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Förkortningar och förtydliganden 

 

AL  Anläggningslag (1973:1149) 

EU  Europeiska Unionen   

LMV  Lantmäteriverket, nu Lantmäteriet 

MMD  Mark och Miljö Domstolen 

MÖD  Mark och Miljö Överdomstolen 

Natura 2000  Område som ingår i ett europeiskt ekologiskt 
nät av särskilda bevarandeområden 

med stöd av rådets direktiv 79/409/EEG 

om bevarande av vilda fåglar, Fågeldirektivet.  

Samt av rådets direktiv 92/43/EEG  

om bevarande av livsmiljöer samt vilda 

djur och växter, Habitatdirektivet.   

OL  Ordningslag (1993:1617) 

PBL  Plan- och Bygglag (2010:900) 

Prop.  Proposition 

SFL  Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter  

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

ÄPBL  Äldre Plan- och Bygglag (1987:10) 
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1 Inledning 

Under detta kapitel presenteras bakgrunden till mitt ämne som denna uppsats kommer att 

handla om. Därefter framställs mitt syfte och de frågeställningar jag ska besvara i och med 

uppsatsen, för att sedan avslutas med en förklaring av mina två använda metoder och dess 

material.  

1.1 Bakgrund 

Planering av markanvändning och bebyggelse har en mycket gammal tradition i Sverige. 

Redan under medeltiden fanns regler hur marken skulle användas och husen skulle byggas. 

Beroende på tidsepok har syftet med en reglering av detta slag varierat. Den ledande tanken 

bakom dagens gällande Plan- och bygglagstiftning är att i stort sett all markanvändning bör 

kontrolleras av samhället, med andra ord staten och kommunerna. Det finns två centrala motiv 

varför offentlig kontroll är viktig, dels att minska omgivningspåverkan och dels att undvika 

onödiga transaktionskostnader.
1
 Det är statens och kommunernas myndigheter som avgör var 

och hur marken ska användas eller bebyggas. Denna kontroll sker främst genom planer som 

den enskilde har att rätta sig efter.
2
 Det är en kommunal angelägenhet att utforma detaljplan, 

det brukar talas om det kommunala planmonopolet.
3
 Planläggningen ska främja 

bostadsbyggande, bestå av en ändamålsenlig struktur och bidra till en estetisk tilltalande 

utformning av bebyggelse, grönområden och infrastruktur.
4
 I detaljplanen regleras bland 

annat utformandet av allmän plats och i den ska anges om det finns särskilda skäl att frångå 

huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, till enskilt huvudmannaskap 

för allmän plats. De särskilda skälen benämns i Plan- och bygglagen 4 Kap. 7 § 2:a men. och 

det är dessa skäl jag ska undersöka närmare i denna studie. Bestämmelsen avser endast de 

allmänna platserna och är inte tillämplig på vägar och grönområden m.m. på kvartersmark
5
. 

 

 

 

                                                           
1
 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.21. 

2
 Bengtsson B., Speciell fastighetsrätt miljöbalken, 2010, sid. 37. 

3
 Plan- och bygglag (2010:900) 1 Kap. 2§. 

4
 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.25. 

5
 Mark som enligt detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde 
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1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur väl de särskilda skälen för enskilt 

huvudmannaskap vid allmän plats i detaljplan fungerar och följs. Fokus kommer vara att 

besvara frågorna: 

 När och hur används de särskilda skälen? 

 Verkar dess tillämpning problemfri? 

 Bör de särskilda skälen revideras, bör det ske någon annan förändring i tillämpningen 

av dem eller bör enskilt huvudmannaskap rent utav avskaffas? 

 

1.3 Metod och material 

Jag har dels använt mig av den rättsvetenskapliga metoden. Det är en metod där man 

systematiserar och förklarar gällande rätt med hjälp av de fyra centrala rättskällorna. Metoden 

bygger på den så kallade rättskälleläran, som utpekar vissa rättskällor särskilt relevanta vid 

systematiseringen. Rättskällorna är i hierarkisk ordning lag, förarbeten, praxis och doktrin. 

Jag har även använt mig av olika databaser för inläsning av information, bland annat Umeå 

universitets juridiska databas Karnov. För att få en tydligare inblick i hur min frågeställning 

fungerar i praktiken har jag även använt mig av kvalitativ metod. Det är en förstående 

vetenskap som bygger på upplevd fakta mer än på exakta värden. Med denna metod gjorde 

jag semistrukturerade intervjuer med praktiker i deras roll som planarkitekt på sex olika 

kommuner runt om i Norrbottens län. Intervjuerna har skett via telefon och samtalen har 

spelats in på en diktafon. Detta för att jag skulle kunna ha fullt fokus på vad respondenten 

sade så att jag därmed kunde ställa korrekta följdfrågor, men även för att ha kvar svaren till 

min slutliga sammanställning. Urval skedde genom att ringa varje kommuns växel och fråga 

efter en planarkitekts fullständiga namn och direktnummer. Jag blev därefter vidarekopplad 

till den som var ledig. Fick jag inget svar, ringde jag upp senare. Innan intervjuerna inleddes 

så presenterade jag mig och mitt ärende. Jag informerade respondenten om de fyra 

huvudkraven vad gäller individskydd. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag frågade respondenten om 

jag fick spela in intervjun i anteckningssyfte. Respondenterna är anonyma och jag härleder 

därför svaren till respektive kommun. Vid intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide 

med öppna frågor. För att försäkra mig om att intervjuerna skulle gå till på rätt sätt, har jag 

nyttjat Vetenskapsrådets kodex och etiska riktlinjer för forskare.
6
 

                                                           
6
 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002. 
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2 Historik 

Nedan kommer jag övergripande att redogöra för samhällsplaneringens historia och dess 

reglering fram till idag. Detta för att påvisa betydelsen av dess härkomst och utveckling över 

tid, för att bli den väl genomarbetade lagstiftning som den är idag. Jag kommer enbart föra 

fram de delar som är relevant för denna studie. 

 

2.1 Landslag och stadslag 

Den första samlade, skriftliga informationen om äldre tiders markägande och 

skiftesverksamhet i Sverige kan man hämta från landskapslagarna. Fram till 1200-talet 

existerade dessa bara genom muntlig tradition. Ungefär samtidigt som landskapslagarna 

nedtecknades på 1200-talet uppstod även de första svenska städerna. I mitten av 1300-talet 

ersattes landskapslagarna av Magnus Erikssons allmänna landslag som kom att gälla för 

landsbygdsområden. Samtidigt infördes även Magnus Erikssons stadslag för städerna. Innan 

dess hade städerna haft sina egna lagar. Från mitten av 1400-talet ersattes Magnus Erikssons 

landslag med Kristoffers landslag som avsågs gälla på landsbygden för hela riket. Landslagen 

var indelad i olika balkar. Bestämmelserna om dåtida markanvändning fanns i 

byggningabalken och bestämmelserna om överlåtelse av jord i jordabalken. Lands- och 

stadslagen gällde fram till den svenska lagstiftningen samlades i 1734 års lag.
7
  

 

2.2 Byggnadsstadga 

Den första egentliga planlagstiftningen i Sverige kom år 1874 i och med att Byggnadsstadgan 

trädde ikraft. Byggnadsstadgans huvudsyfte var att motverka riskerna för brand och att 

underlätta bekämpandet av bränder som var vanliga på den tiden.
8
 De främsta orsakerna till 

stadsbränderna på 1800-talet var alltför tät trähusbebyggelse, samt att såväl uppvärmning, 

matlagning och belysning på den tiden medförde stora risker.
9
 Medlen för att bekämpa detta 

var större öppenhet, bredare gator, en systematisk uppdelning av trädplanterade esplanader, 

samt genombrytning av större kvarter med byggnadsfria stråk, så kallade brandgator.
10

 

Byggnadsstadgan innehöll regler om stadsplan och tomtindelning. Därav infördes en första 

ansats till koppling mellan planlagstiftning och fastighetsindelning.  

