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Förkortningar 
 

A.  Anfört 

A.a.  Anfört arbete 

BoU  Bostadsutskottet 

EKMR  Den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för mänskliga 

  rättigheterna och de grundläggande friheterna 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

FR Förvaltningsrätt 

HD Högsta domstolen 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

JuU Justitieutskottet 

KL Kommunallag (1991:900) 

KR Kammarrätt 

LAFD Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 

MÖD Mark- och miljööverdomstolen, avgöranden från MÖD 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv (referat av HD:s domar) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

Prop. Proposition 

PT Prövningstillstånd 

RF Regeringsform 

RÅ Regeringsrättens (nuvarande HFD) årsbok 

SL Särskilda ledamöter 

SOU Statens offentliga utredningar 

ÄPBL Plan- och bygglag (1987:10) 

ÖK Överklagande 
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1 Inledning 
 

Den fysiska planeringen är enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, en 

kommunal angelägenhet och ger uttryck för det s.k. planmonopolet. Det betyder att 

kommunen har en ensamrätt att anta planer, ett kommunalt självbestämmande.1 I 13 kap. PBL 

finns reglerna om överklagande av kommunala beslut. De beslut som anges i 1 § är sådana 

som endast kan överklagas genom kommunallagens (1991:900), KL, laglighetsprövning i 

förvaltningsdomstol och i 2 § anges de beslut som det råder överklagandeförbud för. Alla 

övriga kommunala beslut som fattas med stöd av PBL överklagas enligt 2 a och 3 §§ till 

mark- och miljödomstol eller länsstyrelserna.  

 

Besvärsformen laglighetsprövning, som förr kallades kommunalbesvär2, är strikt begränsad 

till lagligheten i beslutet och utesluter prövning av beslutets lämplighet. Det kommunala 

självbestämmandet är en viktig del till förklaringen till varför lagstiftaren valt att vissa beslut 

enligt PBL endast ska kunna överklagas till förvaltningsdomstol och den kontroll det innebär. 

I en sådan process får domstolen endast pröva omständigheter som den klagande har hänvisat 

till inom klagotiden och prövningen har kassatorisk effekt3, vilket innebär att beslutet bara 

kan upphävas och att något annat beslut inte kan sättas in i det överklagade beslutets ställe. 

 

Besluten som räknas upp i 13 kap. 1 § PBL är sådana där det kommunala självbestämmandet 

är starkt. Laglighetsprövning är en begränsad besvärsform. Kombinationen av beslut med 

stark förankring i det kommunala självbestämmandet och en begränsad besvärsform – kan det 

verkligen vara någon mening med en sådan ordning där prövningen begränsas genom nämnda 

kombination? Jag kommer i uppsatsen att gå igenom gällande rätt och göra en undersökning 

av förvaltningsdomstolarnas hantering av besluten. 

 

1.1 Syfte 
Som framgår av inledningen överklagas vissa beslut enligt PBL till förvaltningsdomstol 

genom laglighetsprövning. Syftet med uppsatsen är följande. 

                                                
1 Prop. 1985/86:1 s. 460 f. och prop. 2009/10:170 s. 412. 
2 Prop. 1990/91:117 s. 133. 
3 Se t.ex. SOU 1978:84 s. 32 och Bohlin s. 287. 



6 
 

• Utreda och systematisera gällande rätt avseende 13 kap. 1 § PBL, dvs. genom en 

relativt omfattande undersökning av rättskällorna klarlägga rättsläget – de lege lata4. I 

denna del ingår även en viss fördjupning i besvärsformen laglighetsprövning. 

• Utföra en rättsfallsundersökning5 med syftet att analysera laglighetsprövning av beslut 

enligt 13 kap. 1 § PBL, hur målen tillämpas i förvaltningsdomstolarna och vilka 

konsekvenser prövningen kan få. Jag kommer att utreda hur vanligt förekommande 

målen är, ändringsfrekvensen och i vad mån dessa mål kan ses som mål av enkel 

beskaffenhet, dvs. hur ofta särskilda ledamöter6 inte behöver vara med i avgörandet. 

De beslut som upphävts av domstol kommer jag att följa upp – varför har beslutet 

upphävts, har särskilda ledamöter deltagit i avgörandet och har avgörandet ändrats 

efter överklagande. De resultat jag får fram med dessa frågor jämför jag med hur det 

ser ut generellt för laglighetsprövningsmål och viss mån för besvärsformen 

förvaltningsbesvär. 

• Utifrån min utredning av gällande rätt och min rättsfallsundersökning kommer jag 

göra en analys för att knyta ihop syftena. 

 

1.2 Metod och material 
1.2.1 Uppsatsens del avseende gällande rätt  

I denna uppsats använder jag rättskälleläran, vilket innebär referenser till lagtext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin.7 Grundlagarna har i den svenska rättskällehierarkin en högre ställning 

än övriga lagar, vilket även EKMR8 har genom 2 kap. 19 § regeringsformen, RF, som säger 

att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med EKMR. Därefter kommer vanliga 

lagar och förordningar, som t.ex. KL och PBL. Förarbetena används för att tolka lagtext och 

ge en bakgrund till rättsläget.  

 

Den rättspraxis som analyseras är i första hand från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. 

Även rättspraxis från kammarrätterna analyseras. Detta för att rättsutvecklingen på området i 

hög grad sker genom avgöranden i kammarrätterna och HFD, trots att kommunalrätten blivit 

mer detaljreglerad.9 Det ska beaktas att avgörandena från kammarrätterna inte är från högsta 

                                                
4 Latin för ”vad lagen är”. 
5 Se vidare under kapitel 1.2.2. 
6 För förklaring av vad särskilda ledamöter är, se kapitel 2.1.5. 
7 Sandgren, s. 36 f. 
8 Den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
9 Jfr prop. 1994/95:27 s. 148 f. och SOU 2009:17 s. 24. 
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instans och därmed inte prejudicerande. I viss mån tas rättsfall upp från Högsta domstolen, 

HD, och Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. Dessa mål hanterar inte direkt vad som kan 

prövas enligt 13 kap. 1 § PBL, men kan t.ex. påvisa vad som inte omfattas av paragrafen. 

 

Jag använder i första hand de primärkällor som angetts ovan, men i viss mån hänvisas till 

litteratur när primärkällorna inte har det direkta svaret. 

 

1.2.2 Uppsatsens del avseende rättsfallsundersökningen 
Jag har gått igenom alla slutliga avgöranden i laglighetsprövningsmål i förvaltningsrätterna, 

kammarrätterna och HFD mellan den 2 maj 2011 och den 31 december 2015 

(undersökningsperioden). Jag har valt från den 2 maj 2011, vilket är ikraftträdandedag för 

PBL. Enligt punkt två i övergångsbestämmelserna ska dock bestämmelserna i äldre plan- och 

bygglagen (1987:10), ÄPBL, gälla för mål och ärenden som påbörjats innan den 2 maj 2011. 

Det innebär att mål inom undersökningsperioden, där ÄBPL ska tillämpas enligt 

övergångsbestämmelserna, även inkluderas. Den bortre ramen 31 december 2015 har jag valt 

för att få en lång undersökningsperiod och även för att HFD ska hinna avgöra de mål som 

överklagats dit. Inom undersökningsperioden har en del avgöranden i förvaltningsrätterna, 

slutligt avgjorts först under 2016 efter överklagande till kammarrätt eller HFD.  

 

Inom undersökningsperioden har förvaltningsrätterna meddelat 7 375 avgöranden som rör 

laglighetsprövning. Samma period har kammarrätterna meddelat 1 816 avgöranden och HFD 

har meddelat 683 avgöranden. Mållistor med dessa slutliga avgöranden i målgrupp/måltyp 

26/0110 har jag fått fram genom att begära ut direkt från domstolarnas målhanteringssystem 

hos alla 12 förvaltningsrätter, fyra kammarrätter och HFD. Mållistorna har genererats som 

Excel-filer som innehåller följande. Avgörandedatum, avgörandetyp 11 , mål nr, 

målgrupp/måltyp, utgång, rättsutredning, underinstans, överinstans och sammanfattning. Jag 

har även begärt ut statistik från Domstolsverket avseende fördelningen av bemanningssätt för 

slutligt avgjorda mål i förvaltningsrätterna för perioden 2011–2015. Bemanningssätt är den 

sammansättning domstolen haft vid avgörandet, vilket främst är med ensam domare eller 

domare med nämnd. Jag har begärt ut mållistorna och statistiken med stöd av 

offentlighetsprincipen. 

 

                                                
10 Målkod i domstolarnas Vera-system för laglighetsprövningsmål. 
11 Dom eller slutligt beslut.  
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Förvaltningsdomstolarna har ingen särskild kodning för att särskilja mål som rör 13 kap. 1 § 

PBL, utan kategoriserar endast den stora målgruppen laglighetsprövning. För att särskilja 

vanliga laglighetsprövningsmål och mål enligt 13 kap. 1 § PBL har jag använt mig av flera 

steg för att manuellt ta fram avgörandena. Till att börja med har jag använt mig av vad 

domstolarna har skrivit under kolumnen sammanfattning. En del domstolar använder sig av 

denna kolumn för att redogöra för vad målet handlar om medan andra domstolar knappt 

använder sig av den. Därefter har jag använt mig av rättsdatabasen JP Rättsfallsnet12 för att 

göra fritextsökningar i förvaltningsrätternas avgöranden inom undersökningsperioden. 

Sökorden jag använt har varit ”detaljplan laglighetsprövning”, ”områdesbestämmelser 

laglighetsprövning”, ”översiktsplan laglighetsprövning”, ”gatukostnad* laglighetsprövning”, 

”tax* laglighetsprövning”, ”regionplan laglighetsprövning” och ”exploateringsavtal 

laglighetsprövning”. Med dessa två steg har jag fått fram ett stort antal avgöranden som jag 

har läst och gått igenom. De avgöranden som har prövats i sak och som prövats utifrån att ett 

beslut fattats som räknas upp i 13 kap. 1 § PBL har blivit urvalet. Det ska anmärkas att vissa 

avgöranden inte innehåller någon hänvisning till 13 kap. 1 § PBL, vilket har gjort 

urvalsprocessen mer svårarbetad och kan vara en svaghet för undersökningen då det inte kan 

uteslutas att något avgörande inte kommit med i urvalet. Det empiriska materialet har främst 

analyserats på ett kvantitativt sätt. Den kvalitativa delen har hanterat de avgöranden enligt 13 

kap. 1 § PBL som har ändrats av domstol. Jag presenterar undersökningen genom tabeller i 

kapitel 3 och i bilaga. 

 

Under det senaste decenniet har två stora undersökningar gjorts om förekomsten av 

laglighetsprövningsmål i förvaltningsdomstolarna. Undersökningarna har gjorts av 

Statskontoret år 201213 och utredningen En kommunallag för framtiden år 201514. Det har 

varit generella undersökningar som jag använder som jämförande empiriska undersökningar. 

