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Abstract 

The majority of new developments regarding multi-family dwellings are on land that is detail 

planned - there are thus limits to what can be allowed at the building permit review. However, 

there is the possibility of Chapter 9, 31 b § PBL make a "small deviation" from the local plan 

if it complies with the plan. In this essay, I will make a deeper analysis of what is contained in 

the term "small deviation" and how it is applied in practice. 

 

The first clear discovery I made in this work is the almost total absence of case law on the 

multi-family dwellings and the term "small deviation". This place requires on the involvement 

of response to municipal officials - as they should interpret the law without benefit of prac-

tice. In my review of the previous work and investigations, I have tried to identify the element 

that fits into the concept of "small deviation", this resulted in an interpretation key consisting 

of five conditions/elements that can provide guidance of what is contained in the term "small 

deviation". A plan deviation can be considered small when it: 

 

 Complies with the plan. (PLAN AIMS) 

 Not affect the public interest. (GENERAL INTEREST) 

 Judged to be low in contextual meaning. (CONTEXT) 

 Is acceptable in light of an appropriate urban design or a generally desirable described 

building consent development. (AIM & DEVELOPMENT OVER TIME) 

 Do not have an adverse precedent. (PRECEDENT) 
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Sammanfattning 

Merparten av nyexploatering gällande flerbostadshus sker på mark som är detaljplanelagd – 

det finns därmed ramar för vad som kan tillåtas vid bygglovsprövningen. Det finns dock möj-

lighet att enligt 9 kap 31 b § PBL göra en ”liten avvikelse” från detaljplanen om den är fören-

lig med planens syfte. I denna uppsats kommer jag göra en djupare analys av vad som ryms i 

begreppet ”liten avvikelse” samt hur det tillämpas i praktiken. 

 

Den första tydliga upptäckten jag gjorde i detta arbete är den näst intill totala avsaknaden av 

rättspraxis gällande flerbostadshus och begreppet ”liten avvikelse”. Detta lägger ett stort an-

svar på kommunala tjänstemän – då de ska tolka lagen utan stöd av praxis. I min genomgång 

av förarbeten och utredningar har jag försökt att identifiera de rekvisit som ryms i begreppet 

”liten avvikelse”, detta resulterade i en tolkningsnyckel bestående av fem villkor/rekvisit som 

kan ge vägledning av vad som ryms i begreppet ”liten avvikelse”. En planavvikelse kan anses 

vara liten då den: 

 

 Överensstämmer med planens syfte. (PLANENS SYFTE) 

 Inte berör allmänna intressen. (ALLMÄNNA INTRESSEN) 

 Bedöms som liten i kontextuell mening. (KONTEXTEN) 

 Är godtagbar i belysning av en lämplig stadsbyggnad eller en allmänt önskvärd be-

byggelseutveckling. (SYFTE & UTVECKLING ÖVER TID) 

 Inte har en negativ prejudicerande verkan. (PREJUDICERANDE VERKAN) 
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Upplägg och struktur 

Min intention är att på ett strukturerat och logiskt sätt föra läsaren genom denna uppsats. Upp-

lägget är utformat så att läsare med erfarenhet i ämnet inte ska behöva ta sig igenom all text 

för att tillgodogöra sig innehållet av studien. 

Inledningskapitlet kommer att ge läsaren en översiktlig bakgrund till ämnet för uppsatsen. Jag 

kommer också beskriva de avgränsningar som gjorts i studien samt redogöra för de metoder 

som använts. Syftet med uppsatsen kommer att definieras tillsammans med adekvata fråge-

ställningar. Slutligen ska jag försöka att förutsättningslöst och objektivt utvärdera uppsatsens 

giltighet. Styckena om metod och studiens giltighet bör läsas av samtliga. 

I det andra kapitlet görs en genomgång av gällande lagstiftning och tillhörande förarbeten och 

utredningar. Vidare kommer jag att göra en genomgång av rättspraxis på området för att för-

söka skapa en tydlig och sammanfattande bild av hur lagen tillämpas i domstol. Den erfarne 

läsaren som har god kunskap om lagstiftningen kan med fördel hoppa över stora delar av detta 

kapitel, jag rekommenderar ändock att alla läser sista stycket ”sammanfattning” för koppling-

en till slutsatser och diskussion. 

I det tredje kapitlet kommer resultatet av genomförda intervjuer att presenteras. Svaren är 

uppdelade under kategorier och rubriker som återkopplar till frågeställningen. Kapitlet re-

kommenderas till samtliga läsare, då det ger en nyanserad bild av frågeställningen. 

 

I det sista kapitlet knyts säcken ihop. En slutsats som knyter an till den inledande frågeställ-

ningen presenteras. Jag kommer också beröra vidare frågeställningar och ge förslag på kom-

pletterande studier inom området. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet kommer att ge läsaren en översiktlig bakgrund till ämnet för uppsat-

sen. Jag kommer också beskriva de avgränsningar som gjorts i studien samt redogöra för 

de metoder som använts. Syftet med uppsatsen kommer att definieras tillsammans med 

adekvata frågeställningar. Slutligen ska jag försöka att förutsättningslöst och objektivt 

utvärdera uppsatsens giltighet. Styckena om metod och studiens giltighet bör läsas av 

samtliga. 

1.1 Bakgrund 

Få saker engagerar människor så pass mycket som det som sker med mark och fastigheter i 

deras närhet, opinioner hörs sällan lika tydligt som när något nytt stort infrastrukturprojekt ska 

byggas – men även förändringar i det småskaliga och nära rör upp starka känslor hos många 

människor. 

 

Förändringen av mark och fastigheter är omgärdat av ett rigoröst regelverk där inslaget av 

offentlig kontroll är mycket stort. I allt från översiktlig planering till byggande och andra fas-

tighetsanknutna aktiviteter fordras oftast myndigheters medgivande och inblandning. Det kan-

ske tydligaste och mest kända exemplet på detta är det s.k. kommunala planmonopolet. Där 

det legala ansvaret för mark- och fastighetsutvecklingen genom planläggning inom en kom-

muns gränser – är kommunens, visserligen under demokratiskt inflytande av kommunens in-

vånare och i förlängningen – politikerna som folkvalda. Till denna fundamentala princip finns 

ett ramverk bestående av lagar och regler som ska ge förutsättningar och spelregler till alla de 

aktörer – exploatörer, myndigheter, enskilda och offentliga – som verkar på denna arena för 

samhällsbyggare.
1
 

 

Ett vanligt begrepp i detta sammanhang är markexploatering, dvs. processen där markanvänd-

ning ändras och ny bebyggelse uppförs.
2
 En stor del av dagens fastighetsutveckling sker på 

privata aktörers initiativ, ofta på mark som ägs av exploatören. Vid all typ av omfattande 

markexploatering berörs ofta angelägna allmänna och politiska intressen.  

 

Det är därför av stor vikt för samhällsutvecklingen att spelreglerna för alla aktörer är tydliga, 

konsekventa och förutsägbara. I och med det kommunala planmonopolet finns det ännu större 

skäl för transparens och förutsägbarhet i exploateringsprocessen, om byggherrar och exploatö-

rer upplever en osäkerhet i vilka regler och ramar som gäller i denna process finns det risk för 

att detta kan påverka effektivitet och konkurrens på ett negativt sätt.
3
  

 

                                                 
1
 Fastighetsnytt Förlags AB, 2011, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt s.35 

2
 Kalbro, T., Lindgren, E., 2010, Markexploatering s.11 

3
 Attefall, S., 2011, Debattartikel 
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I många av de expansiva storstadsregionerna finns en uttalad politisk vilja att öka bostadspro-

duktionen, ett problem är dock det krympande utrymme av exploaterbar mark som finns i 

centrala – och därmed populära – områden. Det sker hela tiden en intresseavvägning mellan 

ökat byggande kontra ianspråktagande av obruten mark. Detta har lett till en debatt om ökad 

exploateringsgrad vid nybebyggelse. 

 

Den kommunala planprocessen resulterar oftast i en detaljplan som ligger till grund för vidare 

exploatering. Detaljplanen kan ses som ett styrdokument för framtida bebyggelse och mark-

användning för ett av detaljplanen avgränsat område, intuitivt är det därmed intressant för alla 

aktörer att på ett effektivt sätt kunna tolka detaljplanen och de förutsättningar och ramar som 

ges av den – då de alla är bundna av detaljplanen.  

1.2 Syfte 

Om vi nu har konstaterat att planprocessen och dess resultat – detaljplanen, är det som till stor 

del styr markexploateringen framkommer frågan om huruvida det är möjligt att frångå detalj-

planen i något avseende. Arbetet med att ta fram en detaljplan inbegriper många olika steg, 

allt från samråd och granskning till avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.
4
 Det-

ta arbete tar tid, oftast flera år, speciellt om besluten överklagas. När en detaljplan blivit anta-

gen eller vunnit laga kraft som det kallas, tar en genomförandetid vid som är mellan fem och 

femton år.
5
 Planen fortsätter förvisso att gälla efter genomförandetiden men kan då ändras 

utan att anspråk om ersättning för förlorad byggrätt kan göras.
6
  

 

Totalt sett kan det alltså röra sig om närmare två decennier från första idé till att detaljplanen 

är genomförd. Under denna tid kan mycket ske i samhället som gör att förutsättningar och 

behov ändras. Ekonomiska upp- och nedgångar, demografiska förändringar och politiska pa-

radigmskiften. Hur speglas dessa förändringar i en statisk detaljplan? Vilket utrymme finns 

för att avvika från gällande detaljplan? Hur väl fungerar vår plan- och byggprocess som ett 

institut i en allt mer föränderlig värld? I praktiken finns två tillvägagångssätt att tillgå vid en 

planavvikelse, det ena är att pröva avvikelsens tillåtlighet i detaljplanen och det andra är att 

genomföra en planändring. 