                                                           
7
 Julstad B., Fastighetsindelning och markanvändning, 2015, sid. 155-156. 

8
 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-

utveckling/ [2015-04-20, kl.14:42.] 
9
 Lundevall P., Stockholm den planerade staden, 1992, sid.51. 

10
 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-

utveckling/ [2015-04-20, kl.14:16.] 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
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Stadsplan hade till syfte att göra en avgränsning mellan byggnadskvarter och gator och andra 

allmänna platser, tomtindelningen till att dela in kvartersmarken i olika tomter.
11

  

 

2.3 Stadsplanelag 

År 1907 infördes Stadsplanelagen. Byggnadsstadgan fortsatte att gälla vid sidan av 

Stadsplanelagen. Med stadsplaner gjordes detaljerade regleringar av miljön inom 

planområden i staden, här angavs vilken mark som fick bebyggas och vilka områden som 

skulle gälla för gator, torg och andra allmänna platser.
12

 Stadsplanerna skulle fastställas av 

kungen eller regeringen, men kungen fick inte avvika från planen utan kommunens 

medgivande. Detta var upprinnelsen till det man nu kallar det kommunala planmonopolet. År 

1931 reformerades Stadsplanelagen då det bl.a. blev möjligt att med mer detaljerade 

bestämmelser styra hur byggnadskvarter, gator och allmän platsmark skulle användas. Det 

blev även möjligt att mer ingående styra hur byggnader skulle se ut.
13

 

 

2.4 Byggnadslagen 

I och med att Byggnadslagen trädde i kraft år 1947 togs ett jättelikt steg mot ett ännu större 

kommunalt inflytande. Byggnadslagen innebar väsentliga förändringar i förhållandet mellan 

samhällets och den enskildes markägares befogenheter. Det innebar att kommunen kunde 

bestämma var och när planer skulle upprättas och vad de skulle innehålla. Avsikten var att 

kommunerna kunde styra nya bostäder till de mest lämpade platserna. Därigenom stärktes det 

kommunala planmonopolet ytterligare. Begreppet ”tätbebyggelse” infördes och sådan 

bebyggelse fick i princip bara komma till stånd där det allmänna ansåg det lämpligt och bara 

efter en stadsplan eller byggnadsplan var antagen och fastställd på förhand.
14

 

 

Enligt Byggnadslagen fanns två olika planinstrument som reglerade markanvändningen: 

stadsplan och byggnadsplan. Stadsplan har traditionellt utgjort kommunernas medel för att 

styra utvecklingen inom kommunen i sina olika delar. En stadsplan påverkade inte befintlig 

bebyggelse men ville fastighetsägaren göra några ändringar t.ex. nybyggnad eller ombyggnad 

                                                           
11

 Julstad B., Fastighetsindelning och markanvändning, 2015, sid. 171-172. 
12

 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pdf-generering/ PBL Kunskapsbanken En handbok om Plan- 
och bygglagen, Boverket, sid.12. [2015-04-26 kl.11:18.] 
13

 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-
utveckling/ [2015-04-20, kl.14:53.] 
14

 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-
utveckling/ [2015-04-20, kl.15:15] 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pdf-generering/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
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fick han lov att rätta sig efter planen.
15

 Stadsplan delade in de planlagda områdena i 

byggnadskvarter, gator, torg, parker, och andra allmänna platser samt specialområden såsom 

järnvägs- och hamnområden, begravningsplatser etc. I allmänhet var det Länsstyrelsen som 

skulle fastställa planen, men i mer beaktansvärda fall sköttes det av regeringen.
16

  

 

Byggnadsplan upprättades när viss tätbebyggelse uppkommit eller kunde väntas på viss ort 

men då en stadsplan inte ansågs nödvändig. Det räckte med en mindre ingripande planering 

som var lämpad för landsbygden, där t.ex. tät sommarstugebebyggelse höll på att 

uppkomma.
17

  

 

2.5 Ny byggnadsstadga 

År 1959 tillkom en ny Byggnadsstadga. Tidigare lokala särbestämmelser i byggandet hade 

bidragit till det så kallade byggkrånglet, så möjligheterna från 1874 års Byggnadsstadga att 

utfärda lokala byggnadsordningar togs därmed bort. Krav på att varje kommun skulle ha en 

byggnadsnämnd infördes. Ansvaret att upprätta byggnadsplaner flyttades från 

markägare/byggherre till kommunerna. På så sätt infördes ett fullständigt kommunalt 

planmonopol.
18

 

 

2.6 Äldre Plan- och bygglagen (1987:10) 

1 juli 1987 infördes den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL), den ersatte då Byggnadslagen 

från 1947, Byggnadsstadgan från 1959 samt Lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt 

byggande från 1976. Samtidigt infördes Naturresurslagen som innehöll regler om hushållning 

med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. De tidigare planinstrumenten stadsplan och 

byggnadsplan ersattes av detaljplan.
19

 Dessa blev inriktade på att pröva aktuella projekt och 

gjordes därför för mer begränsade områden. Kommunen var inte längre beroende av att staten, 

i form av Länsstyrelsen, skulle fastställa planerna utan kommunerna ansågs nu mogna att 

själv fastställa sina planer. Länsstyrelsen skulle ändå ha en möjlighet att i efterhand granska 

och upphäva detaljplan.  

                                                           
15

 Bengtsson B., Speciell fastighetsrätt miljöbalken, 2010, sid.52. 
16

 Bengtsson B., Speciell fastighetsrätt miljöbalken, 2010, sid.53. 
17

 Ibid. 
18

 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-
utveckling/ [2015-04-26 kl.11:48.] 
19

 Ibid. [2015-04-26 kl.13.19.] 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
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I och med Plan- och bygglagen blev varje kommun tvungen upprätta en översiktsplan som 

omfattade kommunens hela yta.
20

 

 

2.7 Plan- och bygglagen (2010:900) 

I början av 2000-talet påpekades kritik mot att den då gällande Plan- och bygglagen var 

krånglig. Kritiken förstärktes av de komplikationer som uppstod mellan ÄPBL och 

Miljöbalken som trädde i kraft år 1999. Sveriges medlemskap i EU krävde nya regler kring 

miljökonsekvensbeskrivning, miljökvalitetsnormer och Natura 2000. Ofta skulle samma saker 

prövas enligt både ÄPBL och miljöbalken, men av olika instanser. Efter cirka fem års arbete 

trädde den nya Plan- och bygglagen (PBL) i kraft 2 maj år 2011.
21

  

 

2.7.1 Mål och medel 

PBL:s mål är hållbara livsmiljöer ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv vilket 

stadgas i lagens portalparagraf.
22

 Med andra ord att på bästa sätt reglera fysiska åtgärder som 

avser markanvändning, byggande och bevarande.
23

 Vid beslut enligt PBL ska det ske en 

avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.
24

 Lokalisering och utformning av 

bebyggelse ska ske så att marken används på det mest lämpliga sättet. Vid lokalisering av 

bebyggelse är det många parametrar att ta hänsyn till bl.a. de boendes hälsa, jord- berg- och 

vattenförhållanden, möjlighet att ordna trafik, vatten och avlopp, elektronisk kommunikation 

och annan samhällsservice, möjligheterna att förebygga miljöskador och bullerstörningar etc. 