 

1.3 Avgränsningar 
Det är inom ramen för denna uppsats inte möjligt att göra en fullständig rättsutredning vad 

avser besvärsformen laglighetsprövning. För att förstå vilka beslut kommunen har lagligt stöd 

                                                
12 JP Infonet AB - http://www.jpinfonet.se/. Alla avgöranden från förvaltningsrätterna, kammarrätterna och HFD 

för aktuell period finns inskannade och alla ord i dokumenten är sökbara. 
13 Statskontoret, Verkställighet och rättelse av kommunala beslut (2012:6). 
14 SOU 2015:24. 
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att fatta (den kommunala kompetensen) rekommenderas att läsa boken Kommunala 

befogenheter15. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en innehållsförteckning. Därefter en förkortningslista. Det första 

kapitlet behandlar ämnet, syfte, metod, avgränsningar och disposition. I det andra kapitlet 

hittas utredning och systematisering av gällande rätt avseende laglighetsprövning och 13 kap. 

1 § PBL. I det tredje kapitlet redovisas rättsfallsundersökningen och dess resultat. Det fjärde 

och sista kapitlet innehåller en analys. Sist i uppsatsen är en käll- och litteraturförteckning 

samt en bilaga med tabeller innehållande underlag för den empiriska undersökningen. 

  

                                                
15 Skriven av Ulf Lindquist, Olle Lundin och Tom Madell. Utgivningsår 2016, upplaga 8 och förlag Wolters 

Kluwer. 
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2 Överklagande enligt 13 kap. 1 § PBL 
 

13 kap. 1 § PBL 
Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för 
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900):  
 1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan, 
 2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva 
detaljplaner eller områdesbestämmelser, 
 3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om 
skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller 
att fatta beslut om villkoren för sådan betalning, 
 4. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, 
 5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att 
betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan 
betalning, 
 6. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden, 
 7. ett kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om regionplan, och 
 8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal. 
 

I 13 kap. PBL anges vilka kommunala beslut som får överklagas. Dispositionen är följande. 

Enligt 1 § får vissa kommunala beslut överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. KL om 

laglighetsprövning. Därefter sker i 2 § en uppräkning av vilka kommunala beslut som inte får 

överklagas och i 2 a och 3 §§ anges vilka kommunala beslut som kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen. I 4-8 §§ finns 

bestämmelserna om överklagande av övriga beslut enligt PBL som länsstyrelserna eller 

statliga förvaltningsmyndigheterna tagit. Resterande del av överklagandekapitlet handlar om 

talerätt, överklagandetid och hur prövningen går till. 

 

För att kunna få en förståelse för hur prövningen i domstol går till för beslut som räknas upp i 

13 kap. 1 § PBL är det nödvändigt med förståelse för vad laglighetsprövning är och hur 

prövningen går till samt vilka processuella förutsättningar som föreligger. Först efter att ha 

förstått besvärsformen ska uppräkningen i 13 kap. 1 § PBL redogöras närmare för. 

 

2.1 Laglighetsprövning enligt 10 kap. KL 
2.1.1 Kort historik 

Laglighetsprövning förekommer redan i 1862 års kommunalförordningar och 

landstingsförordning. Genom åren har reglerna i stort inte varit föremål för någon större 

förändring. Tidigare har det funnits regler om att beslut är olagliga om de kränker enskilds rätt 
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eller annars vilar på orättvis grund, men dessa punkter har tagits bort.16 Det finns ett stort 

antal rättsfall om laglighetsprövning från HFD, vilket hör ihop med att det fram till den 1 

januari 1981 inte har funnits krav på prövningstillstånd i högsta instans.17 

 

2.1.2 Vad innebär laglighetsprövning? 
Laglighetsprövning är en begränsad prövning som innebär att domstol endast har att 

kontrollera lagligheten i ett beslut. Det kan aldrig komma i fråga inom ramen för denna 

prövning att bedöma lämpligheten av ett beslut. I stort sett är laglighetsprövning utformad på 

så sätt att det är en medborgarkontroll av kommunala beslut.18 Besluten kan tas av kommun, 

landsting eller samverkande enhet som t.ex. kommunalförbund. I det följande används 

uteslutande benämningen kommun, men reglerna är lika för övriga uppräknade. För att ett 

kommunalt beslut ska upphävas med stöd av laglighetsprövning ska det strida mot någon av 

de fyra grunder som räknas upp i 10 kap. 8 § KL. Den första grunden är att beslutet inte har 

tillkommit i laga ordning. Det kan handla om formfel av olika slag, t.ex. röra sig om jäv, 

bristande beredning i fullmäktige, felaktiga kallelser eller felaktiga omröstningar.19 Den andra 

grunden är att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, dvs. 

att kommunen överskrider den kommunala kompetensen.20 Den tredje grunden är att det 

organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, t.ex. att principerna för 

kompetensfördelning mellan fullmäktige och nämnderna inte har iakttagits. Den fjärde och 

sista grunden är att beslutet strider mot lag eller annan författning. Det ska tilläggas att det är 

upp till domstolen att bestämma vilken grund det handlar om, en s.k. handlingsregel, oavsett 

vilken grund den klagande argumenterar kring.21 

 

Blir det bifall till överklagandet hos domstolen ska beslutet upphävas helt och inget nytt 

beslut ska sättas i dess ställe.22 Det finns möjlighet att upphäva ett beslut partiellt, vilket kan 

bli aktuellt t.ex. om det överklagade beslutet rör flera områden och bara en del av beslutet kan 

anses olagligt.23 

 

                                                
16 SOU 1974:99 s. 63 ff., SOU 1978:84 s. 25 och 28 ff., prop. 1979/80:105 s. 20 och prop. 1990/91:117 s. 6 ff. 
17 Prop. 1979/80:105 s. 1. Notera även att innan 1981 var länsstyrelserna första instans och styrelsens beslut 

överklagades direkt till HFD, se prop. 1994/95:27 s. 145. 
18 SOU 2015:24 s. 506. 
19 SOU 1982:41 s. 132 ff. 
20 A.a. s. 162. 
21 Prop. 1990/91:117 s. 225. 
22 10 kap. KL och a.prop. s. 131 ff. 
23 Se t.ex. RÅ 1928 ref. 65 och RÅ83 2:32. 
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2.1.3 Vilka kommunala beslut kan överklagas? 
Den grundläggande förutsättningen för överklagande är att det föreligger ett kommunalt 

beslut. 24  I 10 kap. 2 § KL räknas de beslut upp som får överklagas. Det är beslut av 

fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund, beslut av en nämnd 

eller ett partssammansatt organ samt beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller 

ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande 

eller rent verkställande art. Även sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 15 §25 kan 

överklagas. Huvudregeln är således att beslut i fullmäktige alltid får överklagas oavsett om 

beslutet inte medför några direkta verkningar eller innebär ett egentligt avgörande av en 

fråga. 26  Därtill är nämndernas beslut överklagbara så länge beslutet inte är av rent 

förberedande eller rent verkställande art. Som exempel från praxis27 kan ges att fullmäktige 

beslutat om ett arealpris för mark och därefter har nämnd beslutat om ett försäljningspris 

utifrån detta. Nämndens beslut är i det fallet av rent verkställande art och därmed inte 

överklagbart. Fullmäktiges beslut om arealpris hade givetvis varit överklagbart. Liknande 

resonemang kan föras kring kommunala avgifter, att grunderna för avgifterna som fullmäktige 

beslutat om kan överklagas men inte själva verkställigheten. Det bör nämnas att trots 

överklagandeförbud kan allmän domstol i vissa situationer ompröva beslut om utdömande av 

kommunala avgifter.28 Som rent verkställande beslut har av HFD:s praxis ansetts beslut där 

beslutsfattaren saknat möjligheter att göra självständiga bedömningar.29 

 

Huvudregeln om överklagande enligt 10 kap. 2 § KL gäller inte om det finns 

speciallagstiftning.30 Sådan speciallagstiftning finns i en stor mängd lagar. T.ex. beslut enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) överklagas i de flesta fall som förvaltningsbesvär trots att det är 

nämnderna som står för besluten. Laglighetsprövning kan därmed bara komma i fråga när det 

saknas annan lagstiftning för hur ett kommunalt beslut kan överklagas. 

 

Enligt 6 kap. 33 § KL får vissa beslut som nämnder kan ta delegeras till utskott, åt en ledamot 

eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen. Dessa delegationsbeslut kan även, i den mån 

de rör beslut som faller under 10 kap. 2 § KL, laglighetsprövas eftersom det rättsligt sett är ett 

                                                
24 SOU 2015:24 s. 480 f.  
25 Beslut som revisorer fattar i fråga om förvaltning och jäv. 
26 Se t.ex. RÅ 1975 ref. 102, RÅ81 2:38, RÅ 1943 ref. 34 och RÅ 1975 ref. 65. 
27 RÅ 1970 C 420. 
28 A.SOU s. 522. 
29 A.a. s. 523. 
30 10 kap. 3 § KL. 
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kommunalt beslut.31 I sammanhanget bör nämnas att tjänstemannabeslut som inte vilar på 

delegation inte kan överklagas, eftersom det inte ses som ett kommunalt beslut32 och att det 

föreligger förbud mot delegation för vissa sorters ärenden33. 

 

2.1.4 Talerätt 
Den som är kommunmedlem i en viss kommun kan begära laglighetsprövning. 

Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fast egendom eller ska betala 

kommunalskatt i kommunen. Medlem av landsting är den som är medlem av en kommun 

inom ett landsting och motsvarande för kommunalförbund.34 Rätten att klaga tillkommer både 

fysiska och juridiska personer.35 Det är vad som generellt gäller för talerätt. Det kan även vara 

värt att nämna något om förutsättningarna avseende talerätt för föreningar, bolag och 

minderåriga. 

 

Föreningar och bolag som äger fast egendom i en viss kommun kan på detta sätt bli 

medlemmar i just den kommunen. De erkänns då talerätt i mål enligt laglighetsprövning. 

Personer under 18 år har inte möjlighet att begära laglighetsprövning, annat än genom dess 

förmyndare.36 Det ska påpekas att enskild som inte är medlem av en kommun aldrig har 

talerätt. Detta oavsett i vilken mån ett beslut rör den enskilde. Frågan har senast utretts i 

utredningen En kommunallag för framtiden37 och förslaget blev att ingen ändring skulle ske i 

denna del. Detta gäller även föreningar och bolag som t.ex. bedriver näringsverksamhet i en 

kommun utan att äga fast egendom. Även de saknar talerätt i dessa fall oavsett hur mycket de 

berörs av det kommunala beslutet. Föreningen eller bolaget kan likväl klaga genom att en 

enskild kommunmedlem för talan och föreningen eller bolaget agerar som ombud. I anförd 

utredning har en mindre undersökning gjorts som kommit fram till att ca sex procent av 

överklagandena genom laglighetsprövning varit sådana att det varit företrädare för förening 

eller bolag som klagat. 

