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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 

Trots att bostadsbyggandet har ökat betydligt de senaste åren, framför allt i storstadsregionerna, 

är bostadsbristen fortfarande stor i Sverige.1 Enligt Statistiska centralbyrån uppger 63% av 

landets kommuner att de har ett underskott på bostäder år 2015, vilket motsvarar områden där 

82 % av Sveriges befolkning bor.2 Det är framför allt i centralorterna problemet är som störst 

och nio av tio kommuner uppger att det kommer att behövas nyproduktion de närmaste åren. 

Bostadsbyggande tenderar att följa konjunktursvängar, med exempelvis nedåtgående trender 

efter 1990-talskrisen samt finanskrisen 2008.3  

 

En god tillgång på bostäder har, förutom en direkt nytta för privatpersoner, även en 

betydelsefull del i samhällets funktion. Förutom att bostadsbyggande stimulerar 

samhällsekonomin genom direkta investeringar i branschen, bidrar det också till en god tillgång 

på bostäder genom att underlätta flyttningar inom landet. På så sätt hjälper det matchningar på 

arbetsmarknaden genom en ökad möjlighet att nyttja rätt kompetens, på rätt plats och till rätt 

uppdrag.4 Med denna bakgrund finns det press på politiskt agerande för att lösa bostadsbristen, 

vilket kan ses i exempelvis Regeringens 22 steg för fler bostäder, där den sittande regeringen 

Löfven visar på en för låg bygg- och reformtakt under förra regeringens mandatperiod.5  

 

Precis i slutet av regeringen Reinfeldts mandatperiod infördes en lagreglering som klubbades i 

riksdagen 2014 och trädde i kraft 1 januari 2015. I Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 4 a § står 

det nu följande: 

”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 andr a 

ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner. 

Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag 

(2014:900).” 

 

                                                 
1 SCB 2015 
2 SCB 2015 
3 SCB 2015 
4 SCB 2015 
5 Regeringskansliet, 2016 
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Motiven med att införa en begränsning för kommunerna att ställa egna krav utöver de 

lagstadgade var bland annat att den skulle leda till ordning, tydlighet och likhet för alla 

kommuner. Vilket i sin tur skulle leda till ett billigare och effektivare byggande för 

byggföretagen och kommunerna, eftersom projektering och byggtekniker kan återanvändas 

över kommungränserna om reglerna är enhetliga i hela Sverige.6   

 

Genom propositioner, interpellationsdebatter och (debatt)artiklar kan det förstås att denna 

inskränkning i det kommunala planmonopolet blivit starkt kritiserat från flera håll. Kritiken är 

bland annat att tekniska framsteg och miljösmarta lösningar bromsas, eftersom en generell nivå 

lägger ribban för lågt. Till följd av det kan kommunerna inte gå före i omställningen till ett 

hållbart samhälle, som också är ett tydligt uttalat mål.  I den statliga offentliga utredningen En 

klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige7 sätts ett nationellt mål upp om inga nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären till år 2045, samt ytterligare en mängd etappmål. Utredningens 

slutsatser baseras på en bred parlamentarisk överenskommelse. Målen är mer ambitiösa än före 

utredningen och ställer krav på ett samordnat agerande från alla delar av samhället, där 

individers beteendeförändringar, teknisk innovation och ett smart långsiktigt samhällsbyggande 

är viktiga delar för att nå dessa mål.8  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka gällande rätt för regleringen av kommunala 

särkrav och relationen till argument och mål om ökat bostadsbyggande och klimatsmart 

byggande.   

 

- Vad är gällande rätt för regleringen av kommunala särkrav? 

- Vilka är argumenten för och emot denna lagstiftning, med fokus på PBL 8 kap. 4 a §?  

- Hur relateras detta till nationella mål om bostadsbyggande och klimatmål? 

 

 

 

 

                                                 
6 Prop. 2013/14:126 s. 217–218 
7 SOU: 2016:47 s.22 
8 SOU: 2016:47 s. 23 
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1.3 Material & metod  

I ett inledande skede har underlag som debattartiklar, interpellationsdebatt på ämnet 

kommunala särkrav, politiska måldokument samt statistik om bostadsbyggande och klimatmål 

används för att få en övergripande bild av intressekonflikter kring regleringen av kommunala 

särkrav. Vissa av dessa finns med som källor i uppsatsen, där det hittats relevant material för 

att belysa viktiga delar av särkravsregleringen, i förhållande till syftet. 

 

Materialet för denna uppsats kommer att bestå av lagtext, då främst av den studerade paragrafen 

PBL 8 kap. 4 a §. För att förstå den behöver också PBL 4 kap. 12 och 16 § studeras, då dessa 

två innebär undantag från 8 kap 4 a §. Hänvisningar görs också till Miljöbalkens 9:e kapitel, till  

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, Lag (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar samt Kommunallagen (1991:900) 

 

I paragrafen 8 kap. 4 § stadgas ett byggnadsverks tekniska egenskaper i lagtext. Vidare följer 

plan- och byggförordning (2011:338) och boverkets byggregler (BBR), som är en viktig del i 

att klargöra gällande rätt kring kommunala särkrav, då de bestämmer tillämpning av och 

specificerar lagen.  

 

Regleringen 8 kap. 4 a § har funnits i drygt två år, alltså relativt ny i svensk rätt. Att påföljden 

är att särkrav ogiltigförklaras vid förekomst, kan vara en del i att praxis inte uppkommit än.9  

Vad gäller befintlig kunskap på ämnet finns det en mindre studie om just tillämpningen av 

kommunala särkrav i praktiken i Kommunala särkrav: en studie om i vilket utsträckning 

kommunerna bryter mot förbudet PBL 8:4a, av Svensson & Torbäck 2016. I studien granskas 

bygglovshandlingar och exploateringsavtal i totalt 42 kommuner i Sverige. Resultatet är att en 

stor del av de granskade kommunerna (57 %) fortfarande ställer särkrav, trots 8 kap. 4 a §.10 

Det kan jämföras med en studie från år 2012 innan regleringen infördes, där det funnits att 71 

% av de granskade kommunerna ställde särkrav.11 Dessa har använts för att få en bild av läget 

i frågan, eftersom praxis inte har varit möjlig att studera inom ramen för denna uppsats. Syftet 

med uppsatsen har inte varit att undersöka den praktiska tillämpningen som följer av denna nya 

reglering, utan att förstå och förklara bakgrunden till 8 kap. 4 a § och kopplingen till viktiga 

mål om bostadsbyggande och klimatsmart byggande.  