1.2.1 Frågeställning 

I denna uppsats kommer jag att undersöka vilka avvikelser som är möjliga att göra mot gäl-

lande detaljplan. För att kunna ge ett svar på detta ska jag studera och analysera: 

 Hur begreppet – ”avvikelsen är liten och är förenlig med detaljplanen eller områdes-

bestämmelsernas syfte” tolkas i PBL?
7
 

                                                 
4
 Boverket, 2012, PBL Kunskapsbanken 

5
 Plan- och bygglag (2010:900), 4 kap 21 § 1 st. 

6
 Ibid. 4 kap 39 §  

7
 Ibid. 9 kap 31 b § 
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1.3 Metod och avgränsningar 

Som metod för uppsatsen har jag valt att kombinera två olika metoder för att försöka ge ett 

svar på frågeställningen. Nedan kommer jag redogöra för de olika metoderna och hur de 

kommer genomföras i denna uppsats. Men i ett övergripande perspektiv kan uppsatsens meto-

dik beskrivas som en kartläggning av hur begreppet ”liten avvikelse” – dvs. frågeställningen – 

tolkas. Dock sker själva kartläggningen under kvalitativa former och under mindre strukture-

rad karaktär än vad som är typiskt för en kartläggning.
8
 Tanken är att de två olika metoderna 

som används för studien ska triangulera frågeställningen på ett bra sätt.
9
 

Lag- och förarbetesstudie 
Det väsentliga i denna uppsats blir att tolka hur begreppet ”liten avvikelse” har klassificerats, 

dvs. hur kommunerna har tolkat lagstiftningen. Som bakgrund till frågeställningen kommer en 

studie av gällande lag, förarbeten och rättspraxis på området att göras. Fokus i denna studie 

ligger vid att försöka ge läsaren en sammanfattande bild av det underlag som utgör grunden 

för bedömningen av begreppet ”liten avvikelse”.  

Intervjustudie 
Jag har utöver lag- och förarbetesstudien valt att intervjua de olika parter som deltar i plan- 

och byggprocessen, primärt kommuner och byggherrar/exploatörer. Förhoppningen är att des-

sa kvalitativa intervjuer ska belysa frågeställningen från olika håll, samt bidra till ökad validi-

tet i resultatet av studien.
10

 

 

Studien är avgränsad geografiskt till Stockholm och dess kranskommuner – då de intervjuade 

är verksamma i denna region – men min förhoppning är att studien ska kunna spegla andra 

expansiva storstadsregioner i Sverige med viss reliabilitet.  

1.4 Giltighet 

En studies giltighet kan ofta mätas på flera sätt, men i vetenskaplig forskning är det tre åter-

kommande begrepps som ofta används. Hur väl är studien och slutsatserna underbyggda (reli-

abilitet), adresserar den det område som ska studeras (validitet) och slutligen huruvida kan 

resultatet anses generellt tillämpbart (representativitet).
11

 

1.4.1 Reliabilitet 

Den inledande studien i lagar, förarbeten, och rättspraxis är tänkt att ge läsaren en övergripan-

de sammanfattning av rättsläget idag. Då denna kunskap i detta arbete till stor del presenteras 

som citerad direkt ur förarbeten, rättspraxis och lagar anser jag att detta avsnitt har hög relia-

bilitet. Möjligtvis bör den sammanfattning som görs i slutet av denna del tillskrivas mindre 

                                                 
8
 Höst, M., m.fl., 2006, Att genomföra examensarbete s.31 

9
 Ibid. s.42 

10
 Ibid. s.32 

11
 Ibid. s.41 
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reliabilitet då det är en analys/sammanfattning som gjorts av mig – och därmed inte kan anses 

vara underbyggd i samma grad.   

  

I intervjustudien har jag intervjuat personer inom projekt- och affärsutveckling hos JM AB, 

samt tjänstemän inom de utvalda kommunerna. Dessa är gjorda som s.k. halvstrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna innehåller dessutom en del som är av mer ostrukturerad karaktär, där 

de intervjuade bidragit med egna åsikter om frågeställningen och förväntade slutsatser – för-

hoppningen är att förslag på önskade åtgärder för en effektivare plan- och byggprocess ska 

komma fram med denna metod. Tanken är att intervjuerna sammantaget ska öka reliabiliteten 

i uppsatsen.
12

 

1.4.2 Validitet 

Frågeställningen som ska besvaras är beroende av validiteten i det faktaunderlag som finns att 

tillgå för uppsatsen. Analogt anser jag att validiteten i faktaunderlaget gällande lagar, förarbe-

ten, rättspraxis och doktrin är hög. De intervjuade har valts ut i samråd med aktuella kommu-

ner och företag, dvs. de har med bakgrund av frågeställningen själva lämnat uppgift om vem 

som är mest lämpad att delta i intervjun, en närmare presentation av de intervjuade ges i kapi-

tel tre. Därmed anser jag att hög validitet även kan tillskrivas denna del av uppsatsen. 

1.4.3 Representativitet 

Avsikten är att genom en utförlig beskrivning av de lagar, förarbeten, och rättspraxis skapa 

förutsättningar för generella analyser. Detta tillsammans med den intervjustudie som görs i 

uppsatsen hoppas jag kunna skapa en någorlunda generaliserbar slutsats som kan appliceras 

på andra expansiva storstadsregioner. Det är dock helt upp till läsaren att avgöra utsträckning-

en av generaliserbarheten då uppsatsen inte gör anspråk på att vara representativ för andra 

kommuner och byggherrar än de som är presenterade i uppsatsen. 

 

                                                 
12

 Höst, M, m.fl., 2006, Att genomföra examensarbete s.34 
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2. Lagstiftningen 

I det andra kapitlet görs en genomgång av gällande lagstiftning och tillhörande förarbe-

ten och utredningar. Vidare kommer jag att göra en genomgång av rättspraxis på områ-

det för att försöka skapa en tydlig och sammanfattande bild av hur lagen tillämpas i dom-

stol. Den erfarne läsaren som har god kunskap om lagstiftningen kan med fördel hoppa 

över stora delar av detta kapitel, jag rekommenderar ändock att alla läser sista stycket 

”sammanfattning” för kopplingen till slutsatser och diskussion. 

Den centrala lagstiftningen i denna uppsats är PBL. Då frågeställningen handlar om planavvi-

kelser är särskild vikt lagd vid de kapitel och stycken i PBL som behandlar detaljplaner och 

bygglov med koppling till uppsatsens frågeställning. Det rör sig alltså inte om en uttömmande 

genomgång av PBL. 

2.1 Plan- och bygglag (2010:900) 

Från den andra maj 2011 gäller den nya PBL (2010:900) som har ersatt PBL (1987:10). Reg-

lerna om planläggning och exploatering är i stort oförändrade i den nya lagstiftningen.
13

 Som 

jag tidigare nämnt är markexploateringen en process som innefattar flertalet olika aktiviteter 

och skeenden. Oftast utgör den synliga delen av exploateringsprocessen – själva byggandet – 

den avslutande delen av processen. Innan dess har markpolitiska avväganden, ekonomiska 

bedömningar och tekniska undersökningar gett förutsättningar för det kommunala planlägg-

ningsarbetet.
14

 Nedan i figuren presenteras PBL:s system för planer och tillstånd med hänvis-

ningar till aktuella kapitel inom parantes. 

 

 

Figur 2.1 Plan och tillståndssystemet i PBL 

                                                 
13

 Boverket, 2012, PBL Kunskapsbanken 
14

 Julstad, B., 2011, Fastighetsindelning och markanvändning s.57 
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1 kap PBL 
Det inledande kapitlet i PBL beskriver syftet, innehåll och definitioner för lagstiftningen. Det 

allmänna syftet med PBL kommer till uttryck i lagens 1 §. 

1 kap 1 § PBL 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande gene-

rationer. 

Det kommunala planmonopolet kommer till uttryck i lagstiftningens 2 §. Den 3 § fungerar 

som en innehållsförteckning över lagstiftningens olika kapitel. Definitioner av olika begrepp 

som t.ex. allmän plats, byggherre och byggnad ges i 4 §.
15

 

2 kap PBL 
Det är kommunen genom de förtroendevalda som ska göra bedömningen om plan- och lovbe-

slut och därmed kommunens inriktning av fastighet och samhällsutvecklingen. Vid dessa be-

slut är dock kommunen tvungen att ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen enligt andra 

kapitlet i PBL. Detta kapitel har stark koppling till tredje, fjärde och femte kapitlen i MB om 

grundläggande hushållningsbestämmelser och miljökvalitetsnormer.
16

 

 

Fokus i kapitlet ligger till stor del på vad som är lämpligt markutnyttjande ur allmän syn-

punkt. Men även hänsyn till enskilda intressen ska vägas in i dessa bedömningar, en vanlig 

princip för detta är den s.k. proportionalitetsprincipen, dvs. det måste finnas en rimlig balans i 

nyttan av ett beslut kontra den negativa belastningen det ger motstående enskilda intressen.
17

 

 

5-9 §§ beskriver i allmänna termer hur bebyggelse ska lokaliseras och utformas med hänsyn 

till bl.a. omgivningen. 

3 kap PBL 
Alla kommuner har en skyldighet att ha en översiktsplan, vad denna ska innehålla och hur den 

ska upprättas finns beskrivet i PBL:s tredje kapitel. För denna uppsats är de inledande para-

graferna särskilt intressanta (2-6 §§). Visserligen är översiktsplanen inte juridiskt bindande 

men den ger ändock ett uttryck för kommunens intentioner avseende den långsiktiga mark- 

och fastighetsutvecklingen.
18

 

 

Aktualitetskravet för översiktsplanen har också stärkts med nya PBL, enligt 27 § ska kom-

munfullmäktige pröva översiktplanens aktualitet minst en gång under varje mandatperiod.
19
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2.1.1 Reglering med detaljplan – 4 kap PBL 

Det vanligaste sättet att reglera ett mark- eller vattenområdes användning vid nybyggnation, 

är att ta fram en detaljplan. Den omfattar oftast ett mindre avgränsat område av en kommun 

och ger i det området riktlinjer och krav för markutnyttjande och bebyggelse. Hur och vad 

som kan – respektive måste – regleras i en detaljplan finns beskrivet i PBL:s fjärde kapitel.
20

 

Krav på reglering med detaljplan 
Under vissa förutsättningar är det ett krav enligt PBL att kommunen ska upprätta en detalj-

plan. Dessa fall kommer till uttryck i 2 §. 

4 kap 2 § PBL 

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för be-

byggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

 1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygg-

lovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 

 2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sam-

manhang, och 

 3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 

  

a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och 

 b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det rå-

der stor efterfrågan på området för bebyggande. 

  

   Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan prövas i sam-

band med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av 

byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

3 § gäller då vindkraftverks lämplighet ska prövas, och är därmed inte av intresse för denna 

uppsats. 4 § är en undantagsbestämmelse för kravet på detaljplan då tillräckliga regleringar 

redan gjorts med områdesbestämmelser.  

