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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I en detaljplan reglerar kommunen med bindande verkan genom planbestämmelser vilken 

markanvändning och bebyggelse som tillåts.1 I det fjärde kapitlet i plan- och bygglagen 

(2010:900), härefter PBL, stadgas vilka planbestämmelser som är tillåtna. Enbart de 

planbestämmelser som har stöd i PBL 4 kap. får användas.2 Bestämmelsen kan antingen vara 

obligatorisk eller frivillig för kommunen att tillämpa. Exempelvis måste kommunen enligt PBL 

4:5 bestämma gränser och användning för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. 

Kommunen kan dock på frivillig basis införa vissa planbestämmelser, exempelvis om 

utformning av bebyggelsen i enlighet med PBL 4:16 1 p. Gemensamt för bestämmelserna på 

plankartan är att det i enlighet med PBL 4:32 2 st tydligt ska framgå vad dessa reglerar. Det 

finns alltså ett tydlighetskrav på planbestämmelserna.3  

Enligt Boverket kan en bestämmelse vara otydlig av flera orsaker.4 Otydligheten kan 

exempelvis vara en följd av att bestämmelsen hänvisar till andra lagar eller att bestämmelsen 

föreskriver otydliga villkor. Boverket har därför i sina allmänna råd föreskrivit att 

planbestämmelser ska formuleras så att dess regleringsområde och dess rättsverkan tydligt 

framgår.5 Vid otydlighet kan det enligt Boverket försvåra efterkommande bygglovsprövning då 

en tolkningsproblematik kan uppstå för handläggaren.6 Relationen mellan tydlighetskravet i 

PBL 4:32 2 st och när bygglov ska ges inom detaljplanelagt område i enlighet med PBL 9 kap. 

är därmed intressant.  

Om planbestämmelsen är tydlig och objektivt mätbar, exempelvis gällande tillåten nockhöjd 

eller byggnadsarea, kan bygglovshandläggaren relativt enkelt stämma av planerad åtgärd med 

detaljplan. Om åtgärden avviker från plan och inte kan beviljas med stöd av PBL 9:30 kan den 

prövas som liten avvikelse i enlighet med PBL 9:31 b 1 p. Frågan är dock hur 

bygglovsprövningen påverkas av en otydlig bestämmelse som eventuellt enbart kan bedömas 

subjektivt; exempelvis om planbestämmelsen föreskriver att nybyggnation ska följa viss 

tradition. I ett sådant scenario saknas således något objektivt mätbart för bygglovshandläggaren 

                                                 
1 Kalbro och Lindgren 2015, s. 28. 
2 Boverket 2014a, s. 21. 
3 Mark- och miljööverdomstolen i mål P 2664-16. 
4 Boverket 2014a, s. 23 f.  
5 BFS 2014:5 DPB 1 2014b, s. 1.  
6 Boverket 2014a, s. 21. 
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att förhålla sig till. Även om planbestämmelsen inte uppfyller tydlighetskravet så gäller denna 

oavsett då planen vunnit laga kraft.7 Studien avser att belysa problematiken kring detta och sätta 

tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st i relation till bygglovsprocessen. Tidigare studier har klarlagt 

förekomsten av olagliga och otydliga planbestämmelser genom att via ett urval granska 

plankartor.8 Det har dock inte hittats någon riktad studie mot just tydlighetskravet och hur 

otydliga planbestämmelser inverkar på bygglovsprocessen, vilket denna studie avser att belysa.  

1.2 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att analysera hur otydliga planbestämmelser påverkar 

bygglovsprocessen. För att kunna studera detta ska inledningsvis två delsyften behandlas som 

ska redovisa: (i) gällande rätt angående tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st och (ii) exempel på 

otydliga planbestämmelser.   

1.3 Material och metod 

För att uppnå det första delsyftet har följande rättskällor använts: lagtext, förarbeten, praxis och 

i viss mån doktrin. Att använda samtliga rättskällor bedömdes som nödvändigt för att studera 

vad som utgör gällande rätt inom området, vilket svårligen hade kunnat uppnås med att enbart 

studera ordalydelsen i PBL 4:32 2 st genom en bokstavstolkning. Vid en sådan tolkning utgör 

rättsregelns ordalydelse det väsentliga intresset.9 I studien har således ett samlat grepp tagits på 

rättskällorna för att möjliggöra en redogörelse över gällande rätt inom området för läsaren. 

Avstamp togs från lagtexten för att därefter studera förarbetena till denna, för att på så sätt få 

en ökad förståelse av lydelsens innebörd. Samtliga förarbeten som behandlar tydlighetskravet 

har inlästs. Av inläsningen framkom att någon reell ändring av bestämmelsen och dess avsedda 

tillämpning inte har ägt rum sedan plan- och bygglag (1987:10), fortsättningsvis ÄPBL. Enligt 

ÄPBL 5:9 3 st ska det tydligt framgå av planhandlingarna hur detaljplanen reglerar miljön, 

samma krav återfinns i nuvarande lydelse i PBL 4:32 2 st.  Förutom språkliga ändringar är den 

huvudsakliga skillnaden att PBL 4:32 2 st även stadgar ett tydlighetskrav för avsedd reglering 

av bebyggelse och byggnadsverk.10 Syftesrelevant material som framkommit av förarbetena 

har därefter använts i studien. Det har även använts en rapport från Boverket för att kortfattat 

redogöra deras syn på formaliakraven i PBL, som tydlighetskravet är ett exempel på.11  

                                                 
7 MÖD 2012:29. 
8 Se exempelvis Caesar och Lindgren 2009.  
9 Zetterström 2012, s. 88. 
10 Prop. 2010/11:63, s. 47 jfr prop. 2009/10:170, s. 434 och prop. 1985/86:1, s. 166 f. 
11 Se Boverket 2007, s. 50 ff. och Caesar och Lindgren 2009, s. 2. 
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För att studera vad som är praxis inom rättsområdet har avgöranden från domstolarna sökts. 

Rättsavgörandena utgörs av detaljplaner som blivit antagna men överklagats innan de vunnit 

laga kraft. Sökningen för att hitta relevanta rättsavgöranden har skett genom att använda 

sökfunktionen på mark- och miljööverdomstolens (MÖD) hemsida. Via sökfunktionen kan 

rättsfall från år 2012 och framåt hittas. Totalt hittades sex avgöranden. Samtliga ansågs 

lämpliga att ingå i urvalet då de behandlade olika förutsättningar när tydlighetskravet ska anses 

uppfyllt. Följande rättsavgöranden från MÖD har använts i studien: P 8833-13, P 2012-16, P 

4972-13, P 2664-16, P 11466-15 och P 10275-12. Avgörandena har använts för att lyfta fram 

principer som domstolarna lägger vikt vid under bedömningen. Själva sakfrågan har således 

varit av underordnad betydelse. Det är värt att nämna att rättsavgörandena P 4972-13 och P 

10275-12 är prövade utifrån tydlighetskravet i ÄPBL 5:9 3 st. Som tidigare nämnts är lydelsen 

i ÄPBL 5:9 3 st och PBL 4:32 2 st inte densamma, kravet på tydliga planbestämmelser är dock 

likalydande.12 Av den anledningen bedömdes avgörandena som grundas i ÄPBL relevanta för 

studiesyftet. Rättsavgörandena har även jämförts med förarbetet till lagen för att utreda om 

domstolarna följer lagstiftarens intention.  

För att besvara det andra delsyftet har ett flertal lagakraftvunna planhandlingar analyserats 

utifrån vad som framkommit vara gällande rätt angående tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st. 

Urvalsramen utgörs av planhandlingar som har upprättats inom Jämtlands län och vunnit laga 

kraft med stöd av PBL. Detaljplaner som upprättats med stöd av ÄPBL har därmed inte ingått 

i urvalet. Anledningen till detta är att det förelegat en strävan att belysa otydliga 

planbestämmelser som förekommer idag. I linje med praxis har otydliga bestämmelser setts i 

ljuset av övriga planhandlingar, för att utröna om dessa kan öka tydligheten.13 Materialet har 

tillhandahållits via respektive kommuns hemsida och valts ut slumpmässigt. Eftersom studien 

inte syftar till att göra en inventering över antalet otydliga planbestämmelser har det valts ut 

exempel på otydliga bestämmelser som tydligt skiljer sig ifrån varandra. Det innebär att lika 

och snarlika bestämmelser som förekommit på ett flertal plankartor har bortsorterats för att 

erbjuda läsaren olika exempel på otydlighet. Totalt granskades cirka 20 plankartor och 

planbeskrivningar. De bestämmelser som inte bedömdes uppfylla rekvisiten i PBL 4:32 2 st 

utifrån gällande rätt har sedan använts i studien. I studien presenteras fyra exempel på 

bestämmelser som inte eller svårligen uppfyller tydlighetskravet. Den kategorisering som 

Boverket använder gällande otydliga planbestämmelser har tillämpats vid indelningen av funna 

                                                 
12 Prop 2009/10:170, s. 434. 
13 Se P 8833-13.  
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bestämmelser. Kategoriseringen är som följer: otydliga uttryck, otydliga åtgärder, 

bestämmelser som inte går att följa upp och hänvisningar till andra dokument eller lag.14 

Materialet har följaktligen placerats i dessa fyra kategorier. En planbestämmelse bedömdes 

passa in under både otydliga åtgärder och bestämmelser som inte går att följa upp, av den 

anledningen har dessa kategorier i avsnitt 3.2 grupperats ihop.  