Planläggningen ska främja bostadsbyggande och en ändamålsenlig struktur och bidra till en 

estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och infrastruktur.
25

 Vidare ska 

planläggningen tillgodose att det finns tillgång till parker och grönområden, platser för lek, 

motion och utevistelse samt möjligheter att anordna rimlig affärsmässig och samhällelig 

service.
26

 Vid planläggning ska hänsyn även tas till angränsade kommuner.
27

  

 

                                                           
20

 Hagander C-G., Mattsson N., PBL 2010 En handbok om nya PBL och samhällsbyggande, 2012, sid.127. 
21

 Hagander C-G., Mattsson N., PBL 2010 En handbok om nya PBL och samhällsbyggande, 2012, sid.131. 
22

 Plan- och bygglag (2010:900) 1 Kap. 1§. 
23

 Hagander C-G., Mattsson N., PBL 2010 En handbok om nya PBL och samhällsbyggande, 2012, sid.28. 
24

 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.24. 
25

 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.25. 
26

 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.26. 
27

 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.25. 
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För att uppnå dessa mål innehåller PBL olika medel att använda för att nå målen. Det är bl.a. 

regler om planläggning, tillstånds- och anmälningsplikt för byggnadsåtgärder, tillsyn över 

byggnadsverksamheten, förelägganden och straffavgifter om någon bryter mot reglerna.
28

  

 

En nyhet som infördes i PBL år 2011 var möjligheten till delat huvudmannaskap. Det vill 

säga, kommunen kan nu besluta att det inom en och samma detaljplan kan finnas olika 

huvudmän för olika allmänna platser. Det innebär att kommunen kan vara huvudman för vissa 

allmänna platser, medan det råder enskilt huvudmannaskap för andra sådana platser. Det gör 

det möjligt att anpassa huvudmannaskapet till de praktiska behov som finns. Detta utan att 

behöva gör en detaljplan för varje delområde, som det tidigare var tvunget göra.
29

  

 

3 Ansvar för allmän plats i detaljplan 

Det här avsnittet kommer inledas med en kort och generell information om detaljplan och 

allmän plats. Därefter kommer mer uppmärksamhet ägnas åt de delar som berör uppsatsens 

huvudkärna såsom kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap. Jag kommer belysa de 

särskilda skälen lite extra i och med den praxis jag presenterar. Detta för en djupare förståelse. 

 

3.1 Detaljplan 

Enligt det kommunala planmonopolet är det kommunen som avgör var, när och hur en 

detaljplan ska upprättas. En fastighetsägare kan inte kräva att marken ska planläggas. 

Däremot kan den som önskar bygga något som kräver detaljplan ansöka om ett planbesked 

som klargör ifall kommunen avser inleda ett planarbete eller inte. Ett sådant beslut kan inte 

överklagas, utan det kommunala planmonopolet står fast.
30

  

 

Detaljplan måste upprättas vid: 

 Uppförande av ny sammanhållen bebyggelse. 

 En bebyggelse som ska förändras/bevaras om regleringen behöver ske i ett 

sammanhang. 

 Ett nytt byggnadsverk som inte är vindkraftverk, om byggnadsverket är en annan 

byggnad än en komplementbostad, byggnadsverket kräver bygglov och 

                                                           
28

 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.28. 
29

 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, sid.196. 
30

 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.30. 
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byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen, eller om det 

råder stor efterfrågan på området för bebyggelse.
31

 

 

Detaljplanen har en genomförandetid som varierar från fem till femton år. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren i princip en ovillkorlig byggrätt. Kommunen kan 

under denna tid bara ändra detaljplanen om det är av stor allmän betydelse. Innebär det att en 

byggrätt går förlorad har fastighetsägaren rätt till ersättning. Efter genomförandetiden kan 

kommunen ändra detaljplanen utan att tvingas ersätta förlorad byggrätt.
32

 

 

En detaljplan består av en plankarta och planbestämmelser och måste innefatta vissa 

obligatoriska uppgifter som innebär att kommunen ska: 

 Bestämma och ange gränserna för allmänna platser 

 Bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är 

huvudman för. 

 Bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.
33

 

Möjligheten att utöka innehållet i detaljplanen i form av frivilliga uppgifter är ganska 

omfattande, detta regleras i PBL 4 Kap. 6-19 §§. PBL 4 Kap 7 § handlar om ansvaret för 

allmän plats i detaljplan.
34

 Om inte kommunen ska vara ansvarig, enligt huvudregeln, måste 

det uttryckligen anges i detaljplanen.
35

  

 

3.1.1 Allmän plats 

Enligt PBL definieras allmän plats som en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område 

som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
36

 Användningen av den allmänna 

platsmarken får inte begränsas eller stängslas in, utan ska vara tillgänglig för alla under 

dygnets alla timmar.
37

 Allmän platsmark ska utformas så att betydande olägenheter för 

trafiken inte uppkommer. Det ska finnas utfarter för nödvändiga transporter, lämpliga 

utrymmen för parkering, lossning och lastning samt friytor för lek och utevistelse.  

                                                           
31

 Plan- och bygglag (2010:900) 4 Kap. 2 §. 
32

 Hagander C-G., Mattsson N., PBL 2010 En handbok om nya PBL och samhällsbyggande, 2012, sid.172. 
33

 Plan- och bygglag (2010:900) 4 Kap. 5 §. 
34

 Julstad B., Fastighetsindelning och markanvändning, 2015, sid.58. 
35

 SOU 2005:77, Får jag lov? sid.544. 
36

 Plan- och bygglag (2010:900) 1 Kap. 4 §. 
37

 Boverket, Huvudmannaskap för allmän plats En fråga om rådighet över mark och finansiering, sid.29. 
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De ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen eller 

olycksrisker inte uppstår.
38

 

 

Enligt ordningslagen (OL) är en offentlig plats allmänna vägar, samt gator, vägar, torg, parker 

och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän platsmark och har upplåtits för sitt 

ändamål. Offentlig plats kan även vara områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark 

för hamnverksamhet om de upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, en 

offentlig plats även innefatta andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 

används för allmän trafik.
39

 För att ordna allmänna sammankomster på offentlig plats krävs 

tillstånd enligt OL och detta ges av polismyndigheten.
40

  

 

Allmän plats är ett juridiskt begrepp som har sitt ursprung från 1874 års Byggnadsstadga. Att 

ett område redovisas som allmän plats får stor betydelse. Bland annat kan rättighet till 

expropriation ges under korrekta förutsättningar. Samtidigt kan fastighetsägaren ges rätt till 

inlösen av den allmänna platsmarken från den som är ansvarig, d.v.s. huvudmannen.
41

  

 

3.2 Huvudmannaskap  

Den som är huvudman för allmän plats i detaljplan har ansvar för dess byggande, drift och 

underhåll.
42

 Skillnaden mellan kommunalt och enskilt huvudmannaskap härstammar från den 

reglering som fanns i 1947 års Byggnadslag. I denna äldre bygglagstiftning fanns två separata 

planinstrument: stadsplan och byggnadsplan. Inom stadsplanelagda områden (tätbebyggelse) 

var kommunen huvudman för de allmänna platserna. Inom byggnadsplanelagda områden 

(glesbygd) gällde enskilt huvudmannaskap.
43

 Stadsplan skulle upprättas ”i den mån det 

genom stadens utveckling påkallas för den närmare regleringen av bebyggelsen.” Vad gäller 

behovet att upprätta byggnadsplan angavs ”har tätbebyggelse uppkommit eller kan sådan 

bebyggelse väntas uppkomma å viss ort och föranleda ej omständigheterna till att stadsplan 

upprättas, skall genom kommunens försorg byggnadsplan upprättas, i den mån sådan plan 

finnes erforderlig för reglering av bebyggelsen.
”44

    

 

                                                           
38

 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.27. 
39

 Ordningslag (1993:1617) 1 Kap. 2 §. 
40

 Boverket, Huvudmannaskap för allmän plats En fråga om rådighet över mark och finansiering, sid.29. 
41

 Hagander C-G., Mattsson N., PBL 2010 En handbok om nya PBL och samhällsbyggande, 2012, sid.159. 
42

Öhrn T., LMV-rapport 2008:6 Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan, sid.18. 
43

 Prop.2013/14:126, En enklare planprocess, sid.138. 
44

 Ibid. 
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I enlighet med förarbetena till ÄPBL kom de två ovan nämnda planinstrumenten att bytas ut 

mot ett enda, dvs. detaljplanen. Vidare fastställdes att som huvudregel ska kommunen vara 

huvudman för allmän plats inom detaljplan. Om det finns särskilda skäl kan annan än 

kommunen, t.ex. en anläggningssamfällighet, vara huvudman för den allmänna platsen. 