 

Avslutningsvis är kommunen tvungen att bestämma och ange gränser för allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden samt användning och utformning av kvartersmark och vat-

tenområden samt allmänna platser som kommunen är huvudman för. Detta är de enda re-

gleringar som är obligatoriska och alltid måste göras i en detaljplan. Det finns sedan frivilliga 

regleringsmöjligheter, dessa är betydligt fler till antalet. 

Frivilliga regleringar med detaljplan 
Möjligheterna att reglera en detaljplan med frivilliga bestämmelser kommer till uttryck hu-

vudsakligen i 6-9 §§ och innebär att följande förhållanden får regleras. 

 

• Precisering av mark- och vattenanvändning, 6,8–9,13,37 §§ 

• Vegetation, markytans utformning och höjdläge, 10 § 

                                                 
20
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• Bebyggandets omfattning och byggnaders omfattning och användning, 11 § 

• Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, 16 § 

• Skydd mot störningar och risker, 12 § 

• Villkor för lov och variation i lovplikt, 14-15 §§ 

• Strandskydd 17 § 

• Genomförandefrågor, som fastighetsindelning m.m., 18-19 §§ 

• Tillfällig användning av mark eller byggnader, 26 § 

Det är framförallt 11 och 16 §§ i listan ovan som kommer behandlas mest ingående senare i 

denna uppsats. Det finns inga ytterligare möjligheter till reglering än de som nu lyfts fram 

som obligatoriska och frivilliga.
21

 

Detaljplanens genomförandetid 
Som tidigare sagts kan genomförandetiden för en detaljplan vara mellan fem och femton år. 

Konkret ska tiden bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen. Denna 

tid kan förlängas med fem år i sänder innan genomförandetidens utgång.
22

   

Detaljplanens omfattning och utformning 
En detaljplan ska förutom ett visst innehåll också ha en viss utformning och omfattning. 

Plankarta och planbeskrivning ska upprättas enligt 30-31 §§. I dessa beskrivs och visas detalj-

planens uppdelning mellan kvartersmark, allmän platsmark osv., samt hur detaljplanen ska 

förstås och genomföras. 

 

32 § reglerar omfattningen av detaljplanen. Denna ger en viktig koppling till tidigare stycken 

om vad som kan regleras i en detaljplan, då det tydligt framgår att en kommun inte får göra 

detaljplanen mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Den får inte 

heller omfatta större område än vad som behövs med hänsyn till syfte och genomförandetid.
23

  

Vidare finns regler om vad en planbeskrivning ska innehålla samt i fall där genomförandet av 

detaljplanen kan få betydande miljöpåverkan enligt MB – huruvida en MKB behöver upprät-

tas m.m. Skälig hänsyn ska också visas till befintlig bebyggelse och gällande äganderätt- och 

fastighetsförhållanden som kan påverkas av detaljplanen.
24

 

2.1.2 Att ta fram detaljplaner – 5 kap PBL 

Det femte kapitlet innehåller detaljerade regler om hur en detaljplan upprättas, vilka olika 

skeden som finns i planprocessen samt hur den vinner laga kraft, dvs. blir juridiskt bindande 

för alla parter. 
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Planläggning kan ske genom både kommunalt eller privat initiativ. Dock kan kommunen ald-

rig tvingas att planlägga ett område på inrådan av någon annan. I och med nya PBL finns det 

möjlighet att söka planbesked. På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kräver 

att en detaljplan antas, ändras eller upphävs måste kommunen inom fyra månader lämna plan-

besked, dvs. ange om de har för avsikt att påbörja planläggning.
25

 Om kommunen inte avser 

att påbörja planläggning ska de motivera orsaken till detta.
26

 Meningen med institutet planbe-

sked är att alla som har för avsikt att vidta åtgärder ska kunna få ett snabbt och tydligt besked 

om huruvida kommunen är villiga att inleda ett planarbete, beskedet ska vara skriftligt och 

motiverat.
27

 

 

Vid upprättande av ett förslag till detaljplan ska förslaget redovisas på en eller flera kartor – 

s.k. grundkartor. Förslaget ska redovisa vilka fastigheter och samfälligheter som berörs av 

förslaget. Även rättighetshavare av olika slag som berörs av detaljplanen ska redovisas. Även 

om planläggning är en kommunal angelägenhet är de tvungna att hålla samråd med – och visa 

hänsyn till – berörda parter. Kommunen är också tvungen att samråda med länsstyrelse, LM 

och andra kommuner som berörs av planen.
28

 

 

När det slutgiltiga planförslaget är framtaget ska det kungöras och ställas ut för granskning i 

minst tre veckor.
29

 Mer detaljerad beskrivning om hur, var och när kungörelse och granskning 

ska göras finns beskrivet i 19-25 §§. Det tidigare kravet på utställning har slopats i nya PBL 

och ersatts med kraven om kungörelse och granskning.
30

 Det kommer tydligt till uttryck av 

regeringen att en smidigare och effektivare samrådsprocess är önskvärd i planprocessen, 

framförallt genom att minska kraven på antalet samrådskeden.
31

 

 

Efter att erforderlig tid har gått för granskning sammanställer kommunen skriftligen inkomna 

utlåtanden om detaljplanen i ett granskningsutlåtande. I detta utlåtande ska kommunen redo-

visa sina ställningstaganden till de olika utlåtandena. När denna process är klar kan en detalj-

plan antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock enligt 4 kap 27 § delegera 

detta beslut till byggnadsnämnd eller kommunstyrelse ifall detaljplanen är av ringa betydelse. 

Detta är oftast aktuellt vid ändring av planer samt antagande av detaljplaner som tagits fram 

med enkelt förfarande. 

 

I figuren nedan åskådliggörs de olika momenten samt dess ordning i ett normalt planförfaran-

de – samt deras utrymme i lagstiftningen. 

 

 

                                                 
25

 Plan- och bygglag (2010:900), 5 kap 2 § 
26

 Ibid. 5 kap 5 § 
27

 Boverket, 2012, PBL Kunskapsbanken - planbesked 
28

 Julstad, B., 2011, Fastighetsindelning och markanvändning s.67 
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 Plan- och bygglag (2010:900), 5 kap 18 § 1 st. 
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Figur 2.2 Upprättande av detaljplan 

 

Enkelt förfarande 
Ovan visar figur 2.2 på det normala förfarandet vid framtagande av detaljplaner. Det finns två 

typer av fall där det kan vara aktuellt med enkelt planförfarande. 

 

 Planförslag av mindre vikt 

 Planförslag som samordnas med andra lagar 

 

I denna uppsats beskrivs endast det första fallet – planförslag av mindre vikt. Grundläggande 

förutsättningar för att någon form av enkelt planförfarande ska vara aktuellt är att förslaget 

överensstämmer med översiktsplanen samt länsstyrelsens granskningsyttrande till översikts-

planen. Den 7 § anger vid vilka tillfällen det kan vara aktuellt med ett enkelt förfarande. 

5 kap 7 § PBL 

Arbetet med att ta fram en detaljplan får förenklas i den utsträckning som anges i 15 och 

16 §§, 18 § andra stycket, 19 § tredje stycket, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket 

(enkelt planförfarande), om planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länssty-

relsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och 

 1. inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten, 
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 2. enbart gäller en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller 

 3. enbart gäller åtgärder som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fast-

ställande av en arbetsplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen 

(1995:1649) om byggande av järnväg. 

Om det förenklade förfarandet kan användas leder detta till att den 15 § träder in och medger 

att det är tillräckligt att kommunen underrättar länsstyrelsen, kända sakägare, kända organisa-

tioner av hyresgäster och de myndigheter samt andra berörda som har väsentligt intresse av 

förslaget och bereder dem tillfälle till samråd.
32

 Men den största förenklingen sker genom att 

kommunen inte behöver kungöra förslaget till detaljplanen efter samrådskedet utan det räcker 

med att kommunen ger dem som underättats enligt 15 § tillfälle att godkänna förslaget eller 

under två veckor granska det och lämna synpunkter – denna tid kan göras kortare om alla be-

rörda parter är överens.
33

 Det betyder att rejäla tidsvinster kan genereras om en detaljplan kan 

processas enligt detta förfarande. Detta förfarande är som sagt vanligast vid ändringar av de-

taljplaner som inte berör någon större krets av sakägare, eller vid antagande av detaljplaner av 

mindre vikt. 

2.1.3 Genomförandet av detaljplaner – 6 kap PBL 

När planprocessen har kommit så långt att en detaljplan blivit antagen tar själva genomföran-

det vid. Visserligen har en stor del av planeringen av genomförandet redan gjorts parallellt 

med framtagandet av planen. I detta skede är det många olika aktiviteter som sker och måste 

samordnas, allmänna platser och gator ska anläggas samtidigt som fastighetsbildningsfrågor 

och marklösen ska utföras. De s.k. gatukostnaderna ska fördelas mellan berörda fastigheter. 

Det är ofta flera olika lagstiftningar som blir aktuella i genomförandeskedet. AL blir tillämp-

lig på de olika gemensamhetsanläggningar som kan tänkas uppstå. All fastighetsförändring 

som görs för att samstämmighet med plan ska uppnås, regleras i FBL. Ersättningsfrågor för 

inlösen och markåtkomst ska lösas. Allmänna vatten och avloppsledningar ska anläggas med 

stöd av LAV – andra ledningar av denna karaktär finner sitt lagrum LL.
34

  

 

Allt detta finns reglerat i PBL:s sjätte kapitel. Jag kommer inte närmare att redogöra för detta 

kapitel då det i sak inte har så stor påverkan på frågeställningen i denna uppsats. 

2.1.4 Bygglov – 9 kap PBL 

Vi är nu i det skedet av exploateringsprocessen där en detaljplan finns framtagen samt anta-

gen. I de fall som är intressanta i denna studie är det oftast så att detaljplanen har tagits fram i 

samförstånd – och med inflytande av exploatören, dvs. de har väldigt god kunskap om vad 

detaljplanen medger för byggrätt. Men innan det blir aktuellt med ett ställningstagande om 

bygglov, ska viss formalia arbetas igenom. Först ska det avgöras ifall det behövs bygglov 

                                                 
32

 Plan- och bygglag (2010:900), 5 kap 15 § 
33

 Ibid. 5 kap 18 § 2 st. 
34

 Julstad, B., 2011, Fastighetsindelning och markanvändning s.71 
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enligt PBL för den tänkta åtgärden.
35

 Jag kommer inte närmare gå in på vad som kräver bygg-

lov och vad som kan undantas från lovplikten i denna uppsats då alla aktuella fall för studien 

kräver bygglov. 