För att uppnå studiens huvudsyfte har vad som framkommit analyserats i relation till reglerna 

om bygglovsprövning. Den avslutande delen är således byggd på resultatet från första och andra 

delsyftet; men har analyserats utifrån vilka problem otydlighet kan föranleda vid 

bygglovsprövning och bedömningssvårigheterna som kan uppstå när planbestämmelsen inte 

uppfyllt tydlighetskravet. Reglerna om när åtgärden bedöms planenlig med stöd av PBL 9:30 

eller som tillåten liten avvikelse i enlighet med PBL 9:31 b 1 p har varit av särskilt intresse. 

Alltså, hur bedöms planenligheten eller tillåten liten avvikelse om bestämmelsen ger upphov 

till flera olika tolkningsmöjligheter. I kapitlets avslutande del diskuteras även om otydliga 

planbestämmelser kan föranleda mer övergripande problem vid bygglovsprocessen.  

Metodologiskt vilar huvudsyftet på två ben. Dels har rättskällorna använts och dels har 

telefonintervjuer utförts med tre bygglovshandläggare.15 Användandet av intervjuer bedömdes 

som ett lämpligt tillvägagångssätt för att belysa vilka problem som kan uppstå vid den praktiska 

tillämpningen. Två av de intervjuade handläggarna är verksamma inom en glesbygdskommun 

och en handläggare arbetar inom en tätortskommun. Det valdes informanter från både 

glesbygds- och tätortskommun för att få ett vidare perspektiv på den problematik som kan 

uppstå. Det vill säga om problematiken tycks vara enhetlig eller om den möjligen skiljer sig åt 

relaterad till kommunala förutsättningar. Samtliga handläggare i studien är utbildade 

byggnadsinspektörer och har yrkeserfarenhet från tre till fem år. Att de hade viss 

yrkeserfarenhet och därmed kännedom om rättsområdet utgjorde ett kriterium för att ingå i 

urvalet. I studien har de tilldelats fiktiva namn: Johan, Erik och Gustav. Johan är verksam inom 

en tätortskommun och Erik och Gustav jobbar inom en glesbygdskommun. Redovisningen av 

vad som framkommit kommer delvis vara diskussionsbaserad till följd av huvudsyftets natur. 

Det är värt att nämna att Caesar och Lindgrens studie har använts för att redovisa hur ofta 

otydliga planbestämmelser förekommer.16   

                                                 
14 Boverket 2014a, s. 23 f. 
15 Se frågemanualen i bilagan. 
16 Se Caesar och Lindgren 2009. 
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2. Gällande rätt 
 

I kapitlet presenteras vad som efter studiet av rättskällorna framkommit vara gällande rätt 

angående tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st. 

Inledningsvis redovisas i avsnitt 2.1 lagstiftarens intention med tydlighetskravet och kortfattat 

om Boverkets förslag att länsstyrelsen ska ha tillsyn över att tydliga planbestämmelser efterlevs. 

I avsnitt 2.2 redovisas rättsavgöranden från MÖD där tydlighetskravet har behandlats. 

Avslutningsvis presenteras i avsnitt 2.3 vilka slutsatser som kan dras utifrån gällande rätt.   

 

2.1 Lagstiftarens intention med tydlighetskravet 

Av PBL 4:32 2 st framgår att [D]en avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och 

miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. Bestämmelsens avsedda tillämpning och innebörd 

bygger på tidigare lydelse i ÄPBL 5:9 3 st.17 Lagstiftaren anser att tydlighetskravet är essentiellt 

för att reglera lättbegripliga planbestämmelser för läsaren. En viktig del är att ett tydlighetskrav 

gällande avsedd planreglering ska främja medborgarinflytandet. Delaktigheten under 

planprocessen bedöms av lagstiftaren delvis vara beroende av tydligheten gällande 

informationens innehåll. Berörda parter och allmänheten ska således under planprocessen 

kunna förstå informationen på plankartan för att därmed kunna bilda sig en uppfattning om dess 

innebörd. Bristande tydlighet gällande planbestämmelserna kan därmed riskera 

medborgarinflytandet eftersom relevant information då eventuellt skulle passera intresserade 

parter. Planbestämmelserna ska enligt uttalandet vara förståeliga till den grad att samtliga ska 

kunna få en förståelse över regleringens innebörd och dess konsekvenser.18 I sin tur anses det 

möjliggöra ökad vilja att delta vid sammankomsterna då berörda kan komma till tals.  

Möjligheten att skapa en flexibel detaljplan och tydlighetskravet står enligt lagstiftaren inte i 

direkt strid mot varandra.19 Kännetecknet för en flexibel detaljplan är att detaljeringsgraden i 

en sådan inte är särskilt hög och planen därmed kan bli relativt öppen. Det kan ske exempelvis 

genom att ramarna för byggrätten anges men att frivilliga bestämmelser såsom bebyggelsens 

utformning lämnas oreglerat i plan.20 Om det saknas bestämmelse om tillåten utformning får 

den frågan prövas i samband med handläggningen av bygglovet; handläggaren får då bedöma 

                                                 
17 Prop. 2009/10:170, s. 434 jfr prop. 1985/86:1, s. 166 f. 
18 Prop. 1985/86:1, s. 166. 
19 Prop. 1985/86:1, s. 166 f.  
20 Prop. 1985/86:1, s. 167.  
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om den tilltänkta utformningen är i enlighet med PBL 2:6 eller inte.21 Lagstiftaren betonar dock 

att även om planen utarbetas som flexibel med begränsat antal bestämmelser ska allmänheten 

kunna förstå huvuddragen av den tilltänkta bebyggelsens karaktär.22           

Lagstiftaren bedömer att benägenheten att inkomma med synpunkter på detaljplanen är som 

starkast under granskningstiden.23 Därmed anser lagstiftaren det vara av stor vikt sett utifrån ett 

medborgarinflytandeperspektiv att berörda ska kunna tillgodogöra sig informationen och förstå 

denna redan innan planen vunnit laga kraft. Lagstiftarens intention är således att planens 

konsekvenser ska kunna förstås i planeringsskedet och inte först under planens 

genomförandetid.24 Av vad som följer av lagkommentaren till PBL 4:32 2 st är sådan förståelse 

för allmänheten synnerligen viktig i och med att länsstyrelsens fastställelseprövning upphört.25 

Det innebär att länsstyrelsen inte får överpröva och upphäva en detaljplan grundat på att en 

bestämmelse är otydlig, utan upphävning får endast äga rum på grunder som anges i lagen, 

exempelvis om kommunens beslut strider mot ett statligt intresse såsom ett riksintresse.26 Av 

förarbetet framgår att lagstiftaren bedömer att tydlighetskravet är av sådan natur att tillsyn och 

eventuell överprövning från länsstyrelsen sida inte är lämplig.27 Lagstiftaren motiverar detta 

utifrån ett flertal aspekter, bland annat att en sådan tillsyn skulle kräva alltför mycket tid och 

resurser av länsstyrelsen.28  

Boverket har dock argumenterat för att formaliakraven i PBL, såsom tydlighetskravet, utgör ett 

statligt intresse och att länsstyrelsen därmed ska ha tillsyn över att dessa krav efterlevs.29 Om 

formaliakraven angående detaljplanens utformning åsidosatts på ett väsentligt sätt ska 

länsstyrelsen, enligt Boverkets förslag, ha mandat att kunna upphäva planen.30 I dagsläget 

saknar länsstyrelsen som tidigare nämnts ett sådant mandat och sakägare måste således aktivt 

bevaka planprocessen för att ta del av detaljplanens avsedda reglering och bakomliggande 

avvägningar. Den berörde kan därefter som ett sista steg föra sin talan genom att överklaga 

planen i enlighet med PBL 13:2 a.  

                                                 
21 Prop. 2009/10:170, s. 415.  
22 Prop. 1985/86:1, s. 167. 
23 Prop. 1985/86:1, s. 166. 
24 Prop. 1985/86:1, s. 166. 
25 Didón et al. 2016a, lagkommentar till PBL 4:32 2 st.    
26 Prop. 1985/86:1, s. 67.  
27 Prop. 1985/86:1, s. 341. 
28 Prop. 1985/86:1, s. 344. 
29 Se Boverket 2007, s. 50 f. 
30 Boverket 2007, s. 53 f. 
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2.2 Rättspraxis inom området 

I avsnittet presenteras rättsavgörandena och de principer som kan utläsas gällande bedömningen 

av tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st. Totalt presenteras sex avgöranden, samtliga från MÖD. 

I mål P 8833-13 lyfte MÖD fram en viktig princip gällande tydlighetskravet på 

planbestämmelserna i enlighet med PBL 4:32 2 st. Principen innefattade att om otydlighet råder 

som föranleder svårtolkade bestämmelser ska svar sökas i planbeskrivningen.31 Det innebär att 

PBL 4:32 2 st ska ses i ljuset av bland annat PBL 4:33 2 st som stadgar att [P]lanbeskrivningen 

ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Om bestämmelsen 

tydligt kan förstås utifrån den information som planbeskrivningen tillhandahåller ska 

tydlighetskravet anses uppfyllt. Om beskrivningen saknar nödvändig information gällande 

bestämmelsen såsom dess konsekvenser och innebörd uppfylls däremot inte tydlighetskravet. 

Det finns således någon mån av svängrum gällande tydligheten och vad som enbart kan tolkas 

med hjälp av plankartan. Det innebär att planbestämmelsen ska anses tillräckligt tydlig om den 

kan förstås av övriga planhandlingar. I avgörandet ställer MÖD dock relativt omfattande krav 

för att tydlighetskravet ska kunna uppfyllas med stöd av PBL 4:33 2 st.32 MÖD bedömde i målet 

att informationen i planbeskrivningen inte förtydligade avsedd reglering och att planen därmed 

skulle upphävas. Slutsatsen av detta är att om planbeskrivningen inte ökar bestämmelsens 

tydlighet så är tydlighetskravet inte uppfyllt. Det innebär alltså om bestämmelsen på plankartan 

är otydlig får inte förklaringen till denna i övriga planhandlingar också vara otydlig.  