                                                 
9 Svensson & Torbäck 2016 s.37 
10 Svensson & Torbäck 2016 s 39 
11 Traneus 2012, s.40 

https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.ub.umu.se/document/sfs27_sfs1991900?searchItemId=17052211265805d0367e8fad684c80bac41a0a477f586e!0000000000!sfs27_sfs1991900
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Objektiv, subjektiv och teleologisk metod har kombinerats för att på ett allsidigt sätt kunna 

besvara syftet.12 Lagtextens ordalydelse och huvudinnehåll har granskats och sedan har 

lagstiftarens intentioner tolkats genom förarbeten till lagen. För att kunna analysera och 

diskutera lagregleringens effekter och funktion på det studerade området kommunala särkrav 

och för att förstå argumenten kring den nya regleringen av kommunala särkrav har förarbeten i 

form av direktiv, statliga offentliga utredningar, propositioner samt motioner undersökts. 

Lagkommentarer från de juridiska databaserna Karnov och Zeteo och material från regering, 

myndigheter och organisationer såsom Boverket och Sveriges kommuner och landsting har 

använts i samma syfte.  

 

Doktrin, genom Ulf Jensens analys om kommunala särkrav i Ny Juridik 4:15 s.7 samt böckerna 

Markexploatering av Kalbro och Detaljplanehandboken av Adolfsson, båda från år 2015, har 

också varit till hjälp. Därtill akademiska texter, Kommunala särkrav: en studie om i vilket 

utsträckning kommunerna bryter mot förbudet PBL 8:4a, Svensson& Torbäck 2016, samt 

Kommuners krav på bostadsbyggande av Charlotte Traneus år 2012, för att komplettera 

kunskapen från de primära rättskällorna. Det här är speciellt är viktigt med tanke på att praxis 

saknas på området i dagsläget, vilket kan minska problemet med att utreda gällande rätt till 

fullo, där praxis vanligtvis ingår.  

 

I uppsatsen har citat ofta lyfts fram för att bidra med belysande exempel och för att ge uppsatsen 

en nära koppling till det material som använts. Materialet som valts ut har eftersträvats belysa 

problematiken mellan målsättningarna och argumenten om ökat bostadsbyggande och 

klimatsmart byggande på ett objektivt och rättvist sätt.13 Genom att öka transparensen kan 

läsaren själv dra slutsatser och analysera materialet vilket syftar till att öka studiens 

trovärdighet. 

 

 

 

                                                 
12  Zetterström 2012 s.88 

13 Uppsatsens del med rubrik För reglering PBL 8 kap. 4 a § är inte lika omfattande som Mot reglering PBL 8 

kap. 4 a § eftersom argument för regleringen även visas genom tidigare kapitel. 
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2 Resultat 

2.1 Kommunala särkrav på tekniska egenskaper  

Hur ett byggnadsverk ska byggas och vilka tekniska egenskaper det ska ha, kan ses i PBL 8 kap 

4 §. Paragrafen har tio punkter som innehåller krav på bärförmåga och beständighet, 

brandskydd, hälso- och miljöskydd, energihushållning, lämplighet och säkerhet för 

användande, tillgänglighet samt hushållning av vatten och avfall.14  Vad det här innebär i 

praktiken finns närmare beskrivet i Plan och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler 

(BBR).15 I PBL 16 kap. 2 § meddelas att regeringen får införa förordningen och i PBF 3 kap. 

7–22 §§ konkretiseras bestämmelserna PBL 8 kap. 4 §.  

 

Sedan 2011 har dåvarande boverkets konstruktionsregler (BKR) ersatts av de europeiska 

konstruktionsstandarderna (EKS) som samlar de europeiska och nationella reglerna. Sedan dess 

gäller EKS i samband med PBL 8 kap. 4 § och PBF 3 kap. 7–8 §§16. EKS gäller vid nybyggnad, 

tillbyggnad, ändringar och rivnings- och markarbete PBL 8 kap. 2 §.  

 

I PBF 10 kap. 3 § ges Boverket uppdraget att förtydliga tillämpningen på området om tekniska 

krav vid byggande, genom Boverkets författningssamling (BFS) där alltså de tekniska kraven 

specificeras på respektive område. Det finns också allmänna råd, som består av ”generella 

rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna i denna författning och anger hur någon 

lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna…”.17   I och med PBF:s 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, upphävs förordningen (1994:1215) om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., från år 2012. 

 

I de senaste föreskrifterna (BFS 2016:13) kan det utläsas att de tekniska kraven på byggnationer 

har olika karaktär. Kapitlen inleds med en allmän princip, exempelvis med att statuera att 

”Byggnader ska utformas så att risken för olyckor…. begränsas.”18 för att sedan gå in på 

specifika krav och allmänna råd. Flertalet krav och råd utgår från en miniminivå. Ett exempel 

kan vara att privata bostäder ska ha en innertakhöjd på minst 2,40 meter,19 eller att det ska 

                                                 
14 Plan- och bygglag 2010:900 uppdaterad genom (2016:537) 10. bredbandsanslutning lades till år 2017 
15 Lagrådsremiss: En enklare planprocess. s.208 
16 Boverket 2017 
17 Boverket 2016 s.7 
18 Boverket 2016 s.121 
19 Boverket 2016 s.27 
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finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, där personer vistas mer än tillfälligt.20 

Andra krav har karaktären av att fastställa mer specifika egenskaper än så. En ledstång bör vara 

0,9 meter hög, varken mer eller mindre.21 Gällande energihushållningen i en byggnad är kraven 

utformade på liknande definitiva sätt. Genom fyra geografiska zoner, byggnadstyp och 

uppvärmningssätt, bestäms hur energieffektiv byggnaden ska vara. Ett eluppvärmt småhus i 

zon 1, där det är som kallast, ska förbruka 95 kWh/m2 och år, och för ett flerbostadshus gäller 

85 kWh/m2 och år. I den södra landsdelen, zon 4, gäller 50 respektive 45 kWh/m2 och år, för 

dessa kategorier. Sedan 2006 ska nybyggda hus och byggnader som säljs enligt lag ha en aktuell 

energideklaration,.22 För att klassificera sitt hus med låg och mycket låg energianvändning krävs 

75% respektive 50% av tillämpligt tabellvärde, och att byggherren önskar ställa högre krav.23  

 

Här kommer den kommunala särkravsregleringen in. Det är följaktligen ytterst relevant hur 

kraven är utformade för vilken effekt det får, vad som bli ett särkrav. Kraven i föreskrifterna 

har en alltså en normgivande effekt som både reglerar lagligheten, praktiken och diskursen 

kring byggande.  