 

De flesta bygglovsärenden börjar med att sökande skickar in en ansökan till byggnadsnämn-

den i kommunen, den ska vara skriftlig och innehålla de underlag som krävs för att prövning 

ska kunna göras.
36

 Vid kompletta handlingar ska byggnadsnämnden ge sökande ett mottagar-

bevis, från detta skede börjar handläggningstiden löpa.
37

 Vid den typ av lovansökningar som 

avser åtgärder som kräver tillstånd enligt MB ska byggnadsnämnden underrätta miljönämn-

den och gemensamt handlägga ärendet så att berörda samrådsparter får möjlighet att yttra 

sig.
38

 Om lovansökan inte stämmer överens med detaljplan eller om detaljplan alternativt om-

rådesbestämmelser saknas ska byggnadsnämnden låta berörda sakägare m.fl. yttra sig om lov-

ansökan.
39

 

Förutsättningar för bygglov 
När ovan beskrivna steg är genomförda ska byggnadsnämnden ta ställning till ifall bygglov 

kan medges. Prövningen ska då göras enligt vissa av PBL givna kriterier, där det viktigaste i 

denna uppsats är bedömningen om åtgärden överensstämmer med detaljplan eller andra krav 

som ges av 30 §. 

9 kap 30 § PBL 

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovspröv-

ning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 

kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 

stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§. 

 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 

c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 

stycket 1. Lag (2011:335). 

I denna uppsats behandlas enbart fall av markexploatering, dvs. där detaljplanen har framta-

gits i samförstånd med byggherrar och exploatörer – planerna är ofta ”skräddarsydda” för 

aktuellt projekt. Detta gör prövningen om villkoren i 30 § är uppfyllda till en analog och enkel 

uppgift, problemet uppstår när exploatören vill göra ett medvetet avsteg från detaljplanen i 

                                                 
35

 Plan- och bygglag (2010:900), 9 kap 2 § 
36

 Ibid. 9 kap 20–21 §§ 
37

 Ibid. 9 kap 27 § 
38

 Ibid. 9 kap 24 § 
39

 Ibid. 9 kap 25 § 
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bygglovsansökan. Bygglovet kommer då att strida mot detaljplanen och är därmed inte möjlig 

att godkänna såvida inte 31 b § är uppfylld för tänkt åtgärd. Denna paragraf är av största vikt 

för denna uppsats, i princip kommer resterande del av kapitlet behandla, analysera, tolka och 

diskutera 31 b §. 

9 kap 31 b § PBL 

31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som 

avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig 

med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. 

 

Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första styck-

et 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som ti-

digare har godtagits. Lag (2011:335). 

Det är framförallt första stycket som är av störst intresse då det rör sig om markexploatering. 

Det andra stycket säger endast att ifall t.ex. en utbyggnad har skett i strid mot plan men blivit 

godtagen som ”mindre avvikelse” enligt tidigare prövning ska en ytterligare utbyggnad som 

avviker från plan inte prövas utan hänsyn till tidigare avvikelse – utan de ska bedömas sam-

lat.
40

 

2.2 Begreppet ”liten avvikelse” 

Med nya PBL ändrades lydelsen av 31 b § från ”mindre” till ”liten” avvikelse, förarbeten tyd-

liggör dock att innebörden ska tolkas som likvärdig.
41

 Detta medför att allt tidigare utred-

ningsmaterial och upparbetad rättspraxis är tillämplig även i nya PBL. Jag ska nedan försöka 

mig på en genomgång och sammanställning av de utredningar och betänkanden som behand-

lat begreppet ”mindre” och ”liten” avvikelse sedan ikraftträdandet av gamla PBL år 1987. 

 

Men innan jag gör detta är det av viss vikt för perspektiven på förarbetena och utredningarna 

att klargöra två skiljelinjer. Dels ”gamla” planer dvs. planer som antagits för länge sedan – 

t.o.m. innan gamla PBL, och dels ”nya” planer. Med nya planer menas sådana som fortfaran-

de är aktuella, dvs. att de fyller sin funktion med att på ett effektivt och korrekt sätt styra 

markanvändningen i den riktning som översiktsplan eller politisk majoritet önskar. Min poäng 

med detta förtydligande är att i vissa fall kan en argumentation kring begreppet planavvikelser 

ses på olika sätt beroende på om analogier dras till begreppet gamla respektive nya planer. 

Detta är en problematik då mycket av de förarbeten som gjorts kring just planavvikelser läm-

par sig olika bra beroende på vilken typ av plan det rör sig om. T.ex. om lagstiftaren skulle 

välja en vidare tolkning av planavvikelser – godkänna stora avvikelser – så skulle kanske 

kommuner tappa incitament för att aktivt arbeta med att uppdatera äldre planer.
42

 Denna pro-

blematik kommer också till uttryck i förarbetena, utredarna diskuterar om det kan vara lämp-

ligt med olika regler för gamla och nya planer.
43
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41
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42
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2.2.1 Förarbeten och utredningar 

Då ingen skillnad ska föreligga mellan nya och gamla PBL i tolkningen av ”liten” och ”mind-

re avvikelse” kan vi börja vår studie i förarbeten och utredningar med propositionen till gamla 

PBL, för att därefter i någorlunda kronologisk ordning gå igenom efterkommande förarbeten, 

propositioner och utredningar. Fokus för denna genomgång kommer att vara resonemang och 

fakta som primärt belyser fall som kan kopplas till uppsatsens frågeställning – och därmed 

begreppet ”nya planer”. Under kapitlet bilagor finns de stycken som behandlar begreppet ”li-

ten avvikelse” bifogade för att läsare som är intresserade skall kunna tillgodogöra sig en bre-

dare faktabakgrund än den som jag presenterar i sammanfattningen av de olika förarbetena 

och utredningarna.  

Prop. 1985/86:1 s.714 
Redan i propositionen till gamla PBL uppmärksammas vikten av medborgarinflytande och 

transparens i planprocessen, utredningen klargör dock vikten av att kunna göra mindre avvi-

kelser för att slippa den kostsamma processen att alltid behöva ändra planen. Det ges även en 

del förslag till konkreta exempel på åtgärder som kan tillåtas inom ramen för ”liten avvikel-

se”, t.ex. placera byggnad någon meter in på punktprickad mark eller överskrida byggnads-

höjd/byggnadsvolym om byggtekniska eller andra adekvata skäl föreligger.
44

 

Prop. 1989/90:37 s.50-57 
Inga ändringar föreslås av den nyligen instiftade PBL gällande planavvikelser. Men proposi-

tionen ger uttryck för en längre motivering till beslutet att behålla lagstiftningen oförändrad, 

detta ger en ganska god vägledning i hur begreppet ”mindre avvikelse” bör tolkas. Propositio-

nen tydliggör flera saker som är av betydelse för frågeställningen. Dels att medborgarinfly-

tandet är av central betydelse för lagstiftningen och tolkningen av planavvikelser. När en av-

vikelse berör allmänna intressen kan den inte klassas som ”liten”. Vidare klargörs att föränd-

ringar som uppkommer vid projektering och när förutsättningar ändras vid byggande så ska 

bedömningen av avvikelsen göras mot planens syfte snarare än mot den absoluta storleken på 

avvikelsen, detta resonemang byggs också på med att avvikelser måste sättas i en kontext för 

att kunna bedömas. En ”liten avvikelse” i en kontext kan vara stor i en annan, t.ex. om en åt-

gärd syftar till att bygga tre våningar istället för två är avvikelsen troligen inte möjlig att anse 

som ”liten” – medans en extra våning på ett hus med tjugo våningar kanske kan bedömas som 

”liten”. Konkret tydliggör propositionen att bedömningen av planavvikelser ska göras med två 

viktiga kriterier i åtanke – kontexten och planens syfte.
45

 

”Miljö- och fysisk planering” – SOU 1994:36 s.35, 265 
I Plan och byggutredningens delbetänkande ”Miljö- och fysisk planering” (SOU 1994:36 s. 

265) föreslogs att en avvikande användning även i andra sammanhang borde kunna betraktas 

som en mindre avvikelse, för att främja en mer funktionsblandad bebyggelse. Utredningen 

föreslog att mindre avvikelse skulle kunna medges ”med hänsyn till åtgärdens påverkan på 

omgivningen” (s. 35). Förslaget ledde dock inte till någon lagändring.
46
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”Får jag lov? Om planering och byggande” – SOU 2005:77 s.618 
PBL-kommitténs grundinställning var att utrymmet för mindre avvikelse skulle förtydligas 

och i någon mån begränsas (SOU 2005:77 s. 618). Kommitténs förslag innebär att mindre 

avvikelser från detaljplan i första hand bör medges endast om de är motiverade för att uppfyl-

la tekniska egenskapskrav. Det kan t.ex. gälla avsteg för att tillåta ett nödvändigt utrymme för 

att uppfylla kraven på tillgänglighet. Kommittén har vidare föreslagit att det därutöver även 

borde finnas en möjlighet att i det enskilda fallet bedöma om det finns andra särskilda skäl att 

medge en avvikelse om den är mindre och förenlig med planens syfte. Kommittén har dock 

inte redovisat några förslag på sådana särskilda skäl, utan har fört fram att förarbetena till 

plan- och bygglagen och senare propositioner bör kunna tjäna till fortsatt vägledning för vilka 

andra särskilda skäl som bör komma i fråga.
47

 

”Bygg– helt enkelt” – SOU 2008:68 s.171-178 
Även byggprocessutredningen, bygg- helt enkelt resonerar vidare på tankarna om en vidare 

tolkning av ”mindre avvikelse”. Vi känner igen en del av argumentationen från prop. 