I avgörandet P 2012-16 hade MÖD att bedöma huruvida lägre detaljeringsgrad i detaljplanen 

följaktligen föranlett otydlighet till den grad att rekvisiten i PBL 4:32 2 st inte uppfyllts.33 En 

av frågorna var om två olika illustrationer på möjlig bebyggelse medfört otydlighet gällande 

planens konsekvenser. Domstolen framförde i sitt resonemang att kommunen har viss frihet vid 

bestämmandet av planens detaljeringsgrad. Uttalandet är i enlighet med lagstiftarens 

intention.34 Förhållandena var enligt MÖD sådana att tydlighetskravet bedömdes uppfyllt. Det 

innebär således att presenterade utformningsalternativ i planbeskrivningen som skiljer sig från 

varandra inte per automatik föranleder en otydlig plan i PBL 4:32 2 st mening. Alltså, en 

detaljplan kan enligt domstolen vara flexibel och öppna upp för olika möjligheter utan att för 

den delen vara otydlig.35 Avgörandet är även intressant att jämföra med förarbetet gällande 

                                                 
31 Se P 8833-13.  
32 Se P 8833-13 och domstolens avslutande resonemang gällande domskälen. 
33 P 2012-16. 
34 Se prop. 1985/86:1, s. 167. 
35 P 2012-16, s. 6.  
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flexibla planer och lagstiftarens intention om att […] bebyggelsens avsedda karaktär framgår 

av planen.36 Domstolen förde dock inte avsett resonemang utifrån detta, några slutsatser 

huruvida karaktären framgick trots flexibel plan och olika illustrationsförslag kan därmed inte 

tas.37  

I ljuset av avgörandet P 2012-16 är målet P 4972-13 intressant. I målet bedömde MÖD huruvida 

tydlighetskravet var uppfyllt genom att beakta förhållandena på platsen.38 Domstolen anförde i 

sitt resonemang att planbestämmelsen var otydlig, men inte till den grad att antagandebeslutet 

av planen skulle upphävas baserat på den grunden. MÖD bedömde även att illustrationen som 

tillfogats planbeskrivningen inte uppnådde syftet att vidare belysa detaljplanens avsedda 

reglering. Bristfällande illustration utgjorde dock enligt MÖD inte tillräckliga skäl för att 

antagandebeslutet skulle upphävas.39 Avgörandet lyfter därmed fram en princip om att 

tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st anses uppfyllt om planen kan förstås i ett sammanhang med 

hänsyn till omständigheterna. Det innebär således att huruvida tydlighetskravet är uppfyllt får 

bedömas från fall till fall och är till viss grad beroende av omständigheterna på platsen.  

I avgörandet P 2664-16 behandlades relationen mellan tydlighetskravet och planens 

illustrationsmaterial.40 Part yrkade på att det saknades illustration för del av planområdet och 

att planens konsekvenser följaktligen inte kunde förutspås. MÖD delade dock inte den 

uppfattningen. Enligt domstolen kan det inte krävas att varje del av området ska ha en egen 

tillhörande illustration för att tydlighetskravet ska anses uppfyllt. Domstolen anförde vidare att 

planens avsedda reglering kunde förstås utifrån plankartan.41 Likt tidigare avgöranden följde 

MÖD praxis och placerade PBL 4:32 2 st i relation till PBL 4:33 2 st.42 Avgörandet är dock 

intressant i och med domstolens beslut att det inte kan erfordras illustrationsmaterial till varje 

del av planområdet.  

I målet P 11466-15 var själva kärnfrågan om konsekvenserna av planbestämmelsen kunde 

förstås.43 Domstolen framförde i sitt resonemang att det för berörda fastighetsägare inom 

planområdet inte gick att förutse hur bestämmelsen påverkade egna eller grannars byggnader.44 

                                                 
36 Prop. 1985/86:1, s. 167. 
37 Se P 2012-16. 
38 P 4972-13, s. 6 f.  
39 P 4972-13, s. 7. 
40 P 2664-16. 
41 P 2664-16, s. 7.  
42 Se P 8833-13. 
43 P 11466-15. 
44 P 11466-15, s. 7. 
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MÖD bedömde följaktligen att tydlighetskravet inte var uppfyllt och att antagandebeslutet 

skulle upphävas. Domen är i enlighet med förarbetsuttalandet att planbestämmelserna ska 

formuleras så dess konsekvenser framgår.45 MÖD återkopplade detta i sin tur till betydelsen av 

realiserbart medborgarinflytande under planprocessen; även det anses vara i linje med 

lagstiftarens intention.46 

I avgörandet P 10275-12 hade MÖD att ta ställning till om planen innefattade otydlig 

utformning i flera hänseenden.47 Domstolen behandlade målet genom att pröva varje yrkad 

otydlighet var för sig. Exempelvis angav en planbestämmelse att största byggnadsarea får vara 

130 kvadratmeter + 50 kvadratmeter + garage/carport.48 Likaså förekom en bestämmelse som 

på ett otydligt sätt reglerade tillåten utformning av byggnationen. MÖD ansåg att 

bestämmelserna var utformade på ett sådant sätt att det skulle kunna skapa problem för 

handläggaren vid en senare bygglovsprövning. Domstolen menade att denne exempelvis inte 

skulle kunna bedöma vad som utgör den totalt tillåtna byggnadsarean. Det rådde även oklarheter 

gällande kraven på markanvändningen på kvartersmark och hur dagvattenhanteringen skulle 

fungera. I den sammanvägda bedömningen kom MÖD fram till att planens konsekvenser inte 

gick att förstå och att det var otydligt vad planen reglerade. Kravet på tydlighet bedömdes inte 

vara uppfyllt och antagandebeslutet upphävdes.        

2.3 Slutsatser gällande rätt 

Det framgår av rättsavgörandena att tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st kan uppfyllas eller falla 

på ett flertal faktorer. Av förarbetet framgår inte direkt att tydlighet kan uppnås med stöd av 

andra handlingar, exempelvis illustrationsritningar i enlighet med PBL 4:33 2 st. Domstolarna 

har dock tagit den möjligheten och bedömt huruvida detaljplanen kan förstås i ljuset av den 

information planbeskrivningen tillhandahåller.49 Planens tydlighet kan således inte enbart 

bedömas på vad som framkommer av plankartan. I sin tur föranleder det en viss mån av 

handlingsfrihet gällande planbestämmelsens tydlighet. Det vill säga, svårtydliga bestämmelser 

kan av vad som följer av praxis, förstås utifrån beskrivningsmaterialet. På så vis är 

bestämmelserna i PBL 4:33 av stor betydelse för PBL 4:32 2 st eftersom övriga planhandlingar 

kan säkra upp plankartans eventuella brister i tydligheten.  

                                                 
45 Prop. 1985/86:1, s. 166. 
46 Jfr P 11466-15, s. 6 och prop. 1985/86:1, s. 166. 
47 P 10275-12, s. 5 ff. 
48 P 10275-12, s. 8.  
49 Se exempelvis P 8833-13 och P 2664-16.  
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En annan tydlig princip som framkommit är att tydligheten ska bedömas i relation till 

omständigheterna på platsen.50 Det innebär att även om detaljplanen brustit i tydligheten kan 

tydlighetskravet vara uppfyllt om planen kan förstås utifrån platsens förhållanden.51 Det 

omvända gäller också, vilket innebär att tydlighetskravet inte uppfylls om planen inte kan 

förstås utifrån omständigheterna på platsen.52 Av förarbetet framgår att det ska kunna förstås 

vilka konsekvenser planen får på bebyggelsemiljön.53 Att domstolarna tar hänsyn till 

platsbundna omständigheter bedöms vara i linje med förarbetsuttalandet, eftersom de i sin 

bedömning avgör om planen i ett sammanhang är tillräckligt tydlig för att förstå dess innebörd 

och konsekvenser. Det innebär således att tydlighetskravet ska bedömas i ett större 

sammanhang med hänsyn tagen till rådande förutsättningar i planområdet. Likaså framgår att 

om planbestämmelsen är otydligt utformad gällande dess reglering och riskerar att föranleda 

tolkningsproblem vid senare bygglovsprövning kan det utgöra tillräckliga skäl för att 

tydlighetskravet inte ska anses uppfyllt.54 Alltså, om lydelsen är sådan att 

bygglovshandläggaren saknar konkreta referensramar är bestämmelsen att anse som otydlig.  

Av MÖD 2012:29 framgår att möjligheten till att överklaga planbestämmelser efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft är väldigt begränsad.55 Det innebär att bestämmelsen kommer att 

gälla tills planen ändras eller upphävs, förutsatt att antagandebeslutet inte överklagats. Med 

andra ord så vinner den otydliga bestämmelsen laga kraft och låser därmed planen till en otydlig 

reglering. I ljuset av lagstiftarens uttalande i förarbetet om att plantydlighet och 

medborgarinflytande går hand i hand är denna låsning intressant.56 Lagstiftaren menar att 

tydligheten är viktig för att allmänheten och sakägare ska kunna förstå planens 

regleringsområde och innebörd, för att sedan ha möjlighet att yttra sig om detta. 

Bygglovshandläggaren får då fatta sitt beslut i enlighet med planbestämmelsens lydelse även 

om den inte uppfyller tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st. För handläggaren är det således av vikt 

att tydligheten genomsyrar planprocessen och att synpunkter gällande tydligheten inkommer. 

Annars om planen vinner laga kraft får bygglovshandläggaren utgå från planbestämmelsen vid 

bedömningen, otydlighet till trots.   