 

2.2 Gällande rätt  

2.2.1 Nya regleringen av kommunala särkrav i 8 kap. 4 a § 

Den nya paragrafen (se PBL 8 kap. 4 a § i sin helhet i inledningskapitlet) innebär att kommuner 

inte kan ställa högre krav på tekniska egenskaper än vad som följer av lagtext, förordning och 

föreskrifter.24 Förbudet gäller vid eller i samband med planläggningsärenden, exempelvis 

exploateringsavtal, markanvisningsavtal, bygglov och förhandsbesked. Kommunen kan genom 

förbudet inte ställa högre krav på att en byggnad ska vara mer energieffektiv än vad 

lagstiftningen satt som generell nivå, genom boverkets regler.25 Förutom området energi kan 

det också gälla tekniska lösningar för att reducera bullerstörningar och ambitiösa 

tillgänglighetskrav.26 Dessa ska alltså som huvudregel överensstämma med nationella 

bestämmelser. Om krav ändå uppkommer är dessa utan verkan, vilket görs tydligt i paragrafen.  

  

                                                 
20 Boverket 2016 s.48 
21 Boverket 2016 s.124 
22 Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. 4 och 6 § 
23 Boverket 2016 s.145 
24 Lagkommentar Karnov 8 kap. 4a PBL  
25 Lagkommentar Karnov 8 kap. 4a PBL  
26 Ny Juridik 4:15 s.7 
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Vad som är ett eget krav (likställs med begreppet särkrav) från kommunen kan ibland vara svårt 

att objektivt urskilja då vissa bestämmelser är öppna för tolkning. Exempelvis när det gäller 

minimikrav som förklarats i tidigare kapitel. När det är otydligt om det handlar om ett särkrav 

eller inte, räcker det inte med lagtextens formulering att egna krav är utan verkan. Här måste 

det först avgöras om det är ett särkrav det handlar om i det specifika fallet eller ej.27 Då handlar 

det om att granska dokumentation och avtal mellan kommunen och byggherren i fråga, vilket 

är en civilrättslig konflikt.28   

 

Förutom tolkningsproblematiken som nämnts ovan finns det i paragrafen ett antal undantag 

inskrivna. Situationer där kommunen agerar som fastighetsägare eller byggherre faller utanför 

förbudet, vilket direkt kan utläsas av PBL 8 kap. 4 a §.  Undantaget skrevs in eftersom att det 

skulle vara orimligt att kommunen i form av fastighetsägare eller byggherre skulle ha sämre 

förutsättningar än kommersiella aktörer på marknaden.29 När det gäller upplåtelse av mark där 

kommunen äger mark som ska bebyggas, handlar denne som fastighetsägare och omfattas 

därför inte av förbudet i PBL 8 kap 4 a §. Om en försäljning av marken innefattar planmässiga 

krav, villkor som utgår från planmonopolets ställning, räknas kommunen som planmyndighet 

och regleras därför av paragrafen.30  

 

2.2.2 Relation till andra paragrafer och lagar 
 

För att förstå PBL 8 kap 4 a § behövs även ett antal andra paragrafer förstås. Paragrafen hänvisar 

till 4 kap. 12 § och 16 §, som innebär undantag från 8 kap. 4 a §. I det fjärde kapitlet i PBL 

regleras detaljplan och områdesbestämmelser. Det som är intressant här är vad som kan regleras 

i detaljplan i fråga om skyddsåtgärder och anordningar. 

 

I paragrafen 4 kap. 12 § meddelas att en kommun får bestämma om skyddsåtgärder i detaljplan. 

Det kan vara att skydda från och motverka naturfenomen, såsom översvämningar och erosion, 

olyckor och omgivningsstörningar. Samt om det bedöms som särskilda skäl: sätta riktvärden 

för olägenheter enligt 9 kap. MB.31  En olägenhet för människors hälsa definieras som 

”…störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 

                                                 
27 Ny Juridik 4:15 s.13 
28 SKL 2014 
29 SKL 2014 
30 SKL 2014 
31 Lagkommentar Karnov 4 kap. 12 PBL 
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som inte är ringa eller helt tillfällig.”32 På grund av det här är syftet med en teknisk åtgärd inom 

en detaljplan relevant. Åtgärder som definieras som skyddsåtgärder enligt 4 kap. 12 § punkten 

1 och 2, är godtagbara krav att ställa av en kommun i detaljplan, eftersom det påverkas av 

platsspecifika egenskaper. Hur skyddsåtgärderna ska vara utformade ska tydligt framgå, och att 

de är genomförbara.33 Syftet med paragrafen 4 kap. 12 § första punkt är att det ska bli lättare 

att både skydda och förebygga, till följd av ökat behov av klimatanpassning.34 

 

I Karnovs lagkommentar till PBL 4 kap. 12 § punkten 3 framkommer att kravet på särskilda 

skäl för att kunna sätta riktvärden har tunnats ut, genom att den praktiska tillämpningen skiftat 

åt en mer extensiv tolkning av särskilda skäl.35 Riktvärden är alltså mer vanligt på senare tid, 

vilket kan leda till en förändrad praxis och i förlängningen att särskilda skäl tas bort. Orsaken 

kan vara en ökad vilja, både från myndigheter och privatpersoner, att skapa åtgärder för att möta 

klimatanpassning och miljökrav. Den tredje punkten syftar till åtgärder och företeelser även 

utanför själva planområdet, till sammanhanget som planområdet befinner sig i.36  

 

Den andra hänvisningen för undantag från förbudet mot kommuners egna krav, är PBL 4 kap. 

16 §. Paragrafen handlar om placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter 

- att en kommun får reglera detta i detaljplan. Regleringen ger möjlighet att utfärda 

bestämmelser om placering och utformning för att öka tillgänglighet som är beroende av 

platsspecifika egenskaper såsom terräng. Det kan även gälla lokala förutsättningar för 

energihushållningskraven och vattenhushållningsmetoder. Med hänsyn till allmänna intressen 

och påverkan på grannar kan också vissa specifika tekniska metoder bestämmas i detaljplan. 

Det kan handla om bullerskydd eller att hålla grundvattnet på en viss nivå.37 PBL 4 kap. 16 § 

handlar om tillåtenhet att bestämma skyddsanordningar för att skapa bra miljöförhållanden och 

skydda mot hälsoskadliga företeelser. Vilket kan vara fallet om planområdet är i närheten av 

någon störande verksamhet eller själv kan störa. 38   

 

                                                 
32 MB 9 kap. 3 § 
33 Prop. 2009/10:170 s. 429 
34 Lagkommentar Karnov 4 kap. 12 punkten 1 
35 Lagkommentar Karnov 4 kap. 12 punkten 3 PBL  
36 Lagkommentar Karnov 4 kap. 12 punkten 3 PBL 
37 Lagkommentar Karnov 4 kap. 16 PBL 
38 Adolfsson, 2015. s.121 
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2.2.3 Avtal  

Det ska enligt förarbeten uppmuntras att byggherren kan bestämma om utformning av 

byggnader och tekniska lösningar.39 Ett argument är för att särskilja kommunens granskande 

roll gentemot byggherren. Att byggherren är drivande gällande ambitiösa tekniska lösningar på 

planerat byggande är alltså både godkänt och önskvärt, enligt lagtext och förarbeten. Att från 

kommunens sida ställa krav är inte accepterat. Här emellan kan finnas situationer där 

önskningar, idéer och råd ges av kommunen till byggherren som inte direkt är krav, vilket då 

kan uppfattas som en gråzon. Innehåller avtalet mellan kommunen och byggherren tekniska 

lösningar som avviker från nationella normer så är det intressant vem som har initierat idén 

samt drivit på den specifika lösningen. Byggherren kan alltså ha fått en idé presenterad för sig, 

som denne går med på. Avtalet kan då stadga att byggherren önskar ett särkrav och därför ej 

troligen kan avfärdas som särkrav enligt PBL 8 kap. 4 a §. SKL förklarar avtalets koppling till 

allmän domstol: 

”Om ett villkor är utan verkan eller inte, kan komma att prövas av domstol. 

