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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Mark kan användas för en uppsjö av olika ändamål, exempelvis bebyggelse, skog, åker 

eller industri. När ett samhälles befolkning ökar och befintliga bostäder och lokaler inte 

längre räcker till måste förändringar i användningen av marken genomföras. Planer-

ingen av förändringarna och delar av genomförandet av förändringen av markanvänd-

ningen är reglerat i plan- och bygglagen (PBL)1. 

 
Den inledande paragrafen i PBL föreskriver att bestämmelserna om planläggning av 

mark och vatten, och om byggande, skall syfta till att främja en samhällsutveckling med 

jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt god och långsiktigt hållbar livsmiljö 

för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta syfte skall 

uppnås med beaktande av den enskilda människans frihet. Hur avgörs då om 

kommunens nya profil som cykelstad, och därmed behovet av nya och bredare cykel-

banor, är viktigare än att tant Larsson skall få använda hela sin tomt som hon själv vill? 

 
En allmän princip för hela byggnadslagstiftningen, dvs. för lagar som behandlar såväl 

planeringsfasen2, som den därefter följande genomförandefasen3, är att all förändring av 

markanvändningen skall föregås av en lämplighetsbedömning.4 

 
Enligt PBL skall vid prövning av frågor rörande markanvändningen såväl allmänna som 

enskilda intressen beaktas.5 Själva det praktiska planläggningsförfarandet är reglerat i 

detalj, men hur syftet skall uppnås anges inte närmare. Det sägs bara att en avvägning 

mellan de berörda intressena skall ske. En precisering av hur denna avvägning skall 

genomföras, finns endast för vissa specifika situationer.6 

 
Lagstiftningen på området bör främja skapandet av frivilliga överenskommelser, men 

denna målsättning är inte alltid möjlig att uppnå.7 Ibland ligger fastighetsägarens 

                                                
1 SFS nr. 1987:10 
2 För planeringsfasen är PBL helt central. 
3 I genomförandefasen är fastighetsbildningslagen (1970:988) ledande, men under denna kategori kan     
även bl.a. anläggningslagen (1973:1149) och ledningsrättslagen (1973:1144) inräknas. 
4 PBL 1:6 och SOU 1979:65, sid 203, även exempelvis anläggningslagen 8 § och ledningsrättslagen 6 §. 
5 PBL 1:5 
6 Detta gäller exempelvis ändring i detaljplan före genomförandetidens utgång (PBL 5:11). 
7 Sterzel m.fl., sid. 82 f  
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intressen helt enkelt alltför långt ifrån det samhälleliga intresset. Även om samtliga 

ärenden enligt PBL innehåller en intresseavvägning, som är mer eller mindre 

komplicerad, är det vanligtvis först när en praktisk tvist angående markanvändningen 

uppkommer som avvägningsfrågan lyfts fram. 

 

1.2 Problemformulering 

• Vilken är den underliggande konflikt som kommer till synes vid prövning av 

ärenden enligt plan- och bygglagen? 

• Vilka argument förs fram i praktikfall som avspeglar denna konflikt? 

• Är den underliggande konfliktens tänkbara utfall ekonomiskt förklarliga?  

 

1.3 Syfte 

Jag avser med denna magisteruppsats att identifiera den underliggande konflikt mellan 

intressen som kommer till synes i ärenden enligt plan- och bygglagen. Jag avser därefter 

att genom att studera praktikfall, i vilka denna underliggande konflikt kan skönjas, 

identifiera de argument som förs fram. När jag har identifierat argumenten är min avsikt 

att i en tredje avdelning analysera om konfliktens tänkbara utfall kan förklaras 

ekonomiskt. För att uppnå detta tredje syfte använder jag mig av en rättsekonomisk 

analys och beaktar i denna även de tidigare identifierade argumenten. Min förhoppning 

är att en djupare förståelse av resonemangen i de enskilda praktiska fallen därigenom 

skall uppnås. 

 

1.4 Metod 

För att skapa mig en plattform till ämnet kommer jag inledningsvis att studera lagtext, 

förarbeten, lagkommentarer och doktrin. Den lagtext som blir aktuell är främst plan- 

och bygglagen samt regeringsformen 2 kap. 18 § (RF 2:18). 

 
I ett andra skede fokuserar jag studiet på att söka de argument som förs fram i 

konflikten mellan olika intressen. I detta skede utgörs underlaget av de ovan angivna 

teoretiska källorna och av praktiska fall. Praktikfallen har presenterats för mig av 

sakkunniga tjänstemän hos Norrköpings kommun och Lantmäteriet i Linköping, 

Katrineholm och Västervik. De sakkunniga valde dessa fall för att de på ett tydligt sätt 
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belyser själva konflikten. Diskussioner och praktikfall valdes framför det mer 

traditionella valet praxis, dels för att praxis på området är relativt tunnsådd, dels för att 

rättsfallen i regel inte har själva konflikten som fråga i målet.8 Vid diskussionerna 

användes inte ett i förväg uppställt frågeformulär, utan de sakkunniga ombads, efter en 

kortare redogörelse för vad uppsatsen avser att behandla, att välja ut för konflikten 

belysande typfall. Därefter diskuteras dessa fall. 

 
Efter det att argumenten identifierats, sker en analys av vilka resultat som argumentens 

genomförande syftar till att uppnå. För att analysera de tänkbara utfallen av konflikten 

använder jag mig av en rättsekonomisk analys. 

 
Den rättsekonomiska analysen har valts framför andra analysmetoder, eftersom såväl 

själva markanvändningen som byggnadslagstiftningen är starkt präglad av ekonomiska 

överväganden.9 Redan här skall dock framhållas att den rättsekonomiska analysen inte 

utgör ett helt fristående alternativ till de moralfilosofiska värdesystemen, men kan 

tänkas bidra till en bättre förståelse av dessa värdesystem. Uppsatsen kommer dock inte 

att behandla de etiska och moraliska aspekterna av valet av markanvändning. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer i kapitel 2 och 3 att behandla äganderätt respektive rättsekonomi. 

Därefter behandlas plan- och bygglagen i kapitel 4. När dessa mer deskriptiva avsnitt av 

uppsatsen har presenterats kommer jag i kapitel 5, genom att redogöra för och diskutera 

några praktiska fall gällande PBL, söka belysa den underliggande konflikten. Detta 

kapitel innehåller även ett avsnitt gällande de intressen som förs fram i förarbetena. 

Kapitel 6 är mer påtagligt ägnat åt själva konflikten och kommer att innehålla analysen 

av vilken den underliggande konflikten är och ”identifierandet” av parternas argument. I 

detta kapitel analyseras även om de tänkbara utfallen av konflikten kan förklaras 

ekonomiskt. Uppsatsen sista kapitel utgörs av sammanfattande och avslutande 

kommentarer. 

                                                
8 Se exempelvis ”Strandskyddfall II” nedan i avsnitt 5.2.1 
9 Se exempelvis SOU 1979:65 sid. 187 ff, Skogh/Lane, sid. 33 ff och Cohen, m.fl., sid. 11 ff 
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2 Äganderätt 

2.1 Kort om äganderätt och PBL 

Äganderättsliga frågor finns som principiell bakgrund till samtliga ärenden enligt PBL. 

På vissa punkter anges det även uttryckligen att dessa frågor skall tas i beaktande. Det 

stadgas bl.a. att skälig hänsyn skall tas till befintliga äganderättsförhållanden vid 

utformandet av detaljplaner.10 Av denna anledning bör en framställning som behandlar 

PBL även innehålla en diskussion kring äganderätten. 

 

2.2 Begreppet äganderätt 

Äganderätten har, enligt vissa författare, sedan lång tid tillbaka ansetts så självklar att 

dess innebörd inte närmare har behövts definieras.11 Det har förekommit debatter om 

äganderätten, men dessa kan inte sägas ha medfört någon precisering av innebörden av 

begreppet äganderätt.  

 
Gemensamt för de flesta försök till definitioner och preciseringar av äganderätts-

begreppet är att det är fråga om en samling av flera andra begrepp som tillsammans 

utgör äganderätten.12 Äganderätten kan definieras som ägarens samlade möjligheter att 

förfoga över egendomen. Denna förfoganderätt begränsas i många viktiga hänseenden 

av staten, främst genom beskattning men även av exempelvis straffrättsliga och 

skadeståndsrättliga stadganden. Äganderätten kan även beskrivas som en samling 

relationer mellan människor, där rätten att utesluta andra från äganderättsobjektet är den 

mest karaktäristiska relationen. Men även rätten att tillåta andra människor att nyttja 

objektet utgör ett avgörande moment i äganderätten. Det är statens uppgift att upprätt-

hålla ägarens rätt att avgöra vem som skall tillåtas att nyttja objektet. De äganderättsliga 

lagarna kan, ur ett perspektiv, sägas ha utformats så att de främjar ekonomisk 

produktivitet och andra samhälleliga mål. Vissa alternativ har rationaliserats bort, inte 

för att de är orättvisa, utan för att de inte är lika praktiska som andra (t.ex. tillfaller ett 

                                                
10 PBL 5:2 
11 Strömholm, m.fl., ”Äganderätt och egendomsskydd” - ”Äganderätten i idéhistoriskt och internationellt 
perspektiv”, sid. 7 
12 Skogh/Lane, sid. 25 



 7 

nyfött djur ägaren av djurets moder, och inte ägaren av det nyfödda djurets fader, eller 

dem båda).13 

 
Äganderätten kan betecknas som en samlingsterm, en rätt som måste bestämmas genom 

beaktande av ett flertal olika lagar och därmed anses följa att äganderättens närmare 

innebörd är föränderlig över tiden.14 

 
Äganderätten definieras även negativt; att ägaren har rätt att förfoga över egendomen på 

alla de sätt som inte är förbjudna av samhället/rättsordningen.15 Det har hävdats att den 

samhälleliga funktionen för äganderätten är att se till att den individ som besitter viss 

egendom även ges rätten att erhålla den avkastning som egendomen ger upphov till och 

att detta leder till att produktiviteten stimuleras.16 En ökad produktivitet kan antas leda 

till en ökad omsättning, som i sin tur antas vara av godo för samhället i stort. Eftersom 

det i samhället finns många osäkerhetsmoment och då det inte i alla situationer finns 

tillgång till nödvändig information, har det hävdats att den privata äganderätten är det 

samhällssystem som leder till det effektivaste nyttjandet av samhällsresurserna.17 Vid 

privat ägande kan det tänkas att ägaren har ett särskilt intresse av att söka upp den 

information som fordras för att på bästa sätt nyttja resursen. 

 
Enligt Fredriksson kan teorier om mänskliga rättigheter, och däribland äganderätten, ses 

som en form av rekommendationer för det samhällssystem som en viss teoris 

förespråkare uppskattar.18 Följden av detta blir att det idag inte finns något konkret 

idéinnehåll i begreppet äganderätt, eftersom olika förespråkare föredrar olika saker. 

Praktiskt innebär detta att RF 2:18 enbart fastslår äganderättens vara, utan att närmare 

ange dess status.19 Eftersom begreppet äganderätt verkar vara föränderligt över tiden 

och beroende på vem som uttalar sig om begreppet, kan ett lagstadgande svårligen 

precisera rättighetens status. 

 

                                                
13 Strömholm, m.fl., ”Äganderätt och egendomsskydd” - Petrén, ”Äganderättsskyddet i svensk rätt”, sid. 
100 och Cohen, m.fl., ”Idéer om ägande”, sid. 11 ff 
14 Skogh/Lane, sid. 25 f 
15 Julstad, sid. 17 och Skogh/Lane, sid. 26 
16 Ljungman/Stjernquist, ”Den rättsliga kontrollen över mark och vatten 2”, sid. 12 
17 Strömholm, m.fl., ”Äganderätt och egendomsskydd” - Myhrman, ”Äganderätt och samhällssystem”, 
sid. 25  
18 Strömholm, m.fl., Äganderätt och egendomsskydd - Roos, ”Äganderätten i dagens Sverige”, sid. 46 f 
19 Strömholm, m.fl., Äganderätt och egendomsskydd - Roos, ”Äganderätten i dagens Sverige”, sid. 46 f 
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För denna framställning är äganderättens ekonomiska inslag och influenser av särskild 

betydelse. Det fordras för att kunna avspegla de ekonomiska inslagen att äganderätten är 

klart och tydligt definierad, liksom att denna rätt är fastställd och att den vidmakthålls.20 

Det får sålunda inte föreligga någon osäkerhet angående exempelvis huruvida en person 

innehar rätten att förfoga över äganderättsobjektet eller ej för att en ekonomisk tolkning 

av en situation skall bli korrekt. 

 

Äganderätten kan ur ett ekonomiskt perspektiv hävdas ha en mycket viktig funktion att 

fylla genom att skapa incitament till effektiva investeringar som på längre sikt och i ett 

bredare perspektiv leder till ett samhälle i välstånd.21 Om äganderätten inte är tydligt 

och klart definierad uppkommer en osäkerhet som kan komma att leda till att dessa 

incitament försvinner.22 

 

Den privata äganderätten karaktäriseras ekonomiskt av en exkluderbarhet. Ägarens 

förfoganderätt innefattar bl.a. en rätt att utesluta andra ifrån nyttjandet av egendomen. 

Ägaren beslutar exklusivt vem som har rätt att tillgodogöra sig nyttan av hans 

egendom.23 Denna exkluderbarhet har stor ekonomisk betydelse. Äganderätten innebär 

även en skyldighet att bära de kostnader som är förknippade med egendomen, således 

både ett ekonomiskt ansvar och ett beslutsansvar. Ansvaret att bära egendomens 

kostnader och rätten att uppbära dess intäkter är uttryck för ägarens residualrätt.24 

 

Det kan hävdas att den privata äganderätten är ekonomiskt effektiv för att besluts-

makten decentraliseras. När beslut och ekonomiskt ansvar ligger hos en och samma 

person bör denna person vilja besluta om det alternativ som effektivt utnyttjar dennes 

äganderättsobjekt - dennes resurs. Uppgiften för statsmakten (det allmänna) är här att 

vidmakthålla äganderätten25, och rimligtvis därigenom upprätthålla incitamenten till 

beslut om effektivt resursutnyttjande. 

 
Den egendom som alla har rätt att nyttja och som ingen har rätt att hindra andra ifrån att 

nyttja utgör allmän egendom. Den allmänna egendomen ger inte upphov till några 

                                                
20 Skogh/Lane, sid. 32 
21 Mer angående begreppet välstånd nedan under avsnitt 3.3 
22 Dahlman, m.fl., sid. 165 
23 Dahlman m.fl., sid. 168 f 
24 Skogh/Lane, sid. 33 ff och 169 
25 Skogh/Lane, sid. 47 f 
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direkta ekonomiska problem förrän egendomen blir knapp i förhållande till antalet 

nyttjare.26 Den svenska allemansrätten är i detta avseende ett särskilt fenomen. 

Allemansrätten medför inte att all mark utgör allmän egendom enbart för att alla 

medborgare ges rätt att, under iakttagande av vissa villkor, ströva fritt i skog och mark.  

 

2.3 Äganderätten kodifierad 

2.3.1 Regeringsformen 2:18 

Från och med den 1 januari 1995 har det svenska konstitutionella stadgandet om 

äganderätt i RF 2:18 haft den formulering som i skrivande stund är aktuell.  

 
Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller att tåla 

att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. 

 
Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall 

vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för 

vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 

markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som 

är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas 

enligt grunder som anges i lag. 

 
Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. 

 
Grundlagsstadgandet om respekt för den enskildes äganderätt har varit föremål för ett 

flertal utredningar och även revisioner under det senaste seklet, en del rent 

redaktionella27 medan andra i högsta grad varit materiella.28 Den nu gällande 

formuleringen i grundlagen ger, enligt förarbetena, inte ett heltäckande skydd, utan har 

som huvudsyfte att slå fast att rättsordningen skall ge ett betryggande skydd för den 

enskildes egendom.29 Det lagstadgade skyddet skall således inte ses som en garanti för 

ägaren att få behålla sina rättigheter intakta, utan snarare som en utfästelse om att 

äganderätten påverkas enbart av angelägna allmänna intressen. 

                                                
26 Skogh/Lane, sid. 36 
27 Prop. 1975/76:209 behandlade flytten av stadgandet ifrån 8 kap. 1 § 4 st. till 2 kap. RF 
28 Prop. 1993/94:117 behandlar en precisering av stadgandet om äganderätten samt konstitutionellt skydd 
för allemansrätten. 
29 SOU 1993:40 A, sid. 48 och 233 och Sterzel, m.fl., sid. 49 
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Den närmare innebörden av uttrycket angelägna allmänna intressen i RF 2:18 kan enligt 

förarbetena inte beskrivas i detalj. Det anges i dessa arbeten att det allmänna intresset 

kan utgöras av samhällets behov av mark för bostadsbyggande, trafikleder och 

rekreation. De angelägna allmänna intressena skall vara motiverade med hänsyn till 

intresset av att kunna tillgodose allmänhetens berättigade krav på en god miljö och 

möjligheter att kunna bevara och skydda vissa områden, liksom krav på allmänna 

kommunikationsmedel. Nyckeluttalande i propositionen är att ”[v]ad som är ett 

angeläget allmänt intresse måste till slut i viss mån bli föremål för en politisk värdering 

där hänsyn då även måste tas till vad som är godtagbart från rättssäkerhetssynpunkt i ett 

modernt samhälle”.30 Att den närmare innebörden av uttrycket ”angelägna allmänna 

intressen” beror på politiska värderingar31 kan ställas i relation till uppenbarhets-

rekvisitet för laglighetsprövningen i RF 11:14.32 Enligt Bengtsson är det bara de fall 

som uteslutande tillgodoser enskilda intressen, som kan tänkas uppfylla rekvisitet om att 

vara uppenbart stridande mot grundlagen.33 Om Bengtssons teori är korrekt skulle ett 

rimligt antagande kunna vara att laglighetsprövningen vad gäller just RF 2:18 

härigenom blir tämligen tandlös, eftersom fallen som träffas blir försvinnande få.  