Avsikten var att huvudmannaskapet skulle fördelas enligt samma princip som 1947 års 

Byggnadslag. Det vill säga, kommunalt huvudmannaskap skulle gälla för områden med 

permanentbebyggelse och enskilt huvudmannaskap för områden med fritidsbebyggelse. Syftet 

med bestämmelsen var att kommunerna inte utan vidare skulle kunna avsäga sig 

huvudmannaskapet.
45

  

 

I propositionen till PBL framgår att huvudregeln vad beträffar huvudmannaskapet för 

allmänna platser fortfarande ska vara kommunalt, om det inte finns särskilda skäl för annat 

huvudmannaskap och vad som ska utgöra särskilda skäl för annat huvudmannaskap än 

kommunalt bör följa nuvarande praxis.
46

 

 

3.2.1 Kommunalt Huvudmannaskap 

Enligt huvudregeln ska kommunen vara huvudman för allmän plats i detaljplan.
47

 I sådana fall 

ska även användning och utformning preciseras, t.ex. ”gräsbelagd yta, avsedd för lek och 

motion.”
48

 Som huvudman ska kommunen, efter hand som bebyggelsen färdigställs, ställa i 

ordning gator och andra allmänna platser så att dessa kan användas för avsett ändamål. 

Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning så snart platserna har bebyggts enligt 

planen. När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett 

ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. Vid kommunalt huvudmannaskap är det 

kommunen som ska svara för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen 

är huvudman för.
49

  

 

Om kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra gator eller andra 

anläggningar inom de allmänna platserna, får kommunen besluta att ta ut kostnader av 

fastighetsägarna i området. Detta sker genom något som kallas gatukostnadsutredning. I en 

sådan avgör och redovisar kommunen avgränsningen av det område inom vilken fördelning 

                                                           
45

 Prop. 1985/86:1, Med förslag till ny plan- och bygglag, sid.656-657. 
46

 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, sid.198. 
47

 Ibid. 
48

 Kalbro T., Lindgren E., Markexploatering, 2015, sid.32. 
49

 SOU 2005:77, Får jag lov? sid.545. 
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av kostnaderna ska ske, vilka kostnader som ska fördelas och ser till att de fördelas mellan 

fastigheterna efter skälig och rättvis grund.
50

 Drift och underhållskostnader får dock inte tas ut 

av fastighetsägarna utan dessa kostnader måste finansieras via kommunalskatten.
51

 

 

3.2.2 Enskilt huvudmannaskap 

Vid enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan hänvisar PBL 6 Kap. 1 § till 

Anläggningslagen (AL.) I de fall enskilt huvudmannaskap ska användas, förutsätts att en eller 

flera gemensamhetsanläggningar enligt AL inrättas för de allmänna platserna. De fastigheter 

som har del i en gemensamhetsanläggning utgör en särskild samfällighet, som vanligtvis 

förvaltas genom en s.k. samfällighetsförening. Denna samfällighetsförening bildas enligt 

reglerna i Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL.) Alternativt kan förvaltningen ske 

genom en s.k. delägarförvaltning. Delägarförvaltning förekommer oftast när det är få delägare 

i anläggningssamfälligheten. 

 

 Lantmäterimyndigheten fastställer vid en förrättning vilka nyttigheter som ska ingå i 

gemensamhetsanläggningen, hur olika anläggningar ska vara utformade och vilka fastigheter 

som ska delta. Fastigheterna bestäms med andelstal som ska ligga till grund för fördelningen 

av kostnaderna för utförande och drift av anläggningarna.
52

 Det innebär att ett etablerat 

ansvarsförhållande för drift och underhåll av en allmän plats med enskilt huvudmannaskap 

kan sägas uppstå först när det gjorts en anläggningsförrättning. Det är först då ansvaret 

regleras mellan ägarna till de berörda fastigheterna.
53

 Till skillnad från vad som gäller när 

kommunen är huvudman för allmänna platser, får fastighetsägarna i detta fall även bekosta 

den framtida driften av anläggningarna.
54

 

 

3.2.3 Särskilda skäl 

Huvudregeln i PBL 4 Kap. 7 § 1a men. är mycket tydlig ”Kommunen ska vara huvudman för 

allmänna platser.” Nästa mening ger däremot ett visst utrymme för avvikelser från denna 

huvudbestämmelse då det stadgas ”Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i 

detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet istället ska vara enskilt för en eller flera 

allmänna platser.” Då lagstiftaren använder sig av begreppet ”särskilda skäl”, får detta anses 

                                                           
50

 Öhrn T., LMV rapport 2008:6 Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan, sid.18. 
51

 Öhrn T., Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner Bilaga till LMV-rapport 2008:6, sid.8. 
52

 Öhrn T., LMV-rapport 2008:6 Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan, sid.19. 
53

 Öhrn T., Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner Bilaga till LMV-rapport 2008:6, sid.8. 
54

Öhrn T., LMV-rapport 2008:6 Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan, sid.19. 
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utgöra en klar markering att det inte är tänkt att undantagsregeln ska kunna användas i alla 

tänkbara situationer där en kommun vill avsäga sig huvudmannaskapet för allmänna platser. 

Utan rent begreppsmässigt en undantagsregel som inte ska användas regelmässigt.
55

 Ur detta 

kan man tyda att kommunerna har ett mycket stort och grundläggande ansvar för allmänna 

platser i detaljplan.
56

 

 

Vad som ska utgöra särskilda skäl för annat huvudmannaskap än kommunalt, bör följa 

nuvarande praxis.
57

 Särskilda skäl för kommunen att kunna avsäga sig huvudmannaskapet för 

allmänna platser i detaljplan har accepterats för bostadsområde avsett för permanentboende, 

om det av tradition funnits enskilt huvudmannaskap i samma område eller i angränsande 

område. En enhetlig förvaltning av ett större område är också en omständighet som talar för 

ett godkännande av enskilt huvudmannaskap. Det har även ansetts utgöra särskilda skäl för 

enskilt huvudmannaskap vid ny eller kompletterande detaljplaneläggning. Särskilt tydligt 

framstår det vid s.k. blandade områden, som består av både permanent- och fritidsboende.  

Det finns även något fall som antyder på att det borde vara möjligt att införa enskilt 

huvudmannaskap även i renodlade permanentbostadsområden. En faktor som många gånger 

har stor betydelse för bedömningen i frågan är områdets karaktär.
58

 Ibland tycks även 

kommunens vilja att hjälpa till med bl.a. bidrag till driften eller svara för kostnader vad gäller 

förrättning och marklösen, i viss mån ha påverkat bedömningen. Detta tillsammans med andra 

faktorer har ibland vägts in i bedömningen. Men det finns inget tydligt exempel att detta som 

ensam faktor kan ligga till grund för ett avgörande med innebörden att ett enskilt 

huvudmannaskap har accepterats.
59

 I allmänmotiveringen i förarbetena till ÄPBL anfördes 

dessutom industriområden som exempel på område där ansvaret bör kunna överlåtas på 

fastighetsägaren.
60

 

 

Det man kan se tydligt i MÖD 2012:44, som gällde frågan upphävande av beslut om 

antagande av detaljplan, är hur domstolen tagit fasta på bestämmelsens ursprungliga avsikt 

och syfte. Det tvistades huruvida de särskilda skäl som Krokoms kommun redovisat genom 

                                                           
55

 Öhrn T., LMV-rapport 2008:6 Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan, sid.22. 
56

 Öhrn T., LMV-rapport 2008:6 Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan, sid.21. 
57

 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, sid.198. 
58

 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, sid.199. 
59

 Ibid. 
60

 Prop. 1986/87:1, Med förslag till ny plan- och bygglag, sid.566. 
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ett tillägg till detaljplan, var sådana som avses i ÄPBL. Eftersom ärendet påbörjades före 2 

maj 2011 tillämpades ÄPBL i målet. 