Om kommunen t.ex. vägrar ett startbesked eller ställer vissa krav i ett 

bygglov kan kommunens beslut överklagas. Överinstanserna får då avgöra 

om kommunens beslut har stöd i PBF och BBR eller om kravet strider mot 

regleringen. På motsvarande sätt kan ett avtalsvillkor komma att prövas i 

allmän domstol.”40 

 

2.3 Process för förändring 

2.3.1 Utredning och förarbete till ny reglering 
 

År 2010 hade Boverket i samband med förarbete till nya energikrav i BBR hittat att det var 

många kommuner som ställde särkrav på tekniska egenskaper, i form av energikrav utöver 

BBR.41 Den 24 november 2011 initierade regeringen Reinfeldt uppdraget att se över Plan- och 

bygglagens regler om genomförande av detaljplan.42 Syftet var att öka transparensen, 

effektiviteten och tydligheten i genomförandelagstiftningen. Senare utvidgades uppdraget till 

att även utreda förutsättningarna för att både förkorta och förenkla Plan- och byggprocessen.43 

Dessa utredningar planerades läggas fram 31 december 2012 respektive 30 april 2013. 

Förslagen som kommer ur utredningen ska vara ”rättssäkra och leda till medborgarinflytande” 

                                                 
39 Prop. 2013/14:126 s. 220 
40 SKL 2014 
41 Prop. 2013/14:126 s. 217 
42 Dir. 2012:114 s. 1 
43 Dir. 2012:114 s. 1 
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samt kostnadseffektivisera systemet och bidra till konkurrens i branschen.44 I direktivet 

framhålls även att förslag utöver direktivet mottas, ”som har nära samband med uppdraget eller 

som leder till ytterligare förenklingar av genomförandeprocessen”.45  

 

En del av detta blev alltså att se över regleringen av kommunala särkrav. De skulle kartlägga 

skillnaderna som fanns i kommunerna, i hur reglerna tolkades och tillämpades.46 Det fanns 

enligt direktivet en risk att försvåra och fördyra industriellt byggande, genom att 

upphandlingsunderlag och tillvägagångssätt varierar till följd av olika krav. 

Byggkravsutredningen SOU 2012:86 la fram resultatet att det var relativt vanligt med särkrav 

om energi samt tillgänglighet, samt att det var just energikraven som till stor del gjorde att det 

beräknades bli 10–15 % dyrare att bygga.47 Här argumenterades även att till följd av detta 

minskar också takten på bostadsbyggande, vilket ger indirekta kostnader.  

 

Hur lagtexten skulle formuleras enligt byggkravsutredningen fick kritik, vilket gjorde att den 

skrevs om i Byggkravspromemorian. Byggkravsutredningen reglerade kommunala särkrav mer 

detaljerat än regeringens förslag i propositionen och innehöll en större del skrivelser kring hur 

länsstyrelsens tillsyn skulle gå till. I byggkravspromemorian lades undantagen i 4 kap. 12 och 

16 till, för att göra tydligt att dessa krav ej skulle omfattas av förbudet.48  

 

2.3.2 Grundläggande rättsliga principer  

I Lagrådsremissen från 2014 frågar man sig huruvida en ny reglering av särkraven är 

nödvändig.49 Redan i grundlagen regeringsformen, RF 1 kap. 1 § framhålls legalitetsprincipen, 

vilket kan kopplas till den offentliga makten som utövas genom det kommunala planmonopolet 

och olika former av genomförandeavtal. Genom denna är kommunerna begränsade att ställa 

egna krav, jämfört med vad som följer av lagtext.50 Enligt kommunallagen (KL) 2 kap. 2 § ska 

kommunens medlemmar behandlas lika om inte finns sakliga skäl för något annat, vilket är ett 

uttryck för likställighetsprincipen.51 Då detta är en viktig princip kan den inte avtalas bort med 

fördel eller nackdel för någon kommunmedlem. Vidare är en annan grundläggande princip i 

                                                 
44 Dir. 2011:104 s.1 
45 Dir. 2011:104 s.1 
46 Prop.  2013/14:126  s. 217 
47 Prop.  2013/14:126 s. 218 
48 Prop.  2013/14:126 s. 213 
49 Lagrådsremiss En enklare planprocess. s. 209 
50 SOU 2012:86 s. 59 
51 Kalbro 2015 s.137 
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svensk lagstiftning att myndigheter ska vara objektiva i sin hantering av ärenden, vara opartiska 

och att beslut ska överensstämma med PBL, inte bero på förhandlings- och avtalspart.52 Om 

kommuner i relativt stor grad ställer egna krav på tekniska egenskaper och då resultatet varierar 

mellan projekt och personer, är det alltså ett problem enligt ovan nämnda principer.  Detta gällde 

alltså även innan och oberoende av 8 kap. 4 a §. 

 

2.3.4 Det kommunala planmonopolet  

Angående denna nya reglering så menar Ulf Jensen i sin analys i Ny juridik att 

”Det som gör 8 kap. 4 a § PBL speciell är utan tvekan ogiltighetspåföljden. 

Det var redan innan otillåtet att formulera särkrav som stred mot de statliga 

föreskrifterna, men lagstiftaren anvisade egentligen inga möjligh eter att bli 

av med särkrav när väl de kommunala besluten vunnit laga kraft.  De 

materiella kraven på de kommunala besluten har inte ändrats, men det har 

blivit möjligt att med framgång motsätta sig dem.”53  

Således, kommunala planbeslut kan nu direkt förklaras ogiltiga, genom grunden i lagtext, så 

länge det är ett klart fall av särkrav. I relation till PBL 1 kap. 2 § som stadgar att ”Det är en 

kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag.” 

vilket är ett direkt uttryck för det kommunala planmonopolet, i lagtext.54 Sammantaget innebär 

8 kap. 4 a § i praktiken en begränsning av kommunens handlingsutrymme, även om egna krav 

också tidigare var otillåtet.  

