 

fastbränsleeldning 

som 

huvuduppvärmnin

g. 

Står inget i 

planbestämm

elserna och 

kan inte 

hänvisas till 

PBL 4:16.  

Finns inget i 

BBR som 

reglerar detta 

K 

9 

Energihushållning 

    Exploatören 

förbinder sig att 

utforma 

bebyggelsen med 

energibesparande 

åtgärder mm för 

att erhålla en 

optimal 

energianvändning. 

Optimal 

energianvänd

ning? Det 

känns oerhört 

svårt att nå en 

optimal 

energianvänd

ning och 

optimalt bör 

anses som 

bättre än de 
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rekommender

ade värdena i 

BBR. Står 

inget i 

planbestämm

elserna. 

      

      

L BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

L 

6:962 

Avloppsvatten 

    Dagvatten ska 

omhändertas 

lokalt och 

fördröjas inom 

planområdet. 

Står inget i 

planbestämm

elserna om 

dagvatten och 

kan inte 

hänvisas till 

PBL 4:12. 

LOD är ett 

allmänt råd i 

BBR. 

      

      

M BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

M 

6:5321 

Markavvattning 

    Det innebär bland 

annat att det inom 

exploateringsområ

det ska finnas 

magasin för 

fördröjning av 

dagvatten med en 

tomrumsvolym 

om minst 25 m3. 

Står inget om 

dagvattenhant

ering i 

planbestämm

elserna och 

kan inte 

kopplas till 

PBL 4:12.  

Kravet är 

utöver BBRs 

krav. 

M 

9 

Energihushållning 

(antal 3 st.) 

  Stor hänsyn ska 

tas till den totala 

miljöbelastningen 

och människors 

  Det nämns 

ingen åtgärd 

som gör att 

det kan 
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välbefinnande vid 

materialval, 

dagvattenlösning 

och val av 

energisystem samt 

vid sortering av 

byggavfall under 

produktionsskedet

. 

uppfattas som 

ett krav, dock 

känns det lite 

vagt… 

M 

9 

Energihushållning 

  Den bebyggelse 

som Exploatören 

ska uppföra enligt 

detta avtal 

rekommenderas 

att anslutas till 

fjärrvärmenätet. 

  Står inget om 

fjärrvärme i 

planbestämm

elserna och 

kan inte 

kopplas till 

PBL 4:16. Att 

det 

rekommender

as anses som 

ett vagt krav. 

M 

6:962 

Avloppsvatten 

Dagvatte

npolicy 

för 

kommun

en 

  Exploatören 

ansvarar för att 

kommunens 

Dagvattenpolicy 

och PM 

Elektronendagvatt

enutredning, bilaga 

2, följs vid 

genomförandet av 

exploateringen 

inom 

Detaljplanen. 

I policyn 

anges det att 

LOD ska 

användas. I 

planen anges 

inte att LOD 

ska användas 

och kan 

därför inte 

kopplas till 

PBL 4:12 

M 

9 

Energihushållning 

  Den bebyggelse 

som Exploatören 

ska uppföra enligt 

detta avtal bör 

anslutas till 

fjärrvärmenätet. 

  Det står inget 

i planen 

angående 

fjärrvärme 

och kan 

därför inte 

kopplas till 

PBL 4:16. 
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"Bör" anses 

som ett vagt 

krav. 

M 

9 

Energihushållning 

(antal 2 st.) 

  Exploatören 

förbinder sig att ta 

stor hänsyn till 

den totala 

miljöbelastningen 

och människors 

välbefinnande vid 

materialval, 

dagvattenlösning 

och val av 

energisystem samt 

vid sortering av 

byggavfall under 

produktionsskedet 

  Det nämns 

ingen åtgärd 

som gör att 

det kan 

uppfattas som 

ett krav, dock 

känns det lite 

vagt… 

      

      

N BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

N 

9:6 Effektiv 

energianvändning 

    Armaturen ska 

vara konverterbar 

LED av typ 

Philips 

Köpenhamn eller 

Philips Kipp cut 

off Siteco DL500 

med minst 50 000 

timmar och 

10K… mm 

Väldigt 

specifika vid 

val av 

märken.  

      

      

O BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

O 

6:5321 

Markavvattning 

    Fördröjning av 

dagvatten ska ske i 

ett gemensamt 

Står inget i 

planbestämm

elserna och 

kan inte 
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dagvattenmagasin 

och 1,5 l/sek x ha. 

kopplas till 

PBL 4:12. 