 

Enligt Krokoms kommun ville man eftersträva en enhetlig förvaltning av allmän platsmark, 

vilket skulle gälla för hela kommunen. Kommunen hävdade att det aktuella planområdet 

angränsar mot områden som har enskilt huvudmannaskap. Vidare anförde kommunen att 

planändringen även berör fritidsbebyggelse i viss utsträckning. Krokoms kommun ansåg att 

området därför till viss del utgjorde blandad bebyggelse. Övervägande del av bebyggelsen 

utgjorde dock permanentbebyggelse. Kommunen konstaterade att samtliga i praxis angivna 

faktorer, som bedöms utgöra särskilda skäl för att enskilt huvudmannaskap ska beviljas, var 

uppfyllda i detta fall. 

 

Domstolen påpekade i sin bedömning att i förarbetena till ÄPBL framgår, att syftet med 

bestämmelsen är att kommunen inte utan vidare skulle kunna avsäga sig huvudmannaskapet. 

Samt att avsikten med samma bestämmelse var att kommunen torde kunna använda enskilt 

huvudmannaskap där, enligt tidigare gällande Byggnadslag gällde byggnadsplan, t.ex. inom 

område med fritidsbebyggelse.  I detta fall avsåg kommunen ändra en detaljplan som vunnit 

laga kraft den 24 augusti år 1989. Syftet med gällande detaljplan från 1989 var att komplettera 

28 stycken befintliga fritidsbostäder med permanentbostäder i form av cirka 100 stycken 

lägenheter. Genom planändringen skulle inte någon annan ändring ske, utöver den att 

kommunen via en tilläggsbestämmelse avsäger sig huvudmannaskapet för allmänna platser. 

Övergången från kommunalt huvudmannaskap till enskilt huvudmannaskap hade inte 

motiverats av några ändrade förhållanden varken inom planområdet eller i kommunen sedan 

år 1989. Kommunen hade inte heller anfört vilka omständigheter som utgjorde grund för 

kommunens inställning till vem som skulle vara huvudman. Enbart det förhållande att 

kommunen önskade enhetlig förvaltning av allmän platsmark inom kommunen, kunde inte 

anses utgöra särskilda skäl för att ändra ett huvudmannaskap som gällt i över tjugo år. 

Domstolen avslog därför överklagandet.
61

 

 

I MÖD 2013:3 І kan man tydligare urskilja hur kommunen faktiskt ansträngt sig för att 

påvisa att de särskilda skälen existerar och även uppfylls. Saken gällde överklagande av 

detaljplan för området Svinningeudd i Österåkers Kommun. Kommunen ville avsäga sig 

                                                           
61

 MÖD 2012:44. 
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huvudmannaskapet för allmänna platser. I.B., O.H., S.H.v.D. och L-O.N. bestred ärendet, de 

ansåg inte att de särskilda skälen var uppfyllda samt att området gick mot en allt tydligare 

permanentbebyggelse. Då ärendet påbörjades före 2 maj 2011 tillämpades ÄPBL i målet. 

 

I sin talan poängterade kommunen områdets karaktär: Åkersberga är kommunens centrala del 

och runt om Åkersberga ligger bebyggelse i olika enklaver eller bebyggelseområden. 

Svinninge är ett av dessa områden. De olika bebyggelseområdena har utvecklats från olika 

näringar, t.ex. jordbruk. I slutet av 1800-talet började sommarvillor för välbärgade 

stockholmare att anläggas. På 1930-talet och framåt styckades och bebyggdes marken för 

fritidsboende. Bebyggelsen från 1950/60-talet är delvis reglerad med byggnadsplaner för 

fritidsändamål. Sedan en längre tid tillbaka har det tillkommit permanentboende och 

kommunen har successivt gett bygglov för allt större hus, vilket resulterat i sanitära problem. 

För att lösa vatten- och avloppsfrågan (hädanefter VA-), kontrollera områdets utveckling samt 

bevara områdets karaktär började Svinninge planläggas i ett detaljplaneprogram under 2000-

talet. Svinningeudd är en av dessa detaljplaner. Huvudgatan i dess område, den s.k. 

busslingan har kommunalt huvudmannaskap. Nu gällande fråga rör lokalgatorna i 

detaljplaneområdet. De flesta gatorna i kommunen har enskilt huvudmannaskap, endast i 

centralorten Åkersberga används kommunalt huvudmannaskap. En tomtägarförening i 

kommunen sköter redan frågor som vägunderhåll. Föreningen har inte överklagat kommunens 

förslag på att använda enskilt huvudmannaskap.  Roslagsvattten som anlägger en kommunal 

VA-anläggning har inget krav på att området måste ha kommunalt huvudmannaskap för att 

ordna VA-anläggningen. 

 

Mark och miljödomstolen höll syn i området. De omständigheter som talade för att de 

särskilda skälen var uppfyllda var bl.a. avståndet på cirka en mil från tätorten Åkersberga, att 

områdets huvudsakliga karaktär bibehölls. Befintliga tomtägarföreningar ansvarade redan för 

vägskötseln, samt det faktum att Svinningeudds tomtägarförening inte hade något emot ett 

enskilt huvudmannaskap. Det hade heller inte framkommit någon opinion bland de boende 

mot enskilt huvudmannaskap. Även andra områden inom det större Svinningeområdet hade 

enskilt huvudmannaskap. Det förhållandet att kommunen åtog sig huvudmannaskapet för den 

s.k. busslingan och anlade en kommunal VA-anläggning talade enligt domstolen för att en 

sådan lösning skulle vara godtagbar. Man såg att området i framtiden skulle ha en karaktär av 

blandad bebyggelse. 
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Mark- och miljööverdomstolen ansåg med beaktande av tidigare praxis, att kommunen 

förmått sig visa att särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap förelåg.
62

 

 

3.3 Fel i rättstillämpningen från BL och framåt 

I LMV-rapport 2008:6 framkommer en viss problematik vad gäller tillämpningen av reglerna 

om huvudmannaskap. Nämligen att kommunerna under tiden för BL i sitt utövande, många 

gånger använde sig av byggnadsplaner inom typiska stadsplaneområden. D.v.s. inom områden 

där det enligt intentionerna till BL inte alls var avsett att byggnadsplan skulle användas. Det 

finns åtskilliga fall där byggnadsplan reglerade och än i dag reglerar, områden med 

stadsmässig bebyggelse.
63

  

 