                                                 
50 Se P 4972-13 och P 8833-13. 
51 P 4972-13. 
52 P 8833-13. 
53 Prop. 1985/86:1, s. 166. 
54 Se P 10275-12. 
55 Se MÖD 2012:29. 
56 Prop. 1985/86:1, s. 167. 
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3. Exempel på otydliga planbestämmelser 
 

I kapitlet presenteras fyra exempel på planbestämmelser som inte eller svårligen uppfyller 

tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st utifrån gällande rätt. De planbestämmelser som redovisas är 

otydliga av olika skäl och är indelade i den kategorisering Boverket tillämpar.57  

I avsnitt 3.1 presenteras två bestämmelser som inte tydligt reglerar tillåten utformning. I avsnitt 

3.2 ses en bestämmelse som är otydlig av två skäl; dels framgår inte regleringen tydligt och dels 

ifrågasätts lagligheten i den avsedda tillämpningen av bestämmelsen. Bestämmelsen är till följd 

av detta även svår att följa upp. Avslutningsvis presenteras i avsnitt 3.3 en bestämmelse som är 

otydlig i och med att den hänvisar till ett dokument som är fristående från övriga 

planhandlingar.  

 

3.1 Otydliga uttryck  

I en planbestämmelse är det stadgat att [F]ärgsättningen skall harmonisera med bygdens 

traditionella färgsättning.58 I linje med gällande rätt utreds om bestämmelsen kan vidare förstås 

i ljuset av övriga planhandlingar.59 I planbeskrivningen återupprepas formuleringen utan att det 

vidare preciseras vad den traditionella färgsättningen i bygden är.60 Bestämmelsen är otydlig 

då den reglerar att bebyggelsen ska ha viss kulör utan att tydligt redovisa vilka kulörer som är 

planenliga. Det går alltså inte att på ett tydligt sätt förstå bestämmelsens innebörd och 

konsekvenser, vilket som tidigare nämnts är ett krav enligt gällande rätt.  

Det kan inte krävas att den som är oinvigd inom traktbunden byggnadsutformning ska kunna 

förstå vad som utgör traditionsenlig färgsättning för bygden. För den enskilde blir det därmed 

svårt att kunna förstå vilken färgsättning som är tillåten eller otillåten. Enligt bestämmelsen ska 

färgsättningen dessutom harmonisera med bygden. Det finns alltså någon mån av 

handlingsfrihet gällande färgvalet, eftersom det inte är stadgat att färgsättningen ska följa 

bygdens tradition utan enbart harmonisera. Utan yttre ramar gällande tillåtna kulörer blir det 

således svårt att avgöra vad som kan anses utgöra en sådan harmonisering. Sammantaget är det 

tveksamt om bestämmelsen uppfyller rekvisiten i PBL 4:32 2 st och följaktligen 

                                                 
57 Boverket 2014a, s. 23 f. 
58 Plankarta över Funäsdalen 1:5.  
59 Se exempelvis P 8833-13 och P 2664-16. 
60 Planbeskrivning över Funäsdalen 1:5, s. 5 och s. 12. 
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tydlighetskravet, i synnerhet då bestämmelsen inte kan förstås av omständigheterna i 

planområdet.61 

På en annan plankarta stadgar en planbestämmelse att [N]ya byggnader inom planområdet ska 

utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med stor omsorg kring detaljer.62 Vad som avses 

med hög arkitektonisk kvalitet och detaljering med omsorg preciseras inte vidare av 

bestämmelsen, därmed söks sådant förtydligande i planbeskrivningen. I beskrivningen förklaras 

det inledande att bestämmelsen ska ses som allmänt hållen och inte är avsedd att reglera varken 

utformning eller material.63 Av uttalandet tycks därmed bestämmelsen inte ha något avsett 

regleringsområde över huvud taget. Vidare framgår av beskrivningen att det anses viktigt att 

byggnaden besitter en hög gestaltningskvalité. Däremot ska nybyggnation ha en modern 

gestaltning som visar att den är byggd i nutid.64 Det blir således svårt att utröna vad 

bestämmelsens avsedda regleringsområde är, eftersom det i beskrivningen först förklaras att 

den inte avser att reglera utformning eller material. Det ställs dock krav på att nybyggnation 

ska ha en modern gestaltning som påvisar att den är byggd i nutid, alltså reglerar bestämmelsen 

indirekt tillåten utformning. Eftersom bestämmelsen är införd på plankartan så har den 

rättsverkan.65 Att det i beskrivningen inledande tas avstånd från detta torde därmed vara utan 

verkan.   

Ovannämnda bestämmelse är problematisk sett utifrån ett flertal aspekter. Själva grundtanken 

med planbestämmelser är i enlighet med 4 kap. PBL att reglera tillåten markanvändning. Det 

blir därmed svårtolkat när det av planbeskrivningen framgår att bestämmelsen inte avser att 

reglera utformning eller material, för att därefter ställa krav på att nybyggnation ska ha en 

modern gestaltning. Det förtydligas dock inte vad som är en modern gestaltning och vad som 

kännetecknar en byggnad som är uppförd i nutid. I sammanhanget blir det desto mer otydligt 

då gestaltningskvalitén anses viktig men inte att det ställs krav på detta. Bestämmelsen reglerar 

därmed indirekt utformningen på nybyggnation utan att det klargörs vad som kännetecknar 

planenlig sådan. Planbeskrivningen förtydligar inte bestämmelsen och den kan inte heller 

förstås utifrån övriga omständigheter, därmed är det tveksamt om tydlighetskravet i PBL 4:32 

2 st uppfylls.66 Viss ledning kan tas av illustrationen67, men inte till den grad att den förklarar 

                                                 
61 Se P 8833-13 och P 4972-13. 
62 Plankarta över Artilleristen 1. 
63 Planbeskrivning över Artilleristen 1, s. 12.  
64 Planbeskrivning över Artilleristen 1, s. 12. 
65 Bengtsson 2015, s. 43. 
66 Se exempelvis P 4972-13 och P 8833-13. 
67 Se plankarta över Artilleristen 1. 



13 

 

bestämmelsen vidare. Av gällande rätt framgår att det ska framgå vad planen avser att reglera 

och att allmänheten ska kunna förstå dess innebörd, vilket det i aktuellt fall inte gör.    

3.2 Otydliga åtgärder och bestämmelser som inte går att följa upp  

Av en planbestämmelse framgår att [V]erksamhet får inte vara störande för omgivningen.68 

Det saknas dock reglering hur planen ska förhindra att störningar ska uppstå, exempelvis genom 

att störningsskydd ska upprättas innan bygglov beviljas i enlighet med PBL 4:14 5 p. Vidare 

saknas det uppgifter på plankartan var inom planområdet störningen ska mätas. I enlighet med 

gällande rätt söks förtydligande i planbeskrivningen.69  

Av beskrivningen framgår att om närboende bedömer att verksamheten blir störande är 

verksamhetsutövaren skyldig att vidta bullerreducerande åtgärder såsom bullerplank.70 I 

beskrivningen hänvisas även till en rapport gällande vilka ljudnivåer som är tillåtna. Det är ändå 

diskutabelt om bestämmelsen uppfyller tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st. Övriga planhandlingar 

klargör att det är störning från buller som avses.  Bestämmelsen på plankartan är dock utformad 

så att den allmänt reglerar att störning inte får förekomma, den är alltså inte utformad i enlighet 

med PBL 4:12 3 p och att det i planbestämmelsen därmed är stadgat vilka maximala 

bullervärden som är tillåtna. Av vad som följer av planbeskrivningen reglerar bestämmelsen 

snarare retroaktivt än förebyggande. Bullerreducerande åtgärder ska vidtas först om 

verksamheten blir störande för närboende. Det är högst tveksamt om en bestämmelse kan ha 

den avsedda tillämpningen att den reglerar när ett eventuellt framtida avhjälpande ska ske. 

Frågor om avhjälpande av störning torde ske med stöd av miljöbalken (1998:808) (MB) och 

inte med stöd av en planbestämmelse. Det blir således svårt att följa upp att bestämmelsen i 

praktiken efterlevs och om avhjälpande kan ske med stöd av denna. 

I ljuset av ovannämnda faktorer blir det svårt att tolka innebörden av bestämmelsen och vilka 

konsekvenser den medför. En stor del i detta grundas i att den avsedda tillämpningen av 

planbestämmelsen tycks ligga utanför vad som kan regleras i plan i enlighet med PBL 4 kap. 

och därmed sakna lagstöd. Sammantaget uppfyller bestämmelsen knappast tydlighetskravet i 

PBL 4:32 2 st, då både den avsedda tillämpningen och dess konsekvenser är svårtolkade.  