      

      

P BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

P 

6:962 

Avloppsvatten 

    LOD utförs i 

enlighet med 

beskrivning och 

bestämmelse i 

detaljplan. 

Står inget i 

planbestämm

elserna om 

LOD och kan 

inte hänvisas 

till PBL 4:12. 

LOD är ett 

allmänt råd. 

      

      

Q BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

Q 

6:962 

Avloppsvatten 

    LOD Står inget i 

planbestämm

elserna om 

LOD och kan 

inte hänvisas 

till PBL 4:12. 

LOD är ett 

allmänt råd i 

BBR. 

Q 

6:962 

Avloppsvatten 

(antal 2 st.) 

    Omhändertagande 

av dagvatten skall i 

första hand ske 

lokalt. 

Står inget i 

planbestämm

elserna om 

LOD och kan 

inte hänvisas 

till PBL 4:12. 

LOD är ett 

allmänt råd. 
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R BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

R 

9 

Energihushållning 

    I första hand ska 

samtliga 

byggnader inom 

området anslutas 

till fjärrvärme. Om 

annan energikälla 

används ska det 

vara fossilfri 

uppvärmningskälla 

samt att särskilt 

skäl för detta 

måste påvisas.  

Det står inget 

i 

planbestämm

elserna 

angående 

fjärrvärme 

och kan 

därför inte 

kopplas till 

PBL 4:16.  "I 

första hand" 

anses som ett 

tydligt krav. 

      

      

S BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

S 

6:5321 

Markavvattning 

Komplett

ering av 

dagvatten

utredning 

för 

detaljplan 

Vid hantering av 

dagvatten ska 

intentioner i den 

av Ramböll 

utförda 

dagvattenutrednin

gen 

"Komplettering av 

dagvattenutrednin

g för detaljplan" 

följas. 

  I utredningen 

rekommender

as exempelvis 

gröna tak som 

fördröjning 

      

      

U BBR Program Vagt särkrav Tydligt särkrav Kommentar 

U 

6:962 

Avloppsvatten 

    Exploatören 

ansvarar för att 

LOD genomförs 

så långt det är 

möjligt på 

kvartersmark. 

Står inget i 

planbestämm

elserna om 

LOD och kan 

inte hänvisas 

till PBL 4:12. 
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LOD är ett 

allmänt råd i 

BBR. 

U 

9 

Energihushållning 

    Exploatören 

förbinder sig att 

uppföra byggnader 

där den specifika 

energianvändninge

n för bostäderna 

ligger 35 % lägre 

än de värden som 

anges i Boverkets 

byggregler, BBR. 

Står inget i 

planbestämm

elserna. Inte 

okej att ha 

högre krav än 

BBR. 

U 

9 

Energihushållning 

    Exploatören 

förbinder sig att 

förse aktuell 

byggnation med 

fjärrvärme för 

uppvärmning och 

tappvarmvatten 

samt ventilation 

med 

värmeåtervinning. 

Står inget i 

planbestämm

elserna om 

fjärrvärme 

och kan inte 

hänvisas till 

PBL 4:16 

U 

9 

Energihushållning 

    Exploatören 

förbinder sig att 

uppföra varje 

bostad med 

energibehov på 

minst 25 % under 

2013 års gällande 

BBR-norm. 

Står inget i 

planbestämm

elserna. Inte 

okej att ha 

högre krav än 

BBR 

U 

9 

Energihushållning 

    Exploatören 

förbinder sig att 

utföra aktuell 

byggnation med 

trä i stomme och 

fasad samt till viss 

del använda 

Står inget i 

planbestämm

elserna. 

Kraven är 

utöver BBR. 
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biobaserade 

isolermaterial.  

U 

9 

Energihushållning 

    Exploatören 

förbinder sig att 

stimulera köparna 

att göra val/tillval 

som sänker 

behovet av köpt 

energi och i övrigt 

minskar 

miljöbelastningen. 

Står inget i 

planbestämm

elserna. 

Kraven är 

utöver BBR. 

U 

9 

Energihushållning 

    Exploatören 

förbinder sig att 

underlätta för 

elbilsägande och 

vidta andra 

åtgärder som 

underlättar ett 

klimatsmart 

resande. För 

laddning av elbil 

skall ett 16A-uttag 

finnas tillgängligt.  

Står inget i 

planbestämm

elserna. 

Kraven är 

utöver BBR. 

 