Även I SOU 2005:77 redovisade SOU-kommittén att enskilt huvudmannaskap tillämpas i 

betydligt fler fall än vad uttalanden i förarbetena ger uttryck för. Kommittén ger inga direkta 

källhänvisningar som grund för sin bedömning. Istället hänvisar kommittén till erfarenheter 

från de dittills närmare 20 årens tillämpning av PBL som visar att kommunerna inte har 

kunnat eller velat leva upp till detta ansvar. Med tanke på PBL-kommitténs breda 

sammansättning av ledamöter, experter och sakkunniga bör stor vikt läggas vid kommitténs 

bedömning. Enskilt huvudmannaskap har alltså tillämpats i betydligt fler fall än vad som 

borde följa efter uttalandet i prop.1985/86:1
64

 vad gäller bestämmelsens utgångspunkt, syfte 

och avsikt.
65

 Det var ett uttalande som uppfattades som en viss skärpning av kravet på 

kommunalt huvudmannaskap, på så sätt att en återgång skulle ske till att kommunalt 

huvudmannaskap skulle gälla för områden med permanentbostadsbebyggelse och enskilt 

huvudmannaskap för fritidsbebyggelse.
66

 PBL-kommittén bedömer att skälen för den ovan 

nämnda utveckling i första hand är ekonomiska. Kommittén anser att kommunerna vill, så 

långt det är möjligt, lägga kostnadsansvaret för driften av allmänna platser på de enskilda 

fastighetsägarna.
67

  

 

Lantmäteriet håller i sin rapport från 2008 med om SOU-kommitténs uppfattning angående 

den snedvridna tillämpningen av enskilt huvudmannaskap. Dock har de fall som överklagats, 
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 MÖD 2013:3. 
63

 Öhrn T., LMV-rapport 2008:6 Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan, sid.22.  
64

 Prop.1985/86:1, sid.656. 
65

 SOU2005:77 Får jag lov? sid.549. 
66

 Öhrn T., Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner Bilaga till LMV-rapport 2008:6, sid.2. 
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 Öhrn T., LMV-rapport 2008:6 Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan, sid.24. 
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fått rätt i besvärsinstanserna d.v.s. domstolen har bibehållit PBL:s grundprinciper. 

Lantmäteriet delar även kommitténs åsikt att det i grunden är ekonomiska orsaker som ligger 

bakom denna felaktiga förskjutning.
68

  

 

Sammanfattningsvis konstaterar Lantmäteriet att reglerna om allmänna platser i detaljplan 

ofta tillämpas på ett sätt som ligger bortom allt rimligt tolkningsutrymme. Oavsett om 

tolkningen görs med utgångspunkt från den rena lagtexten, uttalanden i lagens förarbeten eller 

rättspraxis. Lantmäteriet menar vidare att även om det inte går att beskriva omfattningen av 

problemet i absoluta tal så visar de tillgängliga underlagen att det inte är fråga om enstaka 

undantagsfall, utan mer av en utbredd praxis som delas av många kommuner.
69

 Lantmäteriet 

anser att de ekonomiska motiven för kommunerna är så starka att de trots allt väljer lösningar 

som strikt juridiskt ligger utanför det utrymme som lagstiftningen medger.
70

  

 

Problematiken har även uppmärksammats i tidigare utredningar, bl.a. i LMV-rapport 2002:9 

”Översyn över Anläggningslagen” samt i SOU 1996:168 ”Översyn av PBL och VA-lagen”.
71

  

 

3.3.1 Den ekonomiska faktorn 

Som jag varit inne på tidigare, får kommunen när denne är huvudman för allmänna platser ta 

ut kostnader av fastighetsägarna i området, för anläggande och förbättring av gator eller andra 

anläggningar inom de allmänna platserna. Detta efter en gatukostnadsutredning.
72

 Vid tiden 

för LMV:s rapport ansågs det föreligga en brist på erfarenhet, samt en pedagogisk svårighet 

att förklara för fastighetsägarna hur och varför uttag av gatukostnader måste ske. En verkan av 

dessa orsaker har lett till att det i en del fall, låtit påverka valet av huvudmannaskap. Det har 

förekommit att kommuner låtit frågan om huvudmannaskapet avgöras utifrån 

fastighetsägarnas inställning till betalning gatukostnader. D.v.s. om en i kommunens ögon 

tillräcklig opinion varit beredd att betala de kostnader som kommunen kommit fram till i sin 

gatukostnadsutredning så har det blivit kommunalt huvudmannaskap, annars enskilt. 

Observera att detta inte alla gånger torde varit förenligt med bestämmelsen om kommunens 

möjligheter att avsäga sig huvudmannaskapet. Det är alltså inte ett skäl nog i lagens mening.
73
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Även om valet av huvudmannaskap görs utifrån enbart de ekonomiska konsekvenserna för 

kommunen, får valet även andra följder såsom genomförbarhet, handlingskraft, tillgänglighet, 

tillträde, ansvar för drift m.m.
74

  

 

4 Intervjuer 

Nedan kommer en sammanställning av mina intervjuer med de sex olika planarkitekterna runt 

om i Norrbottens län att presenteras. Kommunerna som medverkat är Piteå, Luleå, Kalix, 

Haparanda, Arvidsjaur och Gällivare. Planarkitekterna är anonyma och jag härleder därför 

svaren till respektive kommun.  De ställda frågorna knyter an till min syftesformulering och 

intervjuguiden finns att tillgå i bilaga längst bak i uppsatsen. 

 

4.1 Sammanställning av materialet 

Hur de särskilda skälen upplevs 

De flesta av mina respondenter upplever jag ha kommit väldigt lite i kontakt med enskilt 

huvudmannaskap överhuvudtaget. Jag fick uppfattningen att de för en del ter sig ganska 

främmande, men att de särskilda skälen överlag upplevs som relativt tydliga. Det mest 

utmärkande skälet som alla spontant nämnde vid frågan, är om området är av 

”fritidsbebyggelse”. Gällivare kommun trodde, i och med den nya bestämmelsen i PBL som 

trädde i kraft vid årsskiftet att kommunerna nu har krav på sig anta riktlinjer för mark och 

exploateringsavtal, att det därefter skulle bli lättare urskilja de särskilda skälen för de olika 

situationerna. Haparanda kommun ansåg att det är bra att de särskilda skälen finns, särskilt i 

en sådan liten kommun som Haparanda. Det gör att exploatörer kan driva ett på ett områdes 

utveckling snabbare än om kommunen skulle vara tvungen gå in i det, i en större ekonomisk 

fråga.   

 

Specifik parameter som man vid bedömning tagit fasta på 

Genomgående svarade alla respondenter på denna fråga att det var ”områdets karaktär” som 

var av central betydelse vid bedömningen. Här belyste man än en gång huruvida området är 

av ”fritidsbebyggelse” men även ”om det av tradition redan finns i området”. Haparanda 

kommun påpekade fördelen att möjliggöra mer bebyggelse i snabbare takt än om kommunen 

skulle behöva ta ett större ansvar. Det är ett skäl till varför de brukar använda sig av enskilt 

huvudmannaskap. Kalix kommun ansåg att skälet ”enligt tradition” var politiskt, att det inte är 
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den typen av politik som bedrivs i sin egen kommun utan att det är mer förekommande i 

Stockholmstrakten t.ex. i Lidingö. I Kalix kommun handlar det mest om förtätning av 

befintlig bebyggelse eller fritidsbebyggelse och det är vid fritidsbebyggelse som man av 

naturliga skäl oftast kommer i kontakt med enskilt huvudmannaskap och därmed de särskilda 

skälen. Fast det är sällan förekommande eftersom det råder lågt bebyggelsetryck i kommunen. 

Gällivare kommun anser det genast bli klurigare att göra bedömningen vid områden som 

ligger mittemellan permanentbebyggelse och fritidsbebyggelse.  Luleå kommun nämnde 

rättviseaspekten, vad gäller fördelningen av kostnaderna för våra skattepengar.  

 

Hur de särskilda skälen tillämpas i kommunen med beaktande av dess avsikter  

Tre av sex kommuner tyckte att de tillämpar de särskilda skälen enligt avsikt. Gällivare 

kommun berättade att de i något fall fått stöd av Länsstyrelsen som påmint kommunen att 

tillämpa de särskilda skälen korrekt. De andra tre kommunerna trodde och hoppades att de 

tillämpade de särskilda skälen korrekt, då de inte kände sig så insatta i de särskilda skälen. 