 

2.4 Argumentationer kring regleringen av kommunala särkrav 

2.4.1 För reglering PBL 8 kap. 4 a § 

Som framkommit i tidigare kapitel går regeringens förslag ut på att de tekniska 

egenskapskraven ska vara enhetliga över de kommunala gränserna och alltså likriktas på 

nationell nivå.55 Kommunala särkrav leder till en minskad förutsägbarhet samt försvårar för 

industriellt byggande. Vidare gör det att återupprepningar i tillvägagångssätt och utförande 

försvåras för byggherrar och därför begränsar och fördyrar byggandet, menar regeringen. 

Byggkostnaderna i Sverige är redan bland de högsta i EU.56 De direkta kostnaderna skulle 

                                                 
52 Kalbro 2015 s.137 
53 Ny Juridik 4:15 s.10 
54 Lagkommentar Karnov 1 kap. 2 § PBL 
55 Lagrådsremiss En enklare planprocess. s.207 
56 Prop. 2013/14:126 s. 218 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/abs/SFS2010-0900_K8_P4A?src=document
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uppgå till 10–15 % enligt byggkravsutredningen.57 Ojämna krav skulle också öka gränshindren 

inte bara mellan kommuner men också över nationella gränser.58 Den nya regleringen av de 

tekniska egenskapskraven är generella och syftar till en jämn hög nivå på kvalitén på 

byggande.59 Enhetliga regler ger förutsägbarhet för byggherrar och byggföretag, vilket är 

effektivt både ekonomiskt och tidsmässigt. Flera byggföretag är för regleringen, men väcker 

frågan om inte kommuner ändå kommer att kunna ställa krav genom exempelvis 

markanvisningar via kommunala bolag.60  

 

Ett argument som framförts är att den nya regleringen syftar till att stödja upp lagstiftningen, 

och tydliggöra vad som gäller, samt infoga en konsekvens för om särkrav ändå förekommer – 

att den ogiltigförklaras. Kommunen har inget bemyndigande att frångå lag, PBL i det här fallet.  

Det handlar då om att stärka rättssäkerheten. I propositionen skrivs att förbudet mot kommunala 

särkrav innebär en precisering av legalitetsprincipen, utifrån att det handlar om ”…ingripande 

åtgärder från en myndighet i förhållande till den enskilde.”61  Enligt regeringen sker den bästa 

byggnadsteknikutvecklingen genom nationell lag och det miljömässiga arbetet som drivs i 

kommunerna ska skötas genom den fysiska planeringen. Nackdelarna med ett minskat 

inflytande på kommunal nivå väger inte upp nackdelarna med det kommunala särkrav som finns 

idag. 62   

 

2.4.2. Mot reglering PBL 8 kap. 4 a § 
 

Ur propositionen En enklare planprocess kan invändningar mot lagförslaget förstås genom 

feedback från remissinstanserna.63 En av dessa, Östersunds tingsrätt (mark- och 

miljödomstolen), menar att det är tveksamt om byggkravsutredningen som lagförslaget grundar 

sig på, framställt en rättvis bild av de ökade kostnaderna till följd av särkrav. De menar att det 

är främst på grund av diversifierade förutsättningar (klimat) över landet som gör att praktiken 

också varierar, vilket är bra och främjar miljöhänsyn och bra byggande. Naturvårdsverket är 

också kritiskt.64 Förslaget skulle göra det svårare att uppnå flera miljökvalitetsmål på ett 

                                                 
57 Dir 2011:100, i Lagrådsremiss En enklare planprocess. s.207 
58 Prop. 2013/14:126 s. 217 
59 Prop. 2013/14:126 s. 218 
60 Prop. 2013/14:126 s. 216 
61 Prop. 2013/14:126 s. 222 
62 Prop. 2013/14:126 s. 221 
63 Prop. 2013/14:126 s. 214 
64 Prop. 2013/14:126 s. 214 
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effektivt sätt, och att staten bör stötta kommuner som har höga ambitioner i frågan om att ställa 

om till ett hållbart samhälle. Energimyndigheten framhåller vikten av kommunal fysisk 

planering som styrmedel, i fråga om att underlätta för energieffektivisering. Det nya 

lagförslaget skulle hindra kommuner från att nå lokala miljömål, klimatanpassning och att 

minska på resursförbrukningen, genom att reglera arbetsverktyget om krav på tekniska 

egenskaper på byggnader. Havs- och vattenmyndigheten anser att det är olämpligt att hindra 

kommuner från att höja ambitionsnivån, bland annat eftersom kommuner har ett ansvar i att 

följa miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap. 3 §, där specifika lösningar i detaljplan är viktiga 

för helheten i kommunen och samhället.65 Statens centrum för arkitektur och design betonar 

effekten på en samhällelig princip -  att förslaget innebär en ”tydlig tillbakagång för en 

tvärsektoriell värdegrund om hållbar samhällsutveckling”. Det finns också tolkningsproblem 

med själva formuleringen, som bland annat Kungl. Tekniska högskolan framhåller.66 Där 

skrivelsen enligt denna lag i 8 kap 4 a § kan debatteras om den omfattar de tekniska 

egenskapskrav som bestämts eller genomförts genom villkor i avtal, inte via PBL-ärenden och 

då alltså blandar civil- och offentlig rätt. Då kommunen är avtalspart och dessutom handlar som 

markägare, utövar den alltså inte myndighetsrollen som sådan.67   

 

Länsstyrelsen i Stockholms län delar inte bilden att byggbolag menar att de hindras av särkrav, 

då brist på mark, bristfällig infrastruktur eller andra svårigheter är viktigare faktorer som gör 

att det byggs för långsamt. Länsstyrelsen i Stockholms län menar också att lokala energikrav 

kan vara en positiv faktor för byggande, sett till ett livscykelperspektiv. Det skulle göra 

bostäderna mer energieffektiva och då i slutändan billigare vilket dessutom leder till billigare 

boenden.68 Vidare menar länsstyrelsen att det kan vara en konkurrensfördel för de mindre 

byggbolagen att vara anpassningsbara, då de inte sällan tar på sig mindre förtätningsprojekt där 

det ändå kan vara lämpligt att förändra sin produkt från fall till fall.69 Huddinge kommun med 

fler understryker att byggkravspromemorians konsekvensutredning är bristfällig, som 

exempelvis utesluter livscykelperspektivet och då långsiktiga effekter.70   

 

                                                 
65 Prop. 2013/14:126 planprocess s. 214 
66 Prop. 2013/14:126 s. 222 
67 Prop. 2013/14:126 s. 215 
68 Prop. 2013/14:126 s. 215 
69 Prop. 2013/14:126 s. 215 
70 Prop. 2013/14:126 s. 216 
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Genom remissinstansernas feedback framkommer också att Skåne läns länsstyrelse anser att 

förhållandet mellan kommunernas verktyg för fysisk planering till möjligheter att uppfylla 