 
I regeringsformen stadgas att ersättning skall utgå om det allmänna inskränker den 

enskilde fastighetsägarens markanvändning så att den pågående markanvändningen 

avsevärt försvåras eller om betydande skada uppkommer. Den närmare bestämningen 

av ersättningsfrågan skall ske i vanlig lag.34 Det anges således inte i grundlags-

stadgandet vilken ersättning som skall utgå i det fall att det allmänna påverkar den 

enskildes äganderätt, detta anges istället närmare i bl.a. expropriationslagen.35 Åsikter 

har framförts ifrån bl.a. Medborgarrättsrörelsen och Ägarfrämjandet att grundlags-

skyddet borde stadga en rätt till full ersättning och inte enbart en rätt till ersättning för 

förlusten som den nuvarande ersättningsrätten medger.36 

 

                                                
30 SOU 1993:40 A, sid. 233 f. Se även prop. 1993/94:117, sid. 15 f 
31 SOU 1993:40 Del A, sid. 90 
32 RF 11:14 ”Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i 
grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har 
åsidosatts vid dess tillkomst, får föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat 
föreskriften, skall tillämpning underlåtas endast om felet är uppenbart.” 
33 Bengtsson, ”Aktuell debatt”, SvJT 10/1994 sid. 924 
34 RF 2:18 2 st. 
35 Se expropriationslagen (1972:719) kapitel 6.   
36 Prop 1993/94:117 sid. 13 
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2.3.2 Äganderätten i europeiskt perspektiv 

Den svenska äganderätten blir i allt större utsträckning påverkad av utvecklingen på 

området i resten av världen, främst utvecklingen i de europeiska länderna. De faktorer 

som medfört, eller som kan komma att medföra, förändringar är framför allt Sveriges 

anslutning till den Europeiska unionen, införlivandet av Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, samt ett ratificerande av den europeiska konstitutionen. 

 
I och med att Sverige år 1995 anslöt sig till den Europeiska unionen blev EG-rätten en 

del av den svenska rättsordningen. Inom EG-rätten finns det ingen specifik paragraf för 

skydd av äganderätten, motsvarande den i svenska RF 2:18 eller Europakonventionens 

första tilläggsprotokolls artikel 1. Istället hänvisar artikel 6 i Maastrichtsfördraget till 

just Europakonventionen. Först genom Nice-fördraget uppställdes för den Europeiska 

unionens medlemsländer ett uttryckligt skydd för egendom.37 

 
För den Europeiska unionen är det de fyra friheterna (fri rörlighet för personer, varor, 

tjänster och kapital) som är centrala. Dessa grundpelare har gett stöd åt marknads-

ekonomin i Europa. Genom främjandet av marknadsekonomin har EU indirekt givit 

skydd åt den privata äganderätten.38 Den privata äganderätten kan bedömas vara det 

system som bäst skapar incitament till ekonomiska investeringar. Att gynna marknads-

ekonomin kan då ses som ett ställningstagande för att stärka äganderätten.39 

 
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna har i sin ursprungsform inget stadgande om äganderätt. Det 

första tilläggsprotokollets40 allra första artikel stadgar dock att: 

 
”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin 

egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i 

folkrättens allmänna grundsatser. Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt 

att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av 

                                                
37 Införd i Maastricht-fördraget genom förslag till artikel 17 i Nicefördraget: 

”1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och 
att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall 
och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. 
Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.  
2. Immateriell egendom skall vara skyddad.” 

38 Algotsson, sid. 55 ff 
39 Se jämförelsevis den senare delen av avsnitt 2.1 
40 Tilläggsprotokoll (d. 20 mars 1952) till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
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egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av 

skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.” 

 
Europakonventionen har genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

inkorporerats som svensk lag.  

 
Avsikten med nuvarande formulering i regeringsformen var enligt förarbetena att 

uppställa samma skydd som Europakonventionen stadgar, men med viss precisering.41 

Det är dock diskutabelt om detta syfte uppnåddes.  Det har framförts åsikter som 

uttrycker att äganderättsskyddet i praktiken har utvidgats, men åsikter som menar att 

äganderättsskyddet enbart har preciserats har också framförts.42 Det skulle t.ex. kunna 

hävdas att föreskriften i RF 2:18, att angelägna allmänna intressen tillåts gå före 

medborgarnas egendomsskydd, är en precisering av stadgandet i konventionen om att 

stater tillåts genomföra lagstiftning som är nödvändig för det allmännas intresse.43 

 
I jämförelse med Europakonventionen kan det hävdas att RF 2:18 ger ett starkare skydd, 

eftersom det i 2:18 uppställs krav på angeläget allmänt intresse för att ingrepp skall 

tillåtas. Denna formulering återfinns inte i konventionen, men konventionstexten är 

däremot tydligare präglad av intresseavvägningen och proportionalitetsprincipen.44 

Proportionalitetsprincipen fordrar att en avvägning görs mellan i det konkreta fallet 

motstående intressen, allmänna och enskilda, samt mellan skada och nytta på ömse 

sidor av ett visst ingrepp. Det skall föreligga en rimlig balans mellan vad det allmänna 

vinner och vad den enskilde förlorar. Denna princip är allmänt gällande inom svensk 

rätt och dess inverkan har ökat i och med anslutningen till den Europeiska unionen.45 

 
Vid en jämförelse mellan RF 2:18 och Europakonventionens stadgande om ägande-

rätten kan i fråga om egendomstyper noteras att regeringsformens skydd är mer 

begränsat, särskilt vad gäller rådighetsbegränsningarna. Europakonventionen ger skydd 

                                                
41 SOU 1993:40 sid. 89 f och prop. 1993/94:117 sid. 15 
42 Jämför exempelvis; Bengtsson, ”Aktuell debatt En problematisk grundlagsändring”, SvJT 10/1994 sid. 
920 ff, med Vängby, SvJT, ”Aktuella spörsmål”, 10/1996 sid. 892-894 och Sterzel, m.fl., ”Äganderätt 
Ansvar Skydd En översikt”, sid. 51 
43 Jämför RF 2:18 1 st och art.1 första tilläggsprotokollet 1 st sista men. 
44 Se förslagsvis angående ersättningsfrågan SOU 1993:40 A, sid. 89 och angående skillnaden mellan 
svensk rätt och Europakonventionen SOU 1993:40 B, sid. 88 ff 
45 Prop1993/94:117 A, sid. 39 f, RÅ 1996 ref. 44 och Algotsson, sid. 125 
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åt alla typer av egendom, oavsett vilken form av ingrepp det är fråga om.46 Det kan 

dock hävdas att regeringsformen ger ett starkare skydd än Europakonventionen vad 

gäller ersättningsrätten. Regeringsformen uttrycker explicit att ersättning skall utgå.47 I 

Europakonventionen sägs ingenting uttryckligt angående ersättningsrätten. Det kan 

dock diskuteras om inte Europakonventionen genom att ersättningsfrågan kan vara 

avgörande för uppfyllandet av proportionalitetsrekvisitet i intresseavvägningen ändå ger 

ett lika gott skydd ur denna aspekt.48 

 

För närvarande förs diskussioner angående Sveriges godkännande av den nya 

europeiska konstitutionen. Det kan svårligen förutsägas hur ett ratificerande skulle 

komma att påverka den svenska äganderätten. Men då den föreslagna formuleringen i 

artikel II – 77 ”Rätt till egendom” i konstitutionen är helt överensstämmande med den 

nu gällande formuleringen i Nice-fördraget, skulle det kunna antas att ett ratificerande 

inte kommer att medföra några omvälvande förändringar. 

 

                                                
46 Sterzel, m.fl., ”Äganderätt Ansvar Skydd En översikt”, sid. 50 
47 Sterzel, m.fl., ”Äganderätt Ansvar Skydd En översikt”, sid. 51 
48 Se exempelvis SOU 1993:40 A, sid. 89  
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3 Rättsekonomi 

3.1 Vad är rättsekonomi? 

3.1.1 Kort historik 

Rättsekonomi som vetenskaplig inriktning är ett relativt nytt fenomen. Först på 1960-

talet fick sammankopplingen av ämnesområdena nationalekonomi och juridik 

genomslag, då under beteckningen ”law and economics”. De senaste årtiondena har 

rättsekonomin fått en allt större vetenskaplig utbredning. Detta beror kanske främst på 

att ekonomin har tillämpats inom de mer traditionella rättsområdena, som avtalsrätt och 

äganderätt, och tidigare i viss mån enbart ansågs användbar inom konkurrensrätten. 

Rättsekonomin har visat sig vara ett mycket kraftfullt analytiskt instrument.49  

 
Inom rättsekonomin finns, liksom inom de flesta vetenskaper, vissa frekvent nyttjade 

begrepp och termer. Till denna terminologi är en mängd förutsättningar och antaganden 

knutna. Att inte bruka denna terminologi kan innebära att uppsatsen blir mindre tydlig, 

för att inte förlora i tydlighet har jag valt att använda mig av dessa begrepp och termer. 

Men jag vill framhålla att jag vid användningen av begreppen inte åsyftar ett mer 

vidsträckt område än det jag själv ger begreppen i denna framställning. 

 

3.1.2 Grundläggande antaganden 

Ekonomi kan definieras som studiet av rationellt beteende i miljöer med knappa 

resurser. Rationaliteten bygger på antagandet att människan agerar i syfte att maximera 

sin egen nytta eller vinst.50 Nytta kan ekonomiskt definieras som tillfredställelse av 

preferenser, där preferenser i sin tur syftar på de förhållanden som den enskilde 

individen anser vara av godo. Detta får till följd att nyttobegreppet har ett subjektivt 

inslag.51 

 
Detta antagande om rationalitet är ett av de allra mest fundamentala antagandena för de 

samhällsekonomiska kalkylerna. Teorin benämns ibland ”the economic man”. Vidare 

                                                
49 Skogh/Lane, sid. 14 f, Posner, sid. 3, samt Cooter/Ulen, sid. 3 
50 Posner, sid. 3, Skogh/Lane, sid. 51 f och Ekbäck, sid. 22 
51 Dahlman m.fl., sid. 16 ff 
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antas att marknadsaktörerna har stabila preferenser.52 I detta sammanhang innebär 

stabila preferenser att den rättsekonomiska analysen av en markförändring utgår ifrån 

att bl.a. äganderättsförhållandena är tydligt definierade, helt fastställda och att de även 

vidmakthålls. 

 
Teorin om ”the economic man” är inte helt okontroversiell att begagna sig av.  Denna 

teori om nyttomaximering blir komplicerad att använda sig av när valsituationen inte på 

ett enkelt sätt kan definieras i uteslutande ekonomiska termer och mått. Individen kan 

hävdas göra sitt val baserat på sociala och kulturella normer, vilka i princip aldrig kan 

anges i ekonomiska termer eller mått.53 Av teorin om människan som en varelse som 

strävar efter att maximera sina egna intressen följer att människan svarar på incitament. 

Om människans omgivning förändras så att han kan förbättra sin situation förväntas 

människan eftersträva dessa förändringar.54 

 
En nackdel med ”the economic man” är att det inom denna teori inte kan värderas vad 

som är bra för en ekonomi innefattande fler än en individ, ty för detta krävs någon form 

av värderingskriterium.55 

 
 

3.2 Vad är ekonomisk effektivitet? 

3.2.1 De huvudsakliga värderingskriterierna 

Inom den ekonomiska vetenskapen finns ett flertal teorier angående på vilket sätt 

ekonomisk effektivitet lämpligast bör värderas/mätas. De två teorier som mest frekvent 

förekommer inom introducerande rättsekonomisk litteratur kommer i det följande att 

presenteras. 

 

3.2.1.1 Pareto-optimalitet 

Ekonomisk effektivitet bör enligt en teori bedömas enligt det s.k. Pareto-kriteriet. Enligt 

detta kriterium förbättras den ekonomiska effektiviteten om en åtgärd leder till att en 

individ, eller grupp, får det bättre, utan att åtgärden medför att en annan individ, eller 

                                                
52 Skogh/Lane, sid. 51 f 
53 Ekbäck, sid. 103 f 
54 Posner, sid. 4 f 
55 Skogh/Lane, sid. 53 
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grupp, får det sämre. Annorlunda uttryckt – åtgärden bör genomföras om nyttan 

därigenom ökar för någon, utan att nyttan samtidigt minskar för någon annan. Ett 

Pareto-optimalt läge uppnås således genom att alla de åtgärder som uppfyller detta 

kriterium genomförs. I det skede där nästa åtgärd som genomförs inte kan uppfylla 

kriteriet, dvs. nästa åtgärd skulle antingen inte medföra någon ökad nytta för någon eller 

medföra att någon får en minskad nytta, har största möjliga ekonomiska effektivitet 

uppnåtts enligt detta kriterium.56 

 
Denna teoribildning kan kritiseras ur den aspekten att den kräver ett normativt 

ställningstagande angående vad som utgör samhällsnytta. Samhällsnyttan måste, för att 

kriteriet skall bli aktuellt, baseras på de enskilda individernas nytta. Kritik kan även 

framföras mot det faktum att en analys med stöd av denna teori inte kan ta någon 

hänsyn till situationer där någon annan än individen själv fattar beslut i individens 

intresse.57 

 
Om ökad nytta för någon, utan minskad nytta för någon annan, är kriteriet enligt vilket 

ekonomisk effektivitet mäts, antas att den skådeplats där individerna interagerar är en 

perfekt marknad. På en sådan marknad är resurserna klart och tydligt fördelade, varorna 

är homogena och konkurrensen är perfekt. Det råder delvis delade meningar i frågan 

huruvida ett optimalt läge på denna perfekta marknad även bör inbegripa 

transaktionskostnader eller ej.58 Informationsbrist är ett exempel på en faktor som kan 

tänkas förhindra den perfekta marknadens reella existens.59 

 

3.2.1.2 Kaldor-Hicks kriterium 

Om en åtgärd inte kan genomföras utan att någon, eller några, får det sämre – blir då det 

nyss omnämnda kriteriet otjänligt? Delvis ja, men med viss modifikation – nej. Vi har 

då istället nått utgångspunkten för den andra frekvent förekommande teorin. 

 

Enligt denna teori bör ekonomisk effektivitet kräva uppfyllandet av det s.k. Kaldor-

Hicks kriteriet. Detta kriterium fordrar att de/n som genom en åtgärd ökar sin nytta60, 

                                                
56 Skogh/Lane, sid. 53 f och Dahlman, m.fl., sid. 53 ff 
57 Skogh/Lane, sid. 53 f 
58 Skogh/Lane, sid. 54 och Dahlman, m.fl., sid. 61 ff 
59 Ekbäck, sid. 84 
60 Vi antar fortfarande att varje individ strävar efter att maximera sin egen nytta. 
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skall kompensera, åtminstone hypotetiskt, de/n som av åtgärden erhåller en minskad 

nytta. Summan av dessa förändringar skall vara positiv för att effektiviteten skall 

förbättras. Kriteriet fordrar att en utomstående part värderar förändringarna.61 

 
Den kritik som framförts mot denna teori riktas främst mot det faktum att den kräver 

relativt långtgående antaganden. Konkurrensen måste vara helt perfekt, alla parter måste 

ha tillgång till fullständig information, alla parter måste agera rationellt och alla 

marknader måste vara i jämvikt. Teorin är utilitaristisk i så motto att förändringen är av 

godo om summan av nytto- och obehagsförändringen är positiv. Utilitarismen har den 

nackdelen att värderingen av vad som är nyttigt blir föränderlig när frivilliga överens-

kommelser inte uppnås, eftersom det grundläggande antagandet om den nytto-

maximerande individen enbart fyller sin funktion när individen sluter frivilliga avtal. 

Kriteriet kan leda till nackdelar för vissa, men kan å andra sidan försvaras med att 

fördelningen av dessa nackdelar på längre sikt gynnar samhällets alla individer. Vissa 

samhällspolitiska reformer har dock till syfte att åstadkomma en ny fördelning av 

samhällets resurser och om en ny fördelning är syftet blir nackdelen för en eller flera 

individer nödvändig.62 

 
Kaldor-Hicks kriterium kan användas i en ekonomisk beräkning av ett samhälles 

intäkter och kostnader. Denna samhällsekonomiska kalkyl beräknar skillnaden mellan 

de sammanlagda intäkterna och de sammanlagda kostnaderna för viss befolknings-

grupp. När intäkterna överstiger kostnaderna är viss åtgärd, resultatet av viss grupps 

aktiviteter, samhällsekonomiskt lönsam. Även denna beräkning förutsätter uppfyllandet 

av vissa långtgående antaganden.63 

 

3.2.1.3 Coases teorem 

För denna framställning är, förutom de mest frekvent förekommande teorierna inom 

rättsekonomin, även Coases teorem i högsta grad relevant.  