Haparanda kommun som ansåg sig vara en av dessa oinsatta, valde att inte svara på denna 

fråga. Luleå kommun berättade att det ibland kan bli diskussioner om vägar. Tekniska 

förvaltningen vill gärna slippa nya kommunala huvudmannaskap eftersom det leder till ökat 

ekonomiskt ansvar. Kommunen anser att det är en svår ekvation, de försöker givetvis vara 

rationella men de ser till den ekonomiska dimensionen. Finns det ingen tydlig anledning, så 

kanske de också försöker se till att det blir ett enskilt huvudmannaskap.  

 

Varför de särskilda skälen tillämpats felaktigt och inte följt lagstiftarens intentioner 

Arvidsjaur kommun trodde att det är för att kommunerna vill att det ska vara på ett annat sätt, 

att de har en egen inställning i frågan och därför försöker tillämpa lagstiftningen på det sättet. 

Samt att de inte vill dra på sig ytterligare kostnader. Luleå kommun nämner också 

kostnadsfrågan. Gällivare kommun ansåg att det kan bero på okunskap, att det är enklare samt 

att man vill slippa kostnader samt drift och underhåll. Kalix kommun ansåg att det beror på 

den politiska ledningen i kommunen och nämner slutligen att det är pengar som det handlar 

om i slutändan. Piteå kommun håller också med om att det kan bero på att det medför ökade 

kostnader för kommunen. 

 

För att komma tillrätta med problemet 

Haparanda kommun ansåg att det vore bra med en översyn av reglerna från år 2011 och 

framåt, för att få en bättre syn på hur läget är idag. Gällivare kommun tyckte att Länsstyrelsen 
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kan ha en bra roll här, att kunna övervaka lite. Gällivare kommun tyckte också att kommunen 

ska vara tydlig att ange de särskilda skälen om man väljer enskilt huvudmannaskap, att man 

kan införa det som krav. Arvidsjaur kommun nämner också Länsstyrelsen, att de skulle kunna 

ha de särskilda skälen som en prövningsgrund. Kalix kommun ansåg att det inte var något 

problem för deras kommun, att det var en icke-fråga. Piteå kommun tyckte att kommunerna 

borde vara bättre på att hålla sig till sin översiktsplan. Att det finns en tendens till att vara 

väldigt tillmötesgående mot privata intressen som inte är förenliga med översiktsplanen, att 

man är för rädd för att säga nej. Det blir lätt hopplöst av alltihop då, det blir halvbra när man 

istället vill sikta högre och få det både bra och lämpligt. Luleå kommun anser att det är en 

svår fråga, att det nog inte finns någon enkel lösning. Det är en balans mellan det enskilda och 

det allmänna, anläggningskostnader kontra driftkostnader och hur man tänker när det gäller 

rättvisa när man använder sig av våra skattepengar.  

 

Vad anses om de särskilda skälen för enskilt huvudmannaskap 

Kalix kommun menar att de inte har någon uppfattning i frågan, att det är skillnad i 

tillväxtområden, vilket Kalix kommun inte är. Haparanda kommun återkommer till det som 

nämndes i början av intervjun, att det är bra att de särskilda skälen finns särskilt i en sådan 

liten kommun som Haparanda. Piteå kommun anser att de särskilda skälen kan fungera både 

bra och mindre bra, beroende på situation. T.ex. kan det vara motiverat och lämpligt med 

enskilt huvudmannaskap, där det kanske kan tyckas orimligt och ogörligt att ha kommunalt 

huvudmannaskap trots att de särskilda skälen kanske inte är uppfyllda. Men att man absolut 

ska sikta på kommunalt huvudmannaskap om det är det bästa samhällsekonomiskt. Gällivare 

tycker att skälen kan bli tydligare ur pedagogisk synpunkt på så sätt att man kan komplettera 

dem med verkliga fall, ta upp olika tydliga exempel. Arvidsjaur kommun menar att 

kommunen bör få göra en stor del av bedömningen själva. Luleå kommun anser att om de 

särskilda skälen kan förtydligas så är det bra, men att det kan vara svårt att ta sig förbi de 

grundläggande rättvisefrågorna ändå. 

 

 Frivilligt tillägg som kan vara relevant i frågan 

Piteå kommun nämnde att enskilt huvudmannaskap inte alltid blir en bra lösning. Ett exempel 

från sin kommun förklarades för mig, det gällde ett område som byggdes ut på 1960-70 talet, 

det var och är ett hyfsat centralt område med hög exploateringsgrad. Det var och är ett område 

med radhus, parhus och kedjehus där vägarna enligt detaljplanen ska vara bilfria och 

parkering finnas utanför området. Här valdes enskilt huvudmannaskap för vägarna.  
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Motiven bakom detta framkom inte. Men det visade sig inte alls ha fungerat, så nu ska 

kommunen ta över huvudmannaskapet för vägarna i området. Här har föreningarna inte levt 

upp till det dom åtagit sig att göra och det blir problem hela vägen, med allt. Gällivare 

kommun nämnde att man kan komma runt det här med särskilda skäl genom att skapa 

storkvarter, då bli alla gator i kvarteret privata men det blir ingen allmän plats. Att det är en 

möjlighet man kan använda på olika sätt. De andra fyra kommunerna var nöjda med sina svar 

och hade inget annat att tillägga.  
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5 Avslutande analys 

Medeltidens Landskapslagar kan sägas vara upprinnelsen till dagens PBL. Lagen har 

omarbetats, benämnts olika och sett olika ut beroende på tidsepok och dess samhällskaraktär. 

Tanken bakom dagens PBL är att i stort sett att all markanvändning bör kontrolleras av staten 

och kommunerna. Det finns två viktiga motiv till detta, dels att minska omgivningspåverkan 

och dels att undvika onödiga transaktionskostnader.  

 

Företeelsen med huvudmannaskap började mer eller mindre gro i samband med Magnus 

Erikssons Landslag respektive Magnus Erikssons Stadslag vilka infördes i mitten av 1300-

talet. Landslagen reglerade markanvändning och byggande för landsbygdsområden och 

Stadslagen reglerade detsamma inom stadsområden. Då Byggnadsstadgan trädde i kraft år 

1847 introducerades regleringen om en särskild stadsplan. Stadsplanens syfte var att göra 

avgränsningar mellan byggnadskvarter, gator och andra allmänna platser. I och med 1907 års 

Stadsplanelag utvecklades stadsplanerna till att bli mer detaljerade vad gällde miljön inom 

planområdena i staden, vilken mark som fick bebyggas och vilka områden som skulle gälla 

för gator, torg och andra allmänna platser. I och med en lagreform år 1931 blev det möjligt att 

vara ännu mer detaljerad i stadsplanen angående markanvändning, bebyggelse och 

byggnaders utformning.  

 

Men det var när Byggnadslagen trädde i kraft år 1947 som det här med huvudmannaskap blev 

ett faktum. Enligt BL fanns två planinstrument, stadsplan respektive byggnadsplan. Stadsplan 

användes inom stadsområde och där var kommunen huvudman för de allmänna platserna 

medan byggnadsplan användes på landsbygden och där tillämpades enskilt huvudmannaskap 

för allmän plats. När ÄPBL trädde i kraft 1987 ersattes de två planinstrumenten med ett enda, 

närmare bestämt detaljplanen.  Det bestämdes även att som huvudregel ska kommunen vara 

huvudman för allmän plats i detaljplan. Om det fanns särskilda skäl kan annan än kommunen 

vara huvudman för den allmänna platsen, t.ex. en samfällighetsförening. 