1989/90:37 – där just planens syfte och kontexten lyftes fram som avgörande faktorer i be-

dömningen av en avvikelses tillåtlighet. Utredarna föreslår här det nya begreppet ”godtagbar 

avvikelse” istället för ”mindre”. Skillnaden i definitionen ligger i att en vidare diskrepans ska 

tillåtas i avvikelser från planens syfte. Som t.ex. möjlighet att tillåta en mindre butikslokal i 

ett av planen avsett bostadsområde. Utredarna pekar också på att det t.o.m. kan anses onödigt 

fördyrande med ett enkelt planförfarande i situationer av markexploatering där planprocessen 

skett i samförstånd med byggherrar/exploatörer s.k. projektplaner, om inte allmänna intressen 

berörs osv. PBL-kommitténs förslag från SOU 2005:77 kritiseras ganska starkt av en del re-

missinstanser då de i sitt förslag argumenterar för att avvikelser endast ska tillåtas vid behov 

för att uppfylla de tekniska egenskapskraven (se yttrande från Enköpings kommun).
48

 

 

Vi tolkar detta (PBL-kommitténs förslag) så att utrymmet för mindre avvikelser inskränks. Utredarna 

utgår ifrån att kommunen ska hålla detaljplanerna aktuella, vilket är helt orealistiskt. I kommunen gäll-

er ett mycket stort antal detaljplaner som tillkommit under mycket lång tid med vitt skilda egenskaper 

och reglerande bestämmelser. Resurserna för planläggning är mycket små och inriktas oftast endast på 

att förbereda aktuella exploateringsprojekt. Det innebär att majoriteten av alla lovansökningar inom 

detaljplan måste prövas mot inaktuella planer. De lättnader i förfarandereglerna för detaljplanering 

som föreslås är helt otillräckliga för att planändring ska bli ett alternativ i pressade situationer. PBL 

bör i stället ge möjligheter även till något större avvikelser än i dag och precisera förutsättningarna för 

detta, t.ex. att förslaget blir föremål för samråd eller utställning eller att åtgärden har tydligt stöd i en 

aktuell översiktsplan.
49

 

Prop. 2009/10:170 s.289-291 

De begränsade möjligheterna till avvikelser syftade till att byggandet i väsentlig grad skulle regleras 

genom omsorgsfullt beredda, lokalt förankrade och politiskt beslutade detaljplaner, från vilka endast 

mindre avvikelser kunde tillåtas inom ramen för planernas syften. I förarbetena till plan- och bygglagen 

anges att bestämmelserna endast medger smärre avsteg från detaljplanen, t.ex. att placera en del av en 

byggnad någon meter in på mark som inte får bebyggas eller att av tekniska skäl något passera den till-

låtna byggnadshöjden eller byggnadsarean. Däremot kan inredning och användning för ett i planen inte 
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avsett ändamål inte anses vara en mindre avvikelse. Vidare anges som en grundprincip att avvikelser 

som får konsekvenser för ett större område bör belysas genom planändring. Avvikelsefrågan togs även 

upp i propositionen om ”Ingripanden mot olovlig kontorisering m.m.”. Där framhölls att ”mindre avvi-

kelse” inte kan tolkas i absolut bemärkelse utan måste relateras till skalan och karaktären hos miljön. 

Även den allmänna nyttan eller trevnaden nämndes som en bedömningsgrund, med transformatorer, to-

aletter, kiosker och uteserveringar som exempel (prop. 1989/90:37 s. 56).  

I stora delar av förarbetena till nya PBL hänvisar utredarna till tidigare föredragna utredningar 

och propositioner, jag kommer därför inte närmare delge innehållet i betänkandena i denna 

proposition då de redan har redogjorts för i tidigare stycken. Nedan redogör regeringen för sitt 

ställningstagande i propositionen. 

 

Regeringen delar utredningarnas bedömning att nuvarande bestämmelser innebär problem avseende hur 

”mindre avvikelse” ska tolkas och tillämpas i praktiken. Det är angeläget att behålla tydliga gränser för 

avvikelser från detaljplanen, bl.a. med tanke på medborgarinflytandet, behovet av förutsägbarhet och 

kravet på likvärdig behandling av de bygglovssökande. Stora avvikelser bör därför inte kunna medges 

utan att ändra detaljplanen. Önskemålet om en smidigare och snabbare hantering vid ändringar av de-

taljplaner tillgodoses delvis genom att förenkla förfarandet i enlighet med regeringens förslag i avsnitt 

11. Frågan är dock hur gränserna för möjligheten att göra en avvikelse bör se ut. Att som PBL-

kommittén och några remissinstanser har föreslagit väsentligt begränsa utrymmet för små avvikelser är 

inte lämpligt. Alltför kraftiga inskränkningar i utrymmet för planavvikelser skulle kunna leda till ett 

omfattande behov av ett resurs- och tidskrävande arbete med ändringar av nuvarande planer. Konse-

kvenserna skulle kunna bli orimliga, särskilt i områden med äldre planer. Alltför vida och oprecisa be-

stämmelser som ram för möjligheten att göra avsteg från planen, i linje med Byggprocessutredningens 

förslag, kan å andra sidan få en motsatt effekt och riskera att urholka planernas legitimitet och motverka 

en översyn av inaktuella planer. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de starka invändningarna mot 

båda utredningsförslagen bedömer regeringen att det för närvarande inte finns tillräckligt med bered-

ningsunderlag för att i sak ändra de bestämmelser om avvikelse från plan som finns enligt den nuvaran-

de plan- och bygglagen. Dessa bestämmelser bör således behållas tills vidare även i den nya lagen. 

Regeringen fastslår alltså att den nya lagstiftningen ska tolkas på samma sätt som den gamla i 

avseende på begreppet ”liten” respektive ”mindre avvikelse”. 

2.2.2 Rättspraxis 

För att få lite mer substans i begreppet ”liten avvikelse” och hur den tolkas ska jag i detta av-

snitt göra en genomgång av utarbetad rättspraxis. Underlaget för denna genomgång är primärt 

hämtat från Boverkets register över rättsfall rörande planavvikelser enligt PBL.
50

 Men även 

från regeringsrättens årsböcker.
51

 Sammanställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande 

för valt tidsintervall, dock kan den med god validitet ses som generell och övergripande gäl-

lande domstolars tolkning av begreppet ”liten” och ”mindre avvikelse”. Detta påstående styr-

ker jag med det faktum att Boverket är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för boende, 
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byggande- och planfrågor, samt den centrala administrationen av det statliga stödet i dessa 

frågor.
52

 

 

Regeringsrätten 
 

RÅ 1990 ref. 53: Fråga om vissa byggnadsåtgärder utgör mindre avvikelse från gällande detaljplan (I–

III). Bygglov har lämnats för uppförande av ett garage på ett avstånd av 0,8 meter från gränsen till 

grannfastighet inom ett område där detaljplanen föreskrev att minsta avstånd var 4,5 meter. Med hänsyn 

till att åtgärden skulle kunna få konsekvenser för ett större område har garagets placering inte ansetts 

utgöra en mindre avvikelse från gällande detaljplan (I). Bygglov har lämnats för uppförande av sop- och 

cykelskjul på mark som enligt detaljplan inte fick bebyggas. Med beaktande av samtliga i målet förelig-

gande omständigheter har åtgärden ansetts inte utgöra mindre avvikelse från planen (II). En byggnad 

var belägen sex meter från tomtgräns vilket utgjorde minsta tillåtna avstånd enligt gällande detaljplan. 

Uppförande av en 1,4 meter djup balkong, vars ytterlinje låg endast 4,6 meter från tomtgränsen, har 

med hänsyn till omständigheterna ansetts som en mindre avvikelse från planen (III). 

RÅ 1990 ref. 91: Fråga om vissa byggnadsåtgärder utgör mindre avvikelse från gällande detaljplan (I 

och II). Bygglov har lämnats för tillbyggnad av skolbyggnad 8 meter in på punktprickad mark. Med 

hänsyn till omständigheterna – bl.a. att ca 125 kvadratmeter av punktprickad mark skulle bebyggas – 

har åtgärden inte ansetts utgöra en mindre avvikelse från gällande detaljplan (I). Bygglov har lämnats 

för tillbyggnad (ca 16 kvadratmeter) av ett radhus med kapprum och hobbyrum på mark som enligt de-

taljplanen fick bebyggas med enkla skyddsbyggnader om detta i varje särskilt fall prövades förenligt 

med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av området. Med hänsyn till omständigheterna – bl a 

att tillbyggnaden skulle innebära en användning av marken för icke avsett ändamål – har åtgärden inte 

ansetts utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen (II). 

RÅ 1991 ref. 57: Bygglov lämnades för tillbyggnad av ett sjukhem, varefter den sammanlagda bygg-

nadsytan blev 1970 kvm. Gällande detaljplan tillät en byggnadsyta om endast 1 700 kvm. Överskridan-

det av den tillåtna byggnadsytan med 270 kvm har ansetts för stort för att utgöra en mindre avvikelse 

från planen. 

RÅ 1991 ref. 68: Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad inte inrymma mer än en bostadslägenhet. 

Byggnadsåtgärd avseende uppförande av huvudbyggnad med två bostadslägenheter har ansetts inte in-

nebära mindre avvikelse från planen. 

RÅ 1992 ref. 100: På vardera gaveln av två sammanbyggda fritidshus (parhus) har med överskridande 

av den tillåtna byggnadsytan uppförts ett kallförråd om vardera ca 4,2 kvm. Åtgärden, som inte bedömts 

medföra sådana konsekvenser för området i dess helhet att avvikelsen från planen bort belysas genom 

planändring, har ansetts innebära endast mindre avvikelse från gällande detaljplan. Bygglov har därför 

beviljats. 

RÅ 1993 ref. 80: Uppförande i strid med detaljplan av en garage- och förrådsbyggnad, som med ca 48 

kvm skulle komma att förläggas på s.k. punktprickad mark, har inte ansetts innefatta mindre avvikelse 

från planen. 
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RÅ 1995 ref. 21: Uppförande på punktprickad mark av ett 56 meter långt plank som på en sträcka av 

40 meter var 1,7 meter högt och i båda ändarna 0,9 meter högt har inte ansetts innebära en mindre avvi-

kelse från detaljplanen. 

RÅ 2002 ref. 63: En basstation för mobiltelefoni, bestående av en 36 m hög mast och två teknikbodar, 

som ska placeras inom ett planområde som har betecknats som parkmark har inte ansetts som en sådan 

byggnadsåtgärd som kan ses som en mindre avvikelse från planen. 

RÅ 2010 ref. 21: Bygglov har vägrats för uppförande av ett s.k. miljöhus på ett område som inte får 

bebyggas. 

Kammarrätten 
Jag har gjort ett selektivt urval av rättsfall som kan tänkas ha en aktuell koppling till fråge-

ställningen för uppsatsen samt fungera som en fingervisning i typiska rättsfall rörande just 

planavvikelser. Denna avgränsning var nödvändig då antalet rättsfall rörande planavvikelser i 

kammarrätterna är väldigt stort. Dessa är bifogade under kapitlet bilagor – för den intressera-

de utgör dessa ett intressant komplement till fallen som gått hela instansordningen upp till 

regeringsrätten. Jag har valt att inte behandla dem närmare än så i uppsatsen då det inte har 

likvärdig prejudicerande verkan som fallen från regeringsrätten. 