 
Teoremet utgår ifrån att rättsförhållanden saknar betydelse ur effektivitetssynpunkt. Det 

skall således inte spela någon roll vem som innehar exempelvis äganderätten till viss 

egendom, vid en strävan efter ekonomisk effektivitet. Coases teorem förutsätter dock att 

                                                
61 Skogh/Lane, sid. 55 f och Dahlman, m.fl., sid. 56 
62 Skogh/Lane, sid. 56 
63 Skogh/Lane, sid. 55 f 
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inga transaktionskostnader föreligger. Ur fördelningssynpunkt har dock rättsförhåll-

anden betydelse, eftersom den som har rätten på sin sida kan ställa ekonomiska krav. Är 

en person ägare till viss fastighet har denne rätt att kräva ekonomisk ersättning om 

denna rättighet kränks.64 

 
Baserat på detta kan två typfall urskiljas; den hypotetiska situationen att inga 

transaktionskostnader föreligger och den verkliga situationen med transaktions-

kostnader, där rättsförhållandena påverkar såväl fördelningen av resurserna som 

effektiviteten.65  

 
För att mäta effektiviteten av lagregler är Coases teorem av central betydelse. En 

jämförelse mellan vad parter i ett system utan transaktionskostnader frivilligt skulle 

komma överens om och vad parterna i verkligheten kommer fram till vid en tillämpning 

av vissa lagregler, kan ge en bild av lagregelns effektivitet.66  

 
En effektiv fördelning av resurserna genom marknadstransaktioner förutsätter att 

äganderätten är väl definierad och avgränsad.67 Det skulle då kunna antas att 

effektivitet, vad gäller av äganderätt präglade frågor, förutsätter tydliga lagregler och 

klara rättsförhållanden.  

 

Förutsätts det att perfekt rationalitet och nyttomaximerande beslut föreligger ger detta 

upphov till två spörsmål. Det första är att människan på grund av t.ex. informationsbrist 

är oförmögen att vara till fullo rationell. Det andra är att individen kan komma att sakna 

motivation till nyttomaximeringen.68 Om den enskilde individen, genom ett upprepat 

beteende, har lärt sig att staten/det allmänna kommer att ta till vara hans behov och 

intressen åt honom kommer han inte längre att själv fatta effektiva beslut, eftersom hans 

incitament till detta försvinner. Med anledning av risken för att denna situation skall 

uppkomma är det av yttersta vikt att tillse att statens inverkan på den enskilde individen 

balanseras. Inom det ekonomiska makroperspektivet69, i motsats till mikro-

                                                
64 Cooter/Ulen, sid. 89, Skogh/Lane, sid. 62 och Dahlman, m.fl., sid 103 f 
65 Skogh/Lane, sid. 62 f och Dahlman, m.fl., sid 103 f 
66 Skogh/Lane, sid. 63 och Dahlman, m.fl., sid 103 f 
67 Ekbäck, sid. 20 
68 Ekbäck, sid. 103 
69 Makroekonomin karaktäriseras av ett ”top-down”-perspektiv. Där studeras ekonomin med hjälp av de 
samband som står att finna på en övergripande nivå mellan olika aggregerande storheter. 
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perspektivet70, kan frågor, som hur intresseavvägningen mellan motstridiga intressen 

bör ske, hur politiken skall avgränsas och hur rättigheter skall skyddas i grundlagen, 

diskuteras.71 

 

3.2.1.4 Transaktionskostnader 

Transaktionskostnader kan delas in i sökkostnader (att hitta sin motpart och 

prisinformation), kontraktskostnader (förhandling och upprättande av kontrakt) och 

kontrollkostnader (uppföljning av kontraktets genomförande). Transaktionskostnaderna 

kan även indelas i kostnader ex ante eller ex post. Kostnader ex ante är de som upp-

kommer innan kontraktets upprättande och kostnaderna ex post är de som uppkommer 

efter upprättandet. På en perfekt marknad med fullständig information skulle inga 

kostnader ex post förekomma. Den i realiteten förekommande informationsbristen 

tillsammans med irrationellt beslutsfattande medför att transaktionskostnader alltid 

finns. Genom upprepning kan transaktionskostnaderna reduceras. Parterna känner till 

varandra och minskar därigenom sina sökkostnader. Även vissa kontraktskostnader kan 

komma att reduceras, eftersom parterna har förhandlat med varandra tidigare behöver 

kanske vissa frågor inte diskuteras. Upprepningen kan med tiden komma att bli regel.72 

Det kan t.ex. vara så att parterna vet att en viss klausul alltid skall finnas med i avtalet, 

när detta inte behöver omförhandlas sparas tid och pengar. 

 

3.2.2 Ekonomisk effektivitet och markanvändning 

För rättsekonomin är pristeorin om utbud och efterfrågan inte direkt tillämplig, istället 

utgör lagreglerna ett slags skuggpriser. Effekten av en lagreform förväntas kunna 

studeras på liknande sätt som konsumenters och producenters reaktioner i anledning av 

en faktisk prisförändring.73 Människan reagerar på incitament som består i ändrade 

förhållanden vad gäller vad som är tillåtet och otillåtet, istället för ändrade prisnivåer.74 

 
 

                                                
70 Mikroekonomin karaktäriseras av ett ”bottom-up”-perspektiv. Teorin syftar till att förstå samhället med 
utgångspunkt från individernas beslut, enskilt och i samverkan. Mikroekonomin kan sägas vara studiet av 
hur knappa resurser fördelas mellan konkurrerande intressen. (Se exv. Cooter/Ulen sid. 14 f) 
71 Skogh/Lane, sid. 28 f 
72 Skogh/Lane, sid. 58 ff 
73 Ekbäck, sid. 22 
74 Cooter/Ulen, sid. 3 f 
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När en part har mer information eller är bättre upplyst än sin motpart föreligger en 

situation med asymmetrisk information. Detta leder till att den ena parten har ett 

informationsmässigt övertag i utgångsläget som kan användas i strategiskt beteende mot 

den andre.75 Detta fördelaktiga utgångsläge kan t.ex. ha sin grund i att den ena parten 

ofta hamnar i liknande situationer. Vad gäller markanvändningen kan det rimligtvis 

antas att kommunen, främst genom sin ställning som beslutsfattare vad gäller de olika 

planeringsnivåerna, behandlar ärenden som avspeglar konflikten mellan allmänna och 

enskilda intressen med mycket jämna mellanrum, medan den enskilde fastighetsägaren 

förmodligen inte berörs påtagligt av planläggningen mer än om exempelvis en ny detalj-

plan omfattar dennes fastighet. Det är dock rimligt att antaga att ombud som fastighets-

ägarna anlitar och som har specialiserat sig på ärenden och konflikter av detta slag, 

besitter avsevärt bättre kunskap än de enskilda fastighetsägarna. Härigenom kan det 

tänkas att obalansen i informationshänseende blir mindre påtaglig.  

 
Effektivitet kan vad gäller lagregler indelas i två huvudinriktningar; processuell och 

materiell effektivitet. Genom att undersöka den processuella effektiviteten kan det 

analyseras om förfarandereglerna är utformade på ett kostnadseffektivt sätt. Den 

materiella effektiviteten behandlar istället målsättningarna angående utfallet av en 

prövning. Målsättningen med det materiella innehållet i lagreglerna kan, förutom 

ekonomisk effektivitet, även vara exempelvis fördelningsrättvisa. Enligt Ekbäck kan, i 

fråga om markanvändning, den materiella effektiviteten vara en strävan efter att 

maximera det samlade värdet av samhällets mark- och vattenresurser.76  

 

För att undersöka om lagreglerna, vad gäller markanvändning är effektiva kan det 

undersökas i vilken utsträckning individerna väljer att sluta frivilliga överens-

kommelser, dvs. nyttja avtalsfriheten, istället för att följa den ordning som lagstift-

ningen stadgar.77 Mer om detta nedan i avsnitt 6.4.2.4 och delvis även i avsnitt 6.4.2.3.  

 
 

                                                
75 Skogh/Lane, sid. 58 ff 
76 Ekbäck, sid. 15 
77 Ekbäck, sid. 23 
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3.3 Varför är ekonomisk effektivitet eftersträvansvärd? 

Rättsekonomi kan indelas i en deskriptiv och en normativ sida. Den deskriptiva sidan av 

rättsekonomin syftar till att ur ett ekonomiskt perspektiv beskriva konsekvenserna av 

lagreglerna. Den normativa sidan lägger därtill in ett värde, argument, för hur 

lagreglerna borde utformas. Argumenten anger varför målsättningen med regelverk bör 

vara ekonomisk effektivitet.78 Här vill jag åter påpeka att rättsekonomin möjligtvis kan 

utgöra utfyllnad till de moralfilosofiska metoderna, men inte ett helt fristående 

alternativ. 

 

Ekonomisk effektivitet kan hävdas vara eftersträvansvärd för att den kan utmynna i ett 

ökat välstånd i samhället. Begreppet välstånd kräver av denna anledning en definition, 

ty det bör klargöras i vilket förhållande välstånd står till välfärd.  

 

Välstånd kan kort uttryckt definieras som den sammanlagda rikedomen i ett visst 

samhälle. För detta begrepp är produktion och äganderätt centrala. Det antas att en 

direkt korrelation föreligger mellan ökad produktion och ökat välstånd. Äganderätten 

får betydelse av den anledningen att en viss vara kan vara mer värd för en person än för 

en annan. Om samhällets välstånd skall ökas bör därför varje vara befinna sig i den 

persons ägo som värderar just den varan högst. Det totala välståndet utgörs av den 

sammanlagda tillfredsställelsen i ett samhälle, där tillfredställelse mäts i pengar och 

betalningsvilja. I relation till välstånd skall välfärd ställas. Enkelt formulerat kan det 

sägas att om tillfredsställelsen vad gäller välstånd mäts i pengar, så mäts tillfreds-

ställelsen vad gäller välfärd i nyttoenheter. Varje individ i samhället utgör då en enhet 

av nytta, vid optimalt förfogande över resurserna.79 

 
Den kritik som främst riktas mot den rättsekonomiska metodiken är att denna inte ger 

utrymme för att ta hänsyn till vad som är lämpligt, ur t.ex. ett etiskt perspektiv, utan 

strävar enbart efter största möjliga ekonomiska effektivitet. Rättsekonomin har även fått 

utstå skarp kritik för den grad av förenklingar som dess tillämpning fordrar. Till rätts-

ekonomins försvar kan bl.a. sägas att dess förenklade modeller ger oss en översiktlig 

och mer hanterbar bild av verkligheten.80 

                                                
78 Dahlman, m.fl., sid. 70 
79 Dahlman, m.fl., sid. 78 ff  
80 Dahlman, m.fl., sid. 205 ff och 212 f 
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I detta sammanhang uppkommer nu frågan om ekonomisk effektivitet bör vara, 

alternativt redan är, vad reglerna om markanvändning syftar till. För att besvara denna 

frågeställning fordras en genomgång av de inom markanvändningen centrala 

stadgandena i PBL. 
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4 Plan- och bygglag (1987:10) 

4.1 Markanvändning 

Den svenska markanvändningen kontrolleras av det offentliga. Stat och kommuner 

anger hur marken skall användas.81 För detta ändamål finns regleringar i främst plan- 

och bygglagen. De mest essentiella stadgandena i detta regelverk berör frågan om 

kontroll över markanvändningen.82 Det anförs att orsaken till den närmare regleringen 

av markanvändningen är att det fordras av hänsyn till befolkningens krav på goda 

levnadsförhållanden och en god miljö, samt även av hänsyn till behovet att tillgodose 

viktiga samhällsintressen.83 

 
Regelverket kring en förändrad markanvändning kan delas in i två huvudsakliga 

kategorier; planering och markåtkomst. Den senare termen syftar på legala medel för att 

förvärva mark, alternativt ta rättigheter i anspråk. Planeringen och markåtkomsten är 

delar i ett stort regelkomplex, och utgör till och med i sig komplicerade och svår-

överskådliga regleringar.84 Detta är något som bör hållas i åtanke vid den fortsatta 

genomgången. 

  

4.1.1 Planering 

Allra först skall konstateras att hela planeringsprocessen för markanvändningen är 

underställd ett kommunalt planmonopol.85 Den nu gällande plan- och bygglagen, som 

trädde i kraft den 1 juli 1987, ger kommunerna ett stort, självständigt ansvar för 

planeringen. Detta får till följd att kommunerna även har ett stort slutligt ansvar för 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.86 

 
Planeringen av markanvändningen sker på olika nivåer, omfattande olika områden och 

med delvis olika syften. Här skall de grundläggande dragen i PBL:s plansystem 

presenteras. 

 

                                                
81 Victorin/Sundell, sid. 126 f 
82 Victorin/Sundell, sid. 125 f och Skogh/Lane, sid. 159 
83 Didón m.fl., sid. Huv:1 
84 Ekbäck, sid. 7 f 
85 PBL 1:2 
86 Prop 1985/86:1 sid. 168 
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4.1.1.1 Allmänt 

Den inledande paragrafen i PBL är fundamental för hela regelsystemet. All plan-

läggning skall utföras med syfte att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Ur detta 

stadgande, samläst med dess förarbeten och PBL 2:1 1 st. sista men.87, kan det 

möjligtvis utläsas att markanvändning bör vara så effektiv som möjligt. För att uppnå 

långsiktighet bör det hushållas med de ändliga resurserna.88 

 

4.1.1.2 Översiktsplan 

Varje kommun skall upprätta en översiktsplan som omfattar hela kommunen.89 Denna 

plan anger hur den framtida bebyggelsen i kommunen är planerad att se ut, samt hur det 

är planerat att mark och vattenområden skall användas.90 För att tillse att översikts-

planen ständigt är aktuell krävs en översyn av planen varje mandatperiod.91  

 
Översiktsplanen är inte ett bindande dokument, men utgör ett viktigt instrument för det 

lokala utvecklingsarbetet, eftersom den kan komma att nyttjas som underlag för 

kommande beslut om t.ex. fastighetsbildning.92 Viss information, såsom redovisningen 

av hur de i PBL 2 kap. angivna allmänna intressena bör beaktas, är obligatorisk och 

således något som översiktsplanen måste innehålla.93 

 

4.1.1.3 Detaljplan och områdesbestämmelser 

Markanvändningen regleras mer ingående med stöd av detaljplaner, som bara tillåts 

omfatta ett begränsat område av kommunen.94 Detaljplanen skall ge en samlad bild av 

planerad markanvändning och miljöförändring, alternativt miljöbevarande.95  

 
 
 

                                                
87 PBL 2:1 1 st sista men., - ”Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning.” 
88 Prop 1985/86:1 sid. 460 f, SOU 1979:65 sid. 187 ff och Skogh/Lane, sid. 169 f 
89 PBL 1:3 
90 PBL 4:1 
91 PBL 4:14 
92 PBL 1:3 1 st. 3 men. 
93 PBL 4:1 
94 PBL 1:3 
95 PBL 5:1 
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Om det anses behövligt för att syftet med översiktsplanen skall kunna uppnås eller för 

att säkerställa att de i miljöbalken96 uppställda riksintressena efterlevs kan områdes-

bestämmelser upprättas för ett visst område inom kommunen.97 Är det tillräckligt att 

områdesbestämmelser har fastslagits för att reglera markanvändningen behöver 

detaljplan inte upprättas.98 Noteras bör dock att det i lagen finns angivet fall när det 

alltid krävs att en detaljplan upprättas.99 Detaljplanen måste även den innehålla vissa 

obligatoriska moment. Lagtexten anger dock därutöver bestämmelser som får tas med i 

detaljplanen men som inte är obligatoriska. Exempel på frivilligt innehåll är placering 

av byggnader och bestämmelser om vegetation.100 Detaljplaner som innehåller enbart de 

obligatoriska momenten är, trots att de är mycket flexibla, mindre vanligt 

förekommande.101 

 
Såväl detaljplan som områdesbestämmelser är bindande för enskilda och myndigheter, 

vilket får till följd att bl.a. beslut om bygglov och fastighetsindelning påverkas av 

detaljplanens utformning.102 En viktig skillnad mellan detaljplan och områdes-

bestämmelser är att de sistnämnda inte medför någon direkt rätt att förvärva viss mark, 

de kan ur den aspekten enbart nyttjas för att underlätta den framtida planeringen.103 

 
För denna uppsats är, i fråga om detaljplaner, stadgandet i PBL 5:2 av särskild 

betydelse. Däri anges att vid utformandet av detaljplanen skall skälig hänsyn tas till bl.a. 

befintliga äganderättsförhållanden. Det anges även uttryckligen att de fördelar som kan 

vinnas med ett ianspråktagande av mark måste överväga de nackdelar som planen kan 

komma att orsaka enskilda. Denna paragraf utgör med andra ord en precisering av det 

ovan nämnda syftet med planläggningsinstitutet.104 

 
För att en planerad förändring skall genomföras fordras att det finns intressenter som 

har behov av förändringen, finansiering och självfallet att någon utför själva 

förändringen, t.ex. uppför de byggnader som planerats. I syfte att tillse att förändringen 

äger rum sker därför planeringen ofta i samråd med en eller flera intressenter, och liknar 