 

                                                
31 Prop. 1990/91:117 s. 223. 
32 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholms avgörande den 15 maj 2012  i mål nr 3207-11 – Ett beslut om anbud för 

upphandling som fattats av chef utan delegation från nämnd är inte sådant kommunalt beslut som kan 
laglighetsprövas. 

33 6 kap. 34 § KL. 
34 1 kap. 4 § och 10 kap. 1 § KL samt a.prop. s. 25. 
35 SOU 1992:72 s. 5. 
36 SOU 1997:116 avsnitt 8.4 och SOU 2001:84 s. 284. 
37 SOU 2015:24 s. 506. 
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2.1.5 Domstolens handläggning 
En kommunmedlem som är missnöjd över ett kommunalt beslut får överklaga detta skriftligt 

till förvaltningsrätten38. Förvaltningsrätten har att ta ställning till om överklagandet kommit in 

i rätt tid, vilket skiljer sig från de flesta andra mål som gäller överklagande hos 

förvaltningsrätten.39 Här ska särskilt nämnas att kammarrätten inte ex officio40 ska pröva om 

ett överklagande kommit in i rätt tid till förvaltningsrätten, utan har att utgå ifrån 

förvaltningsrättens bedömning.41 

 

Förvaltningsrättens avgörande kan överklagas till kammarrätten och därefter till HFD av den 

som det angår, om det gått honom eller henne emot.42. I båda de sista instanserna krävs 

prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp överklagandet. Dispensgrunderna för 

prövningstillstånd i kammarrätten är ändrings-, gransknings- eller prejudikatsdispens samt 

prövning om det föreligger synnerliga skäl. I HFD meddelas prövningstillstånd enbart vid 

prejudikatdispens och om det föreligger synnerliga skäl i form av resningsgrund eller om 

kammarrättens utgång uppenbarligen berott på grovt förbiseende eller grovt misstag. 43 Vad 

som är speciellt i laglighetsprövningsmål är att ett av förvaltningsrätten, eller kammarrätten 

för den delen, upphävt beslut kan överklagas av kommunen och dessutom samtliga 

kommunmedlemmar som inte fört talan i förvaltningsrätten 44 . Därtill är de i 

förvaltningsprocessen extraordinära rättsmedlen resning och återställande av försutten tid 

tillämpliga i laglighetsprövningsmål, även om det är ovanligt.45 

 

Vid behandlingen av laglighetsprövningsmål i förvaltningsrätten är rätten domför med en 

lagfaren ledamot och två särskilda ledamöter.46 Syftet med särskilda ledamöter är att de har 

god kännedom om kommunala förhållanden och tillför domstolen behövlig sakkunskap på ett 

område som till stor del får sitt innehåll genom praxis. Särskilda ledamöterna ska ha god 

kännedom om kommunal verksamhet och kan t.ex. vara tjänstemän inom den offentliga 

                                                
38 10 kap. 1, 4 och 5 §§ KL. 
39 10 kap. 5-6 §§ KL. Jfr 6 a § FPL. Vanligtvis prövar myndigheten eller kommunen som fattat det överklagade 

beslutet huruvida överklagandet kommit in i rätt tid. 
40 Betydande att domstol på eget initiativ gör något. 
41 RÅ 1997 ref. 46. 
42 10 kap. 14 § första stycket KL. Jfr 33 § andra stycket FPL. 
43 10 kap. 13 § KL samt 34 a, 36 och 36 a §§ FPL. 
44 10 kap. 14 § andra och tredje stycket KL. 
45 RÅ 1988 not. 87 och RÅ 1995 ref. 57. 
46 17 a § första stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, LAFD. Huvudregeln i övriga mål 

är att rätten är domför med en lagfaren ledamot och tre nämndemän, se 18 § LAFD. 
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förvaltningen eller ha förvärvat sin erfarenhet genom att vara förtroendevald.47 Huvudregeln 

är alltså att särskilda ledamöter ska vara med när ett laglighetsprövningsmål slutligt avgörs. 

Undantaget är mål som är av enkel beskaffenhet.48 Det är upp till den enskilde domaren att 

göra bedömningen av vilka mål som är av enkel beskaffenhet.49  När domstol ska pröva 

bedömningsfrågor, t.ex. angående bevisvärdering och skälighetsavvägningar, är målet sällan 

av enkel beskaffenhet.50 Särskilda ledamöter ska alltid vara med när kammarrätterna avgör 

laglighetsprövningsmål i sak. Vid beslut om prövningstillstånd ska kammarätterna inte ha 

med särskilda ledamöter.51 I HFD är det endast justitieråd som dömer i målen, alltså finns inte 

särskilda ledamöter i högsta instans.52 

 

2.1.6 Processram och preklusionsregel 
Processramen bestäms av de omständigheter som den klagande fört fram före klagotidens 

utgång, tre veckor efter att protokoll över beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla. 

För att klagotiden ska löpa ut måste anslaget om protokolljustering vara uppsatt på 

anslagstavlan under hela klagotiden.53 Om anslaget inte sitter uppe hela den lagstadgade tiden 

innebär det att beslutet inte vinner laga kraft och det blir en evig klagotid, vilket emellertid 

inte påverkar lagligheten av själva beslutet. Klagotiden kan rättas till genom att kommunen 

upphäver sitt beslut och fattar ett nytt beslut med samma innebörd samt låter anslaget sitta 

uppe hela den lagstadgade tiden.54 

 

Preklusionsregeln innebär att enbart omständigheter som klaganden åberopat och fört fram 

innan klagotidens utgång kan beaktas.55 Vad som förs fram därefter kan endast beaktas om 

det det anförda innefattar förtydliganden och preciseringar av de omständigheter som 

åberopats inom rätt tid. 56  Med hänsyn till dessa regler får domstol inte utfärda 

kompletteringsföreläggande enligt 5 § FPL och regeln om reformatio in melius57 i 29 § FPL 

ska inte tillämpas.58 Processföringen i laglighetsprövningsmål är överlämnad åt parterna och 

                                                
47 Prop. 1979/80:105 s. 45.och prop. 1994/95:27 s. 148 f. Om kvalifikationskraven, se 17 b § LAFD. 
48 17 a § andra stycket LAFD. 
49 Prop. 1996/97:133 s. 44. 
50 Jfr bl.a. prop. 1974:79 s. 35, JuU 1982/83:32 s. 19, 1994/95:JuU6 s. 8 och prop. 1996/97:133 s. 45. 
51 12 och 13 a-b §§ LAFD. 
52 2-7 §§ LAFD. 
53 10 kap. 6 § KL. 
54 Se t.ex. RÅ 1975 ref. 118, RÅ 1976 ref. 13 och RÅ 1976 Bb 485. 
55 10 kap. 10 § KL. 
56 RÅ 1994 ref. 65. 
57 Ändring till det bättre för enskild utan yrkande. 
58 10 kap. 12 § KL. 
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grundregeln är att parterna måste styrka sina påståenden. I praktiken innebär det att 

klaganden, som startat och för processen, är den som har mest att förlora på denna grund. I 

vissa fall kan klagandens påståenden göra att bevisbördan flyttas över till kommunen.59 

 

2.1.7 Verkställighet och rättelse av beslut 
Ett kommunalt beslut är verkställbart direkt när protokollet över beslutet har justerats.60 Enligt 

10 kap. 14 a § KL får ett beslut som överklagas genom laglighetsprövning verkställas innan 

det har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det. Enligt förarbetena till 

bestämmelsen är regeln allmänt hållen och återspeglar i huvudsak den praxis som funnits 

sedan tidigare. Kommunen måste eller bör göra en individuell bedömning av skälen för och 

emot omedelbar verkställighet.61 Givetvis kan domstol besluta om förbud mot verkställighet 

(inhibition).62 För att meddela inhibition ska domstolen göra ett preliminärt ställningstagande 

till frågan om det kommunala beslutet är olagligt eller inte baserat på de av klaganden 

åberopade omständigheterna. Enligt HFD bör inhibition endast komma i fråga om starka skäl 

talar för att beslutet är olagligt och förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt 

intresse åsamkas beaktansvärd skada.63 

 

Det ska påpekas att ett beslut inte behöver upphävas om felet saknat betydelse för ärendets 

utgång eller att beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av senare inträffade 

förhållanden.64 Det kan t.ex. handla om mindre eller betydelselösa fel samt onyttiga besvär till 

följd av att beslutet blivit ersatt av annat beslut.65 

 

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som har vunnit laga kraft och om beslutet 

redan har verkställts, ska det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten rättas i 

den utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt 

dröjsmål.66 Kommunen ska med alla till buds medel se till att en återgång av verkställigheten 

sker. Detta oavsett om kommunen drabbas av kostnader eller förluster, även om kommunen 

har viss frihet att välja metod och tidsplan för återgång. Bara när det skulle vara förknippat 

                                                
59 SOU 1978:84 s. 68. 
60 Prop. 1990/91:117 s. 137. 
61 Notera de olika ordvalen i prop. 2001/02:122. Enligt den allmänna motiveringen (s. 18) måste en sådan 

prövning ske. Enligt författningskommentaren (s. 28 f.) bör en sådan prövning ske. 
62 28 § FPL. 
63 RÅ 1986 ref. 7. 
64 10 kap. 9 § KL. 
65 Prop. 1990/91:117 s. 225 f. 
66 10 kap. 15 § KL. 
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med så omfattande ekonomiska förluster att en återgång skulle bli orimlig eller när en 

återgång är omöjlig finns skäl att frångå principen om rättelse.67 

 

2.2 Vilka PBL-beslut får överklagas med stöd av laglighetsprövning? 
Innehållet i 13 kap. 1 § PBL motsvaras av vad som gällt i 13 kap. 1 § ÄPBL med vissa 

språkliga förändringar.68 Den lagstiftningsteknik som tillämpats vid tillkomsten av 13 kap. 1 § 

ÄPBL skiljer sig från vad som allmänt gällt vid laglighetsprövning. Vid sådan prövning gäller 

vanligtvis att rätten att överklaga direkt följer av KL:s bestämmelser. Innan ÄBPL har det 

även varit ordningen för sådana beslut som numera finns uppräknade i 13 kap. 1 § PBL. 

Ändringen har genomförts för att tydliggöra vilka beslut som skulle kunna laglighetsprövas 

och vilka som varit undantagna från sådan prövning. Den uppräkning av kommunala beslut 

som finns i 13 kap. 1 § PBL är således uttömmande.69 De beslut som räknas upp är sådana 

som normalt innefattar ett starkt kommunalt självbestämmande och där domstolsprövning bör 

begränsas till laglighetsprövning och inte förvaltningsbesvärens vidare lämplighetsprövning. 