                                                 
68 Plankarta över Bandvagnen 1. 
69 Se P 8833-13.  
70 Planbeskrivning över Bandvagnen 1, s. 12.  
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3.3 Hänvisning till andra dokument eller lag  

På en plankarta återfinns följande bestämmelse [A]ll bebyggelse och mark i anslutning till 

denna skall utformas enligt designprogrammet för Härjedalen samt enligt planbeskrivningens 

avsnitt om bebyggelseutforming.71 Det är diskutabelt om bestämmelsen uppfyller det 

tydlighetskrav som stadgas i PBL 4:32 2 st. Inledningsvis är det oklart vad som menas med 

mark i anslutning till denna, om det är anslutningen till kvartersmarken eller detaljplaneområdet 

som åsyftas. Om bestämmelsen syftar till det sistnämnda, att reglera bebyggelsen utanför 

planområdet, saknar den lagstöd. Förutom bestämmelsen i PBL 4:12 3 p kan bara det som är 

inom detaljplan regleras.72  

Vidare så hänvisar bestämmelsen till att utformning ska ske i enlighet både med 

designprogrammet och avsnitt i planbeskrivningen. Ett designprogram är en icke juridiskt 

bindande handling som i sig är fristående från övriga planhandlingar, men som anger riktlinjer 

för bebyggelseutformning och dylikt i plan- och bygglovsärenden.73 Plantolkaren måste således 

vända sig till dessa för att utröna vilken utformning, utan närmare precisering gällande 

designprogrammet, som är planenlig. I aktuellt avsnitt i planbeskrivningen förtydligas dock inte 

bestämmelsen vidare, utan det framgår bara att bebyggelse ska vara […] i linje med Härjedalens 

byggnadstradition, gärna flankerad av ett par uthusbyggnader.74  

I enlighet med gällande rätt är det således tveksamt om en sådan allmänt hållen motivering 

uppfyller den tydlighet som krävs för att planbestämmelsen ska kunna förstås.75 Den enskilde 

ska som tidigare nämnts kunna förstå bestämmelsens innebörd och konsekvenser. För den 

enskilde är det dock i aktuellt fall svårt att förstå innebörden av bestämmelsens reglering, då 

bestämmelsen indirekt ställer krav på att denne på ett tydligt sätt ska kunna förstå vad som utgör 

byggnadstradition i Härjedalen. Det är diskutabelt om bestämmelsen kan förstås utifrån rådande 

planomständigheter, vilket annars kan höja tydligheten.76  

  

                                                 
71 Plankarta över Funäsdalen 27:13. 
72 Boverket 2014a, s. 23. 
73 Se exempelvis Designprogram för Härjedalen 2006, s. 4.  
74 Planbeskrivning Funäsdalen 27:13, s. 7 f.  
75 Se exempelvis P 8833-13. 
76 Se P 8833-13 och P 4972-13.  
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4. Tydlighetskravet i relation till bygglovsprocessen 
 

I kapitlet presenteras vilka olika problem som planbestämmelser som inte uppfyller 

tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st kan föranleda vid bygglovsprocessen. Kapitlet bygger på vilka 

problem intervjuade bygglovshandläggare identifierar med tidigare redovisade 

planbestämmelser och bestämmelser som liknar dessa.  

Inledningsvis presenteras i avsnitt 4.1 svårigheterna att bedöma om åtgärden är planenlig och 

därmed i enlighet med den otydliga bestämmelsen. Vidare redogörs i avsnitt 4.2 vilka problem 

som kan uppstå vid bedömning om tillåten liten avvikelse från otydlig bestämmelse. 

Avslutningsvis presenteras i avsnitt 4.3 vilka övergripande problem i bygglovsprocessen som 

otydliga bestämmelser kan föranleda.    

 

4.1 Bedömning om åtgärden är planenlig  

Tidigare redovisad planbestämmelse om att [N]ya byggnader inom planområdet ska utformas 

med hög arkitektonisk kvalitet och med stor omsorg kring detaljer77 är ett exempel på när 

handläggaren måste göra en subjektiv bedömning utan konkreta referensramar. Sett utifrån 

reglerna om när bygglov ska beviljas i enlighet med 9 kap. PBL kan sådan bestämmelse 

föranleda uppenbara problem. I synnerhet då det även framgår av planbeskrivningen till aktuell 

bestämmelse att nybyggnation ska gestaltas så att det påvisas att denna är byggd i nutid.78 För 

bygglovshandläggaren blir det svårt att över huvud taget avgöra om planerad åtgärd är planenlig 

och ska beviljas med stöd av PBL 9:30 1 st 1 p a. Av paragrafen framgår att bygglov ska ges 

om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Handläggaren måste således avgöra om 

åtgärden är i enlighet med den föreskrivna arkitektoniska kvalitén och nutida gestaltning. Denne 

måste därmed grunda sitt beslut baserat på en subjektiv bedömning utan att planhandlingarna 

bistår med tydliga referensramar.  

Bygglovshandläggaren Erik anser att bedömning av en otydlig planbestämmelse utan övriga 

referensramar leder till en rättsosäkerhet som kan få stora konsekvenser.79 Han identifierar 

problem med att bevilja bygglov i enlighet med PBL 9:30 i ärenden då bestämmelsen inte 

uppfyller tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st. Enligt Erik härleds problematiken till att otydliga 

planbestämmelser ger upphov till flera tolkningsmöjligheter, vilket gör det svårt att bedöma om 

                                                 
77 Plankarta över Artilleristen 1. 
78 Planbeskrivning över Artilleristen 1, s. 12. 
79 Intervju med ”Erik”. 
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den planerade åtgärden är planenlig. Bygglovshandläggarna Gustav och Johan anser att det blir 

än mer problematiskt att avgöra om åtgärden är planenlig i de fall då övriga planhandlingar inte 

förtydligar bestämmelsen.80 Om åtgärden bedöms som planenlig ska därefter bygglov beviljas 

med stöd av PBL 9:30 1 st 1 p a och eftersom åtgärden i ett sådant scenario bedömts som 

planenlig kontaktas inte grannar och övriga sakägare.81 Här kan det enligt handläggarna uppstå 

problem genom att det i samband med att huset byggs inkommer klagomål från grannarna, 

klagomål som rör att byggnationen inte följer detaljplanen genom att åtgärden exempelvis inte 

följer bestämmelse om viss tradition eller gestaltning. Grannarna hävdar alltså att åtgärden är 

planstridig och att de med stöd av PBL 9:25 1 st 1 p i rollen som sakägare skulle haft rätt att 

yttra sig om bygglovet. Då sådana planbestämmelser ger upphov till flera tolkningsmöjligheter 

gällande planenligheten kan det föranleda vitt skilda bedömningar. Enligt Erik är det i sådana 

situationer vanligt att bygglovshandläggaren gör ett grannehörande för säkerhets skull, även om 

byggnadsnämnden finner åtgärden som planenlig.  

Om en detaljplan reglerar ett större område kan de olika tolkningsmöjligheterna föranleda 

problem som sträcker sig över tid. I fall då en planbestämmelse reglerar att viss tradition ska 

följas blir det enligt Erik och Gustav svårt att bedöma planenligheten av ett annat skäl och det 

är om åtgärden ska beviljas med stöd av PBL 9:30 1 st 1 p b. Av lydelsen i punkten framgår att 

bygglov ska beviljas om åtgärden avviker från detaljplan men beviljats vid tidigare 

bygglovsprövning. Tidigare avvikelser kan således få prejudicerande effekter.82 Problemet är 

enligt Erik att bestämmelsen över tid kan ha tolkats på olika sätt av handläggarna och att det 

därmed blir svårt att urskilja om tidigare beviljade bygglov följt eller avvikit från regleringen 

om viss tradition. Erik hävdar att det i förlängningen kan leda till en situation inom planområdet 

där nästan all utformning blir tillåten och att bestämmelsen om att traditionen ska följas därmed 

urvattnas. Det innebär enligt honom att bestämmelsen blir än mer svårtillämpad.  Konsekvensen 

av detta är enligt honom att det i slutändan blir svårt att neka bygglov grundat i att det inte följer 

viss tradition. Planbestämmelsen blir således i praktiken utan verkan.  

Bygglovshandläggarna anser även att sådana bestämmelser om att viss tradition ska följas och 

dylikt kan föranleda problem för byggherren att upprätta planenliga bygglovshandlingar. Det 

gäller i synnerhet om denne inte är bosatt inom regionen och saknar uppfattning gällande 

lokaltraditionen. Det är alltså inte enbart bygglovshandläggaren som drabbas av problemen med 

                                                 
80 Intervju med ”Gustav” och ”Johan”. 
81 Se exempelvis P 7444-13 om grannehörande vid beviljat bygglov. 
82 Prop. 1989/90:37, s. 56.  
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att bedöma om åtgärden är planenlig. Om byggherren anlitat en konsult, exempelvis en arkitekt, 

för upprättandet av bygglovshandlingarna så hamnar denne i samma svåra sits. Problemen med 

otydliga planbestämmelser och planenlig handling delas därmed av olika aktörer. För 

byggherren eller den anlitande konsulten blir det svårt att upprätta planenlig handling och för 

bygglovshandläggaren uppstår problem med att bedöma denna utifrån PBL 9:30.  

Om bestämmelsen hänvisar till ett designprogram kan det enligt Erik ibland ge viss ledning, 

problemen med sådan hänvisning är dock många enligt honom. För det första kan en sådan 

handling vara omfattande och därmed vara svåröverskådlig. För det andra kan 

designprogrammet ha ändrats sedan planen vunnit laga kraft, vilket i sin tur försvårar tolkningen 

av bestämmelsen. Det designprogram som planbestämmelsen hänvisar till ska användas vid 

tolkningen, även om programmet ändrats sedan planen vunnit laga kraft. Det innebär att 

bygglovshandläggaren måste hitta den version av programmet som gällde då planen 

upprättades. Om det finns flera olika versioner av designprogrammet kan det således bli 

problematiskt att hitta rätt och Erik finner att sådan sökning upptar onödigt mycket tid. Vidare 

anser han att bestämmelser som hänvisar till designprogram och liknande låser detaljplanen för 

framtiden, alltså att framtida utformning blir låst till ett designprogram som vid en framtida 

bygglovsprövning eventuellt är förlegad.  