Huvudmannaskapsfrågan skulle gälla efter samma princip som tiden för BL, d.v.s. kommunalt 

huvudmannaskap skulle gälla för permanentbebyggelse och enskilt huvudmannaskap för 

områden med fritidsbebyggelse. Lagstiftarens syfte med bestämmelsen var att kommunerna 

inte utan vidare skulle kunna avsäga sig huvudmannaskapet. 
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En spontan tanke, varför det här med stadsplan och kommunalt huvudmannaskap respektive 

byggnadsplan och enskilt huvudmannaskap uppkommit från första början?  Jag kan tänka mig 

att de boende på landet rådde sig själva, likväl som stadsborna gjorde i staden. De olika 

samfunden visste av tradition och erfarenhet bäst hur saker och ting skulle ordnas och skötas 

inom sin omgivning, därför tror jag att det reglerades på detta sätt.  

 

De särskilda skälen regleras inte i ren lagtext utan man får söka ledning i praxis, såväl som i 

förarbetena. Dessa är tänkt att användas som undantagsregel, inte som ett lättvindligt 

alternativ. Kommunerna har alltså ett digert och primärt ansvar för de allmänna platserna i 

detaljplanen.   

 

Här tycker jag sammanfattningsvis att mina intervjuer styrker den fakta som framkommit i 

LMV-rapport 2008:6 samt SOU 2005:77. Det vill säga att detta inte fungerar som det ska. 

Kommunerna har redan vid tiden för BL tillämpat byggnadsplaner inom områden för 

stadsplaner. Det finns än idag fall där byggnadsplaner reglerar områden med 

permanentbebyggelse. Vad har det blivit för konsekvenser av detta i förlängningen? Jo, att 

man i dags dato stödjer sig på tidigare felaktiga beslut. Att man tillåter enskilt 

huvudmannaskap eftersom det ”enligt tradition” redan finns i området. Fast det egentligen 

inte skulle ha funnits där från första början. Bestämmelsen ser ut att tillämpas vidare och mer 

nonchalant än vad som var lagstiftarens ursprungliga avsikt, vilket jag också tycker att mina 

utförda intervjuer visar på.  

 

Kommunerna verkar gärna vilja slippa nya kommunala huvudmannaskap, mest på grund av 

ekonomiska skäl vilket ensamt inte är ett skäl nog. Men även vad gäller själva ansvaret för 

drift och underhåll. Ponera denna trend fortsätter och allt fler allmänna platser i områden med 

stadsmässig bebyggelse får enskilt huvudmannaskap, vart hamnar vi då? Det kan bli gator och 

områden som inte håller standarden, det kan medföra olägenheter för omgivningen och risk 

för att man tummar på säkerheten enbart för att spara några kronor. Samhället kan komma att 

få en väldigt varierande utformning och standard. Om kommunen ser att det inte fungerar som 

det ska måste kommunen gå in och ta över huvudmannaskapet och åtgärda eventuella fel och 

brister. Detta borde medföra ökade kostnader för kommunen. Lite som att bita sig själv i 

svansen. Här hänvisar jag till Piteå-fallet från min intervju, om området från 1960-70 talet där 

kommunen var tvungen gå in och ta över huvudmannaskapet för området eftersom det inte 

fungerade som det skulle.  
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Med detta i beaktning är vi tillbaka till PBL:s motiv bakom varför staten och kommunerna bör 

kontrollera markanvändningen, just för att minska eventuell omgivningspåverkan och hålla 

nere transaktionskostnaderna. 

 

Hur kan man då komma tillrätta med denna problematik? Eftersom jag upplevde det här med 

särskilda skäl och enskilt huvudmannaskap som en relativt främmade företeelse för de flesta 

kommuner och en viss brist på kunskap, kan det vara ide´ att skicka ut en informativ PM till 

Sveriges alla 290 kommuners samhällsbyggnadsavdelningar. Detta PM kan innehålla fakta 

om huvudmannaskapets historik, syfte och regelrätta användning, en upplysning om 

fokusförskjutningen som uppstått i dess tillämpning, samt verkliga exempel på när man 

använt detta på ett riktigt respektive felaktigt sätt.   

 

På kommunernas samhällsbyggnadsavdelning kan man införa att som rutin göra en överblick 

över sin kommuns översiktsplan innan man tar beslut, så man ser att användandet av enskilt 

huvudmannaskap är förenligt med strukturen i översiktplanen.  

 

Det kan på några år, börja bli dags för en rejäl översyn och utredning vad gäller de särskilda 

skälen och enskilt huvudmannaskap. Samt titta på hur det verkar fungera efter möjligheten till 

delat huvudmannaskap infördes år 2011.  

 

Kommunerna kan ha som krav på sig att tydligt ange de särskilda skälen om man vill välja 

enskilt huvudmannaskap. Att sedan Länsstyrelsen överprövar kommunens angivna skäl anser 

jag vara en bra idé. Det ansåg även två av mina respondenter vid intervjuerna. 

 

Jag tycker att kommunen, som i grund och botten har ett stort och grundläggande ansvar för 

allmän platsmark, ska bedriva tillsyn på årsbasis på de allmänna platserna med enskilt 

huvudmannaskap. Brister det i någon punkt vad gäller samfällighetsföreningarnas åtaganden, 

ska de få en viss tid på sig att åtgärda eventuella fel och brister. Sker inte detta inom utsatt tid, 

ska de erläggas med vite. Händer det ändå ingenting efter detta, får kommunen helt enkelt ta 

över huvudmannaskapet och använda vitespengarna till att åtgärda bristerna. Detta som en 

säkerhetsåtgärd. För området som är av allmän plats ska hållas i vårdat skick, skötas så 

betydande olägenheter för omgivningen eller olycksrisker inte uppstår.   
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Jag anser inte att företeelsen med enskilt huvudmannaskap behöver tas bort, utan jag tycker 

det är en bra lösning under de rätta förutsättningarna. Jag menar att den passar allra bäst på 

landsbygden/i fritidsområde där jag får känslan av att man kanske är lite mer angelägen och 

engagerad att få ta hand om sin allmänna plats i vilken form den än är. Att man ska försöka 

tillämpa skälen mer och mer enligt som BL:s ursprungssyfte.  

 

Som det är med allt, för att få ett så ypperligt resultat som möjligt är det bäst att vara insatt, 

kunnig och lyhörd. Det är bättre att få det bra från början för att slippa göra om och göra rätt. 

Det är bara tidskrävande och oekonomiskt ur samhällssynpunkt. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

 Vad heter du? 

 Vad jobbar du som? 

 Hur lång erfarenhet har du inom detta? 

 Berätta gärna om dina arbetsuppgifter? 

 Hur tycker du att de särskilda skälen upplevs vid bedömningen, huruvida ett huvudmannaskap 

ska bli enskilt eller inte?  

- T.ex. Tydliga eller otydliga? Lätt- eller svårtillämpliga? 

 Är det någon faktor som man vid bedömningen tar särskilt fasta på? 

 Hur anser du att ni inom Er kommun tillämpar de särskilda skälen med beaktande av dess 

avsikter i förarbetena? 

 Det har i en del utredningar framkommit att de särskilda skälen tillämpats felaktigt och inte 

följer förarbetenas avsikter med bestämmelsen, varför är det så tror du? 

 Har du någon idé hur man skulle kunna komma tillrätta med det problemet? 

- T.ex. tydligare formulering i bestämmelsen, bättre tillsyn hur kommunerna agerar 

eller något annat? 

 Vad anser du överlag om de särskilda skälen för enskilt huvudmannaskap, är dessa bra, bör de 

förändras, tas bort? 

 Är det något annat som du vill nämna som kan vara relevant för mig att veta, som jag inte tagit 

upp? 

 