 

HFD har i ett antal avgöranden klargjort vad som inte omfattas av 13 kap. 1 § PBL, vilket kan 

vara en bra inledning innan punkterna redogörs för. Kommunfullmäktiges beslut om ett 

program som anger utgångspunkter och mål för en detaljplan anses inte utgöra ett beslut 

enligt 13 kap. 1 § PBL.70 Inte heller ett beslut av miljö- och byggnadsnämnd att godkänna ett 

förslag till detaljplan eller att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 

omfattas av paragrafen.71 Eftersom uppräkningen är uttömmande innebär det att övriga beslut 

som fattas med stöd av PBL inte kan överklagas med stöd av laglighetsprövning. Det ska 

anmärkas att beslut som fattas utan stöd av PBL, men som likväl kan beröra områden i PBL, 

fortfarande kan vara överklagbart enligt 10 kap. KL.72 Nedan redogörs för de uppräknade 

punkterna i 13 kap. 1 § PBL. 

 

                                                
67 Prop. 1975/76:187 s. 559 f. och prop. 1990/91:117 s. 226. 
68 Prop. 2009/10:170 s. 502. 
69 Prop. 1985/86:1 s. 809 f. 
70 RÅ 1994 ref. 57. 
71 RÅ 1994 ref. 63. 
72 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköpings avgörande den 13 januari 2005 i mål nr 3416-04 och Kammarrätten i 

Göteborgs avgörande den 13 maj 2015 i mål nr 1023-15. 
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2.2.1 Punkt 1 – Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan 
Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen i kommunerna och ska finnas i varje 

kommun.73 Den kommunala planen som i stora drag anger hur mark- och vattenområden ska 

användas är översiktsplanen. En översiktsplan är något varje kommun måste ha och ska 

omfatta hela kommunen. Innan en sådan plan antas ska det ske samråd med offentliga aktörer 

som t.ex. länsstyrelsen och andra kommuner, men även andra som kan ha intresse av planen – 

vilket t.ex. kan vara hyresgäst- och naturvårdsorganisationer, företagar- och fackföreningar, 

lokala miljögrupper. En av anledningarna till att ett samråd sker är att kommunen inte ska 

behöva låsa fast sig vid en bestämd lösning utan ska i ett tidigt skede kunna få synpunkter 

från flera håll. Innan översiktsplanen antas ska den ställas ut under minst två månader för 

intresserade ska kunna ge ytterligare synpunkter. Därtill ska länsstyrelsen granska att planen 

bl.a. tillgodoser riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken.74 Kommunen får göra ändringar eller 

tillägg i översiktsplanen utan att ställa ut planen, men måste istället använda sig av ett 

kungörelseförfarande.75 Länsstyrelsen ska då få en kopia av planen till översiktsplan och ska 

underrätta andra berörda statliga myndigheter.76  

 

En översiktsplan är inte juridiskt bindande.77 Att den inte är bindande för kommande beslut 

följer av huvudregeln i 2 kap. 1 § PBL att vid prövningen enligt PBL ska beaktas både 

allmänna och enskilda intressen.78 Det huvudsakliga syftet med översiktsplanen är att ge stöd 

och vägledning för kommunens beslut om bebyggelse och andra åtgärder som prövas enligt 

PBL. Detta gäller framförallt i de områden som saknar rättsverkande planer. 79 

Översiktsplanen har som vägledning stort intresse för det allmänna och för enskilda, men dess 

juridiska betydelse är begränsad eftersom den inte framtvingar något handlande.80 

 

I förarbetena pekas beslut om översiktsplaner ut som en viktig grupp där det kan bli aktuellt 

med laglighetsprövning. Den punkt i 10 kap. 8 § KL som främst kan komma på tal när det 

gäller översiktsplaner är den första punkten, dvs. att beslutet inte tillkommit i laga ordning. 

Men även tredje punkten om den kommunala befogenheten kan bli aktuell. I rena 

undantagsfall skulle det gälla även punkten fyra, strider mot lag eller annan författning. 
                                                
73 3 kap. 1 § KL. 
74 3 kap. PBL och prop. 2009/10:170 s. 169 ff. Se även Bengtsson s. 51-53. 
75 3 kap. 24-26 §§ PBL. 
76 3 kap. 25 § PBL och 2 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 
77 3 kap. 3 § PBL. 
78 Prop. 2009/10:170 s. 418.  
79 A.a. s. 170. 
80 Bengtsson s. 53. 
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Många gånger kan det handla om regler som har den karaktären att det inte går att säga 

huruvida en tillämpning är olaglig eller laglig, t.ex. i fråga om hushållning med 

naturresurser.81 

 

I ett mål om resning fann HFD att en kommunstyrelse som genom beslut antagit en ändring 

av en översiktsplan inte haft befogenhet att göra det. Enligt 3 kap. 19 § PBL är det 

kommunfullmäktige som beslutar i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen. HFD 

beviljade därför kommunmedborgaren resning och upphävde kommunstyrelsens beslut.82 

 

2.2.2 Punkt 2 – Kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden 
att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser 

En detaljplan talar om hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och 

vattenområden får användas. Till skillnad från en översiktsplan är en detaljplan juridiskt 

bindande. Detaljplanen har en genomförandetid om fem till 15 år och gäller fram till dess att 

den ändras eller upphävs. Under vissa förutsättningar ska en detaljplan upprättas, t.ex. vid ny 

sammanhållen bebyggelse. Områdesbestämmelser är en mindre reglerad variant av en 

detaljplan som i vissa fall kan anses vara tillräcklig. För att säkerställa syftet med en 

översiktsplan kan områdesbestämmelser användas. Områdesbestämmelser är precis som en 

detaljplan juridiskt bindande, dvs. har direkta rättsverkningar. 83  Även äldre planer som 

alltjämt är gällande –  stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner etc. – behåller sina 

benämningar men om planen ändras medför detta att de delarna i fortsättningen utgör en 

detaljplan.84 

 

En byggnadsnämnd är den nämnd eller de nämnder som fullgör de uppgifter som följer av 

PBL, där byggnadsnämnd nämns ett stort antal gånger. Det är alltså inte nödvändigt att 

nämnden heter just byggnadsnämnden. 85  Punkten två behandlar kommunfullmäktiges 

möjlighet att delegera beslutsrätten åt en byggnadsnämnd i fråga om att anta, ändra eller 

upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det handlar alltså inte om själva 

genomförandet, utan om beslutet att delegera. Huvudregeln är att en detaljplan och 

områdesbestämmelser ska antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får delegera 

beslutanderätt till kommunstyrelse eller byggnadsnämnd att anta en detaljplan eller 
                                                
81 Prop. 1985/86:1 s. 810 f. 
82 RÅ 1995 ref. 57. 
83 4 kap. PBL och prop. 2009/10:170 s. 191 ff. Se även Bengtsson s. 53 ff. 
84 Punkt 5 övergångsbestämmelserna till PBL och prop. 2009/10:170 s. 515. 
85 1 kap. 4 § PBL. Om byggnadsnämnd, se bl.a. 12 kap. PBL. 
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områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 86  Enligt 

förarbetena handlar det främst om ändringar av detaljplan eller områdesbestämmelser som är 

av rutinkaraktär eller av ringa intresse från allmän synpunkt. Sådana planer eller 

bestämmelser som t.ex. hanterar flera motstående intressen, särskilt känsliga miljöer, större 

ekonomiska åtaganden eller större områden bör kommunfullmäktige besluta om.87 I praxis har 

en detaljplan som inneburit att genomförandet av planen bl.a. skulle medföra vissa 

bullerstörningar för närboende inte betytt att planen är av större vikt eller av principiell 

betydelse. 88  Vidare har en detaljplan som varit del av en förberedelse för en större 

kommunikationsled av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt att planen medgett ett 

stort antal byggrätter varit varken av begränsad betydelse eller saknat intresse för 

allmänheten. 89  En detaljplan som möjliggör byggande av två niovåningshus och ett 17-

våningshus i äldre stadsbebyggelse har varit varken av begränsad betydelse eller saknat 

intresse för allmänheten vilket inneburit att kommunfullmäktige inte kunnat delegera 

beslutet.90 

 

2.2.3 Punkt 3 – Kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden 
att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för 
gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för 
sådan betalning 

Även denna punkt är liksom punkt två en fråga om delegationsrätt för kommunfullmäktige. 

Således kan läsas vad som gäller för punkt två. Angående skyldigheten att betala 

gatukostnader m.m., se vad som gäller under punkt fem. 

 

2.2.4 Punkt 4 – Kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser 

Punkten fyra innehåller de negativa besluten att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan 

eller områdesbestämmelser. De positiva besluten får överklagas direkt till mark- och 

miljödomstol.91 Att de negativa besluten enbart kan prövas med stöd av laglighetsprövning 

beror på det kommunala planmonopolet. I det fall domstol kan tvinga fram en planläggning 

skulle det kommunala planmonopolet inte längre existera. 92 Om kommunen beslutar att inte 

                                                
86 5 kap. 27, 38 och 39 §§ PBL. 
87 Prop. 1985/86:1 s. 625. 
88 HFD:s avgörande den 12 juni 2012 i mål nr 4843-11. 
89 RÅ 1994 ref. 69. 
90 MÖD 2012:31. 
91 13 kap. 2 a § PBL. 
92 Adolfsson m.fl., kommentaren till 13 kap. 1 § PBL. 



21 
 

förnya genomförandetiden för en detaljplan kan det vara lika med ett beslut om att inte ändra 

planen, vilket i så fall medför rätt till prövning enligt fjärde punkten.93 

 

2.2.5 Punkt 5 – Kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om 
grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra 
allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning 

När kommunen fattar generella beslut om skyldigheten för fastighetsägare att betala kostnader 

för gator och andra allmänna platser kan det angripas med stöd av laglighetsprövning. Det är 

alltså fråga om ett kostnadsunderlag, t.ex. en gatukostnadsutredning, som leder fram till ett 

beslut hur kommunen ska fördela de kostnader som har uppstått. Det kan vara gatubelysning, 

markkostnader, gatukostnader etc. Kommunen kan välja mellan att använda två olika 

kostnadsfördelningsmodeller, antingen områdesvisa uttag eller uttag per gata/gatudel. Det ska 

tilläggas att kommunen inte kan tillämpa båda metoderna samtidigt. Fördelningen ska ske på 

ett skäligt och rättvist sätt.94 Andra frågor om gatukostnader än de som nämns i denna punkt 

får inte överklagas.95 Om tvist om betalning av sådana kostnader uppstår mellan kommunen 

och en fastighetsägare prövas denna fråga av mark- och miljödomstol.96 

 

Bostadsutskottet, BoU, har i sitt betänkande inför ÄPBL anfört att i det fall kommunen fattar 

beslut om grunderna för betalning i ett beslut och tillämpning för enstaka fastigheter i ett 

annat beslut kan båda besluten bli föremål för laglighetsprövning enligt femte punkten. 