                                                
96 MB 3-4 kap. 
97 PBL 1:3 3 st. 
98 PBL 5:1 3 st. 
99 PBL 5:1 1 st. 
100 PBL 5:3, 5:7-8, samt  Julstad, sid. 68 f 
101 Julstad, sid. 70 
102 Victorin, sid. 128 och Julstad, sid. 70, 84 
103 Julstad, sid. 84 f 
104 Didón, m.fl., sid. 5:17 
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därför ur många aspekter en överenskommelse. Det kan vara ett företag, en enskild 

markägare, ett byggföretag eller kommunen själv som har intresse av att planen 

genomförs. För att sätta press på fastighetsägarna att genomföra detaljplanen har 

kommunen rätt att lösa in mark, förutsatt att i lagen angivna förutsättningar är för 

handen.105 Bestämmelserna om upprättande av en fastighetsplan är ett annat medel för 

att genomföra en detaljplan.106 Genom fastighetsplan kan bestämmelser angående bl.a. 

servitut och indelning i fastigheter fastställas för detaljplanelagt område. Lantmäteriet 

upprättar i normalfallet denna fastighetsplan åt kommunen.107 

 

4.1.1.4 Regionplan 

I syfte att samordna markanvändningen flera kommuner emellan kan en regionplan 

upprättas.108 Kan inte kommunerna själva komma överens om regionplaneringen har 

regeringen möjlighet att tillsätta ett regionplaneorgan.109 En regionplan skall utgöra 

underlag för kommunernas översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Regionplanen kan även ange grunddragen för markanvändningen.110  

 

4.1.1.5 Gemensamt för de olika planerna 

Gemensamt för i princip samtliga nivåer av planer är att det fordras att samråd och 

offentlig utställning sker för att planerna skall bli gällande. Kraven på samråd och 

utställning är uppställda i syfte att förbättra beslutsunderlaget, förankra planeringen 

demokratiskt och garantera en hög grad av medborgarinflytande.111 Tanken är att de 

senare fattade besluten genom samråden och de offentliga utställningarna har fått en fast 

förankring, eftersom medborgarna givits rätt att påverka sin närmiljö.112 

 
Beroende på vilken typ av plan som samrådsförfarandet gäller fordras samråd med olika 

intressenter. För översiktsplanen krävs att kommunen samråder med länsstyrelsen, 

regionplaneorgan och berörda parter, såsom andra kommuner, myndigheter och 

                                                
105 PBL 6:24 2 st. 
106 PBL 1:3 4 st. 
107 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1956 [14 mars 2005] 
108 PBL 1:3 5 st. 
109 PBL 7:1 
110 PBL 7:4 
111 PBL 4:4, 7:4 
112 http://www.boverket.se/ [14 mars 2005] 
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enskilda. Detta samråds resultat och förslag som framkommit under samrådet skall 

redovisas i en samrådsredogörelse.113  

 
För detaljplan och områdesbestämmelser gäller att samråd skall hållas med läns-

styrelsen, Lantmäteriet, kommuner, sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende som berörs av förslaget, liksom myndigheter och enskilda som har ett väsentligt 

intresse i förslaget.114 Under samrådet åligger det länsstyrelsen att tillse att statens 

intressen beaktas och samordnas.115 Vid samrådet lämnade synpunkter och förslag med 

anledning av dessa sammanställs av kommunen i en gemensam samrådsredogörelse, 

även för denna nivå av planläggning.116 

 
Översiktsplanen skall ställas ut för offentlig granskning i minst två månader. Under 

denna period kan skriftliga påpekanden om planen lämnas till länsstyrelsen. 117 För 

detaljplan och områdesbestämmelser fordras en utställningstid om minst tre veckor.118  

 
Även regionplanens upprättande är underställt vissa krav om samråd och offentlig 

utställning. Dessa regler är desamma som för översiktsplanerna, med undantag för att 

tiden för utställningen måste vara minst tre månader.119 

 
Syftet med det offentliga utställandet uppnås normalt redan genom samrådsförfarandet. 

Har samrådsförfarandet genomförts grundligt och korrekt, blir den offentliga 

utställningen i princip bara en bekräftelse av att den avsedda planeringen är 

demokratiskt förankrad. Dessa samråd fyller en mycket viktig funktion då det i princip 

är omöjligt för den enskilde handläggaren att uppmärksamma alla tänkbara spörsmål.120 

 
 
Regler om genomförandetid för planerna finns för så gott som samtliga planer121 och 

syftar bl.a. till att se till att fastighetsägarna garanteras att de förändringar som en plan 

                                                
113 PBL 4:4 
114 PBL 5:20 
115 PBL 5:22 
116 PBL 5:21 2 st. 
117 PBL 4:3-5, 6, 11 
118 PBL 5:23 
119 PBL 7:5-7 
120 Diskussion Katarina Ekström, planarkitekt, Norrköpings Kommun. 
121 PBL 5:5, 7:8 
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föreskriver kommer att genomföras. Ett skäl som framförs till regeln om att viss 

genomförandetid alltid måste vara fastställd är att det krävs ur rättssäkerhetssynpunkt.122 

 

Genom hela planläggningsförfarandet har länsstyrelsen en särskild roll. Det är den som 

främst tillser att intressen samordnas och att riksintressen och andra allmänna intressen 

tas i beaktande.123 Boverket handhar den allmänna uppsikten över plan- och bygg-

väsendet i hela Sverige.124 På uppdrag av riksdag och regering skall Boverket som 

nationell myndighet arbeta för att människor, genom samordningen av samhälls-

planeringen, byggandet och boendet, får möjlighet till ett bra vardagsliv i ett hållbart 

samhälle.125 

 
Grundläggande för hela planläggningsförfarandet är den lämplighetsbedömning som 

skall genomsyra planeringen. Det finns krav som säger att bebyggelse, mark- och 

vattenområden skall användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.126 

 
Det är politiskt valda församlingar, statliga förvaltningsmyndigheter och vissa 

domstolar som innehar ämbetet att pröva och besluta i frågor om planering av mark-

användning och markåtkomst. De politiska valda församlingarna är bl.a. regeringen, 

kommunfullmäktige och olika nämnder. De statliga förvaltningsmyndigheter som 

handlägger dessa frågor är bl.a. Vägverket, Banverket och Lantmäteriet. De domstolar 

som åsyftas är fastighetsdomstolen och miljödomstolen.127 För överklaganden av beslut 

i dessa frågor är länsrätten och länsstyrelsen första instans.128 

 
Beslut att anta översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och regionplan fattas av 

kommunfullmäktige.129 För vissa ärenden, förutsatt att de i lagen uppställda rekvisiten 

är uppfyllda, kan denna beslutsrätt dock delegeras. När det gäller detaljplan kan 

delegation exempelvis ske till en byggnadsnämnd. 

 
De olika planeringsnivåerna, från en eventuell regionplan och ner till en eventuell 

fastighetsplan, är starkt influerade av varandra. En detaljplan får t.ex. inte strida mot 

                                                
122 Victorin/Sundell, sid. 129 f 
123 PBL 1:8, 4:5, 5:22 
124 PBL 1:8 2 st. 
125 www.boverket.se [8 maj 2005] 
126 PBL 2:1 
127 Ekbäck, sid. 9 
128 Mer om överklagande i det avslutande stycket på detta avsnitt. 
129 PBL 4:11, 5:29, 7:6 och Julstad, sid. 85 
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översiktsplanens syften. På så sätt kan samtliga planer sägas påverka den enskilde 

fastighetsägarens situation, men det är främst genom detaljplanen som fastighetsägaren 

påtagligt påverkas av en förändrad markanvändning.  

 
Den lämplighetsprövning som skall göras av samtliga förändringar av mark-

användningen, sker, inom planlagt område, när detaljplanen, alternativt områdes-

bestämmelserna, upprättas. Utanför planlagt område sker lämplighetsbedömningen när 

ansökningar om t.ex. bygglov görs och för dessa avvägningar är översiktsplanen 

vägledande.130 

 

I detta skede uppkommer frågan hur en part som inte anser att en viss plan bör antas kan 

gå till väga. Det är lämpligt att så tidigt som möjligt i planeringsprocessen framföra sina 

synpunkter, detta eftersom parterna under planeringsprocessen successivt binder upp 

sig, såväl juridiskt som ekonomiskt, efter planens förutsättningar. Det kan urskiljas tre 

faser under vilka synpunkter kan framföras; vid samrådet, under den offentliga 

utställningen och genom överklagande. Rätten att framföra åsikter vid samrådet 

tillkommer olika parter beroende på vilken sorts plan det är fråga om. Men denna rätt 

tillkommer således inte alla och envar.131 Vid de offentliga utställningarna har ”den som 

vill” möjlighet att lämna synpunkter på planen.132 Det är av naturliga anledningar 

normalt de som berörs av planen som nyttjar denna möjlighet att lämna synpunkter. Hur 

överklagandet går till och vem som har rätt att överklaga ett beslut enligt PBL är 

beroende av vilken sorts beslut det är fråga om. Vissa beslut överklagas hos länsrätten i 

enlighet med laglighetsprövningen i 10 kapitlet kommunallagen (1991:900).133 Rätten 

att överklaga dessa beslut tillkommer varje kommuninvånare.134 Andra beslut över-

klagas hos länsstyrelsen i enlighet med förvaltningslagens (1986:223) 22 §. För att 

inneha rätten att överklaga dessa beslut fordras att beslutet angår just den personen, att 

beslutet gått honom emot, samt att beslutet är möjligt att överklaga. Den sista rekvisitet 

uppfylls för beslut enligt PBL genom PBL 13:2. 

 

                                                
130 Prop 1985/86:1 sid. 109 
131 PBL 4:3, 5:20 och 7:5 
132 PBL 4:6, 5:23 och 7:5 
133 PBL 13:1 
134 Kommunallag (1991:900) 10:1 
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4.1.1.6 Kommunernas dubbla roll 

Vid konflikt mellan allmänna och enskilda intressen, liksom i alla praktiska ärenden, 

måste det hållas i åtanke att kommunen kan utgöra dels enskild fastighetsägare, dels 

företrädare för det allmänna. I vissa fall kan det t.o.m. vara så att ett av kommunens 

intressen vägs mot ett annat av kommunens egna intressen, fast då i dennas skilda roller. 

 
Kommunen har till uppgift att tillse att samhällsutvecklingen går framåt. Denna 

funktion kompliceras inte bara av den allmänna opinionen utan även av just det faktum 

att kommunen själv är fastighetsägare. I förarbetena sätts stor tilltro till att 

kommunernas bedömningar är nyanserade och sakliga.135 

 

4.1.2 Markåtkomst 

Med markåtkomst avses legala medel för att förvärva mark. Lagstiftningen för denna 

typ av åtgärder återfinns inte enbart i plan- och bygglagen, utan även bl.a. i 

expropriationslagen (1972:719), anläggningslagen (1973:1149), ledningsrättslagen 

(1973:1144), väglagen (1971:948) och fastighetsbildningslagen (1970:988). Av 

samtliga dessa regelverk är expropriationslagen det mest fundamentala för mark-

åtkomstärenden. Samtidigt är expropriation det minst vanliga tillvägagångssättet för 

ianspråktagande av mark.136 I detta sammanhang förtjänar även förköpslagen 

(1967:868) ett kort omnämnande. Denna lag ger kommuner en rätt att under vissa i 

lagen angivna förhållanden träda in i en köpares roll vid en försäljning av fast egendom. 

Genom detta förfarande kan kommunerna förvärva mark för att underlätta en planerad 

förändring av markanvändningen.137 

 
Anledningen till att expropriation är ett relativt outnyttjat förfarande, trots att regel-

verket för detta förfarande är det mest centrala för frågor om markåtkomst, kan vara 

principen om främjandet av frivilliga överenskommelser. Principen är, om ej lagfäst, 

gällande för all lagstiftning som berör markåtkomst. Enligt denna princip skall frivilliga 

överenskommelser alltid sökas i första hand, och först sedan detta har misslyckats bör 

legala medel användas.138  

                                                
135 Prop 1985/86:1 sid. 169 och Bengtsson, sid. 36 
136 Victorin/Sundell, sid. 131 f 
137 Förköpslag (1967:868) främst 1 § och Victorin/Sundell, sid. 133 
138 Sterzel m.fl., sid. 82 f 



 31 

 
Vad gäller omnämnandet av markåtkomst i plan- och bygglagen är det främst 

stadganden om genomförande av detaljplan som reglerar förändringen av markanvänd-

ningen. Kommunen har en rätt, såväl som en skyldighet, att lösa in mark för vilken 

kommunen skall vara huvudman och som skall utgöra allmän plats.139 Likaså medges 

kommunen en rätt att lösa in mark om genomförandetiden för en detaljplan har gått till 

ända utan att planens målsättningar har genomförts.140 

 

                                                
139 PBL 6:17, 14:1 
140 Victorin/Sundell, sid. 135 och PBL 6:24 2 st. 
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5 Konflikt mellan intressen 

5.1 Allmänt 

Centralt för PBL är 1 kap. 5 § PBL där det stadgas att ”[v]id prövning av frågor enligt 

denna lag skall både allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt 

föreskrivet”. Samtliga ärenden som prövas enligt PBL innehåller av denna anledning ett 

ställningstagande till huruvida det allmänna intresset är tillräckligt för att överväga det 

enskilda.141  Intresseavvägningen är dock av naturliga skäl mer eller mindre 

komplicerad att utföra beroende på ärendenas sakomständigheter. 

 

Detaljplanerna utformas i enlighet med översiktsplan och en eventuell regionplan, men 

det är i princip först i detaljplanen som fastighetsägaren kan utläsa om hans situation 

kan komma att förändras. Tidigare såg staten till att den enskildes intressen beaktades 

vid en s.k. fastställelseprövning, men numera åligger det den enskilde individen att själv 

tillse att dennes intressen inte åsidosätts. Anser den enskilde att alla intressen som bort 

beaktas vid handläggningen av ärendet inte har kommit fram, och då i synnerhet dennes 

egna intressen, skall han själv överklaga detaljplanen.142  

 

Även om varje specifikt intresse i teorin bör ha samma tyngd oavsett i vilket skede av 

planläggningsprocessen som det beaktas, kan det ändå uppfattas som logiskt att möjlig-

heterna att ta hänsyn till ett visst intresse är större om det framförs tidigt i processen. 

Om stark opinion uppkommer emot att exempelvis anlägga en ny skola inom visst 

område redan under samrådsförfarandet, har detta större genomslagskraft än om samma 

argument framförs när detaljplanen är beslutad av kommunfullmäktige. Flera parter har 

i det skedet bundit upp sig såväl juridiskt som ekonomiskt efter de förutsättningar som 

angivits i planeringsförfarandet. 

 

Förarbetena till PBL anger att utgångsläget måste vara att det allmänna intresset är det 

som är tyngst vägande. Detta får till följd att intresseavvägningen vid inledandet av 

planärendet inte är ”i balans”, utan fördel föreligger för det allmänna intresset. Endast 

                                                
141 Ekbäck, sid. 45 
142 PBL 13:1-2, Kommunallag (1991:900) 10:1 och Didón m.fl., Huv:19 
      Angående rätten att överklaga se ovan i avslutande delen av avsnitt 4.1.1.5. 
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om det enskilda intresset är av tillräcklig vikt för att både väga upp och över det 

allmänna bör en planerad förändrad markanvändning inte genomföras, eller åtminstone 

omvärderas. I förarbetena uttrycks det som att gemensamma och långsiktiga intressen 

bör väga tyngre än enskilda och kortsiktiga.143  

 

5.2 Konflikt respektive praktikfall  

I det följande kommer ett antal praktiska fall att presenteras. En del av dess fall utgörs, 

om än starkt förenklat, av ett motsvarande praktiskt fall. Andra fall består av flera 

verkliga ärenden som har så mycket gemensamt att jag valt att sammanfoga dem till ett 

och samma praktikfall. Det är viktigt att skilja på tvisterna i praktikfallen och den mer 

abstrakta konflikten mellan allmänna och enskilda intressen. Praktikfallen utgör enbart 

avspeglingar av konflikten. Men enligt min åsikt är en redogörelse för praktikfall det 

lämpligaste sättet att belysa den underliggande konflikten på. 

 

De verkliga ärendena är, beroende på sakomständigheterna i de enskilda fallen, alltid 

unika. Detta framkom relativt omgående i mitt arbete och uppfattningen förstärktes 

genom diskussionerna med de sakkunniga. Eftersom inget ärende är det andra likt anser 

jag att det inte fyller någon funktion att i detalj redogöra för de enskilda fallen. I den 

följande framställningen inkluderas av denna anledning enbart så mycket omständig-

heter från fallen att en tydlig bild kan skapas.  

 

Jag vill återigen påpeka att det för regelverket på detta område har uppställts en strävan 

efter att främja upprättande av frivilliga överenskommelser, varför merparten av 

ärendena vinner laga kraft utan överklaganden av den planerade förändringen av mark-

användningen. Trots att det sker en frivillig överenskommelse måste det i samtliga 

ärenden ske en intresseavvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena. 

 

 

                                                
143 Prop 1985/86:1 sid. 57 
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5.2.1 För konflikten belysande praktikfall 

”Garage-fallet”144 

Fastighetsägare X äger ett större markområde. Intill detta område äger fastighetsägare Y 

en mindre tomt. Fastighetsägaren till det större området är i många liknande fall staten 

eller kommunen, medan ägaren till den mindre fastigheten är en privatperson. 