2.2.3 Sammanfattning 

Förarbeten och utredningar 
I ett försök att redogöra för resultatet av denna studie i förarbeten och utredningar kan det 

sammanfattningsvis sägas att tolkningen av vad som kan klassas som en ”liten avvikelse” på 

intet sätt är uppenbar. En viss antydan av ramverk och hur tolkningen av begreppet ”liten av-

vikelse” ska göras finns att uttyda i hur väl åtgärden kan anses: 

 

 Överensstämma med planens syfte. (PLANENS SYFTE) 

 Att inte beröra allmänna intressen. (ALLMÄNNA INTRESSEN) 

 Bedömas som liten i kontextuell mening. (KONTEXTEN) 

 Vara godtagbar i belysning av en lämplig stadsbyggnad eller en allmänt önskvärd be-

byggelseutveckling. (SYFTE & UTVECKLING ÖVER TID) 

 Att inte ha en negativ prejudicerande verkan. (PREJUDICERANDE VERKAN) 

Jag vågar påstå att en bygglovsansökan som strider mot plan men samtidigt uppfyller ovan-

stående punkter troligen inte kommer att möta några hinder. Jag återkommer till dessa punkter 

längre fram i uppsatsen under kapitel fyra – där en djupare analys görs. 

 

Rättspraxis 
I det underlag som presenteras på Boverkets webbsida från kammarrätterna i Sverige mellan 

åren 1998 till 2011 förekommer ett stort antal fall som i någon bemärkelse innefattar en pröv-
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ning av 31 b § – eller motsvarande lagrum i tidigare lagstiftning – och begreppet ”liten avvi-

kelse”. Under min studie av rättsfall har jag upptäckt vissa generella mönster och iakttagit 

återkommande likheter. Den tydligaste uppdelningen som jag skulle vilja göra av rättsfallen är 

den mellan: 

 

 Småhus/enbostadshus, vanligen villor eller fritidshus och till dem hörande komple-

mentbyggnader som garage och friggebodar mm.  

 Flerbostadshus och till dem hörande anläggningar och komplementbyggnader, t.ex. 

sophus, parkeringsplatser och förråd mm. 

 Anläggningar, t.ex. master, plank/staket mm. 

I de rättsfall jag gått igenom samt delvis lyft fram i denna uppsats är majoritet möjliga att ka-

tegorisera under den första punkten – småhus/enbostadshus. Efter denna kategori kommer till 

antal sett anläggningar av olika slag. Fall som rör flerbostadshus är fåtaliga, i den mån de fö-

rekommer handlar de ofta om byggnadsvolym, area eller tillåten byggnadshöjd. I fallen med 

småhus är liknande tvistefrågor aktuella – men även många fall rörande bebyggelse på punkt-

prickad mark, dvs. sådan mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Ett enkelt och fram-

förallt effektivt sätt att konkretisera vad som ryms i begreppet planavvikelse är helt enkelt att 

gå till planen – desto mer reglerande en plan är desto fler åtgärder kan strida mot planen. Jag 

finner det därför inte meningsfullt att göra en lista över alla de olika typer av planavvikelser 

som kan prövas i 31 b §. Utan konstaterar att redovisade rättsfall ger en generell bild av de 

vanligast förekommande typerna av avvikelser. 

2.2.4 Analys av rättspraxis 

Under avsnitt ”2.2.3 Sammanfattning” belyser jag fem punkter som kan utgöra en tolknings-

nyckel av hur begreppet ”liten avvikelse” kan tolkas. I detta avsnitt har jag tänkt koppla dessa 

fem punkter till några av de rättsfall som avgjorts i regeringsrätten och som har blivit presen-

terade ovan i kronologisk ordning. 

 

 Överensstämma med planens syfte. 

  RÅ 1990 ref. 53 (III): Uppförande av en 1,4 meter djup balkong, vars ytterlinje låg endast 4,6 

meter från tomtgränsen, har med hänsyn till omständigheterna ansetts som en mindre avvikelse 

från planen. 

 RÅ 1991 ref. 90 (I): Med hänsyn till omständigheterna – bl.a. att tillbyggnaden skulle innebä-

ra en användning av marken för icke avsett ändamål – har åtgärden inte ansetts utgöra en 

mindre avvikelse från detaljplanen. 

 RÅ 1992 ref. 100: Åtgärden, som inte bedömts medföra sådana konsekvenser för området i 

dess helhet att avvikelsen från planen bort belysas genom planändring, har ansetts innebära en-

dast mindre avvikelse från gällande detaljplan. 
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 Att inte beröra allmänna intressen. 

 RÅ 1990 ref. 53 (II): Med beaktande av samtliga i målet föreliggande omständigheter har åt-

gärden ansetts inte utgöra mindre avvikelse från planen. 

 Bedömas som liten i kontextuell mening. 

 RÅ 1990 ref. 53 (II): Med beaktande av samtliga i målet föreliggande omständigheter har åt-

gärden ansetts inte utgöra mindre avvikelse från planen. 

 RÅ 1990 ref. 53 (III): Uppförande av en 1,4 meter djup balkong, vars ytterlinje låg endast 4,6 

meter från tomtgränsen, har med hänsyn till omständigheterna ansetts som en mindre avvikelse 

från planen. 

 RÅ 1991 ref. 90 (I): Med hänsyn till omständigheterna – bl.a. att ca 125 kvadratmeter av 

punktprickad mark skulle bebyggas – har åtgärden inte ansetts utgöra en mindre avvikelse från 

gällande detaljplan. 

 RÅ 1991 ref. 57: Överskridandet av den tillåtna byggnadsytan med 270 kvm har ansetts för 

stort för att utgöra en mindre avvikelse från planen. 

 RÅ 1991 ref. 68: Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad inte inrymma mer än en bo-

stadslägenhet. Byggnadsåtgärd avseende uppförande av huvudbyggnad med två bostadslägen-

heter har ansetts inte innebära mindre avvikelse från planen. 

 RÅ 1992 ref. 100: Åtgärden, som inte bedömts medföra sådana konsekvenser för området i 

dess helhet att avvikelsen från planen bort belysas genom planändring, har ansetts innebära en-

dast mindre avvikelse från gällande detaljplan. 

 RÅ 1993 ref. 80: Uppförande i strid med detaljplan av en garage- och förrådsbyggnad, som 

med ca 48 kvm skulle komma att förläggas på s.k. punktprickad mark, har inte ansetts innefatta 

mindre avvikelse från planen. 

 Vara godtagbar i belysning av en lämplig stadsbyggnad eller en allmänt önskvärd be-

byggelseutveckling. 

 RÅ 1990 ref. 53 (III): Uppförande av en 1,4 meter djup balkong, vars ytterlinje låg endast 4,6 

meter från tomtgränsen, har med hänsyn till omständigheterna ansetts som en mindre avvikelse 

från planen. 

 RÅ 1992 ref. 100: Åtgärden, som inte bedömts medföra sådana konsekvenser för området i 

dess helhet att avvikelsen från planen bort belysas genom planändring, har ansetts innebära en-

dast mindre avvikelse från gällande detaljplan. 

 Att inte ha en negativ prejudicerande verkan. 

 RÅ 1990 ref. 53 (I): Med hänsyn till att åtgärden skulle kunna få konsekvenser för ett större 

område har garagets placering inte ansetts utgöra en mindre avvikelse från gällande detaljplan. 
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 RÅ 1991 ref. 90 (I): Med hänsyn till omständigheterna – bl.a. att tillbyggnaden skulle innebä-

ra en användning av marken för icke avsett ändamål – har åtgärden inte ansetts utgöra en 

mindre avvikelse från detaljplanen. 

 RÅ 1991 ref. 68: Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad inte inrymma mer än en bo-

stadslägenhet. Byggnadsåtgärd avseende uppförande av huvudbyggnad med två bostadslägen-

heter har ansetts inte innebära mindre avvikelse från planen. 

Tanken med denna kategorisering är att påvisa de mönster som går att uttyda i regeringsrät-

tens avgöranden. Den vanligast förekommande punkten som jag kan identifiera är avvikelsens 

tillåtlighet i kontextuell mening. Det är också denna som är mest odefinierbar av de olika 

punkterna. Denna slutsats kan te sig logisk då förutsättningarna och kontexten i princip alltid 

är unika. 

 

Efter detta kommer punkten om planens syfte. Jag skulle dock vilja lägga samman denna 

punkt med punkten om lämplig stadsbyggnad eller en allmänt önskvärd bebyggelseutveckling 

då den senare uppstod som ett verktyg för att utsträcka planens syfte då det ändrats över tid.
53

 

Även punkten om prejudicerande verkan kan kategoriseras under planens syfte – då en änd-

ring av t.ex. ett småbostadshus inte strider mot planens syfte, men kanske en ändring av lik-

värdig sort hos alla småbostadshus i planen gör det. Annars är punkten om prejudicerande 

verkan mest aktuell i fall där flera fastighetsägare finns i samma plan, typiskt småhusområ-

den. 

 

Den punkten som förekommer i minst utsträckning är den om allmänna intressen. Det finns 

egentligen inget direkt fall som prövats mot denna punkt. Detta kan möjligen vara ett uttryck 

för det ganska tydliga ställningstagandet i förarbeten och utredningar om att en avvikelse inte 

kan anses som liten ifall den berör allmänna intressen.
54

 Denna punkt är troligen den som är 

lättast att definiera då det vanligen är lättare att upptäcka om allmänna intressen berörts då de 

ofta upplyser kommunen om detta själva. 
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3. Intervjuer 

I det tredje kapitlet kommer resultatet av genomförda intervjuer att presenteras. Svaren 

är uppdelade under kategorier och rubriker som återkopplar till frågeställningen. Kapit-

let rekommenderas till samtliga läsare, då det ger en nyanserad bild av frågeställningen. 

Min förhoppning med dessa intervjuer är att de ska fungera som ett kvalitativt komplement 

till faktagenomgången i andra kapitlet – men även att belysa och lyfta fram de problem och 

frågeställningar som kan finnas i den praktiska verkligheten. Vilka problem anser byggher-

rar/exploatörer och kommunala tjänstemän föreligger i tolkningen av begreppet ”liten avvi-

kelse”? Om och i så fall hur skiljer sig problembilden hos de olika aktörerna?  

