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Bygg- och miljönämnden

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)
Förslag till beslut

Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden att besluta:
Att instämma i förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) vad gäller
verkställbarhet av beslut om lov.
Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden instämmer helt i förslaget utan ytterligare synpunkter.
Bakgrund

Norrtälje kommun har blivit remitterade betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov
(SOU 2018:86). Förslaget om ändring avser nedanstående punkter:
Ett beslut om lov ska gälla omedelbart.
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov bör gälla omedelbart, även om det
inte har fått laga kraft. En sådan reglering får främst betydelse på så sätt att beslutet om
lov går att inhibera. För att faktiskt få påbörja den beviljade åtgärden, vilket vanligtvis
förknippas med verkställbarhet, ska det även i fortsättningen krävas ett startbesked.
En åtgärd som kräver lov ska få påbörjas när startbesked har getts och eventuella
villkor är uppfyllda.
En åtgärd som kräver lov bör få påbörjas när startbesked har getts och eventuella villkor i
både beslutet om lov och startbeskedet är uppfyllda. En sådan reglering blir en logisk
följd av vårt förslag om att beslut om lov ska gälla omedelbart. Eftersom vi anser att den
nuvarande tidsfristen bör slopas, skulle det återigen bli tydligt för byggherren när en
åtgärd får påbörjas. Vidare skulle hindret för att ge ett startbesked samtidigt som
lovbeslutet försvinna, vilket i sin tur borde underlätta byggnadsnämndens arbete
väsentligt.
Ett startbesked för en åtgärd som kräver lov ska gälla omedelbart.
Verkställbarhet av beslut om lov har ett nära samband med bestämmelserna om
startbesked. För att det ska bli lättare att överblicka, förstå och tillämpa reglerna om
verkställbarhet av lovbeslut, bör även verkställbarhet av startbesked för lovpliktiga
åtgärder regleras uttryckligen i PBL. Ett beslut om startbesked för en åtgärd som kräver
lov bör gälla omedelbart.
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Ett startbesked ska få ges för en åtgärd som kräver lov även om beslutet om lov inte
har fått laga kraft.
Vi menar att det tydligt bör framgå att ett startbesked ska få ges för en åtgärd som kräver
lov även om beslutet om lov inte har fått laga kraft. En sådan bestämmelse skulle
samtidigt visa att ett startbesked upphör att gälla, om det lovbeslut som startbeskedet
grundar sig på upphävs eller inhiberas.
Det ska framgå av ett beslut om lov att det sker på egen risk om åtgärden påbörjas
innan lovet har fått laga kraft.
För att säkerställa att sökanden förstår innebörden av ett lämnat startbesked anser vi att
PBL bör innehålla krav på att det ska framgå av ett beslut om lov att det sker på egen
risk, om byggherren påbörjar den sökta åtgärden innan lovet har fått laga kraft, även om
byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Bestämmelsen om rättelseförelägganden behöver förtydligas.
Det bör förtydligas att byggnadsnämnden även får utfärda ett rättelseföreläggande, när
det har vidtagits en åtgärd med stöd av ett bygglov, rivningslov eller marklov, om lovet
har ändrats eller upphävts genom ett beslut eller en dom som har fått laga kraft. Av den
nuvarande bestämmelsen om rättelseföreläggande i 11 kap. 20 § PBL framgår att
byggnadsnämnden får förelägga den som äger en fastighet eller ett byggnadsverk att
vidta rättelse, om det på fastigheten eller byggnadsverket har vidtagits en åtgärd i strid
mot PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Det framgår
emellertid inte tydligt vilka möjligheter som byggnadsnämnden har att förelägga om
rättelse när någon vidtar en åtgärd med stöd av ett lov, om lovbeslutet senare undanröjs
genom ett beslut eller en dom som får laga kraft.
En åtgärd som kräver anmälan ska få påbörjas när startbesked har getts och
eventuella villkor är uppfyllda.
I startbeskedet ska byggnadsnämnden bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om
sådana villkor behövs. En åtgärd som kräver anmälan bör få påbörjas när startbesked har
getts och eventuella villkor är uppfyllda.
Ett startbesked för en åtgärd som kräver anmälan ska gälla omedelbart.
En åtgärd som kräver en anmälan bör få påbörjas omedelbart när byggnadsnämnden har
gett ett startbesked. Vi ser inte något bärande skäl till att reglerna om verkställbarhet av
startbesked bör skilja sig åt mellan åtgärder som kräver lov och sådana som kräver
anmälan. För att det ska bli lättare att överblicka, förstå och tillämpa reglerna om
verkställbarhet av främst anmälningspliktiga åtgärder, men även lovpliktiga, anser vi att
även verkställbarhet av startbesked för anmälningspliktiga åtgärder uttryckligen bör
regleras i PBL.
Ett slutbesked ska gälla omedelbart.
Ett byggnadsverk får normalt inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett
slutbesked. För att det ska bli lättare att överblicka, förstå och tillämpa reglerna om
verkställbarhet av beslut om lov och startbesked, bör även verkställbarhet av slutbesked
regleras. Ett slutbesked bör gälla omedelbart och bör dessutom få ges för en åtgärd som
kräver lov eller anmälan, även om lovbeslutet eller startbeskedet inte har fått laga kraft.
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Det senare skulle samtidigt visa att ett slutbesked upphör att gälla, om det lovbeslut eller
startbesked som slutbeskedet grundar sig på upphävs eller, när det gäller lovbeslut,
inhiberas.
Förhandsbesked inte går att verkställa.
Eftersom ett positivt förhandsbesked varken kan verkställas eller läggas till grund för ett
beslut om bygglov innan det har fått laga kraft, så vore det inte lämpligt att reglera
verkställbarhet av denna typ av beslut.
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