Vidare förtydligades att beslut om uttag av gatukostnad som fattats av tjänsteman utan 

delegation inte är ett överklagbart beslut.97 En kommuns fördelning av gatukostnader till olika 

fastighetsägare har ansetts förenligt med egendomsskyddet i regeringsformen och EKMR.98 

 

2.2.6 Punkt 6 – Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos 
byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för vissa i PBL uppräknade åtgärder. Det handlar t.ex. 

om beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

                                                
93 Regeringens beslut den 25 november 1993, M 93/1510/9. 
94 6 kap. 24-27 §§ PBL. Se även prop. 1985/86:1 s. 659 f. och prop. 2009/10:170 s. 456. 
95 13 kap. 2 § första stycket 3 PBL. Se även RÅ 1995 ref. 90. 
96 13 kap. 2 § andra stycket PBL som hänvisar till 15 kap. 10 § PBL. Se även NJA 1993 s. 653 och BoU 

1985/86:1 s. 92. 
97 BoU 1985/86:1 s. 91 f. 
98 Frågan har först prövats som ett laglighetsprövningsmål för att därefter prövas som en tvist om gatukostnader i 

mark- och miljödomstolen. Se Kammarrätten i Göteborgs avgörande den 24 juni 2015 i mål nr 3276-14 och 
Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 22 juni 2016 i mål nr P 11043-15. 



22 
 

ingripandebesked samt planavgifter. 99  Även i de fall när t.ex. bygglov vägras får 

byggnadsnämnden ta ut avgift.100 Kommunen får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter de 

erbjuder, men för sådana tjänster och nyttigheter som kommunen är skyldiga att tillhandahålla 

får inga avgifter tas ut om det inte är särskilt föreskrivet.101 Kommunen kan därför inte ta ut 

avgifter som inte har författningsstöd.102 I de fall avgift får tas ut, får inte en högre avgift tas 

ut än vad självkostnaden för kommunen är, den s.k. självkostnadsprincipen. 103  Vid 

bestämmandet av taxan ska kommunen ta hänsyn till likställighetsprincipen och fördela 

avgifterna mellan berörda sökande efter objektiva grunder. Det innebär att för lika fall ska lika 

avgift betalas.104 

 

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 

kommunfullmäktige. 105  Själva taxebeslutet är det som kan angripas med stöd av 

laglighetsprövning. När det gäller tillämpningen av taxan i det enskilda fallet är det 

förvaltningsbesvär och överklagas till länsstyrelsen som första instans.106 

 

2.2.7 Punkt 7 – Ett kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges 
beslut om regionplan 

Ett kommunalförbund får bildas av två eller flera kommuner och i detta förbund får lämnas 

över vården av kommunala angelägenheter. Det är i första hand en frivillig samverkan mellan 

kommuner.107 Regeringen får besluta att ett kommunalförbund ska bli ett regionplaneförbund. 

Även om det inte finns ett kommunalförbund sedan tidigare får regeringen besluta att berörda 

kommuner ska bilda ett regionplaneförbund. Det krävs samtycke från de inblandade 

kommunerna och ett sådant förbund ska inte skapas om frågorna kan lösas på annat sätt. Ett 

sådant förbund har som uppgift att utreda sådana frågor om användningen av mark- eller 

vattenområden som angår två eller fler kommuner och behöver utredas gemensamt, samt 

samordna översiktlig planering för två eller fler kommuner i den mån det behövs.108 Det 

beslutande organet är fullmäktige i respektive förbund.109 

                                                
99 12 kap. 8-9 §§ PBL. 
100 Prop. 1985/86:1 s. 795. 
101 8 kap. 3 b § KL. 
102 Jfr RÅ 1999 ref. 68. 
103 12 kap. 10 § första stycket PBL och 8 kap. 3 c § KL. 
104 Prop. 1985/86:1 s. 797. Se även RÅ 1990 ref. 109 och RÅ 1998 ref. 35. 
105 12 kap. 10 § andra stycket PBL. 
106 13 kap. 3 § PBL. Länsstyrelsens beslut får överklagas till mark- och miljödomstol enligt 13 kap. 6 § PBL. 
107 3 kap. 20-22 §§ KL. 
108 7 kap. 1-2 §§ PBL. 
109 3 kap. 23 § KL och 7 kap. 3 § PBL. 



23 
 

En regionplan ska vara vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och 

områdesbestämmelser, och ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden 

samt riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk, om det har betydelse för 

regionen.110 Regionplanen är därmed frivillig och inte juridiskt bindande, men kan givetvis få 

faktisk betydelse för enskilda kommunernas planering.111 Det är fullmäktige som antar, ändrar 

eller upphäver en regionplan och motsvarande bestämmelse om utställning som gäller för 

översiktsplaner gäller, med undantag för att utställningstiden ska vara minst tre månader.112 

Alla beslut om regionplan får överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning på samma sätt 

som gäller för översiktsplaner.113 

 

2.2.8 Punkt 8 – Kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och 

en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen.114  Om 

kommunen ska ingå exploateringsavtal måste kommunen anta riktlinjer som utgångspunkter 

och mål för sådana avtal.115 Bestämmelsen gäller generella riktlinjer som inte behöver vara 

kopplade till visst avtal eller detaljplaneområde. Det ska vara övergripande hur fördelning av 

kostnader och intäkter ser ut vid genomförandet av en detaljplan samt andra förhållanden som 

kan vara av vikt. Kommunen är således skyldig att besluta om sådana riktlinjer, men det 

handlar om vägledande riktlinjer som inte är bindande för vare sig kommunen eller de 

exploatörer som kommunen kan ingå avtal med. 116 Punkt åtta infördes för att möjliggöra 

överklagande av beslutet om riktlinjer genom laglighetsprövning, då det sedan lagändringen 

blivit lagreglerat.117 Kommunens beslut om att ingå exploateringsavtal ingår inte i denna 

punkt, utan har sedan tidigare kunnat överklagas direkt med stöd av KL:s regler om 

laglighetsprövning. I förarbetena anges att denna möjlighet ska kvarstå oförändrad.118 

  

                                                
110 7 kap. 6 § PBL. 
111 Bengtsson s. 53. 
112 3 kap. 7-18 §§ och 7 kap. 8-9 §§ PBL. 
113 Adolfsson m.fl., kommentaren till 13 kap. 1 § PBL. 
114 1 kap. 4 § PBL. 
115 6 kap. 39 § PBL. 
116 Prop. 2013/14:126 s. 302 f. 
117 A.a. s. 151. Om punkt åtta inte skulle införts hade riktlinjer för exploateringsavtal kunnat överklagas som 

förvaltningsbesvär. 
118 A.a. s. 164. 
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3 Rättsfallsundersökningen 
 

3.1 Tidigare undersökningar 
3.1.1 Statskontorets rapport (2012) 

Statskontoret har i en rapport119 kartlagt om kommuner och landsting inte rättar verkställda 

beslut som har undanröjts av domstol vid laglighetsprövning. I samband med denna 

kartläggning har Statskontoret granskat samtliga domar i laglighetsprövningsmål under 

perioden 1 september 2006 – 30 juni 2011 från förvaltningsrätterna, kammarrätterna och 

HFD. 

 

Tabell 1 Antalet avgjorda laglighetsprövningsmål 1 september 2006 – 30 juni 2011 
 2006(4 mån) 2007 2008 2009 2010 2011(6 mån) 

FR 437 1209 1419 1398 1308 650 

KR/HFD 392 357 442 445 405 189 

 

Tabell 2 Antalet undanröjda beslut 1 september 2006 – 30 juni 2011 
 2006(4 mån) 2007 2008 2009 2010 2011(6 mån) 

FR/KR/HFD 29 104 93 94 65 38 

 

Tabell 3 Antalet undanröjda beslut 1 september 2006 – 30 juni 2011, per instans 
 1 september 2006 – 30 juni 2011 

FR 346 

KR 73 

HFD 4 

 

Statskontoret har grundligt undersökt alla avgöranden som i sista prövade instans slutat med 

att det kommunala beslutet (givetvis även landstings beslut) slutat med att det blivit upphävt. 

Utifrån denna undersökning har Statskontoret kategoriserat upphävandegrunderna i åtta 

kategorier, vilka framgår av tabell 4. 

 

Tabell 4 Grund för att undanröja beslut 1 september 2006 – 30 juni 2011 
 1 september 2006 – 30 juni 2011 (FR/KR/HFD) 

Inte kommunal angelägenhet 18 

Likabehandling 60 

                                                
119 Statskontoret, s. 26-36. 
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Social omsorg 19 

Skola och barnomsorg 154 

Speciallag 14 

Anställning 29 

Fel i beslutsprocessen m.m. 116 

Ersättningsetablering 13 

 

Statskontoret har anfört i rapporten att möjligheten till laglighetsprövningar inte innebär 

någon garanti för att formellt felaktiga eller olagliga beslut prövas i domstol. Undersökningen 

som har genomförts tyder på att endast en liten andel av de kommunala besluten 

laglighetsprövas. Besvärsformen ger kommunmedlemmarna ett svagt skydd även genom att 

kommunen har rätt att verkställa beslut till och med när beslutet överklagats. Majoriteten av 

alla beslut verkställs innan de vunnit laga kraft, likafullt visar undersökningen att 

kommunerna rättar de flesta undanröjda beslut. Kommunerna dokumenterar sällan varför ett 

beslut som inte vunnit laga kraft trots allt verkställts. Under den undersökta perioden har 

antalet laglighetsprövningsmål varit ganska konstant.120 

 

3.1.2 En kommunallag för framtiden (2015) 
Utredningen En kommunallag för framtiden har hämtat in statistik från Domstolsverket 

angående förekomsten av laglighetsprövningsmål i förvaltningsdomstolarna.121 

 

Tabell 5 Avgjorda mål i FR, KR och HFD åren 2003–2013  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FR 1661 1560 1448 1152 1209 1419 1398 1309 1392 1661 1643 

KR 471 535 440 392 357 442 445 405 371 445 460 

HFD 205 180 204 121 165 225 237 207 143 162 167 

 

Tabell 6 Utfallet i avgjorda mål i FR åren 2004–2013 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Helt/delvis bifall  52 24 17 7 2 11 6 5 17 3 

Inte sakprövat 296 247 226 181 34 343 448 387 500 422 

Totalt122 1560 1448 1152 1209 1419 1398 1309 1392 1661 1643 

 

                                                
120 Statskontoret, s. 41 och 59 ff. 
121 SOU 2015:24 s. 491 ff. 
122 I Totalt ingår även andra poster, t.ex. delvis ändrat, ej bifall, ej ändrat, värde saknas, som inte redovisas här. 
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Tabell 7 Ändringsfrekvens i KR och HFD åren 2003–2013, i procent 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KR 7,4 6,9 8,4 10,5 10,6 6,8 6,7 7,7 9,7 4,5 8,5 

HFD 0,0 2,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,6 0,0 

 

Utredningen har konstaterat att laglighetsprövningsmål både i förvaltningsrätt och kammarrätt 

ändras mer sällan än övriga mål vid förvaltningsdomstolarna. Vidare har utredningen 

spekulerat att tänkbara förklaringar till skillnaden är att endast lagligheten prövas, att den 

enskilde måste redovisa alla relevanta omständigheter inom klagotiden och att kretsen som 

har talerätt är större.123 

 

3.2 Resultat 
3.2.1 Laglighetsprövningsmål generellt 

Tabellerna 8-9 visar vad som generellt gäller för laglighetsprövningsmål under perioden. 