översiktsplaner och övergripande proaktiva målsättningar, är något som kommunerna måste 

kunna hålla fast vid.71 Sveriges kommuner och landsting (SKL) har yttrat sig både via remiss i 

propositionen ovan och i ett cirkulär från hösten 2014. Angående en eventuell konflikt mellan 

offentlig- och civilrättsliga delar så skriver SKL: 

 

”Regeringen skriver dock också att legalitetsprincipen begränsar en 

kommuns möjligheter att inom ramen för en civilrättslig uppgörelse, t.ex. en 

fastighetsöverlåtelse, förmå den enskilde att acceptera vissa villkor som går 

längre än vad det offentligrättsliga regelverket medger och att ett 

avtalsvillkor i ett överlåtelseavtal, där villkoret avser sådana särkrav som 

det nu är fråga om i syfte att hålla köpet svävande, kommer att utgöra en 

nullitet. 

Även om det går att argumentera för att bestämmelsen inte träffar fall där en 

exploatör själv gör vissa utfästelser i fråga om de tekniska egenskapskraven 

som går längre än vad som krävs enligt plan- och bygglagstiftningen, är det 

därför tveksamt om sådana utfästelser kan ges civilrättsligt bindande verkan 

i förhållande till en kommun.”72 

Ulf Jensen menar dock att denna analys inte stämmer, utan anser att eftersom byggherren har 

friheten att träda över minimikrav, kan det inte alls ses som ett särkrav och därför inte vara 

relevant.73 Jensen anser att om det är uppenbart att det inte är kommunen som ställt krav på 

byggherren, så berörs inte ogiltighetspåföljden. För att knyta an till tidigare kapitel kan alltså 

osäkerheter hamna i domstol och bevisning ske i form av avtal mellan kommun och byggherre.  

  

Oppositionen mot regleringen 8 kap. 4 a § kan förstås genom bland annat motion 2013/14:C14 

av Veronica Palm m.fl. (S), som menar att regleringen 8 kap. 4 a § motverkar en hållbar 

utveckling.74 Kraven från lagstiftning ska på det här området tjäna som ett golv, inte som ett 

tak, vilket denna reglering skulle göra enligt motionärerna. I utskottets ställningstagande 

tydliggörs vilken karaktär kraven allt som oftast har, och konsekvenser som finns av detta.  

”I de allra flesta fall innebär särkraven inte att kommunerna frångår de 

tekniska egenskapskraven utan att kommunerna inför lokala skärpningar av 

gällande krav, ofta eftersom de anser att de nationella föreskrifterna inte är 

                                                 
71 Prop. 2013/14:126 s. 215 
72 SKL 2014, (Under 6.3 Kommunen i egenskap av byggherre eller fastighetsägare) 
73 Ny Juridik 4:15 s.15  
74 Motion 2013/14:C14 
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tillräckligt långtgående och de vill profilera en viss exploatering som ett 

miljöprojekt.”75 

Projekt som fått internationell uppmärksamhet, såsom Västra hamnen i Malmö, Norra 

Djurgårdsstaden samt Hammarby sjöstad i Stockholm, skulle genom regleringen inte vara 

möjliga längre.76   

 

2.5 Nationella målsättningar 
 

Det finns en mängd riktlinjer och målsättningar som anknyter till utformningen av lagtexten, 

på lokal, nationell och EU-nivå, vilket blir tydligt i Plan- och bygglagens andra kapitel. 

Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen är ett genomgående ämne i 

planlagstiftning och vikten tydliggörs genom en framträdande placering i lagtext, PBL 2 kap. 1 

§. Härefter följer en lång rad målsättningar med plan- och byggrelaterade frågor. I 2 kap. 2 § 

om markens mest lämpade användning, god hushållning med resurser och allmänna behov, och 

i 2 kap. 3 §;  

”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur - och kulturvärden, 

miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 

förhållanden främja 

1.en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 

bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,  

2.en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar 

för alla samhällsgrupper,  

3.en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 

samt goda miljöförhållanden i övrigt,  

4.en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och  

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

5.Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen 

som anges i första stycket 1–5. Lag (2013:867).” 

Här syns målsättningar som inte sällan står mot varandra. Regleringen av kommunala särkrav 

är inget undantag, vilket märks bland argumentationerna i föregående kapitel.  

                                                 
75 Bet. 2013/14:CU31 
76 Motion 2013/14:C14 

https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.ub.umu.se/#/linkresolver/clink/130867_pdf


16 

 

2.5.1 Bostadsbyggande 
 

Redan i Sveriges grundlag, Regeringsformen, kan läsas att det allmänna skall trygga rätten till 

arbete, bostad och utbildning...77 Den prominenta placeringen i lagtext ger tyngd åt rätten till 

bostad, och därigenom bostadsbyggande vid bostadsbrist.  

 

Den 20:e september 2016 gick regeringen ut med att byggtakten ska öka i Sverige. Målet är att 

det ska byggas minst 250 000 nya bostäder fram till år 2020.78 För att göra det på ett bra sätt är 

det viktigt att byggnadsverken blir långsiktigt hållbara, att det byggs resurssnålt och med ett 

livscykelperspektiv som regelverket tar hänsyn till samt att konkurrens främjas i bygg- och 

fastighetssektorn. I kombination med detta ska samhällsplaneringen vara ordnad så att 

kommunerna ges tydligt ansvar för att styra mot en hållbar fysisk planering. Samtidigt ska detta 

vara effektivt, rättssäkert och främja medborgerligt inflytande i byggprocesser. En avvägning 

mellan bostadsbyggande, företagsetableringar och att bibehålla en god livsmiljö är viktigt.79  

 

I regeringens presentation Regeringens 22 steg för fler bostäder läggs mål och åtgärder fram. 

Det ska bland annat stärka tillgången på byggbar mark, större ansvarstagande från kommunerna 

för att öka byggande, ökat industriellt byggande, förenkla i Boverkets byggregler, korta ledtider 

i plan- och byggprocessen som ska sänka kostnaderna och eventuellt möjliggöra temporär 

lagstiftning på området.80 Enligt lag ska kommunerna anta riktlinjer om hur 

bostadsförsörjningen ska se ut för kommande mandatperiod för att säkra tillgången till goda 

bostäder för alla.81 Riktlinjerna ska baseras på demografiska analyser, hur marknaden ser ut 

samt andra lokala förutsättningar och om vissa grupper behöver extra insatser för boende. Det 

är genom dessa riktlinjer som kommunen kan inrikta vad den kommunala verksamheten ska 

prioritera för att nå nationella och kommunala mål om bostadsförsörjningen. 