 
Y tycker att hans tomt inte räcker till för att bygga det garage som han behöver. En 

remsa av X:s mark ligger intill Y:s tomt. Y vänder sig då till X för att få köpa detta 

markområde. Om markremsan inte fyller någon specifik funktion hos X utgör den i 

dennes ägo i normalfallet allmänmark. Genom att överföra marken till Y kommer 

marken att utgöra tomtmark. Eftersom tomtmark i större utsträckning medger rätt till 

bygglov är denna mark mer värd. 

 
Många gånger motsätter sig X försäljningen och sätter ett försäljningspris på marken 

som inte motsvarar värdet av marken i X:s ägo, utan snarare det förväntade nya värdet 

eller kanske t.o.m. ett ännu högre värde. 

 

Det måste då avgöras om den förändrade markanvändningen är lämplig.  Fastighets-

ägaren X kan hävda att marken är värd det högre priset och att om försäljning inte sker 

kan han själv välja att uppföra byggnader på området. I motsats till detta kan Y hävda 

att det inte är sannolik att X kommer att erhålla tillåtelse att uppföra en byggnad på just 

detta markområde. En anledning till att bygglov inte utfärdas kan vara att fastig-

hetsägarens tillträde till den planerade byggnationen inte är säkrad. Det kan t.ex. vara så 

att det inte finns någon möjlighet att dra fram en väg till byggnaden. Y kan även hävda 

att han, kanske främst genom en större sannolikhet att erhålla bygglov, kommer att ha 

större nytta av markområdet.  

 

 I detta fall, där tvisten främst handlade om priset på marken, var vinstfördelnings-

principen i fastighetsbildningslagen en avgörande faktor för att kunna samordna de 

motstående intressena. Fastighetsägare X fick genom denna princip del av den 

förhöjning av marknadsvärdet på markområdet som den förändrade markanvändningen 

kom att medföra. Fastighetsägare X ställer således upp som krav att han skall erhålla en 

                                                
144 Fall ifrån diskussion med Kristina Warldén, förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Linköping, samt 
diskussion med Linda Aldén, förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Linköping. 
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sammanlagd ersättning som motsvarar det besvär och den förlust som en förändring av 

markanvändningen medför för honom. 

 

”Vägfall I”145 

I problembakgrunden gavs som exempel på komplicerade avvägningar situationen att 

kommunen vill profilera sig som cykelstad och därför har behov av nya, bredare 

cykelbanor. 

 

Det förekommer situationer i vilka kommunen vill förändra markanvändningen genom 

att i detaljplan ange att vissa områden i framtiden bör utgöra cykelbanor.146 Vi antar att 

sådan detaljplan föreligger och att tant Larsson skulle vilja uppföra en större redskaps-

bod vid ena kanten av sin tomt (större än en friggebod). När då tant Larsson ansöker om 

bygglov för redskapsboden blir hon, om inte förr, upplyst om att detta inte är förenligt 

med fastslagen detaljplan. Tant Larsson har i det läget en tomt som hon inte kan nyttja 

på det sätt hon själv önskar. Hon kan inte kräva att förändring sker med en gång och att 

kommunen fixar den där cykelbanan som den ville ha. Men hon kan kräva att kom-

munen löser in marken. Genom detta förfarande slipper tant Larsson ovissheten 

angående när förändringen kommer att påverka just hennes tomt och hon använder i ett 

hänseende tomten redan nu genom att få den inlöst.147 

 

Genom detta fall belyses det faktum att en planerad förändring av markanvändningen 

inte alltid genomförs omgående och att det inte alltid är så att det är den enskilde 

fastighetsägaren som utför den faktiska förändringen. När tant Larsson ansöker om att 

kommunen skall lösa in hennes mark utför hon dock så mycket som det kan tänkas 

åligga henne att göra för att förändringen skall komma till stånd. Allra helst hade förstås 

tant Larsson sett att hon haft kvar hela sin tomt och kunnat bygga en redskapsbod, men 

om en förändring är påkallad av andra, och viktigare, intressen bör hon ha rätt att 

åtminstone påverka när hennes fastighet utsätts för förändringen.  

 

 

                                                
145 Fall ifrån diskussion med Kristina Warldén, förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Linköping. 
146 Prop 1985/86:1 sid. 169 och Bengtsson, sid. 36 
147 Se för viss jämförelse Skogh/Lane, sid. 157 
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”Vägfall II”148 

För vägar finns en tydlig och klar uppdelning angående vem som skall bära huvud-

ansvaret för varje vägsträcka. Staten är huvudman för de allmänna vägarna, kommunen 

för vägarna inom tätorten och de enskilda fastighetsägarna ansvarar för vägar belägna 

utanför tätorten, och som inte utgör allmän väg. 

 

I detta ärende är kommunen, enligt ett äldre avtal, huvudman för en väg som är belägen 

i en by utanför tätorten. Kommunen ville säga upp detta avtal, bl.a. av det skälet att den 

annars riskerade att krävas att åta sig ansvaret för vägarna även i de andra byarna i kom-

munen som låg utanför tätortsområde. Att vara huvudman för en väg innefattar att tillse 

att vägen är farbar. Den skall exv. plogas på vintern och brandkår och ambulans skall 

alltid tillförsäkras framkomlighet. 

 

I vårt fall ville de enskilda fastighetsägarna, som bodde längs med vägen, inte ta över 

ansvaret ifrån kommunen. De menade att kommunen inte hade någon möjlighet att säga 

upp avtalet och att kommunen behandlade de mindre byarna styvmoderligt i förhållande 

till tätorten. 

 

Både kommunen och de enskilda fastighetsägarna vägde kostnaderna för vägen mot den 

nytta som den medförde. För kommunen skulle kostnaderna kunna bli enorma om de 

andra byarna krävde samma behandling, och dessutom hävdades det att enligt gällande 

ordning var det fastighetsägarna som skulle ansvara för vägar utanför tätorten. Sam-

tidigt har kommunen ansvar för att dess medborgare lever i en trygg och säker miljö. 

 

Fastighetsägarna å andra sidan hade av naturliga skäl ett stort behov av vägen först och 

främst för att komma fram till sina tomter. Det är tänkbart att den enskilde fastighets-

ägaren pga. subjektivitet gör nackdelarna med att överta ansvaret större än vad de 

objektivt sett behöver vara. Människan har i det enskilda fallet en tendens att själv anse 

att de nackdelar som en viss åtgärd innebär för henne är betydligt större än vad andra 

människor uppfattar. Om den enskilde fastighetsägaren är negativt inställd till en 

planerad förändring har hon, annorlunda uttryckt, en benägenhet att överskatta 

nackdelarna och underskatta fördelarna. Det är möjligtvis svårt att uppskatta det 

                                                
148 Fall ifrån diskussion med Tommy Dernelid, förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Katrineholm. 
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verkliga värdet av att brandkår och ambulans kan nå fram till varje fastighet och när 

kostnaden för vägen är tydligt och klart angiven kan denna väga tungt.  

 

 För denna typ av fall blir kommunens roll, att främja en samhällsutveckling med goda 

och långsiktiga förhållanden, avgörande. Kommunen måste hålla ett längre tids-

perspektiv i åtanke vid sina överväganden än vad den enskilda fastighetsägaren 

behöver. De långsiktiga och allmänna intressena bör äga företräde framför kortsiktiga 

och individuella intressen.149 Det är av detta fall möjligt att skönja motstridigheten 

mellan de allmänna och de enskilda intressena, åtminstone på ett mer tydligt sätt än de 

tidigare fallen. Det står relativt klart att de enskilda fastighetsägarna inte är välvilligt 

inställda till att ta över ansvaret för vägen ifrån kommunen. Samtidigt är det från 

kommunens sida i det närmaste nödvändigt att denna förändring kommer till stånd, 

annars riskeras ett mycket utgiftskrävande ansvar för samtliga liknande vägsträckor 

inom kommunen.  

 

”Strandskyddsfall I”150 

Ett mycket vanligt förekommande fall är att en fastighetsägare som äger en fastighet 

som är belägen en bit upp ifrån en strandzon ansöker om tillåtelse att utvidga sin fastig-

het till att omfatta även området ner till strandkanten, eller kanske t.o.m. även visst 

vattenområde. 

 

Reglerna för strandskydd är relativt stränga och uppställda inte enbart för att tillse att 

samhällets medborgare genom allemansrätten har tillgång friluftsliv och rekreation, utan 

även för att skydda växt- och djurliv. Enligt strandskyddsreglerna får nya byggnader 

inte uppföras inom strandskyddsområdet. Detta utgörs i normalfallet av ett område upp 

till 100 meter ifrån strandlinjen, men kan utvidgas till att omfatta ett område upp till 300 

meter.151 Med tillämpande av reglerna om strandskydd bör en ny fastighet inte tillåtas 

sträcka sig hela vägen ner till strandlinjen. 

 

                                                
149 Se bl.a. prop. 1985/86:1 sid. 57 
150 Fall ifrån diskussion med Per-Olof Andersson, kontorschef, Lantmäteriet, Norrköpings kommun, 
diskussion med Kristina Warldén, förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Linköping, samt diskussion med 
Linda Aldén, förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Linköping. 
151 MB 7:13-18 
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I vårt fall är det inte fråga om en helt ny fastighet, utan en utvidgning av en befintlig 

fastighet. Fastighetsägaren gjorde i detta fall gällande att han som fastigheten ser ut för 

närvarande redan nyttjar det markområde som ligger mellan hans fastighet och strand-

linjen, och att han pga. hävd152 bör ha rätt till även detta område. Ytterligare ett 

anförande i denna linje är att en förändring av fastigheten inte skulle komma att med-

föra någon förändring av markanvändningen, dvs. att området redan nu nyttjas som vore 

det ägarens tomtmark. Motparten kan hävda att det vore orimligt att äganderättsfrågan 

avgörs enbart av den anledningen att fastighetsägaren säger sig redan ha tillgång till 

markområdet. Bara för att en person har tillträde till en viss yta bör detta inte innebära 

att personen skall ses som ägare till ytan. De praktiska äganderättsliga konsekvenserna 

av allemansrätten skulle ju i sådana fall få alldeles orimliga proportioner. 

 

Däremot kan det faktum att markanvändningen inte förändras ha avgörande inverkan på 

lämplighetsbedömningen i andra avseenden. Om den pågående markanvändningen, om 

än inte rättighetsreglerad, inte anses strida emot syftet med reglerna om strandskydd 

skulle detta kunna utgöra skäl för en annan bedömning. Antag exempelvis att det kan 

konstateras att växt- och djurliv med nuvarande markanvändning inte påverkas menligt, 

samt att allmänheten pga. fastighetens läge inte har några större möjligheter att idka 

friluftsliv i området. Under dessa förutsättningar skulle det kunna bedömas som inte 

olämpligt att tillåta fastigheten att sträcka sig ner till strandlinjen. 

 

Den enskilde fastighetsägaren kan även hävda att vad det allmänna vinner genom att 

han själv inte tillåts ha en tomt som omfattar även strandzonen inte står i proportion till 

vad han förlorar. Det har dock argumenteras för att proportionaliteten redan ligger 

inbäddad i fastighetsägaren möjlighet att söka dispens ifrån strandskyddsreglerna. 

 

I detta fall har alltså den enskilde fastighetsägaren ett önskemål om att förändra 

markanvändningen, även i dokumentationen, för ett visst område. Mot detta önskemål 

uppställs krav på att strandskyddsreglerna skall efterlevas och att så inte kan ske om 

fastighetsägaren tillåts utvidga sin fastighet till att även omfatta området mellan 

strandlinjen och den nuvarande fastigheten.  

 

                                                
152 Termen innebär att den som under en lång tid (I Sverige tio eller tjugo år, alternativt urminnes hävd) 
oavbrutet besitter fast egendom kan förvärva äganderätten. Rembe/Eklund, ”Juridiska ord och begrepp”. 
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”Strandskyddsfall II”153 

Den andra varianten av fall som berör strandskyddet, och som ofta är anledning till 

kontrovers, kan illustreras genom ett fall som rörde Motala ström. Saken i fallet var 

bestämning av fastighet och målet prövades i både tingsrätt och hovrätt men fick inte 

prövningstillstånd i Högsta domstolen.154 Även om föremålet för prövningen var 

fastighetsbestämning påvisar ärendet aspekter av intresseavvägningen mellan allmänna 

och enskilda intressen. 

 

Först och främst skall påpekas att för det i fallet aktuella området fastställdes detaljplan 

redan i början av 1980-talet. Kommunen ville anlägga en gång- och cykelbana längs 

med Motala ström. Fastighetsägarna motsatte sig detta och menade att deras tomter 

sträckte sig hela vägen ner till strandlinjen och eventuellt även en bit ut i vattnet. Dessa 

ägare var inte villiga att avstå viss del av denna sin mark för kommunens behov. 

Lantmäteriet hade att avgöra var gränserna för de aktuella fastigheterna gick, och 

därefter fastställa hur mycket mark som antingen skulle lösas in av kommunen eller 

erbjudas till försäljning till fastighetsägarna.  

 

Fastighetsägarna har rätt att nyttja marken ner till stranden, men detta innebär inte att de 

enbart på denna bas kan hävda att de är ägare till marken menade kommunen. I likhet 

med ”Strandskyddsfall I” kan fastighetsägarna i detta fall hävda att de under lång tid 

levt med uppfattningen att deras fastigheter har viss omfattning. 

 

Det faktum att kommunens syfte med viss förändring är att uppnå en situation som 

tillgodoser tungt vägande allmänna intressen, kan medföra att de enskilda intressena, 

om än väl beaktansvärda, inte ges större vikt.155 

 

Det kan tänkas att fastighetsägarnas argument hade fått mer genomslagskraft om de 

hade åberopats redan i samrådsförfarandet eller vid den offentliga utställningen av 

detaljplanen, när olika intressenter inte till samma grad ekonomiskt och juridiskt bundit 

upp sig efter planens förutsättningar. I just detta fall hade dessutom planen varit 

                                                
153 Fall ifrån diskussion med Per-Olof Andersson, kontorschef, Lantmäteriet, Norrköpings kommun. 
Linköpings tingsrätt mål nr: F 1988-96. Göta hovrätt mål nr: Ö 127-99. Högsta domstolen mål nr: Ö4044-
00, datum för avslag till prövning 2001-04-26. 
154 Datum för avslag till prövning 2001-04-26 
155 SOU 1979:66 sid. 252 
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gällande i nära 20 år när ärendet avslutades genom avslag till prövningstillstånd i 

Högsta domstolen. 

 

”Den nya skolan”156 

Detta fall behandlar den situationen att det framkommit att vissa lokaler av olika 

anledningar är otillräckliga. Det kan handla om att lokalerna inte räcker till, inte längre 

är avpassade för sitt ändamål eller att deras skick har försämrats. 

 

Fallet som kommer att presenteras handlar om behovet av nya skollokaler, men skulle 

exempelvis kunna behandla brist på parkeringsplatser eller behov av utbyggnad av ett 

sjukhus. Den enhet som handhar den kommunala lokalförsörjningen har genom 

påpekanden ifrån bl.a. rektorer på skolor i området blivit upplysta om att nuvarande 

skollokaler inte räcker till. Beslutet kan även baseras på statistiska undersökningar av 

sammansättningen av befolkningen i området vad gäller ålder och familjesituation.  

Därefter undersöker lokalförsörjningsenheten vilka alternativ som står till förfogande 

för att lösa situationen. Alternativen kan vara att a) bygga ut den nuvarande skolan, b) 

ge barnen plats på andra skolor i närheten, eller c) uppföra en helt ny skola. Det görs en 

samhällskostnadskalkyl av vilket alternativ som är ekonomiskt lämpligast. I denna 

kalkyl sätts, i möjligaste mån, ekonomiska mått på så många faktorer som möjligt. Som 

exempel kan anges att det undersöks vad det kostar familjerna att skjutsa sina barn till 

annan närliggande skola.  

 

I detta fall gav den ekonomiska kalkylen vid handen att det var lämpligast att uppföra en 

helt ny skola. Nästa avgörande blir då var denna nya skola bör vara belägen. De olika 

alternativen som står till buds jämförs med hänsyn till bl.a. trafiksituationen i området, 

allmänna kommunikationsmedel, risker, miljö- och kulturaspekter, samt närliggande 

anläggningar. 

 

Vad gäller trafiksituationen blir aktuella frågor exv. parkeringsmöjligheter och 

framkomlighet. Är det smidigt för invånarna att skjutsa sina barn till en annan 

närliggande skola eller blir miljöpåverkan av denna extra trafik allt för påtagliga? Vissa 

trafikfrågor kan underställas riskaspekten. Det bör undersökas om trafiken i närområdet 

                                                
156 Fall ifrån diskussion med Katarina Ekström, planarkitekt, Planenheten, Norrköpings kommun. Beslut 
Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 2005-04-07, 403-15766-04 m.fl. 
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är tung och även vad för sorts trafik som förekommer. Om den stora vägen intill den 

nya skolan skulle komma att trafikeras av lastbilar med gods i form av farliga 

kemikalier är det alternativet kanske mindre lämpligt. Andra risker som beaktas är 

vilken sorts anläggningar som är lokaliserade i närområdet. Skolor bör kanske inte 

placeras intill industriområden.   