Dessa kan med fördel jämföras med undersökningarna redovisade under kapitel 3.1. 

 

Tabell 8 Antalet avgjorda laglighetsprövningsmål 
 FR KR HFD 

Helt/delvis bifall124 499 78 4 

Ej ändrat 4914 95 7 

PT vägrat - 1491 646 

Inte sakprövat 1962 152 26 

Totalt 7375 1816 683 

 

I tabell 9 avser siffrorna kommunen eller närmaste underrätts avgörande när det gäller 

ändringsfrekvensen. Generella siffror ges även av tabell 2 och 7. 

 

Tabell 9 Ändringsfrekvens laglighetsprövningsmål i FR, KR och HFD, i procent 
 Alla avgöranden Endast avgöranden prövade i sak125 

FR 6,8 9,2 

KR 4,3 45,1 

HFD 0,6 36,4 

 

                                                
123 SOU 2015:24 s. 492 f. 
124 I Helt/delvis bifall ingår utgång registrerad som Ändrat och Delvis ändrat samt för FR även Bifall. 
125 Alla avgöranden utan de som ovan benämns som Inte sakprövat och PT vägrat. 
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Tabell 10 visar hur fördelningen mellan mål av enkel beskaffenhet och nämndmål126 ser ut för 

de slutliga avgöranden som meddelats i landets alla förvaltningsrätter för perioden 2011–

2015. Det ska beaktas att siffrorna avser alla mål, även de mål som inte har sakprövats. 

Avgörandena i laglighetsprövningsmål utgör under perioden ca 1,2 procent av 

förvaltningsrätternas totala målmängd. 

 

Tabell 10 Bemanningssätt i FR 2011–2015, i procent 
 Alla mål Laglighetsprövningsmål 

Ensam domare 59,1 72,1 

Nämnd 40,5 26,1 

Övrigt127 0,5 1,7 

 

3.2.2 13 kap. 1 § PBL 
Tabell 11 visar uppdelat i de punkter som räknas upp i 13 kap. 1 § PBL hur målen i de olika 

instanserna fördelar sig, utgång och i FR huruvida avgörandet har skett med eller utan 

särskilda ledamöter, SL. I kolumnen Totalt anges inom parentes den procentuella 

fördelningen. 

 
Tabell 11 Antalet avgjorda mål (13 kap. 1 § PBL) 
 p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 Totalt (%) 

FR 77 1 0 38 8 1 1 0 126 (100) 

-Ej ändrat 73 0 0 37 7 1 1 0 119 (94,4) 

-Ändrat 4 1 0 1 1 0 0 0 7 (5,6) 

-Med SL 61 1 0 12 6 0 0 0 80 (63,5) 

-Utan SL 16 0 0 26 2 1 1 0 46 (36,5) 

KR 36 0 0 8 6 0 1 0 51 (100) 

-Ej ändrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 

-Ändrat 0 0 0 0 1 0 0 0 1 (2) 

-PT vägrat 36 0 0 8 5 0 1 0 50 (98) 

HFD 23 0 0 4 4 0 0 0 31 (100) 

-Ej ändrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 

-Ändrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 

-PT vägrat 23 0 0 4 4 0 0 0 31 (100) 

Ändringsfrekvensen som ges av tabell 12 kan jämföras med vad som gäller generellt för 

laglighetsprövningsmål. Dessa siffror framgår ovan av tabell 7 och 9. 

 

                                                
126 Nämndmål är sådana mål där nämndemän eller särskilda ledamöter deltagit. 
127 I Övrigt ingår registreringarna Annan, Två domare och Värde saknas. 
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Tabell 12 Ändringsfrekvens (13 kap. 1 § PBL), i procent 
 2 maj 2011 – 31 december 2015 

FR 5,6 

FR/KR/HFD128 4,8 

 

Av tabell 11 framgår att sju avgöranden i FR har fått sådan utgång att det kommunala beslutet 

blivit upphävt. I tabell 13 finns en rättsfallssammanfattning på respektive upphävt  avgörande. 

 

Tabell 13 Uppföljning upphävda mål (13 kap. 1 § PBL) 
 Kommentar 

FR Malmö 11291-14 (2014-12-16) Punkt 1 översiktsplan. Kommunen hade inte haft den formella 

utställningstiden om minst två månader som framgår av PBL. Eftersom 

beslutet inte tillkommit i laga ordning upphävdes beslutet. Särskilda 

ledamöter deltog. Domen överklagades inte. 

FR Göteborg 13577-12 (2014-05-27) Punkt 5 gatukostnader. Kommunen hade enligt FR inte fördelat 

gatukostnaderna efter skälig och rättvis grund. Eftersom kommunens 

beslut stred mot lag upphävdes beslutet. Särskilda ledamöter deltog. 

Domen överklagades till KR Göteborg (3276-14, 2015-06-24) som 

fann att kommunens beslut inte var olagligt och upphävde FR:s dom. 

Domen överklagades till HFD, som inte meddelade PT. 

FR Luleå 496-12 (2012-10-08) Punkt 2 uppdrag åt byggnadsnämnden att anta detaljplan. FR fann att 

detaljplaneändringen från allmän synpunkt inte kunde vara av ringa 

intresse, att den avvek från översiktsplanen och att området var 

skyddsvärt. Beslutet fick därför inte delegeras till byggnadsnämnden 

varför FR upphävde beslutet. Särskilda ledamöter deltog. Domen 

överklagades inte. 

FR Växjö 4186-11 (2012-06-11) Punkt 1 översiktsplan. FR fann att planförslaget ändrats väsentligt efter 

utställningen. Kommunen hade inte ställt ut förslaget på nytt, som de 

enligt PBL måste göra. FR upphävde beslutet. Särskilda ledamöter 

deltog. Domen överklagades inte. 

FR Malmö 10733-11 (2012-03-13) Punkt 3 att inte ändra en fastighetsplan. Äldre bestämmelser som inte 

längre gäller. En fastighetsplan skulle antas om den inte var uppenbart 

onödig, vilket kommunen inte kunde visa. FR upphävde kommunens 

beslut. Särskilda ledamöter deltog. Domen överklagades inte. Av en 

senare dom i samma FR (5289-12, 2012-12-20) tog 

kommunfullmäktige på nytt samma beslut, varvid ett antal ledamöter 

anmälde jäv och deltog inte i omröstningen. FR fann denna gång att 

                                                
128 Anger hur många kommunala beslut som slutligt blir upphävda när målet avgjorts i sista instans och vunnit 

laga kraft. 
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beslutet inte var olagligt. PT vägrades för det senare målet i både KR 

och HFD. 

FR Göteborg 3968-11 (2012-01-25) Punkt 1 översiktsplan. FR fann att en ledamot i kommunfullmäktige 

som var med och fattade det överklagade beslutet var jävig i samband 

med beredandet av ärendet i kommunstyrelsen. FR upphävde därför 

beslutet. Särskilda ledamöter deltog. Domen överklagades, men 

överklagandet avvisades. 

FR Växjö 1743-11 (2011-09-15) Punkt 1 översiktsplan. Ordföranden i kommunfullmäktige förvägrade 

en tjänstgörande ersättare i fullmäktige att visa bilder i samband med 

yttrande inför beslut, med motiveringen att det varit bilder med 

stötande innehåll. Förvaltningsrätten konstaterade att yttrandefriheten 

är en grundlagsskyddad rättighet enligt 2 kap. 1 § RF och att en 

begränsning av yttrandefriheten enbart kan begränsas i lag enligt 20 § 

samma lag. Kommunens beslut stred därmed mot lag och upphävdes. 

Särskilda ledamöter deltog. Domen överklagades inte. 
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4 Analys 
 

4.1 Den begränsade besvärsformen laglighetsprövning 
Laglighetsprövning är ett sätt för att säkerställa medborgar- och statskontroll av kommunala 

beslut. Det innebär således en inskränkning i den kommunala självstyrelsen, men 

besvärsformen är begränsad på så sätt att enbart lagligheten av beslutet prövas. Domstolen är 

begränsad till att enbart beakta vad klaganden fört fram inom klagotiden och prövningen är 

kassatorisk. Det kan därmed uppstå situationer där domstolen tydligt ser att det kommunala 

beslutet är olagligt, men att den klagande inte fört fram sådana  omständigheter som visar att 

beslutet trots allt ska upphävas. Det som prioriteras med en sådan begränsning kan inte vara 

att kommunen fattar lagenliga beslut. Besvärsformen är dock generös på så sätt att de flesta 

kommunala beslut faktiskt går att klaga på, oavsett vad beslutet egentligen innebär. 

 

Förvaltningsbesvär är många gånger en avsevärt bredare prövning där inte bara lagligheten av 

beslut prövas, utan även lämpligheten. Domstols avgörande är därtill inte begränsad till att 

vara kassatorisk, utan inom ramen för processen kan ett beslut ersättas med ett annat beslut. 

Den krets som har talerätt i förvaltningsbesvär är däremot avsevärt begränsad i förhållande till 

vad som gäller för laglighetsprövning, där alla i kommunen har talerätt oavsett om beslutet 

påverkar kommunmedborgaren eller inte. Däremot är laglighetsprövning ingen garanti för att 

den beslutet angår har talerätt. Som exempel kan tas enskild som söker arbete i en kommun 

som inte är bostadskommunen. Ett anställningsbeslut av en kommun är överklagbart genom 

laglighetsprövning. Men en enskild som inte är kommunmedlem saknar talerätt, oavsett hur 

mycket beslutet angår personen. Givetvis går i denna del att diskutera huruvida rätten till 

domstolsprövning i en sådan situation kan tillgodoses med stöd av 3 § andra stycket 

förvaltningslagen (1986:223). Av bestämmelsen framgår att bestämmelserna om 

överklagande i förvaltningslagen alltid ska tillämpas om det behövs för att tillgodose artikel 

6.1 EKMR om rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter. Oavsett svar 

på den frågan är den breda talerätten både en möjlighet och en begränsning. 