Erik identifierar andra typer av problem i de fall då planbestämmelsen stadgar en otydlig åtgärd 

och svåruppföljd bestämmelse som till exempel [V]erksamhet får inte vara störande för 

omgivningen.83 Han anser att det utifrån bestämmelsen blir svårbedömt vad som kan vara 

störande för en person och inte för en annan. I förlängningen blir det enligt Erik därmed svårt 

att bedöma om åtgärden är planenlig eller inte. I aktuellt fall framgår det av planbeskrivningen 

att det är bullerstörning som avses med vidare hänvisning till riktlinjer som ska följas.84 Enligt 

planbeskrivningen ska verksamhetsutövaren avhjälpa störningen om dessa riktlinjer i framtiden 

överskrids, bestämmelsen har därmed en retroaktiv verkan. Enligt Erik klargör det dock inte 

situationen då han finner att sådant avhjälpande av störning knappast kan ske med stöd av en 

planbestämmelse. Han menar att det blir otydligt då det troligtvis ligger utanför en 

bestämmelses regleringsområde att kunna komma med sådana avhjälpandekrav i efterhand och 

att det snarare är reglerna i MB som ska tillämpas. Om det i framtiden skulle uppkomma 

klagomål gällande att åtgärden är planstridig vet Erik således inte om han kan kräva avhjälpande 

                                                 
83 Plankarta över Bandvagnen 1. 
84 Planbeskrivning över Bandvagnen 1, s. 12. 
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med stöd av planbestämmelsen. Bestämmelsen blir av den anledningen svår att följa upp enligt 

honom. 

4.2 Bedömning om åtgärden kan tillåtas som liten avvikelse 

I fall då plankartan har en bestämmelse som inte uppfyller tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st kan 

det av vad som framkommit vara svårt för bygglovshandläggaren att avgöra huruvida åtgärden 

är planenlig i enlighet med PBL 9:30 eller inte. Om åtgärden inte uppfyller rekvisiten i PBL 

9:30 aktualiseras bland annat PBL 9:31 b 1 p och regeln om liten avvikelse som kan tillåtas. 

Det innebär att om den ansökta åtgärden avviker från detaljplanen kan bygglov ändå beviljas, 

förutsatt att avvikelsen är att anse som liten och förenlig med detaljplanens syfte.85 Enligt 

bygglovshandläggarna i denna studie är det inte enkelt att tillämpa PBL 9:31 b 1 p i ärenden då 

åtgärden avviker från en otydlig bestämmelse.  

Gustav erinrar sig ett ärende där uppenbara problem uppstod vid bedömningen av tillåten liten 

avvikelse till följd av en otydlig planbestämmelse.86 I aktuellt ärende skulle nybyggnation enligt 

bestämmelsen följa viss tradition. Byggherren ville i ärendet utforma komplementbyggnad med 

stenfasad, varpå handläggarna inledningsvis fick ta ställning till huruvida detta följde 

traditionen. I bedömningen kom handläggarna fram till att det inte följde traditionen och att 

åtgärden inte kunde bedömas som planenlig. Däremot kunde stenfasad på 

komplementbyggnadens ena sida tillåtas som liten avvikelse i enlighet med PBL 9:31 b 1 p. 

Om hela komplementbyggnaden hade varit beklädd med stenfasad skulle det enligt Gustav varit 

en för stor avvikelse från den föreskriva traditionen och därmed inte tillåtas. Gustav ställer sig 

tveksam till om de hade tillåtit avvikelsen i fall åtgärden gällt huvudbyggnaden.  

Till följd av sådana och liknande bestämmelser som otydligt reglerar tillåten utformning 

grundar de bedömningen enligt Gustav om åtgärden följer bestämmelsen i huvudsak. Om den 

gör det kan liten avvikelse tillåtas, men det blir svårbedömt och godtyckligt enligt honom, i 

synnerhet då övriga planhandlingar inte kan bistå med ledning i frågan. För att kunna göra en 

bedömning huruvida åtgärden inte avviker för mycket från föreskrivna otydliga 

utformningskrav måste de ofta rådfråga stadsarkitekten enligt honom.  

Av rättspraxis framgår att bedömningen om tillåten avvikelse inte ska baseras enbart på tal och 

mått utan den får ses i förhållande till omgivningsmiljön.87 Det kan möjliggöra viss ledning i 

                                                 
85 Didón et al. 2016b, lagkommentar till PBL 9:31 b 1 p. 
86 Intervju med ”Gustav”. 
87 RÅ 1990 ref. 53 II och RÅ 1990 ref. 91 I. 
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fall då avvikelse från otydlig utformningsbestämmelse ska bedömas. Gustav identifierar dock 

flera problem gällande detta. Ett problem är enligt honom när planbestämmelsen formuleras så 

att avsteg kan göras, som exempelvis tidigare redovisade bestämmelse om att färgsättning ska 

harmonisera med bygdens tradition. Det innebär således att färgsättningen inte helt måste följa 

kulören på omgivande byggnation utan att vissa avsteg gällande detta kan göras. I sådana 

situationer uppstår problem vid bedömningen om åtgärden avviker för mycket i förhållande till 

den av bestämmelsen tillåtna. Alltså, om avvikelsen är större än den avvikelse som 

bestämmelsen tillåter. Sådana avvikelsebedömningar är enligt Erik i mångt och mycket helt 

godtyckliga.88 Det är en uppfattning som delas av Gustav. Han anser att det är betydligt mer 

problematiskt än de fall handläggaren har något objektivt mätbart att förhålla sig till, såsom att 

bedöma avvikelse från mätbara bestämmelser exempelvis sådana som reglerar tillåten 

byggnadsarea. 

4.3 Övergripande problem som otydliga bestämmelser medför 

I fall då planbestämmelsen inte uppfyller tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st kan av vad som 

framkommit flera problem uppstå vid efterföljande bygglovsprövning och övriga frågor 

gällande rättssäkerheten uppstå. Caesar och Lindgren argumenterar för att olagliga 

planbestämmelser ger ett uttryck för bristfällig myndighetsutövning.89 Även om otydliga 

bestämmelser i sig inte saknar stöd i 4 kap. PBL, kommunen får exempelvis detaljreglera 

utformningen på byggnader i enlighet med PBL 4:16 1 p, så bör bestämmelser som inte 

uppfyller tydlighetskravet ses som sådan bristfällig myndighetsutövning. I realiteten kan 

otydliga bestämmelser föranleda långvariga problem för berörda parter, till följd av två viktiga 

faktorer. Av PBL 4:38 framgår att detaljplanen gäller till dess den ändras eller upphävs. Efter 

att planen vunnit laga kraft gäller de bestämmelser som intagits på plankartan, även om de är 

otydliga eller rent av saknar lagstöd.90 Det innebär således att allmänheten och direkt berörda 

parter av detaljplanen har dessa otydliga bestämmelser att förhålla sig till, även om dess 

regleringsområde inte på ett fullgott sätt framgår.   

Caesar och Lindgren fann i sin studie att 39 % av detaljplanerna i urvalet hade otydliga 

planbestämmelser.91 Problemen som handläggarna i denna studie beskriver torde därmed inte 

utgöra något som bara existerar i begränsad omfattning, utan det är ett problem som troligtvis 

                                                 
88 Intervju med ”Erik”. 
89 Caesar och Lindgren 2009, s. 25.  
90 Se MÖD 2012:29. 
91 Caesar och Lindgren 2009, s. 25. 



20 

 

delas av flera bygglovshandläggare i landet. Enligt Erik skapar bestämmelser som inte uppfyller 

tydlighetskravet en rättsosäkerhet i bygglovsprocessen då otydliga planbestämmelser möjliggör 

flera olika tolkningsmöjligheter.92 Han menar att det blir rättsosäkert om byggnadsnämnden 

tolkat bestämmelsen på ett visst sätt och beviljat bygglovsansökan, medan överinstans vid 

överklagan tolkar bestämmelsen annorlunda och följaktligen upphäver bygglovet. För 

bygglovshandläggaren skapar detta enligt Erik en osäkerhet om när grannar ska höras, det vill 

säga om åtgärden är i enlighet med PBL 9:30 eller om den är planstridig och grannehörande 

enligt PBL 9:25 1 st 1 p ska göras. Johan hävdar att det även är vanligt att bygglovshandläggarna 

tolkar en otydlig planbestämmelse på olika sätt.93 Enligt honom är det inte önskvärt och han 

betonar vikten av att samsyn inom gruppen som handlägger bygglovsärendet råder. För att hitta 

en sådan samsyn så håller de enligt honom möten gällande ärendet så att samtliga involverade 

tolkar den otydliga bestämmelsen på samma sätt. 

Gustav finner även ett samband mellan otydliga planbestämmelser och antalet gånger begäran 

till byggherren ställs att denne ska inkomma med kompletteringar av bygglovsansökan.94 Det 

beror enligt honom på att byggherren i sådana lägen ofta har svårt att förstå och implementera 

bestämmelsen i ansökan. I sådana situationer brukar handläggarna, enligt Gustav, i ett tidigt 

skede försöka klargöra bestämmelsen för byggherren så att denne vet vad den har att förhålla 

sig till och i slutändan inkomma med en planenlig ansökan. Det kan dock krävas ett antal 

kompletteringar innan ansökan kan godkännas. Enligt Gustav känns det inte bra och han 

upplever sig själv som omständlig i sådana situationer.  

Enligt Johan kan det bli kostsamt för byggherren i ärenden då otydliga planbestämmelser 

förekommer. Om byggherren exempelvis har anlitat en arkitekt för upprättandet av 

bygglovshandlingen är det vanligt att denne tolkat bestämmelsen på ett sätt som inte kan 

beviljas. Enligt Johan måste då handläggaren inledningsvis försöka klargöra bestämmelsen för 

arkitekten så att denne kan inarbeta bestämmelsen så att handlingen blir planenlig. Att ändra 

bygglovshandlingen så att den kan passera som planenlig ökar tidsåtgången för arkitekten och 

därmed även kostnaden för byggherren. Johan bedömer även att otydligheten kan föranleda mer 

långtgående kostnader och att ärendet kan dra ut på tiden så pass att planerad byggstart förskjuts 

                                                 
92 Intervju med ”Erik”. 
93 Intervju med ”Johan”. 
94 Intervju med ”Gustav”. 



21 

 

på framtiden. Om exempelvis investerare är inblandande och kontraktsarbeten tecknade kan 

otydligheten således medföra väsentliga omkostnader för byggherren. 