 

Miljö- och kulturaspekter innefattar undersökningar av markens faktiska lämplighet. Att 

uppföra byggnader på sankmark kan bli mycket kostsamt. Under denna punkt inordnas 

även hänsynstagande till om det finns tillräckliga grönytor i området, alternativt om 

dessa genom byggnationen blir för små. Det måste undersökas om det utvalda området 

innehåller fornminnen som skall bevaras och självfallet om området utgör naturreservat 

eller av annan liknande anledning är underställt särskilda föreskrifter. Hänsyn skall även 

tas till påverkan på växt- och djurliv. 

 

Tjänstemännen på kommunens planenhet väger samman alla dessa faktorer och 

utformar därefter en detaljplan. Detaljplanen innefattade ett beslut om att en ny skola 

bör uppföras på ett visst område. Denna detaljplan överklagades i vårt fall. Det anfördes 

bl.a. att det valda alternativet inte var lämpligt med hänsyn till trafiksituationen och att 

byggandet av en så stor lokal som en skola skulle påverka grunden för de närliggande 

husen och orsaka sättningar. De enskilda fastighetsägarna menade vidare att de skulle 

bli störda av att barnen hade idrottslektioner precis intill deras hus, att strålkastare över 

idrottsplatsen skulle störa deras tillvaro och att barnen skulle komma att gå över deras 

tomter för att ta sig till och från skolan.  

 

I detta fall vann överklagandet inte bifall hos länsstyrelsen. Det ansågs inte att de 

enskilda fastighetsägarnas olägenheter var så betydande att de inte kunde accepteras.157 

 

De enskilda fastighetsägarna som överklagat detaljplanen anser alltså att den planerade 

förändringen inte bör genomföras av olika anledningar, bl.a. för att de anser att deras 

omgivning kommer att störas i alltför stor omfattning. Mot detta ställs samhällets behov 

av att en ny skola uppförs. 

 

                                                
157 Beslut Länsstyrelsen Östergötland 2005-04-07 
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5.3 Gemensamt för de olika praktikfallen 

Bedömningen av om en markanvändningsförändring är lämplig kan ske ex post eller ex 

ante, där ex post systemet innebär att den offentliga prövningen sker först efter det att 

markanvändningen har genomförts. Det kan vara så att den enskildes intressen inte har 

identifierats tidigare eller inte har kunnat upptäckas, utan först efter det att planlägg-

ningen är beslutad upptäcker individen själv ”problemet” och initierar den offentliga 

prövningen. Metoderna för förändring av markanvändningen karaktäriseras av 

möjligheten till förhandling och avtal. Ex ante-systemet innebär att den offentliga 

prövningen och avvägningen sker innan markanvändningen förändras.158 

 

Enligt Ekbäck bör en förändring av markanvändningen indelas i tre faser; tillåtlighets-

prövning, ianspråktagande och ersättning. Ekbäck menar att det i den inledande fasen 

avgörs vilket allmänt intresse som bör värderas högst. Denna fas kan således sägas 

fokusera på det allmänna intresset. Under ianspråktagandefasen prövas om det allmänna 

intresset är av sådan vikt att det enskilda intresset bör nödgas ge vika. Här fokuseras 

således på det enskilda intresset. Om det allmänna intresset anses vara av större vikt än 

det enskilda blir den tredje fasen aktualiserad. Ersättning kan utdömas baserat på 

kompensation, vilken innefattar en skadeståndsrättlig bedömning och ersättning utdöms 

då enligt den s.k. skadeprincipen, eller utges ersättning enligt den s.k. vinstfördelnings-

principen.159 Formuleringen i RF 2:18 medför att huvudregeln är att ersättning utges i 

enlighet med skadeprincipen.160 

 

De, i fallet med den nya skolan, uppräknade faktorerna som skall tas i beaktande vid 

valet av lokalisering av nya anläggningar är de som normalt sett skall beaktas vid planer 

på förändring av markanvändningen. Men faktorerna, får beroende på vilken sorts 

anläggning som planen gäller, en mer eller mindre ingående behandling. Det skulle 

exempelvis vara i det närmaste otänkbart att placera ett nytt industriområde i en region 

av kommunen som inte var väl förbunden med kommunikationsmöjligheter för tyngre 

trafik. Vid uppförande av privatbostäder borde det däremot vara så att det i möjligaste 

mån strävas efter att undvika vägar avsedda för tyngre trafik. 

 

                                                
158 Ekbäck, sid. 120 f 
159 Ekbäck, sid. 42 ff 
160 Se ovan avsnitt 2.3.4 
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5.4 Intressen som framhållits i förarbeten 

För samtliga regelverk som berör markanvändningen (bl.a.väglagen, ledningsrätts-

lagen, anläggningslagen och järnvägslagen) uppställs i förarbetena önskemål om att 

processen för att förändra markanvändningen skall vara snabb, enkel, smidig och 

kostnadseffektiv.  Motvikten till samtliga dessa intressen är rättssäkerheten.  

 

Ett allmänt mål med lagstiftningen avseende markanvändningen anges även vara en 

strävan efter enhetlighet, samordning, överskådlighet och systematik. Det anförs även 

att den allmänna principen om underlättande och stimulering av frivilliga överens-

kommelser bör få en tydligare avspegling i lagstiftningen.161 Vart och ett av dessa 

önskemål kan anföras som argument i intressekonflikten. 

 

                                                
161 Ekbäck, sid. 12 ff 
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6 Analys 

6.1 Konfliktens bakgrund 

Det är förståeligt att det föreligger en risk för att en tvist skall uppstå mellan ett allmänt 

behov av en förändrad markanvändning och den enskilde fastighetsägarens önskemål. 

Detta gäller speciellt som kommunen i normalfallet inte förfogar över de markområden 

som är erforderliga för att kunna genomföra förändringen. Det kan t.ex. vara så att den 

mark kommunen äger inte räcker till eller inte har den placering som är nödvändig.  

 

Under en längre period togs konflikten mellan allmänna och enskilda intressen för 

given. Det är först i slutet av 1980-talet som det kan skönjas en förändring i synen på 

konflikten mellan intressen. Inte förrän nu diskuterades det att intressena inte i samtliga 

fall behövde vara oförenliga. När PBL trädde i kraft den 1 juli 1987 var den sannolikt 

det tydligaste tecknet på åsiktsförändringen. Genom denna lagstiftning fick de enskildas 

intressen större vikt. Tidigare hade den rådande meningen varit att de allmänna 

intressena skulle prioriteras. Denna förändring kan tänkas grunda sig på en tillnärmning 

till resten av Europa där, främst inom den anglosaxiska rätten, äganderätten har en mer 

framträdande roll än i Sverige. Det kan förmodas att förändringen av synen på 

konflikten har påskyndats genom bl.a. Sveriges anslutning till den Europeiska unionen 

och ratificerandet av Europakonventionen.  

 

6.2 Vilken är den underliggande konflikten? 

För att söka utröna vilken konflikt som kan skönjas ligga bakom tvister i ärenden enligt 

PBL, bör det reflekteras över vad parterna anför i de enskilda tvisterna. För detta kan 

det lämpligen undersökas vad som anförts i de ovan refererade praktikfallen.162 

 
I ”Garage-fallet” ville den ena fastighetsägaren ha ersättning för att acceptera att ett 

markområde såldes och därigenom fick ett högre marknadsvärde. Fastighetsägare X 

krävde ersättning för att gå med på att markanvändningen förändrades. ”Vägfall I” 

behandlar den situationen att samhället har behov av ny, bredare cykelväg samtidigt 

som en privat fastighetsägare vill kunna nyttja sin tomt för andra ändamål. I det andra 

                                                
162 Avsnitt 5.2.1. 
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vägfallet – ”Vägfall II” – avsåg kommunen att avsäga sig huvudmannaskapet för viss 

väg, men de enskilda fastighetsägarna som bodde längs med denna väg var inte beredda 

att ta över ansvaret utan såg hellre att detta kvarlåg på kommunen. De båda praktik-

fallen som berör strandskyddet – ”Strandskyddsfall I och II” – behandlar den 

situationen att en part är intresserad av att förändra användningen av markområdet 

mellan viss fastighet och strandlinjen och den andra parten ser hellre att markområdet 

även fortsättningsvis nyttjas på det sätt som för närvarande sker. Att märka är dock att 

de båda fallen skiljer sig åt på det sättet att i ”Strandskyddsfall I” är det fastighetsägaren 

som framför önskemål om att markanvändningen skall förändras, medan kommunen 

som representant för de samhälleliga intressena anför att strandskyddet skall respekteras 

och att markanvändningen härav bör förbli densamma. I det andra fallet – ”Strand-

skyddsfall II” – är det kommunen som menar att visst markområde intill strandlinjen 

skall nyttjas till cykelväg, medan fastighetsägarna vill att den nuvarande markanvänd-

ningen bör kvarstå. Avslutningsvis skall kort refereras till fallet med ”Den nya skolan”. 

I denna tvist hade samhället, enligt lokalförsörjningsenheten, behov av en ny 

skolanläggning. Fastighetsägarna som bor intill det område där den nya skolan är 

planlagd är dock inte välvilligt inställda till skolans placering. 

 

Hos de återgivna praktikfallen kan sannolikt en gemensam nämnare skönjas. Samtliga 

praktikfall verkar behandla en konflikt angående vad viss mark skall användas till. 

Undantaget är Vägfall II som snarare behandlar frågan om förändring av ansvarsfrågan. 

Från den ena parten förs önskemål fram om att genomföra en förändring av mark-

användningen. Denna part förefaller i de flesta fallen att vara kommunen, vanligtvis 

som företrädare för ett allmänt/samhälleligt intresse. Men i ”Strandskyddsfall I” är 

rollerna ombytta – här är det den enskilda fastighetsägaren som vill att markanvänd-

ningen skall förändras. Den andra parten i konflikten för fram önskemål om att mark-

användningen skall kvarstå i nuvarande form. Denna part synes vanligtvis vara en 

enskild fastighetsägare. Förutom för Vägfall II är det således fråga om ett intresse av en 

förändring och ett motstående intresse av att inte förändra den pågående 

markanvändningen.  
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6.3 Vilka är argumenten som förs fram i praktikfallen? 

6.3.1  Språkbruk 

I den fortsatta framställningen kommer två något otydliga begrepp att nyttjas; argument 

respektive intresse. För att dessa begrepp skall få avsedd innebörd har jag valt att här 

nedan söka klargöra vad jag åsyftar när jag använder dessa begrepp.  

 

Allra viktigast bör, för denna uppsats, vara att klarlägga hur begreppen förhåller sig till 

varandra. Kan det ena begreppet t.ex. anses överordnat det andra? Eftersom begreppen 

är otydliga kan ett mer praktiskt exempel underlätta förståelsen. Om en person inte kan 

tänka sig att leva i ovisshet angående ett visst förhållande – är då denna önskan om att 

undanröja osäkerheten ett argument eller ett intresse? Med argument avser jag fortsätt-

ningsvis skälen för att en person stödjer en viss åsikt. Ett argument kan framföras som 

grund för att ett visst intresse skall beaktas. Om det är ett argument att vilja ta bort 

osäkerheten, så bör sannolikt intresset vara viljan att skydda sin egen mark. Ett intresse 

är således enligt min mening ett begrepp som kan anses överordnat ett argument. 

 

6.3.2 Argument ifrån enskilda 

Varje enskilt planärende är unikt. Härav följer rimligtvis att argumenten är än mer unika 

och präglade av ärendets sakomständigheter. Ur de mer deskriptiva delarna av denna 

framställning163 kan ett antal olika argument utläsas. I det följande avser jag att 

diskutera dessa argument och mer precist ange vilka argumenten är. Den ordning i 

vilken dessa argument presenteras är inte betingad av t.ex. vilken relativ vikt just det 

argumentet kan komma att få i en intresseavvägning. 

 

Kommunen kan ha planlagt att visst markområde skall brukas på annorlunda sätt än vad 

som sker i dagsläget. Den enskilde fastighetsägaren kan tänkas motsätta sig förändrin-

gen, denne har kanske ett intresse av att området runt hans bostad inte exploateras och 

byggs ut. Vad gäller detta intresse kan koppling göras till ”Vägfall I”. Kommunens 

planer medförde i det fallet att viss yta av en fastighet skulle komma att nyttjas på annat 

sätt än fastighetsägaren i nuläget gjorde.  

 

                                                
163 Främst i avsnitt 5.2.1,  men även i avsnitt 5.4. 
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Ett flertal argument handlar om påverkan på miljö och kultur. Det kan hävdas ifrån de 

enskilda att en viss förändring inte är lämplig för att den kan komma att medföra en 

ogynnsam påverkan på de boendes omgivningar. De för fallen specifika argumenten 

kan t.ex. röra ljud- och ljusnivåer, buller, trafiksituationen och viktiga kulturföremål. 

Samtliga dessa argument kan urskiljas i praktikfallet ”Den nya skolan”, men det är 

tänkbart att samtliga praktiska tvister som får till följd att en större anläggning skall 

uppföras kan bli orsak till att denna typ av argument förs fram. Är det t.ex. planerat att 

låta bygga ett nytt parkeringshus kommer förmodligen dessa argument att föras fram, 

om än med mer fokus på trafiksituationen. 

 

Argument förs även fram om att en viss ändring av markanvändningen bör ske därför 

att det i dagsläget föreligger en situation som inte överensstämmer med i dokumentation 

angiven markanvändning. I realiteten innebär planläggningsprocessen således ingen 

förändring av markanvändningen. Särskilt tydligt är detta argument i ”Strandskyddsfall 

I”, där den enskilde fastighetsägaren menar att han i dagsläget nyttjar ett markområde 

som om vore det hans tomt. Fastighetsägaren menar att då en utvidgning av hans tomt 

inte medför några egentliga förändringar, bör en ändring i dokumentationen vara 

befogad. De ekonomiska och juridiska konsekvenserna av förändringen är dock 

påtagliga. 

 

Den enskilde fastighetsägaren kan argumentera att han pga. hävd bör äga rätt till visst 

område - att viss mark under lång tid i realiteten har utgjort tomtmark hos honom och 

att det därför vore oskäligt att nu hävda att sådan nyttjanderätt inte är tillåten. Även 

detta argument syns tydligast i ”Strandskyddsfall I". 

 

Den enskilde fastighetsägaren kan argumentera för att en förändring av markanvänd-

ningen, till hans fördel, inte är stridande emot syftet med reglerna som försvårar 

förändringen. Det är företrädesvis i tvister som berör det relativt stränga strandskyddet 

som detta argument framförs. Sannolikt bör till argumentet fogas viss bevisning som 

styrker exempelvis en oförändrad påverkan på miljön. 

 

En önskan om att vara införstådd med vilka förutsättningar som gäller den egna ägande-

rätten kan anses vara förklarlig. Intresset att vilja ta bort en rådande osäkerhet, angående 

huruvida viss del av tomten fortsättningsvis kommer att tillhöra den enskilde ägaren 
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eller om den kommer att tas i anspråk av kommunen, är ett härav följande och rimligt 

intresse. För i princip samtliga praktikfall är det förståeligt att den enskilde markägaren 

är intresserad av att dennes äganderätt är så tydligt och precist definierad som möjligt, 

samt att denna äganderätt kommer att bestå. Särskilt påtagligt är dock detta intresse i 

”Vägfall I” och ”Strandskyddsfall II”.  

 

Det kan av den enskilde medborgaren hävdas att en planerad förändring av mark-

användningen, som antingen berör dennes fastighet direkt eller närliggande områden, 

påverkar dennes familjs trygghet. Störande faktorer som t.ex. ljud, ljus och trafik bör 

vara godtagbara enbart till en viss gräns. Har fastighetsägaren köpt en tomt med ett 

större grönyteområde alldeles intill, kan han förväntas ha utgått ifrån att familjens barn 

tryggt skall kunna leka på området även utanför den egna fastigheten. Om kommunen 

planerar att förändra dessa förhållanden opponerar sannolikt den enskilde fastighets-

ägaren mot detta, vare sig förändringen består i uppförande av en ny skola, nytt 

parkeringshus, förändrad ansvarssituation eller förändrad omfattning av den egna 

tomten. 

 

Ett i många tvister tillfogat argument är att motparten (dvs. normalt sett kommunen) 

inte har uppfyllt samtliga kriterier för behandlingen av ett ärende enligt PBL. Det kan 

hävdas att kommunen inte har genomfört samtliga moment som är nödvändiga för att 

kunna genomföra en nyanserad bedömning av det enskilda fallet, eller att kommunen 

inte har uppmärksammat vissa betydelsefulla faktorer. Det kan hävdas att kommunen 

inte har tagit hänsyn till samtliga tänkbara alternativa genomföranden av en förändring 

av markanvändningen. Argumentet bör sannolikt främst föras fram i ärenden där det 

planeras att uppföra en ny anläggning, se exempelvis fallet ”Den nya skolan”. 

 

Ett efter Sveriges anslutning till den Europeiska unionen mer vanligt förekommande 

argument är brist på proportionalitet. Principen om att vad den enskilde förlorar genom 

en åtgärd skall stå i proportion till vad det allmänna vinner är numera allmänt gällande 

inom svensk rätt. Detta argument har sannolikt relevans i flertalet intressekonflikter.  

 

Efter denna behandling av de argument som kan tänkas föras fram av de enskilda 

fastighetsägaren skall även de däremot anförda argumenten ifrån det allmänna (normalt 

kommunen) behandlas. 