 

Kommunen har en stor frihet att verkställa ett beslut trots att det överklagats genom 

laglighetsprövning. Även om kommunen bör eller måste, förarbetena är oklara i denna del, 

göra en individuell bedömning huruvida särskilda skäl talar emot verkställighet, visar 

Statskontorets rapport att kommunerna sällan dokumenterar varför ett beslut verkställts innan 

laga kraft. Upphäver domstol ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning har kommunen 
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ett stort ansvar att rätta sig efter avgörandet, även om det finns en ventil för att inte göra så. 

Statskontorets rapport visar dock att kommunerna rättar den absoluta merparten av sådana 

beslut. 

 

4.2 Domstolsprövning och det kommunala självbestämmandet 
Det kommunala planmonopolet, en del av det kommunala självbestämmandet, innebär att 

kommunerna har ensamrätt att anta planer. Sagda planmonopol får sägas vara begränsat på 

många sätt genom bl.a. regler i PBL och miljöbalken. Förutom kontroll av t.ex. länsstyrelsen 

finns en medborgarkontroll i form av domstolsprövning. Denna domstolsprövning sker hos 

antingen förvaltningsdomstol eller mark- och miljödomstol. Av de beslut som får överklagas 

med stöd av laglighetsprövning och som räknas upp i 13 kap. 1 § PBL rör tre av punkterna 

direkta planfrågor, i vilka planmonopolet är särskilt starkt. I dessa punkter är det i princip 

strikt formella grunder som kan leda till att beslutet upphävs, t.ex. att beslutet tagits av organ 

som överskridit sin befogenhet, att jäv eller att annat formellt fel förelegat. Anledningen till 

det måste vara, vilket förarbetena är inne på, att kommunen aldrig kan tvingas av 

kommunmedborgare att anta planer som kommunen inte ämnar anta och att när det gäller 

planer som inte juridiskt bindande, översiktsplan och regionplan, görs alla individuella 

bedömningar först när kommunen vill anta detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 

Även de andra punkterna som inte direkt hör till planfrågor får sägas vara en förlängning av 

kommunens planmonopol. T.ex. gatukostnader är en direkt följd av en plan som kommunen 

har genomfört och vill ha kostnadstäckning för. Vad gäller punkterna som rör delegationsrätt 

och gatukostnader kan följande sägas. Även om besvärsformen fortfarande är 

laglighetsprövning, finns i dessa punkter trots allt en dos av vad som kan betecknas som 

lämplighetsbedömning. Kommunfullmäktige får delegera till byggnadsnämnden att bl.a. anta 

detaljplaner, men bara sådana planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

För att kunna avgöra en sådan fråga måste en form av lämplighetsbedömning göras eftersom 

lagstiftningen inte förklarar vad som är av stor vikt eller har principiell betydelse. Domstol 

måste alltså göra en prövning av hur viktig planen är och vad den får för konsekvenser för 

t.ex. boende. Likaså måste gälla gatukostnader, där kommunen ska fördela kostnaderna på ett 

skäligt och rättvist sätt. Även en sådan ordning inbjuder till viss lämplighetsbedömning. Min 

bedömning är att det finns ett något större utrymme att argumentera i lämplighetsfrågor 

gällande dessa frågor, även om domstol till sist enbart har att göra en prövning av lagligheten. 

Givetvis kan även formella fel i beslutsprocessen leda till ett upphävande. 
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Kommunens beslut om taxor i byggnadsnämnden bör bara kunna angripas med likställighets- 

och självkostnadsprincipen eller formella fel. Riktlinjerna för exploateringsavtal är speciellt 

då det handlar om riktlinjer för ett civilrättsligt avtal. Även om 13 kap. 1 § PBL bara tillåter 

att riktlinjerna angrips, finns fortfarande möjligheten enligt förarbetena att med direkt stöd av 

laglighetsprövning angripa själva ingåendet av avtalet. Bestämmelserna säger endast att 

kommunen ska anta sådana riktlinjer och väldigt brett vad de ska innehålla. Jag bedömer att 

en laglighetsprövning sannolikt endast kan riktas in mot formella fel. 

 

4.3 Få ändringar och avgöranden utan riktig konsekvens 
Laglighetsprövningsmål utgör endast en liten andel av förvaltningsrätternas totala målstock, 

strax över en procent.129 Strax under två procent av laglighetsprövningsmålen utgör sådana 

beslut som räknas upp i 13 kap. 1 § PBL. Målen är därmed inte särskilt vanligt förekommande 

och utgör ingen stor målmängd. Hur fördelar sig då de 126 mål som avgjorts under den 

undersökta perioden? Översiktsplaner, som exemplifieras i förarbetena som den kanske 

viktigaste punkten som kan prövas genom laglighetsprövning, är den punkt som vanligast 

förekommer med mer än hälften av målen. Ett stort antal av de beslut om översiktsplaner som 

laglighetsprövas rör s.k. tematiska tillägg till översiktsplan med anledning av att vindkraft ska 

tillåtas. Strax under en tredjedel av målen rör de negativa besluten att inte anta, ändra eller 

upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett fåtal mål rör gatukostnader. Därefter 

förekommer de andra punkterna med få eller inga mål alls.130 

 

Det kan säkerligen finnas flera anledningar till att beslut enligt 13 kap. 1 § PBL inte 

förekommer mer ofta. Någon sammanställning hur många sådana beslut som fattas av 

kommunerna varje år saknas. Statskontorets rapport talar för att endast en liten andel av de 

kommunala besluten laglighetsprövas. Det finns ingen skyldighet för kommunen att i sina 

beslut som kan laglighetsprövas upplysa om detta. En tänkbar förklaring kan således vara att 

kommunmedborgare inte känner till att besluten går att klaga på. Därtill bör en rimlig 

delförklaring vara att många kommunmedborgare inte känner till vilka beslut som kommunen 

fattar. 

 

Under min undersökta period ändrade förvaltningsrätterna laglighetsprövningsmål 6,8 procent 

av gångerna. Beaktas enbart de mål där förvaltningsrätterna prövade målen i sak, vilket är den 

                                                
129 Bilaga, Tabell B och C. 
130 Kapitel 3.2.2, Tabell 11. 
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siffra som bör användas för att jämföra med PBL-målen, ökar siffran till 9,2 procent.131 PBL-

målen ändrades endast 5,6 procent132 av gångerna. Utredningen En framtida kommunallag 

kommer fram till att laglighetsprövningsmål ändras mer sällan ändra andra måltyper hos 

förvaltningsdomstolarna och att det kan bero på klagandens åberopsbörda, preklusionsregeln 

och den utvidgade kretsen som har talerätt. Min bästa förklaring till att just PBL-målen ändras 

betydligt mer sällan än vad som gäller generellt för laglighetsprövningsmål är att den absoluta 

merparten av målen rör frågor där planmonopolet är som starkast. Som jag redogjort för ovan 

är det mest troligt att dessa mål i princip endast kan upphävas på formella grunder. Vad gäller 

översiktsplaner, som står för mer än hälften av målen, är planen sannolikt väldigt 

genomarbetad varför det är tänkbart att skäl till ändring många gånger saknas. Kommunen 

äger frågan om vilka planer som ska antas. Det är därför rimligt att den andra stora gruppen, 

de negativa planbeskeden, ytterst sällan ändras. 

 

Huvudregeln i de flesta mål som gäller förvaltningsbesvär och alla mål som gäller 

laglighetsprövning är att förvaltningsrätten ska bestå av en lagfaren domare med nämndemän 

eller särskilda ledamöter. Undantaget är mål av enkel beskaffenhet, där endast en lagfaren 

domare ensam dömer i mål. Mer än hälften av alla mål i förvaltningsrätterna, runt 60 procent, 

är mål av enkel beskaffenhet enligt den statistik som gäller för perioden 2011–2015. 

Motsvarande för laglighetsprövningsmål är att över 70 procent av avgörandena varit av enkel 

beskaffenhet. En brist i denna statistik är att den inte särskiljer vilka mål som har prövats i sak 

och vilka mål som inte är sakprövade. Mål som inte sakprövas avgörs aldrig med särskilda 

ledamöter. För min undersökta period har antalet laglighetsprövningsmål som inte har 

sakprövats motsvarat 26,6 procent av det totala antalet. 133  Om det förutsätts att samma 

fördelning även gällt under perioden 2011–2015, blir andelen sakprövade 

laglighetsprövningsmål som ansetts vara av enkel beskaffenhet korrigerat till 62,0 procent. 

Detta ska jämföras med PBL-målen där endast strax över en tredjedel av målen, 36,5 procent, 

ansetts vara av enkel beskaffenhet. 134  Siffrorna är således omvända mot vad som gäller 

generellt för laglighetsprövningsmål. Min slutsats ovan, att för de flesta PBL-målen som rör 

frågor kring planmonopolet finns vanligtvis bara formella fel som grund för upphävande, får 

sig en törn i detta avseende eftersom sådana frågor bör utesluta t.ex. skälighetsavvägningar 

och därmed anses vara mål av enkel beskaffenhet. Den praktiska hanteringen hos 
                                                
131 Kapitel 3.2.1., Tabell 9. 
132 Kapitel 3.2.2., Tabell 12. 
133 Kapitel 3.2.1., Tabell 8. 
134 Kapitel 3.2.2., Tabell 11. 
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förvaltningsrätterna visar följaktligen att PBL-målen i majoriteten av fallen inte anses vara av 

enkel beskaffenhet. Det är emellertid stor skillnad mellan översiktsplaner och negativa 

planbesked, där översiktsplaner anses vara av enkel beskaffenhet endast i 20,8 procent av 

fallen och de negativa planbeskeden i hela 68,4 procent av fallen. En tänkbar förklaring till att 

översiktsplaner vanligtvis inte anses vara mål av enkel beskaffenhet kan vara att planen 

prövas exklusivt av förvaltningsdomstol och planen vinner laga kraft när sista instans har 

meddelat sitt avgörande. De negativa planbeskeden, för att knyta an till slutsatsen ovan, är 

som starkast förknippat med planmonopolet och t.ex. detaljplaner har en helt annan juridiskt 

prövning i mark- och miljödomstolen. 