 

Mål om byggande måste följas upp på ett bra sätt för att se hur effektiva och lyckade insatserna 

varit. Boverket fick i uppdrag år 2015 att se över indikatorer för bostadsbyggande och 

försörjning av bostäder.82 De kom bland annat fram till att utöka kunskapen kring att mäta antal 

lågenergibyggnader som har energideklarerats med klass A under året samt hur huspriser 

                                                 
77 Regeringsformen 1 kap. 2 §  
78 Regeringen 2016 A 
79 Regeringen 2016 A 
80 Regeringskansliet 2016 
81 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 1 § 
82 Boverket 2015 s.36 
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påverkas av energiklassning. Dessa två faktorer är del i att ha möjlighet att följa upp vilken 

effekt den nya regleringen i PBL 8 kap. 4 a § kommer ha på klimatanpassat byggande.  

 

2.5.2 Mål om och anpassning till klimatförändringar  

 

Regeringsformen 1 kap. 2 § nämndes i inledningen om bostadsbyggande ovan. Den fortsätter 

på följande vis ”…samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för 

hälsa. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 

och kommande generationer.” Här slås fast att långsiktig hållbar utveckling är eftersträvansvärt 

för att bidra till trygghet och hälsa, idag och imorgon. Förevarande mål kan sägas hänga ihop 

med att mark- och vattenområden ska användas resurseffektivt och anpassat till 

klimatförändringar.   

 

I Miljömålsberedningens delbetänkande från år 2014 kan läsas att:  

”En av samhällets stora utmaningar för framtiden är hur användningen av 

mark och vatten ska kunna anpassas till ett förändrat klimat. 

Klimatanpassning handlar bl.a. om att identifiera risker och sårbarheter för 

att undvika framtida skadekostnader och störningar i samhället, men också 

om att ta till vara[sic!]de möjligheter som kan följa av ett förändrat klimat. 

Vi anser att det behövs en ökad anpassning till ett förändrat klimat för att nå 

miljökvalitetsmålen. Med klimatanpassning avser vi åtgärder som syftar till 

att skydda miljön och människors liv, hälsa och egendom genom att 

samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra 

för mark, vatten och bebyggelse…”83 

Vidare påpekas att en central del av klimatanpassningsarbetet är att skapa förebyggande 

åtgärder.84 Hållbar markanvändning innebär att planera och bygga för eventuella risker som 

följer med klimatförändringar, där strategiskt arbete måste ske på alla nivåer i samhället. Den 

fysiska planeringen ska vara förutseende och därigenom minska riskerna för kostsamma och 

omfattande åtgärder längre fram.85  

 

I den statliga offentliga utredningen En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige86  understryks 

att ett övergripande mål är att minska användandet av resurser som material och energi, samt 

                                                 
83 SOU 2014:50 s. 17 
84 SOU 2014:50 s. 63–64 
85 SOU 2014:50 s. 64 
86 SOU: 2016:47 s. 30 och 190 
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att ge incitament för att återvinna och återanvända resurser på ett smartare sätt. Att effektivisera 

resurser som dessa har enligt utredningen en stor potential, då byggbranschen idag står för en 

stor del av våra miljöproblem samt är en sektor där omfattande utveckling och innovation sker 

kontinuerligt.87 Boverkets rapport statuerar att bygg- och fastighetsbranschen står för ca 15 % 

av Sveriges totala utsläpp av klimatgaser, mätt på år 2011, samt att inklusive importvaror öka 

med 120 %.88 Det kan alltså konstateras att det inte är en försumbar påverkan det handlar om 

utan en betydande del.  

 

För att nyttja resurser på bästa sätt och skapa möjligheter för att nå klimatmålen, måste 

samhällets alla delar kunna anpassa sig till nya tekniska lösningar på ett effektivt sätt genom 

offentlig styrning.89 

”Kommuner, landsting och regioner har – inom ramen för det kommunala 

självstyret – en stor möjlighet och ett stort ansvar att inom transport - och 

bostadssektorerna bidra till en minskad klimatpåverkan och en förbättrad 

luftkvalitet. Kommunerna har det närmaste decenniet en särskild utmaning i 

att åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande där klimat- och luftmålen nås 

samtidigt som takten i bostadsbyggandet ökar väsentligt. Vissa kommuner, 

till exempel kommuner med lägre befolkningstal, kan behöva stöd inom 

klimat- och energiområdet.”90  

Staten ska även här ha en stödjande roll och delegera ansvar till kommuner på vissa områden 

för ett ”aktivt kommunalt klimatarbete” samt genom att se över hinder i den nationella 

lagstiftningen för att göra detsamma. Staten, genom länsstyrelserna, ska även stödja 

näringslivets klimatarbete. 91 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 SOU: 2016:47 s. 30 och 190 
88 Boverket 2015 s.43 
89 SOU: 2016:47 s. 30 
90 SOU: 2016:47 s. 31 
91 SOU: 2016:47 s. 31 och 199 
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3 Diskussion  
 
Vid en kortare internationell utblick kan FN:s rapport World Economic and Social Survey från 

2013 bidra till diskussionen. Rapporten betonar att förutsättningarna för att bygga en hållbar 

stad varierar mellan länder och städer. ”A “one size fits all” approach towards sustainable 

development in cities is precluded, since cities’ priorities, objectives and paths are highly 

diverse.”92 Citatet sätter fingret på en viktig åtskillnad i diskussion om hur en stad byggs på ett 

klimatsmart och effektivt sätt, vilket speglas i den svenska lagstiftningen. I uppsatsen har det 

kommit fram en diversifierad bild av på vilken nivå lösningen på effektivt klimatarbete finns, 

genom regleringen i PBL 8 kap. 4 a §. Är det främst hos staten, kommunen eller byggföretagen 

inflytandet ska ligga för att nå uttryckta mål? 

 

Den nya regleringen lägger ett större ansvar än tidigare på byggherren - att aktörer inom 

byggbranschen själva ska önska att bygga långsiktigt hållbart och resurssnålt, till följd av att 

kommunens maktutrymme minskats. Det kräver en stor medvetenhet och en vilja att ta täten 

och driva utvecklingen framåt på ett proaktivt och skyndsamt sätt, för att nå både klimatmål 

samt mål om ökat bostadsbyggande. Å ena sidan antas regleringen PBL 8 kap. 4 a § medföra 

frigjorda summor från uteblivna särkrav som skulle fördyrat byggandet, som då kan läggas på 

innovation och utveckling av klimatsmart byggande. Å andra sidan att den tekniska 

utvecklingen inte drivs på tillräckligt skyndsamt, då kommuner förlorar ett viktigt verktyg av 

att handlingsutrymmet stramas åt, i och med regleringen. En kritik som förts fram från 

remissinstanserna har varit att regleringen arbetar emot kommunernas möjlighet att nå politiskt 

fastslagna mål och då en demokratiskt vald inriktning på hur mark och vatten ska användas i 

kommunen.  