 49 

 

6.3.3 Argument ifrån det allmänna 

De huvudsakliga argumenten ifrån det allmänna (främst kommunen) anges i relativt stor 

utsträckning genom uppräkningen av de intressen som måste beaktas i PBL:s 2 och 3 

kapitel och i miljöbalkens kapitel 3 och 4. 

 

Dessa stadganden anger bl.a. att hänsyn skall tas till natur- och kulturvärden, en åtgärds 

ändamålsenlighet, estetiska aspekter, människors hälsa, miljöförhållanden, etc. Ur dessa 

stadganden, och i viss mån med direkt användning av dem, kan argument skapas för 

eller emot en viss förändring. För själva byggnaderna uppställs krav som kan anföras 

som argument i en tvist. Häribland finns exempelvis trafiksäkerhetsaspekter, miljö-

mässiga och kulturmässiga hänsynstaganden, liksom stads- eller landskapsbilden.  

 

Begrepp som exempelvis kultur, miljö, trafiksituation och hälsa kan med fog uppfattas 

som vaga och därmed svåra att definiera mer exakt. Av denna anledning är det rimligt 

att anta att många argument kan hänföras till dessa begrepp. Det skulle kunna antas att 

ett argument ges en ökad relativ vikt till följd av att argumentet kan härledas ur ett i 

lagstiftningen angivet begrepp. Dessa två omständigheter sammantaget kan tänkas 

medföra att argumentationen för de allmänna intressena i många fall får sådan vikt att 

intresset prioriteras. 

 

Ur reglerna om strandskydd, som är relativt fasta och tydliga, kan kommunen dra ett 

flertal argument. Det förutsätts i utgångsläget att samtliga förändringar kan komma att 

påverka växt- och djurlivet, eller människornas friluftsliv. Därför skulle det kunna vara 

tillräckligt att kommunen hävdar att den nya sträckningen av en viss fastighet kan 

komma att påverka viss djurarts situation på ett negativt sätt. Det verkar finnas en riklig 

uppsättning specifika argument som kan frambringas ur syftena med strandskydds-

bestämmelserna. 

 

Argument som framförs med hänvisning till infrastrukturen kan ha relativt divergerande 

materiellt innehåll. Det kan röra sig om t.ex. bredare cykelbanor, fler parkeringsplatser 

och fler lokaler för utbildning. Kommunen har ett övergripande ansvar för att tillse att 

dess innevånare lever i en trygg miljö. Detta ansvar motiverar argument av typen de nya 
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cykelbanorna fordras för att undvika att samhällsmedborgarna cyklar på vägar avsedda 

för bilar och utsätts för obefogade risker. 

 

Det faktum att kommunens intressen i många fall kan återföras till något av de lag-

stadgade intressena kan tänkas medföra att dessa intressen ges en avsevärd betydelse i 

det praktiska fallet. De lagstadgade intressena är inte detaljerat angivna och härav kan, 

såsom ovan diskuterats, rimligtvis följa att möjligheten för kommunen att återföra ett 

specifikt intresse till något av dessa lagstadgade intressen ökar avsevärt.  

 

De intressen som angetts i förarbeten164 skall kortfattat återges innan dessa diskuteras. 

Det har anförts att processen att förändra användningen av mark skall vara snabb, enkel, 

smidig och kostnadseffektiv. Dessa målsättningar skall dock vägas emot kravet på att 

processen skall vara rättssäker. För lagstiftningen rörande en förändrad markanvändning 

uttrycks en strävan om enhetlighet, samordning, överskådlighet och systematik. Vart 

och ett av dessa intressen bör sannolikt kunna föras fram till förmån för de olika 

parterna i konflikten. 

 

6.4 Är den underliggande konfliktens tänkbara utfall 

ekonomiskt förklarliga? 

6.4.1 Allmänt 

Det är av undersökningen ovan rimligt att dra slutsatsen att varje intresse som förs fram 

ifrån den ena sidan har ett motsvarande intresse ifrån den andra sidan. Det motsvarande 

intresset kan antingen vara detsamma, av den anledningen att skälet anses viktigt för 

båda parterna, men i relation till andra faktorer ges mer eller mindre vikt i den enskilda 

avvägningen. Exempelvis bör det sannolikt för båda parter vara av vikt att värna om 

växt- och djurlivet, men i det konkreta fallet kanske den enskilde individen hellre vill ha  

en tomt som omfattar en strandzon än att vara tillförsäkrad en god miljö om ett tiotal år. 

Intresset kan även motsvaras av ett helt motstående intresse. Exempel på detta kan vara 

den enskildes åsikt att kommunen bör ta ansvar för viss vägsträcka i kontrast till 

kommunens åsikt att de enskilda fastighetsägarna bör ta detta ansvar. 

                                                
164 Avsnitt 5.4 
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Jag måste, för att kunna gå vidare i analysen, anta att beslutsfattarna i frågor som rör 

markanvändningen väljer alternativ baserade på ekonomiska mått. Detta får till följd att 

andra faktorer, såsom t.ex. kulturella och sociala normer, tas i beaktande i den mån det 

är ekonomiskt effektivt. Ett beslut kan vara ekonomiskt effektivt just därför att det tar 

hänsyn till en specifik kulturell norm. Även om det slutgiltiga valet är baserat på 

ekonomiska överväganden inkluderas således andra faktorer i bedömningen. Det är 

rimligtvis så att beslutsfattarna inte lever i en värld där hänsyn tas till enbart 

ekonomiska faktorer, men för denna framställning fordrar en vidare analys att det antas 

att de ekonomiska faktorerna är de som i slutändan avgör beslutet.  

 

6.4.2 Tänkbara utfall 

I det följande utreds huruvida de tänkbara utfallen av konflikten kan förklaras med stöd 

av en rättsekonomisk analys. Detta avsnitt innehåller även diskussioner om faktorer som 

kan tänkas påverka utfallet, liksom en avslutande del i vilken det utreds om den svenska 

markanvändningen är ekonomiskt effektiv. 

  
I avsnitt 6.2 ovan fördes resonemang kring den underliggande konflikten mellan 

intressen som kan skönjas vid prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen. Genom 

att utgå från de praktikfall som har behandlats i avsnitt 5.2.1 ledde resonemanget fram 

till att den underliggande konflikten sannolikt handlar om att en part vill att en 

förändring skall genomföras, medan den andra parten anser att någon förändring av 

markanvändningen inte bör komma till stånd. Av detta kan det anses följa att utfallet i 

konflikten sannolikt bör vara att en förändring skall genomföras, alternativt att en 

förändring inte skall genomföras. Av denna anledning kommer den följande 

rättsekonomiska analysen att följa två huvudlinjer; förändring genomförs, respektive 

förändring kommer inte till stånd.  

 

6.4.2.1 Förändring av markanvändningen genomförs 

Ett utfall i det praktiska fallet som föreskriver att en förändring av markanvändningen 

bör genomföras kan ha uppkommit av två skilda anledningar. Antingen har parterna 

kommit fram till en frivillig överenskommelse eller har parterna nödgats ta till andra 

medel för att förändringen skall bli av. Det senare innebär i regel att den part som 



 52 

gynnas av förändringen, kompenserar de som genom förändringen får en sämre 

situation. 

 

I de fall tvisten påverkar äganderätten till ett visst objekt kan den part som vill att en 

förändring skall komma till stånd lämpligen anföra argument om att förändringen kan 

medföra att äganderättsobjektet kommer att besittas av den individ som sätter högst 

värde på objektet. Det hävdas att äganderättsövergången leder till att det sammanlagda 

välståndet i samhället höjs, vilket sannolikt är det resultat som argumentet syftar till att 

uppnå. 

 

Frivillig överenskommelse 

En frivillig överenskommelse är som uttrycket anger just frivillig. På grund av detta kan 

det med fog antas att båda parterna i överenskommelsen anser att de vinner något på 

uppgörelsen. Parterna anser rimligtvis att fördelarna, som överenskommelsen medför, 

överväger nackdelar med densamma. Eftersom båda parter genom den frivilliga 

överenskommelsen får det bättre ställt än innan, medför åtgärden en ökad effektivitet 

enligt Pareto-kriteriet165. En frivillig överenskommelse uppfyller alltid Pareto-kriteriet. 

 

Enligt Pareto-kriteriet är en åtgärd/förändring ekonomiskt effektiv om den medför att 

någon får det bättre, utan att någon annan samtidigt får det sämre. Antag att det 

omtvistade markområdet i ”Garagefallet” för markägare X är värt 50.000 kronor, medan 

samma område för fastighetsägaren Y skulle vara värt 60.000 kronor eftersom han då 

kan uppföra sitt garage. I detta fall är varje försäljningspris mellan 50 – 60.000 kronor 

en förbättring för både X och Y. 

 

Om frivilliga överenskommelser alltid medför en förbättring för någon/några utan att 

samtidigt medföra en försämring för någon annan är det logiskt att sträva efter att i 

första hand söka träffa en frivillig överenskommelse. På samma sätt verkar det logiskt 

att vilja ge principen om att främja frivilliga överenskommelser en tydligare avspegling 

i lagstiftningen. 

 

                                                
165 Se avsnitt 3.2.1.1 ovan. 
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För att den enskilde individen skall sträva efter att söka frivilliga överenskommelser 

fordras att det finns incitament för detta. Statliga interventioner kan tänkas inverka 

menligt på incitamenten för den enskilde att fatta beslut och utföra transaktioner som är 

ekonomiskt effektiva. Den enskilde individen kan, exempelvis genom upprepat 

beteende, ha kommit underfund med att det allmänna (staten/kommunen) ser till att han 

utan större ansträngning uppnår ett visst mål. Om så är fallet minskar sannolikheten för 

att individen själv, och med ett visst mått av ansträngning, söker samma mål. Det är 

därför av vikt att de statliga interventionerna avvägs mot individernas incitament till att 

fatta beslut som medför en ökad ekonomisk effektivitet.  

 

Negativt berörd part kompenseras (hypotetiskt) 

En förändring av markanvändningen kan ha konsekvenser för ett mycket stort antal 

individer. Detta kan tydligt uppfattas om det betänks hur många fastigheter som 

påverkas av att en större trafikled får en ny sträckning genom en tätort. Om antalet 

berörda parter är mycket stort, begränsas möjligheten att träffa frivilliga överens-

kommelser. Det finns förmodligen för varje praktiskt fall en gräns för hur många parter 

som det är rimligt att söka träffa överenskommelse med. I det ovan behandlade ”Vägfall 

II” skulle det kunna antas att antalet fastighetsägare som åläggs ansvaret för vägen är 

litet. Samtidigt skall det hållas i åtanke att varje enskild överenskommelse sannolikt är 

förenad med transaktionskostnader och att dessa kostnader kan överväga intäkterna för 

den part som eftersträvar en förändring, i det aktuella fallet kommunen. För fall med 

många berörda parter är det således betydligt svårare att träffa frivilliga 

överenskommelser.  

 

Innebär resonemanget ovan att en förändring av markanvändningen som berör många 

fastighetsägare aldrig kan vara ekonomiskt effektiv? Om den ekonomiska effektiviteten 

fordrar uppfyllandet av Pareto-kriteriet är svaret på frågan jakande. Men andra kriterier 

att mäta ekonomisk effektivitet med existerar ju. Enligt Kaldor-Hicks kriterium166 

förbättras den ekonomiska effektiviteten om den som av åtgärden ökar sin nytta kan 

kompensera, åtminstone hypotetiskt, den som genom åtgärden erhåller en minskad 

nytta. Det krävs således inte att den som gynnas av förändringen faktiskt ersätter de som 

                                                
166 Se avsnitt 3.2.1.2 ovan. 
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av åtgärden får en minskad nytta, utan enbart att denne hade kunnat utger ersättning om 

några transaktionskostnader inte hade existerat. 

 

Anta att antalet fastighetsägare i ”Vägfall II” är så stort att det pga. transaktions-

kostnader inte är lönsamt för kommunen att söka träffa en frivillig överenskommelse 

med varje enskild fastighetsägare. Att lägga över ansvaret för vägen på de enskilda 

fastighetsägarna kan under dessa förhållanden vara positivt, ur effektivitetssynpunkt, 

om kommunen hypotetiskt hade kunnat kompensera fastighetsägarna för de olägenheter 

som förändringen medför. Verkligheten komplicerar fallet på så vis att det är dessa 

fastighetsägare som är de av kommunens invånare som i störst utsträckning gynnas av 

att vägen hålls i farbart skick. Kompensationen för att de tar över ansvaret för vägen, 

och därmed även bl.a. underhållskostnader, är att fastighetsägarna kommer att ha 

tillträde till en väg som hålls i ett sådant skick som de själva har intresse av att hålla den 

i. Den enskilda individen kan tänkas tolerera ett visst mått av ur dennes synvinkel 

negativa inslag så länge som dessa kompenseras av viktigare andra aspekter.  

 

Kostnader för att genomföra en förändring 

Det bör i detta sammanhang även uppmärksammas att vissa förändringar förvisso kan 

tänkas vara positiva ur effektivitetssynpunkt, med något av ovan behandlade kriterier 

som bedömningsgrund, men att förändringen ändå inte genomförs. Resonemanget i 

avsnitten ovan modifieras nämligen något av huruvida transaktionskostnader inberäknas 

i kalkylen eller ej. Om kostnaderna för att genomföra en förändring av markanvänd-

ningen är så stora att de inte kan täckas av den vinst som parterna förväntar sig att 

förändringen skall komma att medföra, kan det tänkas att förändringen inte kommer till 

stånd.  

 

En relevant frågeställning i detta sammanhang är vilka incitament som förmår den 

enskilde individen att göra en förändring som i nuläget är mycket kostsam för honom 

och som även på längre sikt enbart till viss del kommer just individen till godo. Vad 

förmår exempelvis den enskilde fastighetsägaren att idag bekosta en dyr ny väg? Det är 

förmodligen relativt svårt för den enskilde individen att bedöma den framtida vinsten 

eller nyttan av den investering han gör. Fördelarna av en förändring kan ju vara utslagna 

på flera tiotal år, medan kostnaderna i princip utgör en stor och redan nu lättberäknelig 

summa. Ju lättare det är för den enskilde att ta del av fördelarna med en förändring eller 
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åtminstone kunna beräkna de individuella fördelarna, desto större blir incitamenten för 

att fatta beslut som kanske inte är gynnsamma på kort sikt, men som i ett längre 

perspektiv har större fördelar. Här blir det allmännas (kommunens) uttalade funktion att 

tillse att samhällsutvecklingen går framåt i högsta grad intressant. Det bör kanske åligga 

kommunen att upplysa, och kanske t.o.m. fatta besluten åt, individen, om att viss 

förändring enbart indirekt eller på längre sikt är effektivitetsfrämjande. Samtidigt får det 

överordnade styret inte drivas för långt.167 Samhället (det allmänna/kommunen) kan 

hävdas behöva reglera vissa aspekter för att tillse att det längre perspektivets mål kan 

uppnås, men regleringarna måste vara väl avvägda för att inte påverka den enskildes 

incitament. 

 

6.4.2.2 Ingen förändring av markanvändningen 

Utfallet kan även vara att en förändring av markanvändningen inte bör komma till 

stånd. Av logiska skäl blir de resonemang som förs i avsnitt 6.4.2.1 även aktuella för att 

utreda av vilken anledning en förändring inte genomförs.  

 

Det kan vara så att någon förändring inte kommer till stånd därför att det för parterna i 

det enskilda fallet inte var möjligt att nå en frivillig överenskommelse. En utebliven 

förändring skulle även kunna bero på att kostnaderna för att förändringen skulle bli av 

var för stora.  

 

En ekonomisk kalkyl kan utvisa att en förändring av markanvändningen inte är positiv 

ur effektivitetssynpunkt, oavsett vilken bedömningsgrund som nyttjas för att avgöra 

frågan. 

 

Kostnader orsakade av osäkerhet 

Det är inte helt osannolikt att det uppstår situationer i vilka exempelvis en kommun vill 

genomföra en förändring av markanvändningen, men att denna förändring av olika 

anledningar för tillfället inte genomförs. I denna situation kan det tänkas att det uppstår 

viss osäkerhet angående vad som skall gälla, eller kanske närmare bestämt vad som kan 

komma att gälla. Denna osäkerhet med komma att medföra att individerna som äger 

fastigheter inom det område som kan komma att påverkas av en förändring inte anser 

                                                
167 Se resonemanget ovan om statliga interventioner i avsnitt 6.5.1.1. 
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sig ha tillräckligt med information för att fatta beslut angående ekonomiska 

investeringar. Om kommunen helst skulle vilja dra fram en väg över ägarens fastighet, 

och det t.ex. kan antas att kommunen så snart den befinner sig i en stabilare ekonomisk 

situation kommer att genomföra denna förändring, är det förståeligt om fastighetsägaren 

väljer att inte renovera sitt kök. Ekonomiska investeringar inverkar generellt sett 

positivt på samhällets totala välstånd, varför situationer, i vilka osäkerhet angående de 

äganderättsliga förutsättningarna föreligger, inte är att föredra ur rättsekonomiskt 

perspektiv.  