En annan konsekvens som bygglovshandläggarna i studien identifierar är att otydliga 

planbestämmelser tar lång tid att utreda då otydligheten i flera situationer föranleder att 

bygglovshandläggaren måste göra en godtycklig bedömning. I slutändan leder således 

otydligheten till att bygglovsprocessen dels förlängs och dels blir rättsosäker. Det hade kunnat 

förhindrats enligt handläggarna i denna studie genom att bestämmelser som ger upphov för 

godtycklig bedömning och flera tolkningsmöjligheter undvikits. Om tydlighetskravet i PBL 

4:32 2 st är uppfyllt eller inte får således uppenbara konsekvenser i den efterkommande 

handläggningen. Det gäller såväl mindre problem som spörsmål kollegor emellan och mer 

graverande problem gällande rättssäkerheten i bygglovsprocessen.  
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5. Diskussion 
 

Av vad som framkommit kan planbestämmelser som inte uppfyller tydlighetskravet i PBL 4:32 

2 st få olika konsekvenser som påverkar bygglovsprocessen. Eventuellt saknar de som upprättat 

detaljplanen kännedom om de svårigheter som kan uppstå vid tolkning av denna. 

Konsekvenserna som följaktligen kan uppstå är inte att betrakta som ringa där bara en begränsad 

skara drabbas. Det påverkar i stort sett alla som på något vis kommer i kontakt med planen; 

vare sig det är bygglovshandläggaren, byggherren eller för den delen allmänheten.  

Otydligheten kommer även att vara en del av detaljplanen ända fram till den ändras eller 

upphävs. Potentiellt kan alltså bestämmelsen otydligt reglera tillåten användning i området för 

all framtid. I ljuset av denna problematik är lagstiftarens tidigare nämnda intention att 

planbestämmelser ska utformas så att medborgarinflytandet främjas intressant. Här är det alltså 

oerhört viktigt att allmänheten är aktiv under planprocessen och identifierar eventuella 

otydligheter innan planen vunnit laga kraft. Efter lagakraftvunnen plan har de precis som alla 

andra att förhålla sig till den otydlig reglering som är föreskriven. Allmänheten har således en 

viktig roll i att undvika förekomsten av bestämmelser som inte uppfyller tydlighetskravet i PBL 

4:32 2 st. Det är dock diskutabelt om allmänheten ska behöva anta rollen som granskare. 

Allmänhetens roll bör primärt vara att inkomma med synpunkter gällande den avsedda 

regleringen, inte granska huruvida den kan förstås. Det bör åligga dem som upprättar planen att 

ha tillräcklig kunskap om hur bestämmelser ska formuleras så att den avsedda regleringen 

tydligt framgår. Om förekomsten av otydligheter beror på ett allmänt förbiseende eller 

stressande faktorer under planprocessen har inte undersökts i denna studie. Oavsett vad orsaken 

till uppkomsten är bör det dock ses som ett resultat av en bristfällig myndighetsutövning.  

Det är av flera anledningar alarmerande att bygglovshandläggarna finner att otydliga 

planbestämmelser kan leda till en rättsosäker och utdragen bygglovsprocess. En anledning är 

den att det erfordrar tidsresurser för att byggnadsnämnden själv måste utreda vad bestämmelsen 

egentligen avser att reglera. Bygglovshandläggaren saknar i sådana ärenden således en tydlig 

beslutsgrund att utgå ifrån. Om bestämmelsen inte heller kan förstås i ljuset av andra 

planhandlingar och övriga omständigheter är denne i slutändan bunden till att göra en 

godtycklig bedömning gällande regleringen. Det är förståeligt att handläggarna i denna studie 

hellre lägger den tiden på mer konstruktiva arbetsuppgifter.  
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En annan anledning är att otydliga planbestämmelser torde påverka förtroendet för det 

kommunala planmonopolet och bygglovsprocessen som sådan. Det gäller i synnerhet för 

byggherren som söker att få igenom en planenlig åtgärd. Eftersom otydliga planbestämmelser 

i flera fall föranleder nästan obegränsade tolkningsmöjligheter så har byggherren i stort sett 

samma problem som handläggaren för ärendet. Den stora skillnaden är dock att byggherren ska 

upprätta handlingen medan handläggaren ska bedöma planenligheten av denna. Otydliga 

planbestämmelser, i synnerhet när det kommer till utformning, rimmar således illa med PBL 

9:30 om när planenlig åtgärd ska beviljas. Det gäller främst när det i bestämmelsen nästintill 

har uppställts utopiska krav gällande exempelvis tradition eller hög gestaltningskvalité. Att 

över huvud taget upprätta en sådan handling som direkt är planenlig bör snarare ses om en 

lyckoträff än att detaljplanen varit tydlig i frågan.  

Enligt vad som framkommit får handläggarna ofta skicka ut ett flertal begäranden om 

komplettering till byggherren innan denne kan inkomma med en handling som eventuellt kan 

passera som planenlig. Om åtgärden i slutändan bedöms som planenlig kan det vara en 

uppfattning som inte delas av övriga berörda inom planområdet, alltså att de finner åtgärden 

som planstridig och att de därmed skulle ha hörts i ärendet. Baserat på att 

tolkningsmöjligheterna nästintill är oändliga i sådana ärenden, kan det alltid argumenteras för 

att åtgärden strider mot planen. Prövningen blir därmed rättsosäker och för handläggaren skapar 

det en oro över om även andra kommer att bedöma åtgärden som planenlig i enlighet med PBL 

9:30. 

Rättssäkerhetsproblematiken genomsyrar även de fall då liten avvikelse från en otydlig 

planbestämmelse i enlighet med PBL 9:31 b 1 p ska göras. Svårigheterna gällande prövningen 

av planenligheten färgar således även bedömningen av tillåten liten avvikelse. Den uppenbara 

problematiken härleds primärt till hur och vilka avsteg som kan tillåtas; då det i första läget är 

oklart vad som är tillåtet. Att handläggarna redogör för att den bedömningen i sådana lägen ofta 

är helt godtycklig är förståelig men likväl illavarslande. Godtyckligheten är förståelig då 

handläggaren saknar möjlighet att tydligt mäta vad och hur mycket ansökt åtgärd avviker från 

den otydliga bestämmelsen. I ärenden där till exempel bestämmelsen föreskriver att viss 

tradition ska följas måste således bygglovshandläggaren först klargöra vad som utgör 

traditionen och det torde i sig inte vara en enkel uppgift. Exempelvis måste handläggaren i 

sådant ärende söka svar i lokal byggnadshistoria och vidare bedöma inom vilken tidsperiod 

bygdens tradition återfinns. Om handläggaren kommer fram till en bedömning om vad åtgärden 

avviker från blir nästa bedömning om hur mycket den avviker från bestämmelsen, alltså om den 
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avviker tillräckligt lite för att kunna beviljas som liten avvikelse i enlighet med PBL 9:31 b 1 

p. Här är det förståeligt att handläggarna berättar att de söker stöd hos stadsarkitekten och 

dennes subjektiva bedömning i sådant ärende. Det är illavarslande då det precis som vid 

bedömningen av planenligheten nästintill råder obegränsade tolkningsmöjligheter och därmed 

föranleder en rättsosäkerhet i bygglovsprocessen. 

I ärenden där bestämmelsen föreskriver att vissa avsteg får göras blir bedömningen av liten 

avvikelse ännu mer oklar. Det gäller exempelvis tidigare nämnda bestämmelse om att 

[F]ärgsättningen skall harmonisera med bygdens traditionella färgsättning. För att bedöma 

detta måste bygglovshandläggaren nästintill slå knut på sig själv. Denne måste inledningsvis 

bedöma om åtgärden avviker tillräckligt lite i enlighet med bestämmelsen och därmed är 

planenlig; eller om den avviker för mycket och således är planstridig. Om den avviker för 

mycket ska följaktligen bedömning göras om den avviker tillräckligt lite för att passera som 

liten avvikelse. Här blir det onekligen snurrigt och reglerna i PBL blir svårtillämpbara.  

Planbestämmelser som inte uppfyller tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st har således utan tvekan 

en reell inverkan på bygglovsprocessen. Frågan är dock om och hur otydliga bestämmelser 

skulle kunna undvikas och hur detta på ett önskvärt sätt implementeras i planprocessen. Som 

tidigare nämnts har Boverket argumenterat för att länsstyrelsen ska få ett ökat mandat med 

möjlighet att kunna upphäva detaljplanen om formaliakraven i PBL väsentligt åsidosatts. Om 

det skulle ske är det möjligt att färre otydliga detaljplaner vinner laga kraft eftersom 

länsstyrelsen i ett sådant scenario ska ha tillsyn över att tydlighetskravet under planprocessen 

efterlevs. För att länsstyrelsen ska få ett sådant mandat krävs dock lagändringar i PBL och 

eventuella konsekvenser av detta har inte undersökts i denna studie. Ett mer realiserbart förslag 

är att de som upprättar detaljplanen får en större insikt och kunskap i hur otydliga bestämmelser 

påverkar hela bygglovsprocessen. Sådan kunskap uppnås lämpligen genom utbildning och i 

denna bör förslagsvis dialog med bygglovshandläggare, arkitekter och byggherrar ingå. På så 

vis skulle de som upprättar detaljplanen kunna få insikt om den händelsekedja som kan triggas 

igång vid otydlighet, alltså vad medför detaljplanen och dess bestämmelser från jord till bord. 