Urval 
Urvalet av de intervjuade har jag gjort med tanken att täcka in det geografiska området som 

uppsatsen berör, dvs. Stockholm och dess kranskommuner. De intervjuade har primärt kon-

taktats via mail. I fallet med kommunala tjänstemän har jag valt att rikta in mig på bygglovs-

chefer i de tillfrågade kommunerna, då det är i bygglovskedet den legala bedömningen av 

begreppet ”liten avvikelse” görs. Hos byggherrar och exploatörer har jag som tidigare nämnt i 

uppsatsen enbart haft kontakt med JM AB, där jag intervjuat två projekt- och affärsutvecklare. 

Kommunala tjänstemän 
Stockholm stad: 

Mats Kager, Sektionschef småhus bygglovsenheten. 

 

Värmdö kommun: 

Ingmar Lönngren, Bygglovschef (tidigare stadsarkitekt Östhammar kommun). 

Byggherren/exploatören JM AB 
Björn Holmgren, projekt- och affärsutvecklare i Stockholm. 

 

Gunnar Landing, projekt- och affärsutvecklare i Stockholm. 

Frågor 
Intervjuerna har haft ett semistrukturerat upplägg, dels har de intervjuade fått svara på tio frå-

gor rörande uppsatsens frågeställning – sedan har vi också haft ett mer ostrukturerat samtal 

kring generella problem och lösningar på uppsatsens frågeställning. Frågorna och det under-

lag som presenterats för de intervjuade finns under kapitlet bilagor. 

3.1 Tolkning av lagen 

I det praktiska arbetet med plan- och byggprocessen är alla aktörer bundna av gällande lag-

stiftning och hur den tolkas – även lägre domstolsinstanser och kommuner – och därmed vilka 

möjligheter och hinder som föreligger vid markexploatering. Det är i det dagliga arbetet med 
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att applicera PBL som lagens innebörd kommuniceras mot alla aktörer som berörs av lagen. 

Det är då rimligt att anta att en nationell samsyn och likvärdig bild av lagens tillämpning bör 

föreligga. Frågan är ifall detta är ett korrekt antagande? Vid tolkningen av begreppet ”liten 

avvikelse” finns det flera källor att gå till för att finna vägledning. Jag har i kapitlet innan 

gjort en genomgång av de viktigaste: 

 

 Lagtexten 

 Förarbeten och utredningar 

 Rättspraxis 

Detta resulterade i en sammanfattning och fem konkreta punkter – en tolkningsnyckel som ger 

vägledning i de olika rekvisit som finns definierade i 31 b §. Samtliga av de intervjuade till-

styrkte dessa fem punkters giltighet. 

3.1.1 PBL och förarbeten 

Som i all lagtolkning är det oftast inte tillräckligt att endast gå till lagtexten för att finna svar 

och vägledning för det juridiska problem som ska lösas, som regel måste också genomgång av 

förarbeten och rättspraxis göras för att en någorlunda säker slutsats skall kunna dras om hur 

en legal prövning skulle utfalla.
55

 Det framgick väldigt tydligt hos samtliga intervjuade att den 

vägledning som PBL och förarbeten ger om tolkningen av begreppet ”liten avvikelse” inte 

kan anses vara särskilt tydlig.  

 

Dock framkom olika åsikter om huruvida detta är att anse som ett problem. En av de intervju-

ade ansåg att detta inte heller är lagstiftarens intention och att en tydlig definition av begrep-

pet skulle vara omöjlig att göra då kontexten kan vara väldigt olika från fall till fall.
56

 Medans 

andra ansåg att det är ett problem då det skapar en osäkerhet om vilka regler som gäller samt 

ställer höga krav på de enskilda tjänstemännen i deras bedömning.
57

  

 

Samtliga av de intervjuade från den kommunala sidan ansåg också att det inte föreligger nå-

gon skillnad mellan nya och gamla PBL i avseende hur tolkningen av begreppet ”liten avvi-

kelse” ska göras. Det som är intressant här är att de intervjuade från JM AB tycker sig ha upp-

levt en stramare tolkning av begreppet ”liten avvikelse” sedan nya PBL – de upplever också 

att det skiljer sig åt gällande erfarenhet när tolkningen från kommunernas håll görs, det är 

tydligare vad som gäller då en erfaren handläggare håller i ett ärende.
58
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3.1.2 Rättspraxis 

Samtliga av de intervjuade hade samma åsikt om att det saknas vägledning genom rättspraxis 

i fallen gällande flerbostadshus. I avseende småhus tyckte de kommunala tjänstemännen att 

rättspraxis ger god vägledning om hur begreppet ”liten avvikelse” tolkats i domstol. 
59

 

3.2 Tillämpning i praktiken 

Hur vanligt förekommande är planavvikelser i praktiken – primärt vid nybyggnation av fler-

bostadshus i nyexploateringsområden? Hur ser de olika aktörerna i plan- och bygglovsproces-

sen på begreppet ”liten avvikelse”?  

3.2.1 Förekomsten av ”liten avvikelse” 

Vid frågan om förekomsten av bygglov som avviker från plan och behandlas som ”liten avvi-

kelse” anser merparten av de intervjuade att de är vanligt förekommande.  

”När vi har arbetat fram en plan och lämnar över den till aktuell region så tar en pro-

jektledare vid, då tittar de på om de kan få in en extra lägenhet eller töja på planen för 

att passa in bättre i den fördjupade projekteringsprocessen.
60

” 

Citatet ovan ger en bild av komplexiteten i plan- och byggprocessen, när en plan är klar så tar 

själva detaljarbetet vid med att skapa en så bra produkt som möjligt för rådande marknad. Om 

detaljplanen har en hög detaljeringsgrad så finns det små möjligheter att göra avsteg utan att 

det blir en avvikelse från planen. I intervjun med projekt- och affärsutvecklarna på JM AB 

uppgav de att ungefär 75 procent av alla bygglov strider mot plan i någon bemärkelse.
61

 Den-

na bild bekräftas av Mats Kager på SBK.
62

  

 

De intervjuade från den kommunala sidan ansåg dock att det är väldigt vanligt förekommande 

att byggherrar/exploatörer försöker tillskansa sig en större byggrätt genom att medvetet pro-

jektera in mindre avvikelser som de är förhållandevis säkra på att få igenom, syftet är enligt 

dem inte alltid en bättre produkt.
63

 Ett viktigt kriterium för en avvikelses tillåtlighet och som 

lyfts fram är anledningen till avvikelsen, om det är så att ett avsteg från planen är väl motive-

rat och ligger i linje med planens syfte är risken att det inte är att se som en ”liten avvikelse” 

betydligt mindre.
64

 Överlag anser samtliga intervjuade att förekomsten av planavvikelser har 

ökat till följd av högre detaljeringsgrad av detaljplanerna. 
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3.2.2 Problem vid tillämpningen 

Det stora problemet i det kommunala perspektivet är avsaknaden av rättspraxis gällande fler-

bostadshus. Det framkommer också att det finns viss skillnad i synsätt och arbetsmetoder mel-

lan planenheten och bygglovsenheten hos SBK, ibland är det så att en avvikelse har diskute-

rats och i princip godkänts av planhandläggaren trots att den i legal mening är att anse som 

lagstridig och därmed måste prövas mot PBL.
65

 Det finns också problem vid bedömningen av 

planavvikelser vid nyexploatering då det ofta saknas externa intressenter – när det gäller små-

hus är det oftast en angränsande fastighetsägare som har starka åsikter om de förändringar 

som sker.
66

 Det finns därmed risk för att bedömningen blir mer godtycklig ifall detta externa 

intresse saknas. 

”Jag har gjort enormt stora avvikelser som jag tagit som liten avvikelse när det gäller 

flerbostadshus, det gör jag jungfruligt och utan att någon har klagat.
67

” 

… 

”Alla burspråk åkte och på något hus åkte en flygel flera meter, det tog vi som mindre 

avvikelse för det var ju planens syfte som var viktigt. Husen såg ju egentligen likadana ut 

de var ju bara nedskalade men det var ju inte en siffra rätt på planen, om vi hade räknat 

planavvikelser i procent hade de varit jättemycket.
68

” 

Citat ovan är från ett fall där JM AB hade arbetat fram flera detaljplaner i Stockholm som de 

sedan sålde till allmännyttan. När det skulle byggas hyresrätter istället för bostadsrätter vart 

det andra förutsättningar gällande gestaltning och utformning produkten arbetades om av den 

nya byggherren.
69

  

 

Alla intervjuade instämmer i att det råder ett visst mått av godtycklighet i bedömningen av 

huruvida en avvikelse är att klassa som liten eller inte. Som jag skrivit ovan så upplever de att 

det avgörande är ifall det finns externa intressenter som kan ha åsikter om tillämpningen av 

PBL. 

3.3 Förändringar och utveckling 

Samtliga av de intervjuade är förhållandevis överens om att detaljeringsgraden i detaljplaner-

na idag är högre än för tjugo år sedan. Frågan är hur denna utveckling har skett och vad som 

ligger bakom detta? Hur skall plan- och bygglovsprocessen se ut i framtiden? 

”Jag tror att det finns någon form av förtroendeklyfta. Man tror – och ibland med all rätt 

– att byggherrar utnyttjar möjligheter lite för långt och av det skälet vill styra upp pla-

nerna så att det blir som man tänkt sig och inte något annat.
70

” 
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I de olika intervjuerna är det tydligt att det finns ett bristande förtroende mellan de olika aktö-

rerna. Kommunerna anser att byggherrar och exploatörer ofta styrs av ekonomiska incitament 

och inte alltid ser till samhällsnyttan och god stadsbyggnad.
71

 Medans exploatörerna upplever 

att de är i händerna på kommunerna och att de borde ta ett större ansvar för en effektivare och 

tydligare plan- och byggprocess samt att de får olika signaler från tjänstemän och politiker.
72

 

”I Stockholm har man skapat en plansituation där man vill styra för att garantera att det 

gynnar stans utveckling och att man får de hus man vill ha. Sedan slår det så att de blir 

väldigt detaljstyrda planer och som nu när tiderna ändras och Stockholm växer vill man 

få in lägenheter och effektivisera byggnationen – det är klart då hamnar man i hantering-

en av massa avvikelser. Det är inte bara vi som vill trimma planerna utan som det är idag 

så vill politiker få in så mycket bostäder som möjligt.
73

” 

Detaljeringsgrad i detaljplaner 
På frågan om hur en effektivare plan- och byggprocess kan uppnås lämnar samtliga intervjua-

de förslag att detaljeringsgraden i detaljplanerna kunde vara lägre.  