 

Uppfattningar om hur teknisk innovation bäst främjas för att bygga klimatsmart är också något 

som varierar. Teknisk utveckling sker i en rasande fart och det är svårt att förutse vad som 

kommer slå igenom i framtiden.93 Det kan handla om energieffektivitet, energiframställning, 

produktion och omvandling av hållbara material, bioteknik samt automatisering och nya 

digitala lösningar. Till följd av detta bör det ställas höga krav på effektiv lagstiftning och 

uppdaterade tekniska anvisningar genom Boverket byggregler, för att regelsystemet ska hänga 

med utvecklingen på ett bra sätt.  

                                                 
92 UN 2013 
93 SOU: 2016:47 s. 75 
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Vad gäller delsyftet att förtydliga rätten på området, finns det några saker att säga på temat.  

Jensen menar att det nya med regleringen är ogiltighetspåföljden - att det har införts en tydlig 

konsekvens vid förekomsten av särkrav.94 Eftersom det redan innan PBL 8 kap. 4 a § infördes 

inte var tillåtet för kommuner att ställa egna krav är ogiltighetspåföljden en viktig del i att öka 

rättssäkerheten i systemet.  

 

En brist i ambitionen att tydliggöra rätten bedöms vara att det fortfarande finns ett utrymme för 

tolkning av vad som faktiskt är ett särkrav. Det bör finnas klara riktlinjer över vad som är tillåtet 

och inte för att tillämpningen ska variera så lite som möjligt och rättsläget då vara tydligt. 

Eftersom att det ännu inte finns någon praxis till följd av PBL 8 kap. 4 a §, kan det tänkas råda 

en osäkerhet angående vad som är ett särkrav, vilket också kan vara en orsak till att rättsfall inte 

uppkommit – okunskap kring den nya regleringen av kommunala särkrav.  Det är även en 

slutsats som Svensson & Torbäck dragit i sin studie om förekomsten av kommunalt särkrav.95  

  

Paragrafens relation till PBL 4 kap. 12 § och 16 § är också betydelsefull. Hur skiljer sig 

situationer åt där det är tillåtet för kommuner att ställa egna krav och där det inte är det? De två 

paragraferna i fjärde kapitlet uttrycks fylla syftet att kunna bestämma åtgärder och anordningar 

i detaljplan till följd av ökad kunskap om och behov av klimat- och miljöanpassning i 

byggande.96  

  

De två paragraferna i fjärde kapitlet kan tolkas extensivt eller restriktivt. Beslut om en åtgärd 

kan tas med en långsiktig och proaktiv syn på byggandets och planeringens roll i 

klimatanpassning, som bestäms vara i form av detaljplan. För att förtydliga; en teknisk åtgärd 

kan motiveras till följd av ett problem som redan finns i omgivningen eller som i närtiden 

förväntas överstiga en viss gräns för att då bli ett tillräckligt stort problem. Den åtgärdar ett 

existerande problem. En teknisk åtgärd eller anordning kan också vara en del i att minimera 

risken för ett visst problem, redan genom att inte bidra eller motverka uppkomsten till problemet 

via ett långsiktigt perspektiv i detaljplanen. Den förebygger således problem.  Om särskilda 

skäl i PBL 4 kap. 12 § punkten 3 tolkas extensivt, ingår fler situationer i att möjliggöra 

skyddsåtgärder via riktlinjer. Hur långtgående och proaktiva skyddsåtgärderna och 

                                                 
94 Ny Juridik 4:15 s.10 
95 Svensson & Torbäck 2016. s.37 
96 Lagkommentar Karnov 4 kap. 12 punkten 1 
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anordningarna ska vara, kan bestämmas i detaljplan med stöd av PBL 4 kap. 12 § och 16 § och 

är alltså viktigt i analysen om hur omfattande kommunens minskande handlingsutrymme till 

följd av regleringen kommunala särkrav blir.  I Miljömålsberedningens Delbetänkande uttrycks 

strategin ”I en hållbar markanvändning ingår att hantera de risker som ett förändrat klimat 

medför. För att göra detta är det i sin tur nödvändigt att planera strategiskt i förebyggande 

syfte på alla nivåer i samhället.97 Således, i ljuset av detta, bör PBL 4 kap. 12 § och 16 § 

användas förebyggande, inte främst åtgärda befintliga problem, för att på kommunal nivå bidra 

till ett hållbart samhälle? 

 

En slutsats från byggkravsutredningen som regleringen baseras på är att byggkostnaderna ökar 

med 10–15 % till följd av särkrav. Denna uträkning har ifrågasatts vilket presenterats tidigare i 

uppsatsen, bland annat eftersom den inte räknat på ett livscykelperspektiv på byggandet. Då 

huvudargumentet mot regleringen har varit i form av att byggande för klimatanpassning 

bromsas, är det inte en oviktig del hur omfattande och långsiktigt underlaget för uträkningen 

är. Byggherrar kan och bör även i fortsättningen, på eget initiativ, skapa ambitiösa 

miljöprofilerade byggprojekt, såsom Norra Djurgårdsstaden, Västra Hamnen och bygga 

passivhus samt bidra med innovativa lösningar. Det är angeläget att fortsätta utveckla arbetet 

på ett proaktivt sätt, då närma sig målet om en god tillgång på hållbara bostäder, för alla.  

3.1 Slutsatser och fortsatta studier   
 

I denna uppsats behandlas bakgrunden till och sammanhanget kring den kommunala 

särkravsregleringen i PBL 8 kap. 4 a § i form av argument om omställning till ett hållbart 

samhälle och att bygga klimatanpassat, samt ökat bostadsbyggande. De två nationella 

målsättningarna är båda starka och måste samverka för en hållbar utveckling där sociala, 

ekologiska och ekonomiska aspekter är tre grundpelare. En viktig slutsats från resultatet av 

uppsatsen är att den nya regleringen i PBL 8 kap. 4 a § syftar till att tydliggöra rätten och öka 

rättssäkerheten på området kommunala särkrav. Ur ett rättsvetenskapligt perspektiv är det ett 

starkt motiv för att skapa förändringar i systemet. Eftersom praxis (ännu) inte finns att tillgå är 

rättsläget inte fullt klarlagt vilket kan bero på det korta tidsperspektivet sedan regleringen 

infördes, men också att situationer som skulle behandlats i rätten inte gjort det. Därför 

uppmuntras fortsatta studier på ämnet om kommunala särkrav, med ett långsiktigt perspektiv 

på byggande.  

                                                 
97 SOU 2014:50 s. 63–64 
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