 

Under den period jag undersökt har förvaltningsrätterna endast upphävt sju av de kommunala 

PBL-besluten. Statskontoret har undersökt vad som gäller generellt för 

laglighetsprövningsmålen och funnit att upphävandegrunden kan delas in i åtta kategorier.135 

De sju upphävda målen136 i min undersökning kan delas in i en av kategorierna, nämligen fel i 

beslutsprocessen m.m. Det har uteslutande varit sådana beslut där kommunen inte följt de 

formella kraven som ställs upp i PBL eller KL. Ett av avgörandena har förvisso som grund för 

upphävande angetts att beslut strider mot RF, men jag menar att även detta mål har det 

handlat om ett formellt fel i beslutsprocessen då det varit själva omröstningen som inte blivit 

korrekt. Vidare har särskilda ledamöter deltagit i alla upphävda mål. I fem av målen finns 

ingen uppföljning av vad som hänt efter domstolens upphävande. Ett av målen överklagades 

och kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom, vilket i slutändan medför att endast sex 

av de kommunala PBL-besluten till slut upphävdes. I ett annat av målen som upphävdes på 

grund av jäv i beslutsprocessen, tog kommunen senare ett nytt beslut med samma innebörd 

som inte ändrades genom laglighetsprövning. Det sistnämna målet visar att kommunen är fri 

att efter en domstols upphävande fatta samma beslut igen.  

 

Det går att ifrågasätta vilken egentlig betydelse laglighetsprövning av PBL-beslut har. Detta 

utifrån att en väldigt liten andel av besluten upphävs. När ett beslut väl blir upphävt kan 

följden direkt bli att kommunen fattar ett nytt beslut med samma innebörd. Vid ett nytt beslut 

kan kommunmedborgarna aldrig tvinga kommunen till att ta ett nytt beslut, utan den 

beslutsrätten ligger enbart hos kommunen. Det går således att argumentera för att 

besvärsformen i beslut enligt PBL inte har något större egentlig betydelse för 

                                                
135 Kapitel 3.1.1., Tabell 4. 
136 Kapitel 3.2.2., Tabell 13. 
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kommunmedborgare. Besvärsformens yttersta syfte får i dessa måltyper vara att 

kommunmedborgarna ges en kontrollmöjlighet för att se till att kommunerna fattar lagenliga 

PBL-beslut, vilket ur rättssäkerhetssynpunkt inte är fel. 
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Bilaga 
 
I denna bilaga presenteras de tabeller och rättsfall som har legat till grund för den empiriska 
undersökningen. 
 
Tabell A Laglighetsprövningsmål fördelat på registrerad utgång och domstolsort 

	 Ej ändrat Delvis ändrat Ändrat Inte sakprövat Totalt 
FR Falun 241 0 26 99 366 
FR Göteborg 605 9 57 280 951 
FR Härnösand 258 3 28 94 383 
FR Jönköping 322 6 42 110 480 
FR Karlstad 243 2 18 96 359 
FR Linköping 260 3 14 94 371 
FR Luleå 241 3 74 99 417 
FR Malmö 562 6 90 402 1060 
FR Stockholm 1441 4 24 415 1884 
FR Umeå 147 3 17 61 228 
FR Uppsala 276 3 25 106 410 
FR Växjö 318 3 39 106 466 
Totalt 4914 45 454 1962 7375 

 

	 PT vägrat Ej ändrat Ändrat Delvis 
ändrat Återförvisat Avvisat Avskrivet Överlämnat 

KR Göteborg 570 38 20 6 20 51 5 1 
KR Jönköping 212 17 16 2 18 6 7 1 
KR Stockholm 473 17 12 1 11 10 2 0 
KR Sundsvall 236 23 20 1 6 4 8 2 

 

	 PT vägrat Ej ändrat Ändrat Delvis 
ändrat Återförvisat Avvisat Avskrivet Överlämnat 

HFD 646 7 4 0 0 14 10 2 
 
Tabell B Bemanningssätt för alla mål i FR 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Annan 420 460 433 767 222 
Ensam domare 74 222 78 254 79 904 84 038 83 372 
Nämnd 62 183 58 669 51 775 51 912 49 274 
Två domare 30 18 161 25 48 
Värde saknas 167 96 112 106 84 
Totalt 137022 137497 132385 136848 133000 
 
Tabell C Bemanningssätt för alla laglighetsprövningsmål i FR 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Annan 33 21 12 37 20 
Ensam domare 918 1 142 1 256 1 188 1 350 
Nämnd 437 495 371 406 413 
Två domare 1 1 1 0 0 
Värde saknas 3 2 3 2 3 
Totalt 1392 1661 1643 1633 1786 
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Tabell D 13 kap. 1 § PBL – Mål i FR 

Datum Mål nr Domstolsort Beskrivning SL Utgång ÖK KR ÖK HFD 
2015-12-21 4270-15 Göteborg Punkt 5, gatukostnader* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-12-18 11174-14 Göteborg Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-12-16 6849-14 Linköping Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-11-25 4301-14 Härnösand Punkt 7, regionplan Nej Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2015-11-11 1248-15* Luleå Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2015-10-29 10292-15 Malmö Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-10-28 74-15 Karlstad Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-10-23 4582-14 Karlstad Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2015-09-07 8660-15 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-08-27 1475-15 Växjö Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-06-12 7514-13 Linköping Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-06-03 579-15 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan Nej Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2015-06-01 27817-14 Stockholm Punkt 5, gatukostnader Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2015-03-04 6191-14 Malmö Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-03-04 14041-14 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-03-03 13176-14 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2015-02-03 759-14 Luleå Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2014-12-16 11291-14 Malmö Punkt 1, översiktsplan Ja Ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-12-08 7559-14 Göteborg Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-11-26 6740-13 Linköping Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2014-10-06 4774-13 Linköping Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-10-06 1215-13 Linköping Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-09-26 6242-14 Malmö Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-08-22 8849-14 Stockholm Punkt 5, gatukostnader Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-05-27 13577-12 Göteborg Punkt 5, gatukostnader* Ja Ändrat Ändrat PT vägrat 
2014-05-26 17740-13 Stockholm Punkt 5, gatukostnader* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2014-05-14 33-14 Karlstad Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2014-04-29 1647-14 Falun Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-04-11 7729-12 Linköping Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-03-24 4337-13 Karlstad Punkt 4, inte ändra detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-03-21 2795-13 Växjö Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-02-28 37-13 Härnösand Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2014-02-19 6593-13 Göteborg Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-02-18 11773-13 Malmö Punkt 4, inte anta detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2014-01-24 14008-13 Göteborg Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-11-07 2391-13 Växjö Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-10-28 18737-12 Stockholm Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2013-09-11 6016-12 Jönköping Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-07-04 16847-12 Stockholm Punkt 4, inte anta detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-06-14 2917-12 Karlstad Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2013-06-04 2302-12 Umeå Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-05-31 6368-12 Jönköping Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2013-05-07 1923-13 Malmö Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-04-29 8370-12 Linköping Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2013-04-29 4680-12 Stockholm Punkt 4, inte anta detaljplan Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2013-04-04 3919-12 Karlstad Punkt 4, inte ändra detaljplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-03-11 1885-12 Falun Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2013-03-11 28-12 Falun Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2013-03-07 6941-11 Linköping Punkt 4, inte ändra detaljplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
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2013-03-04 1353-12 Luleå Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-02-26 2153-12 Karlstad Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2013-01-29 4302-12 Linköping Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2013-01-25 1802-12 Stockholm Punkt 4, inte anta detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-12-20 5289-12 Göteborg Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-12-07 15636-12 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-11-30 24232-11 Stockholm Punkt 4, inte anta detaljplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-10-19 2385-11 Luleå Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 

2012-10-08 496-12 Luleå Punkt 2, uppdrag att anta 
detaljplan Ja Ändrat Inte ÖK Inte ÖK 

2012-09-28 10373-11* Stockholm Punkt 5, gatukostnader* Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2012-09-17 5757-11 Karlstad Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2012-07-10 9960-11 Malmö Punkt 4, inte anta detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-07-09 9035-10 Linköping Punkt 1, översiktsplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-06-28 436-12 Växjö Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-06-25 12512-11 Göteborg Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-06-11 2083-12 Växjö Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-06-11 4186-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan Ja Ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-06-08 6000-11 Karlstad Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-06-07 3879-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-06-05 872-12 Växjö Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-06-05 4148-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-06-04 3543-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-05-30 5485-10 Linköping Punkt 1, översiktsplan* Nej Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2012-05-21 10064-11 Malmö Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-05-15 5268-11 Karlstad Punkt 4, inte ändra detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-05-08 4069-12 Malmö Punkt 1, översiktsplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-05-03 1031-11 Härnösand Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-04-16 7037-10 Uppsala Punkt 5, gatukostnader* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-04-05 8142-11 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-03-23 6021-11 Malmö Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2012-03-13 10733-11 Malmö Punkt 4, inte ändra detaljplan* Ja Ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-02-15 3197-11 Malmö Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-02-09 2924-11 Malmö Punkt 1, översiktsplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-01-31 7436-11 Malmö Punkt 4, inte ändra detaljplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2012-01-25 11439-11 Göteborg Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2012-01-25 3968-11 Göteborg Punkt 1, översiktsplan* Ja Ändrat Avvisat Inte ÖK 
2012-01-25 1810-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2012-01-18 5250-11 Stockholm Punkt 5, gatukostnader* Nej Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-12-28 1984-11 Malmö Punkt 4, inte anta detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-12-20 1185-11 Luleå Punkt 4, inte anta detaljplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-12-16 3101-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-12-16 1810-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-12-07 2909-11 Falun Punkt 1, översiktsplan Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-12-06 1829-11 Umeå Punkt 1, översiktsplan* Nej Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-11-28 46278-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-11-28 42253-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-11-17 49284-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-11-17 45070-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-11-17 34713-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2011-11-17 34127-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-11-17 15179-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
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2011-11-10 6987-10 Falun Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-11-08 31428-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2011-11-01 2659-11 Malmö Punkt 1, översiktsplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-11-01 2287-11 Malmö Punkt 1, översiktsplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-10-31 7059-11 Malmö Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-10-20 2172-11 Göteborg Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-10-19 4482-11 Jönköping Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-10-06 1400-11 Umeå Punkt 4, inte ändra detaljplan Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-10-05 24155-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-09-30 12973-10 Malmö Punkt 1, översiktsplan* Nej Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2011-09-15 1805-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-09-15 1743-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan* Ja Ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-09-15 1215-11 Växjö Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2011-09-02 1120-11 Umeå Punkt 6, beslut om taxa Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-08-26 15326-10 Malmö Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-08-26 27962-10 Stockholm Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2011-07-11 4889-10 Härnösand Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-07-07 1297-10 Jönköping Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-06-28 5349-11 Göteborg Punkt 4, inte ändra detaljplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-06-27 5382-10 Växjö Punkt 4, inte anta detaljplan* ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-06-23 6907-10 Jönköping Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-06-17 12072-10 Stockholm Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-06-13 3809-10 Härnösand Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat Inte ÖK Inte ÖK 
2011-05-27 5021-10 Göteborg Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 
2011-05-24 19529-10 Göteborg Punkt 1, översiktsplan* Ja Ej ändrat PT vägrat Inte ÖK 
2011-05-18 40772-10 Stockholm Punkt 4, inte ändra detaljplan* Nej Ej ändrat PT vägrat PT vägrat 

*=Varit fråga om tillämpning av ÄPBL  
SL=Särskilda ledamöter 
ÖK=Överklagande 
PT=Prövningstillstånd  