Om sådan kunskap kunde uppnås skulle det främja bygglovsprövningen på flera sätt, från det 

stora till det lilla. Prövningen skulle i ett sådant scenario bli mer rättssäker och tidsåtgången 

begränsas. För byggherren blir det i sådant fall enklare att upprätta planenliga 

bygglovshandlingar och för handläggaren enklare att bedöma dessa. Det skulle i sin tur främja 

den tidseffektiva och rättssäkra bygglovsprocess som eftersträvas.   



25 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 
Offentligt tryck 

Regeringens propositioner (Prop.) 
Prop. 1985/86:1. Med förslag till ny plan- och bygglag.  

Prop. 1989/90:37. Om ingripanden mot olovlig kontorisering, m. m.  

Prop. 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. 

Prop. 2010/11:63. Komplettering av den nya plan- och bygglagen.  

 

Rättspraxis 

Regeringsrättens årsbok 
RÅ 1990 ref. 53 II. 

RÅ 1990 ref. 91 I. 

 

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen 
MÖD 2012:29, Mark- och miljööverdomstolens dom 2012-01-31 i mål P 6568-11. 

P 10275-12, Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-10-09. 

P 7444-13, Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-11-21. 

P 4972-13, Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-01-30. 

P 8833-13, Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-05-16. 

P 2012-16, Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-09-17. 

P 2664-16, Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-09-23. 

P 11466-15, Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-12-16. 

 

Litteratur 

Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, elfte upplagan, Uppsala, Iustus Förlag 

AB, 2015. ISBN: 978-91-7678-875-2. 

 

Caesar, Carl och Lindgren, Eidar, Kommunernas detaljplanebestämmelser. Lagstöd? 

Tydlighet?, Rapport 4:108, Stockholm, avdelningen för fastighetsvetenskap vid Kungliga 

Tekniska Högskolan, 2009. ISSN: 0348:9469. ISBN: 978-91-85783-11-3. 

  

Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar, Markexploatering, upplaga 5:2, Stockholm, Norstedts 

Juridik AB, 2015. ISBN: 978-91-39-20744-3. 

 



26 

 

Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt – en introduktion, andra upplagan, Uppsala, 

Iustus Förlag AB, 2012. E-bok med talsyntes, inläst år 2012 för Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket.  

 

Myndighetsmaterial 

Boverket, Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5 

DPB 1), 2014b.  

 

Boverket, PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen: planbestämmelser för 

detaljplan 3 november 2012 – 1 januari 2015, 2014a.  

[http://www.boverket.se/contentassets/29bb9be3ab61460992c1558ba2acfe4b/planbestammels

er-for-detaljplan-3-november-2012_1-januari-2015.pdf] Hämtad: 2017-03-30. 

 

Boverket, Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen, 2007.  

[http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/tydligare_statligt_ansvar_

i_pbl.pdf] Hämtad: 2017-05-15. 

 

Härjedalens kommun, Designprogram – Råd och riktlinjer för husutformning i Härjedalens 

kommun, Miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun, 2006.  

[https://kommun.herjedalen.se/download/18.6f97a8ab11e4b7d0d2280001204/144466712652

6/Designprogram%2B061016%2Bweb.pdf] Hämtad: 2017-04-28. 

 

Lagkommentarer 

Didón, Lars Uno, Magnusson, Lars, Molander, Stefan, Adolfsson, Camilla och Hjalmarsson, 

Johan, lagkommentar till plan- och bygglagen (2010:900), 2016a, Zeteo. Hämtad: 2017-04-05. 

 

Didón, Lars Uno, Magnusson, Lars, Molander, Stefan, Adolfsson, Camilla och Hjalmarsson, 

Johan, lagkommentar till plan- och bygglagen (2010:900), 2016b, Zeteo. Hämtad: 2017-05-10. 

 

Intervjuer 

Intervju med bygglovshandläggaren ”Erik”, utförd 2017-04-18 och 2017-04-28. 

Intervju med bygglovshandläggaren ”Gustav”, utförd 2017-04-19. 

Intervju med bygglovshandläggaren ”Johan”, utförd 2017-05-02. 

 

http://www.boverket.se/contentassets/29bb9be3ab61460992c1558ba2acfe4b/planbestammelser-for-detaljplan-3-november-2012_1-januari-2015.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/29bb9be3ab61460992c1558ba2acfe4b/planbestammelser-for-detaljplan-3-november-2012_1-januari-2015.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/tydligare_statligt_ansvar_i_pbl.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/tydligare_statligt_ansvar_i_pbl.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.6f97a8ab11e4b7d0d2280001204/1444667126526/Designprogram%2B061016%2Bweb.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.6f97a8ab11e4b7d0d2280001204/1444667126526/Designprogram%2B061016%2Bweb.pdf


27 

 

Plankartor 

Plankarta över Artilleristen 1, Östersunds kommun, laga kraft 2016-05-23.   

[http://www.ostersund.se/download/18.508c6c02154c8c83162428fe/1464072932214/559_Art

illeristen1_plankarta.pdf] Hämtad: 2017-04-12. 

 

Plankarta över Bandvagnen 1, Östersunds kommun, laga kraft 2016-07-19.  

[http://www.ostersund.se/download/18.224b03be15614633c86492f8/1469772297943/562_Ba

ndvagnen1_plankarta.pdf] Hämtad: 2017-04-11. 

 

Plankarta över Funäsdalen 1:5, Härjedalens kommun, laga kraft 2015-03-25. 

[https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e32718f/1444667095325/ink

om_20130903_Fun%C3%A4sdalen_1_5_Jonas_20130903+Sammanst%C3%A4lld+%28A1

%29+%281%29.pdf] Hämtad: 2017-04-11. 

 

Plankarta över Funäsdalen 27:13, Härjedalens kommun, laga kraft 2015-02-23.   

[https://kommun.herjedalen.se/download/18.7186ac8b14bbaea09871461/1444667077344/Fun

%C3%A4s+27-13+PK+LK+150223.pdf] Hämtad: 2017-04-11. 

 

Planbeskrivningar 

Planbeskrivning över Artilleristen 1, Östersunds kommun, laga kraft 2016-05-23.   

[http://www.ostersund.se/download/18.508c6c02154c8c8316242900/1464072952779/559_Ar

tilleristen1_planbeskrivning.pdf] Hämtad: 2017-04-12. 

 

Planbeskrivning över Bandvagnen 1, Östersunds kommun, laga kraft 2016-07-19. 

[http://www.ostersund.se/download/18.224b03be15614633c8649386/1469772317099/562_B

andvagnen1_Planbeskrivning.pdf] Hämtad: 2017-04-11. 

 

Planbeskrivning över Funäsdalen 1:5, Härjedalens kommun, laga kraft 2015-03-25. 

[https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e32708e/1444667096650/An

tagandehandling%2C+20130903.pdf] Hämtad: 2017-04-11. 

 

Planbeskrivning över Funäsdalen 27:13, Härjedalens kommun, laga kraft 2015-02-23.  

[https://kommun.herjedalen.se/download/18.7186ac8b14bbaea09871460/1444667077363/Fun

%C3%A4s+27-13+PGB+LK+150223.pdf] Hämtad: 2017-04-11.

http://www.ostersund.se/download/18.508c6c02154c8c83162428fe/1464072932214/559_Artilleristen1_plankarta.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.508c6c02154c8c83162428fe/1464072932214/559_Artilleristen1_plankarta.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.224b03be15614633c86492f8/1469772297943/562_Bandvagnen1_plankarta.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.224b03be15614633c86492f8/1469772297943/562_Bandvagnen1_plankarta.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e32718f/1444667095325/inkom_20130903_Fun%C3%A4sdalen_1_5_Jonas_20130903+Sammanst%C3%A4lld+%28A1%29+%281%29.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e32718f/1444667095325/inkom_20130903_Fun%C3%A4sdalen_1_5_Jonas_20130903+Sammanst%C3%A4lld+%28A1%29+%281%29.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e32718f/1444667095325/inkom_20130903_Fun%C3%A4sdalen_1_5_Jonas_20130903+Sammanst%C3%A4lld+%28A1%29+%281%29.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.7186ac8b14bbaea09871461/1444667077344/Fun%C3%A4s+27-13+PK+LK+150223.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.7186ac8b14bbaea09871461/1444667077344/Fun%C3%A4s+27-13+PK+LK+150223.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.508c6c02154c8c8316242900/1464072952779/559_Artilleristen1_planbeskrivning.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.508c6c02154c8c8316242900/1464072952779/559_Artilleristen1_planbeskrivning.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.224b03be15614633c8649386/1469772317099/562_Bandvagnen1_Planbeskrivning.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.224b03be15614633c8649386/1469772317099/562_Bandvagnen1_Planbeskrivning.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e32708e/1444667096650/Antagandehandling%2C+20130903.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e32708e/1444667096650/Antagandehandling%2C+20130903.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.7186ac8b14bbaea09871460/1444667077363/Fun%C3%A4s+27-13+PGB+LK+150223.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.7186ac8b14bbaea09871460/1444667077363/Fun%C3%A4s+27-13+PGB+LK+150223.pdf


 

 

Bilaga - Frågemanual 
 

Ser du några problem med att en bestämmelse reglerar att färgsättning ska följa viss tradition?  

Ser du några problem med att en bestämmelse föreskriver att hög arkitektonisk kvalité ska 

hållas och byggnad ska ha en nutida gestaltning? 

Hänvisningar till designprogram, ser du några problem gällande detta? 

Ser du några problem med svåruppföljda planbestämmelser eller andra otydliga föreskriva 

åtgärder?  

Vilka problem kan otydliga planbestämmelser föranleda vid bygglovsprövning i enlighet med 

9 kap PBL enligt dig? 

Hur bedöms planenligheten vid otydlighet? Vilka problem identifierar du? 

Hur bedöms liten avvikelse vid otydlighet? Vilka problem identifierar du? 

Tycker du att otydliga planbestämmelser påverkar bygglovsprocessen som sådan? 

  

 

 