 

6.4.2.3 Faktorer som inverkar på utfallet 

Transaktionskostnader 

I avsnitten ovan har de kostnader som kan tänkas uppkomma för att genomföra en 

förändring kortfattat diskuterats. De totala transaktionskostnaderna för planering och 

markåtkomst kan ofta uppgå till betydande belopp. Av Coases teorem168 kan det anses 

följa att när det är kostsamt att organisera och genomföra en transaktion blir de gällande 

reglerna väsentliga. När likartade transaktioner har utförts ett upprepat antal gånger kan 

en slags norm, enligt vilken parterna fortsättningsvis handlar, uppkomma. Ett mer 

konkret exempel är att kommunens tjänstemän efter en tid kan tänkas utgå ifrån en sorts 

mall vid utformandet av detaljplaner. Standarder och regler minskar transaktions-

kostnaderna, eftersom parterna då har att utgå ifrån vissa givna parametrar och inte 

behöver lägga resurser på att utröna dessa. Om marknaden varit perfekt skulle PBL vara 

överflödig, eftersom ett ekonomiskt effektivt optimalt läge skulle ha uppkommit enbart 

till följd av frivilliga överenskommelser. Det faktum att de offentliga ingreppen vid 

resursallokering av mark och vatten är omfattande, trots att tillskapandet av frivilliga 

överenskommelser enligt förarbeten skall underlättas, kan ses som ett tecken på att 

denna marknad är långt ifrån perfekt. Vad skulle hända om samtliga regleringar 

angående markanvändningen som nu återfinns i PBL togs bort? Jag föreställer mig att 

ett borttagande kan komma att innebära att områdena intill Sveriges hav, insjöar och 

vattendrag relativt omgående skulle bli uppköpta. Det kan rimligtvis antas att det är 

behövligt med ett överordnat ”organ” som tillser att samhällsutvecklingen förs framåt 

på ett lämpligt sätt och med ett längre tidsperspektiv i åtanke. 

 

                                                
168 Om detta teorem se ovan i avsnitt 3.2.1.3 och även nedan i avsnitt 6.4.2.4. 
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Asymmetrisk information 

Ett tänkbart problem med att ha ekonomisk effektivitet som målsättning för mark-

användningen, är att det i tvister orsakade av en önskan om att förändra markanvänd-

ningen, verkar vara vanligt förekommande att den ena parten har tillgång till mer 

och/eller bättre information än den andra parten. Det allmänna (kommunen) är sannolikt 

bättre upplyst, eftersom det allmänna representeras av personer som dagligen behandlar 

frågor enligt PBL, medan den enskilde individen förhoppningsvis endast i undantagsfall 

råkar in i en dylik tvist. Den fördelaktiga situation, som tillgång till mer och/eller bättre 

information, än vad motparten har, innebär kan föranleda ett strategiskt beteende. Detta 

skulle exempelvis kunna bestå i att kommunen väljer att fokusera informationen till 

allmänheten på en viss fråga, för att på så vis kunna välja att lämna färre upplysningar 

om ett annat förhållande. Risken för strategiskt beteende skall ställas i relation till vad 

som vinns med dessa tjänstemäns specialisering. Det kan, ur ett rättsekonomiskt 

perspektiv, antas att ju mer kunskap en individ har om ett visst förhållande, desto mer 

rationella blir besluten som individen fattar. Hela förändringsprocessen skulle härav 

kunna tänkas bli effektivare, vilket kommer den enskilde till godo i så motto att 

processen blir rättssäkrare. Frågan om asymmetrisk information kan nyanseras något av 

det rimliga antagandet att inte ”ens” planarkitekterna kan ha tillgång till fullständig 

information, för att göra en i alla lägen och i alla aspekter helt korrekt avvägning i en 

viss fråga. 

 

Tidsperspektiv 

Ytterligare en faktor som kan tänkas påverka utfallet i det enskilda fallet, utöver de 

nyligen behandlade, är tidsperspektivet. Om det är svårt för den enskilde fastighets-

ägaren att se vad han ”tjänar” på att avstå en del av sin mark är det mindre troligt att han 

ställer sig positiv till en förändring, vilket kan leda till att det inte är möjligt att få till 

stånd en frivillig överenskommelse. Detta kan tänkas få till följd att en förändring som i 

ett längre tidsperspektiv förhöjer den ekonomiska effektiviteten inte genomförs, enbart 

av den anledningen att beslutsfattaren i det enskilda fallet har ett annat, för kort, 

tidsperspektiv. Återigen kan ett visst behov av ett ha överordnat ”organ” som tillser att 

hänsyn tas till aspekter som dessa skönjas. 
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6.4.2.4 Är den svenska markanvändningen ekonomiskt effektiv? 

För att utröna om den svenska markanvändningen är ekonomiskt effektiv måste det 

rättsekonomiska målet definieras. Det ekonomiska målet är under alla omständigheter 

ekonomisk effektivitet. Andra värden kan inom denna målsättning prioriteras för att de 

är effektiva och nyttiga. Kan en närmare definition av det ekonomiska målet med PBL 

formuleras? Det ekonomiska målet med den svenska plan- och bygglagen torde vara att 

så effektivt som möjligt nyttja samhällets resurser av mark och vatten. 

 

För att spetsa till diskussionen något kan det hävdas att det i PBL tongivande kom-

munala planmonopolet medför att de enskilda samhällsmedborgarna aldrig kan vara till 

fullo garanterade att just deras mark inte kommer att tas i anspråk för andra ändamål än 

de som individen själv beslutar om. Till vilken grad kan då människan tänka sig att 

acceptera denna osäkerhet? Vid vilken grad av osäkerhet kommer människans incita-

ment för att fatta ekonomiskt effektiva beslut att gå förlorad? Det kan anföras att så 

länge den enskilde medborgaren vet om att han kommer att erhålla information om en 

planerad förändring i så god tid att han antingen har möjlighet att påverka planeringen, 

eller möjlighet att förändra sina egna preferenser, så kan en viss grad av osäkerhet 

tolereras. Ett annat alternativ är att medborgaren kan tänka sig att tolerera viss osäkerhet 

under förutsättning att denne kan räkna med att varje förändring kommer att genomgå 

en nyanserad bedömning samt vara avsedd att gynna samhället i stort. Om samhället i 

stort gynnas bör sannolikt även den enskilde medborgaren åtnjuta en del av denna 

förbättring. Med antagandet om att varje människa strävar efter att maximera sin egen 

nytta, blir det, vad gäller olika grader av osäkerhet, avgörande vilken inställning till risk 

som människan har. Beroende på denna inställning kan det antingen anses mest fördel-

aktigt att tolerera osäkerheten eller att t.ex. kräva att marken löses in av kommunen för 

att så snart som möjligt fastställa vilka förutsättningar som skall gälla fortsättningsvis. 

 

Enligt min mening är det rimligt att anta att markanvändningen är ekonomiskt effektiv, 

eftersom varje förändring genomgår en prövning i vilken det skall kontrolleras att 

förändringen leder till en förbättring för samhället i stort, ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Om förändringen inte medför en förbättring skall den inte komma till stånd och 

nuvarande markanvändning nyttjar resurserna på ett mer effektivt sätt. 
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Kommunerna nödgas inte enbart väga de olika planerade förändringar mot varandra, 

utan en planerad förändring skall även vägas emot att behålla en markanvändning som 

inte betraktas som ekonomiskt fördelaktig, på så vis att den inte nyttjar resursen på det 

sätt som är effektivast. Likaså måste i denna beräkning kostnaderna för att driva igenom 

en förändrad markanvändning inberäknas. Den förväntade materiella nyttan av en 

åtgärd måste överstiga den förväntade processuella kostnaden och kostnader för själva 

genomförandet. Även om den processuella kostnaden för den enskilde individen i 

många fall kan tänkas överstiga den materiella nyttan måste kommunen ta hänsyn till att 

om ett stort antal individer ”drabbas” av en förändring och gemensamt får saken prövad 

kan de processuella kostnaderna spridas över detta ”kollektiv inom kollektivet”. Om det 

allmänna intresset av en förändring är stort och de enskilda individerna saknar incita-

ment till att agera får detta till följd att även angelägna enskilda intressen kan förbigås. 

 

Det kan härvidlag diskuteras om planläggningsinstitutet och markanvändningen är 

ekonomiskt effektivt. Även om nyttan av en viss förändring överstiger dess kostnader 

för den enskilde individen är det inte alltid säkert att nyttan är lika stor, eller att 

kostnaderna är lika låga för samhället totalt. Det allmänna (kommunen) har till uppgift 

att tillse att samhällsutvecklingen går framåt. För planläggningsinstitutet och mark-

användningen fordras även att denna utveckling medför goda sociala levnads-

förhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Detta kan tänkas få till följd 

att en förändring som kanske inte är ekonomiskt effektiv i dagsläget i ett längre 

perspektiv ändå är ekonomiskt effektiv för samhället i stort. 

 

Det uppställda kravet på att samtliga förändringar av markanvändningen skall genomgå 

en lämplighetsprövning, liksom den rättsekonomiska målsättningen för markanvänd-

ningen, fordrar att det avgörs på vilket sätt marken bäst nyttjas. Samhället utvecklas 

positivt om markresurserna nyttjas på ett sätt som är hållbart under ett längre tids-

perspektiv. Om varje enskild resurs nyttjas av den som har störst intresse av att resursen 

nyttjas så effektivt som möjligt kan det samlade värdet av samhällets mark- och 

vattenresurser maximeras. 
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För att undersöka om PBL är ekonomiskt effektiv kan det vara lämpligt att se till Coases 

teorem.169 Det bör då göras en jämförelse av hur en viss situation skulle ha lösts av 

marknadsaktörerna på frivillig basis i ett system där inga transaktionskostnader finns 

och hur lagreglerna i praktiken påverkar aktörerna. Annorlunda uttryckt – i vilken 

utsträckning individerna väljer att sluta frivilliga överenskommelser, istället för att 

nyttja de i lagstiftningen uppställda förfarandena. För planeringsstadiet verkar själva 

utformandet av planerna ske på ett sådant sätt som sannolikt skulle komma att 

uppkomma spontant. De exakt angivna tiderna för utställning kommer kanske inte att 

vara desamma, men för att ett beslut om en förändring skall vinna stöd hos allmänheten 

fordras att beslutet är väl förankrat. Även utan PBL torde därför sannolikt någon form 

att samråd hållas innan beslut fattas, för att beslutets genomförande sen inte skall stöta 

på oövervinnligt motstånd. I vissa fall är hela planeringsprocessen initierad av ett 

frivilligt överenskommet exploateringsavtal. För själva genomförandet är de frivilliga 

avtalen, snarare än ett nyttjande av i lag tillåtna förfaranden, ett eftersträvat och relativt 

efterlevt syfte. Kommunen köper förmodligen allra helst upp mark i förväg, för att 

kunna genomföra en förändring. Dessa försäljningsavtal gynnar sannolikt båda parter, 

då avtalen torde vara träffade på frivillig basis. Det är komplicerat att jämföra ett helt 

regelsystems, såsom PBL, inverkan på marknadsaktörerna beteende, jämförelsen bör 

idealt göras för varje enskilt stadgande.  

 

 

                                                
169 Se ovan under avsnitt 3.2.1.3 
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7 Sammanfattande och avslutande kommentarer 

Framställningens analyserande avdelning inleddes med en utredning av vilken den 

underliggande konflikten mellan allmänna och enskilda intressen som kommer till synes 

vid prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen kan anses vara. Genom att se till de 

behandlande praktikfallen kunde en gemensam nämnare för, nästintill, samtliga fall 

skönjas. Denna nämnare anser jag vara att varje praktikfall kan återföras till en tvist 

angående vad ett markområde skall användas till. Den ena parten är intresserad av att 

förändra den pågående markanvändningen, medan den andra parten hellre ser att den 

pågående markanvändningen består även fortsättningsvis. 

 

Den andra fasen av analysen identifierade de argument som förs fram i praktikfallen 

som avspeglar den underliggande konflikten mellan att genomföra och inte genomföra 

en förändring av markanvändningen. Det har framkommit att dessa argument är starkt 

präglade av den enskilda tvistens sakomständigheter. Ifrån de enskilda markägarna 

anförs argument om att markområdet inte bör exploateras, att en förändring av mark-

användningen kan komma att inverka menligt på miljö- och kulturvärden. Det anförs 

även att en förändring i vissa fall kanske enbart är behövlig i dokumentationen, därför 

att den reella pågående markanvändningen inte överensstämmer med den i dokument-

ationen nu angivna. Andra argument som förs fram av fastighetsägarna är att de pga. 

hävd bör äga rätt till ett viss markområde, eller att en förändring av markanvändningen 

inte skulle strida mot syftet med (skydds)regler som uppställs. Vissa argument tar sikte 

på att en förändring skulle påverka fastighetsägarnas situation, t.ex. för att osäkerhet om 

vissa tidigare givna förutsättningar kan komma att uppstå, eller att deras omgivning 

skulle komma att störas genom en förändring. På senare år har, kanske pga. Sveriges 

anslutning till den Europeiska unionen, argument som pekar på brister i proportion-

aliteten mellan vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar genom en viss 

åtgärd, i större utsträckning kommit att anföras. 

 

De argument som anförs av det allmänna tar i många fall sikte på de i lagen uppställda 

intressena, främst PBL:s kapitel 2 och 3, samt kapitel 3 och 4 i miljöbalken. Dessa 

intressen är exempelvis natur- och kulturvärden, människors hälsa, trafiksituation, 

infrastruktur och strandskyddet. Kommunens ansvar för att dess invånare lever i en 

trygg miljö är även utflöde till en del argument. Det har i förarbeten även framhållits 
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intressen som bör tas i beaktande. Det nämns att processen för att förändra en pågående 

markanvändning bör vara snabb, enkel, smidig och kostnadseffektiv, samtidigt skall 

dock processen vara rättssäker. Det anförs även att det bör strävas efter att lagstift-

ningen angående markanvändning skall vara enhetlig, samordnad, överskådlig och 

systematisk. 

 

Analysens avslutande fas utreder huruvida konfliktens tänkbara utfall kan förklaras 

ekonomiskt. Denna utredning utförs genom att se till den i inledande fasen av analysen 

klargjorda underliggande konflikten, tillsammans med de behandlade praktikfallen. 

Utfallet i varje fall bör sammantaget antingen vara att en förändring skall genomföras, 

eller att en förändring inte bör komma till stånd. 

 

Ett utfall enligt vilket en förändring av markanvändningen skall genomföras kan ha 

uppkommit genom en frivillig överenskommelse. De frivilliga överenskommelserna är 

alltid positiva enligt Pareto-kriteriet, eftersom överenskommelsen medför att 

någon/några får det bättre, utan att någon annan samtidigt får det sämre. En förändring 

kan även komma att genomföras därför att det har bedömts att de individer som får det 

bättre genom förändringen, åtminstone hypotetiskt, kan kompensera de individer som 

av samma åtgärd får det sämre ställt. Bedömningsgrunden för detta utfall kan vara 

Kaldor-Hicks kriterium. I vissa fall är kostnaderna för att genomföra en förändring stora 

nog att medföra att en förändring inte kommer till stånd, trots att den med stöd av någon 

av de ovan angivna bedömningsgrunderna anses positiv. 

 

Om utfallet är att en förändring inte bör genomföras kan detta vara orsakat av att det 

inte har varit möjligt att nå en frivillig överenskommelse, att kriterierna för ekonomisk 

effektivitet inte uppfylldes eller att de kostnader som ett genomförande av en förändring 

är förenade med översteg vad som förväntades vinnas med åtgärden. 

 

Denna fas av analysen innehåller även en behandling av, i viss mån, externa faktorer 

som kan tänkas inverka på utfallet i praktikfallen. Dessa faktorer är främst transaktions-

kostnader, asymmetrisk information och tidsperspektivet. 

 

Hela framställningen avslutas med en utredning av om den svenska markanvändningen 

kan anses vara ekonomiskt effektiv. För denna utredning fordras att det rättsekonomiska 
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målet med markanvändningen definieras. Min åsikt är att målet med markanvändningen 

bör vara att så effektivt som möjligt nyttja samhällets resurser av mark och vatten. Jag 

anser vidare att denna målsättning kan anses uppfylld i så mån att förändringar av mark-

användningen inte bör komma till stånd om de inte kan antas medföra en förbättring av 

den ekonomiska effektiviteten. Kommunerna nödgas inte enbart väga olika planerade 

alternativa förändringar mot varandra, utan en planerad förändring skall även vägas mot 

att behålla en markanvändning som inte är ideal. 

 

Lagreglers effektivitet kan bedömas med hjälp av Coases teorem. En jämförelse mellan 

vad individerna skulle göra om lagreglerna inte existerade och hur de pga. reglerna 

agerar görs. Ju närmre förfarandet enligt lagreglerna är förfarandet som uppkommer 

spontant, desto effektivare torde reglerna vara. Jag anser att eftersom genomförandet av 

en förändring av markanvändningen behöver vara fast förankrad hos de individer som 

påverkas av förändringen, alldeles oavsett om speciella regler uppställs om samråd och 

offentlig utställning, är sannolikt planeringsfasen som stadgas i PBL relativt effektiv. 

Likaså strävas för genomförandefasen efter att i möjligaste mån träffa frivilliga 

överenskommelser med de berörda fastighetsägarna. 

 

Behovet av en strävan efter ett effektivt resursutnyttjande med ett mer långsiktigt 

perspektiv kan i viss mån anses uppfyllt genom att det allmänna (kommunen) ges en 

specifik funktion att tillse att planläggningen av och själva markanvändningen strävar 

efter att uppnå goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle, såväl som för kommande generationer. 
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