 

Ingmar Lönngren på Värmdö kommun förespråkar att möjligheterna till prövning av en bygg-

nads gestaltning och funktion i större utsträckning ska göras i bygglovsprocessen – idag är det 

svårt att neka bygglov till en byggnad som inte strider mot plan. Om en del av gestaltningen 

från detaljplaneskedet lyftes ur och bedömdes i bygglovsskedet istället skulle en större frihet 

ges till arkitekter och byggherrar att i samråd med kommunerna utforma bebyggelse utan att 

styras så hårt av en strikt reglerad plan.
74

 

”Skälet till den hårda detaljeringsgraden på detaljplanerna är att byggnadsnämnden inte 

vågar vara tuff när det gäller bygglov, för då skulle man våga säga att det här är för fult 

vi ger inte bygglov. Det blir absurt när byggnadsnämnden vill ha färdigritade hus innan 

de godkänner en plan.
75

” 

… 

”Jag blev väldigt imponerad när jag var i Finland och pratade med dem på stadsbygg-

nadskontoret i Helsingfors – om motsvarande SAR:s ordförande och stadsarkitekten är 

överens om att ett hus är för dåligt så underkänner man det, här finns ingen appella-

tion.
76

” 

Intervjupersonerna på JM AB ser också att detaljerade planer med liten ”vingelmån” och lång 

genomförandetid skapar problem. 

”Det tar ofta lång tid att bygga sig igenom en plan, tiderna förändras det kommer t.ex. 

nya krav på tillgänglighet mm. Sådant går inte att förutse när man gör planen. Det är 

därför man vill ha lite vidlyftigare planer med större vingelmån. Men de är de ju också 

restriktiva med för då säger de bara att vi bygger större med än gång. 
77

” 
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”Det jag tycker generellt sätt är att man går alldeles för långt in på djupet i planproces-

sen, man talar t.o.m. om vad det ska vara för balkongräcken, smidesutformingar och 

snudd på anger vilka trycken det skall vara till dörrarna – lite överdrivet. Det är alldeles 

för hårt styrt i planerna.
78

” 

Samtliga intervjuade uppfattar att byggnadsnämnden fäster väldigt stor vikt vid gestaltnings-

program.  

”Alla områden som har lite högre profil som t.ex. västra Kungsholmen och Liljeholmen 

lägger man mycket kraft på att utarbeta gestaltningsprogram, de tas fram i samråd och 

alla är överens, men sen har de ingen juridisk status. Byggnadsnämnden tror dock det – 

de tycker att vi har beslutat om det här huset med det här materialet osv. När det är plan-

bestämmelserna som avgör helt och hållet.
79

” 

 

”Gestaltningsprogrammet är inte skall utan bör, men jag börjar känna mer och mer att 

det skall följas. Tittar man på exploateringsavtalen så börjar det krypa in skall istället för 

bör. Trots att gestaltningsprogrammen inte är juridiskt bindande.
80

” 

Sammanfattningsvis 
Det finns tydliga indikationer att både kommuner och byggherrar/exploatörer önskar att detal-

jeringsgraden i detaljplaner skulle minska – snarare än att begreppet ”liten avvikelse” ska 

kunna tolkas vidare. Problemet ligger nog i hur en den färdiga produkten – huset eller bygg-

naden – ska definieras och i vilket skede – samt hur bedömningen runt bygglov ska ske. 
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4. Slutsats 

I det sista kapitlet knyter jag ihop säcken. En slutsats som knyter an till den inledande 

frågeställningen presenteras. Jag kommer också beröra vidare frågeställningar och för-

slag på kompletterande studier inom området. 

När jag började med denna uppsats i mars 2012 så hade jag som intention att göra en fallstu-

die kring begreppet ”liten avvikelse” – primärt gällande flerbostadshus i nyexploateringsom-

råden. Jag insåg dock snabbt att det skulle bli svårt att lyckas få fram den mängd adekvata fall 

på så kort tid som uppsatsen skulle behöva för att vara tillräckligt kvantitativ – så att någon 

form av generell slutsats skulle kunna dras. Det hela landade istället i en utökad analys av 

förarbeten, utredningar och rättsfall kompletterat med en kvalitativ intervjustudie. I denna 

uppsats har jag försökt att ge vägledning i hur begreppet ”liten avvikelse” kan tolkas med 

bakgrund av de analyser och studier som jag ovan nämnt. Nedan presenterar jag de slutsatser 

jag kommit fram till. 

4.1 Begreppet ”liten avvikelse” 

Problemet med att ge en klar definition av vad som ryms inom begreppet ”liten avvikelse” när 

det gäller flerbostadshus är att det saknas en övergripande rättspraxis på området. Då lagdefi-

nitionen rymmer stor tolkningsmån är det av central betydelse att rättspraxis ger vägledning.
81

 

Detsamma gäller förarbeten och utredningar, i nya PBL så tillförs ingen information av vikt 

kring begreppet ”liten avvikelse” – utan propositionen föreslår att tolkningen från tidigare 

PBL ska fortsätta gälla.
82

 Största skillnaden mellan gamla och nya PBL är ändringen av orda-

lydelsen ”mindre avvikelse” till ”liten avvikelse”.
83

 Slutsatsen är helt enkelt att det finns väl-

digt lite stöd för de som skall bedöma ifall en planavvikelse är att anse som ”liten” i legal me-

ning.
84

 

4.1.1 Tolkningsnyckel 

I denna uppsats har jag gjort en genomgång av de förarbeten och utredningar som berör be-

greppet ”liten avvikelse”. Som jag tidigare nämnt är avsaknaden i princip total när det gäller 

rättspraxis på området avseende flerbostadshus. Därav har jag försökt uttolka de rekvisit som 

ryms i 9 kap 31 b § PBL – dvs. tyda lagstiftarens intentioner om hur lagrummet ska tolkas. 

Detta arbete resulterade i en tolkningsnyckel med fem rekvisit som kan ge god vägledning i 
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huruvida en planavvikelse är att anse som ”liten” definitionsmässigt enligt PBL. Det jag 

kommit fram till är att en planavvikelse bör anses som ”liten” ifall den inte strider mot några 

av följande rekvisit/villkor: 

 

  Överensstämma med planens syfte. (PLANENS SYFTE) 

 Kanske det mest centrala villkoret, dock ryms en stor mån av tolkning i detta 

rekvisit. Det står dessutom uttryckt i lagtexten att en avvikelse måste vara för-

enlig med planens syfte.
85

  

 Att inte beröra allmänna intressen. (ALLMÄNNA INTRESSEN) 

 Ett centralt villkor som kommer till tydligt uttryck i förarbetena till gamla 

PBL, en avvikelse kan aldrig anses som liten då den berör allmänna intressen. 

Detta är ett uttryck för det demokratiska inflytandet som ska genomsyra plan- 

och byggprocessen i PBL.
86

  

 Bedömas som liten i kontextuell mening. (KONTEXTEN) 

 Detta villkor kommer inte till tydligt uttryck i något av förarbetena men går att 

utläsa mellan raderna, t.ex. en extra våning på ett 20 våningshus kanske kan 

ses som en ”liten avvikelse” i en viss kontext – medans en extra våning på ett 

tvåvåningshus troligen inte kan klassas som en ”liten avvikelse”. 

 Vara godtagbar i belysning av en lämplig stadsbyggnad eller en allmänt önsk-

värd bebyggelseutveckling. (SYFTE & UTVECKLING ÖVER TID) 

 Detta något svårdefinierade villkor kommer till uttryck i SOU 1994:36 ”Miljö- 

och fysisk planering”.
87

  Vissa detaljplaner visade sig utgöra hinder för en all-

mänt önskvärd bebyggelseutveckling – istället för att ändra detaljplanen så fö-

respråkar utredningen att vissa typer av planavvikelser kan godkännas med 

stöd i detta resonemang, t.ex. om en detaljplan endast tillåter bostäder i ett 

kvarter ska det ändå vara möjligt att öppna en lite cykelverkstad eller ett mind-

re närlivs. 

 Att inte ha en negativ prejudicerande verkan. (PREJUDICERANDE VERKAN) 

 Ett grundläggande villkor i svensk lagstiftning – och en del av svensk grundlag 

är den s.k. likabehandlingsprincipen, dvs. alla ska vara lika inför lagen. Detta 

skapar analogt problem om en planavvikelse godkänns i ett fall – när sedan in-

tilliggande fastighetsägare i likvärdig kontext önskar genomföra en liknande 

avvikelse. T.ex. en fastighetsägare i ett småhusområde vill bygga ett planstri-

digt plank, kommunen godkänner detta då de anser att avvikelsen är ”liten” – 

men när resterande tjugo fastighetsägare i området önskar genomföra samma 
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åtgärd är den totala avvikelsen från plan troligen inte möjlig att anse som ”li-

ten”. 

4.2 Olika synsätt 

I avsnittet ovan framgår lagstiftarens intentioner kring begreppet ”liten avvikelse”. Under den 

intervjustudie jag gjort har det delvis kommit fram en annan bild av hur PBL används i prak-

tiken. Analysen kring orsaken till detta är återigen den avsaknad av rättspraxis som föreligger 

gällande flerbostadshus i nyexploateringsområden. Då kommunala tjänstemän har litet stöd i 

hur tolkningen av planavvikelser ska göras får andra faktorer en betydande roll. 

 

 Handläggarnas erfarenhet/bakgrund 

 Kommunens arbetsmetod/praxis 

 Politikers vilja 

 Relationer till byggherrar/exploatörer 

 Allmänhetens/sakägares intresse 

I vissa exempel som framkom under intervjuerna visade det sig att väldigt stora avvikelser 

tillåtits då t.ex. allmänhetens/sakägares intresse varit litet och politikers vilja till att godkänna 

avvikelsen varit stor.
88

 Risken är att dock att kommunala tjänstemän hamnar i en konstig sits 

när de försöker hitta lagstöd till dessa avvikelser – resultatet är att lagtolkningen blir väldigt 

godtycklig.
89

 Byggherrar/exploatörer känner vanmakt över att beslutet är godtyckliga och 

saknar konsekvens – både geografiskt men även mellan olika handläggare och tillfällen – och 

därför orsakar onödigt förhandlande och diskuterande med tidförluster och minskad effektivi-

tet som följd.
90

  

 

Det råder också olika syn på vilka dokument som indirekt är styrande i plan- och lovproces-

sen, alla av de intervjuade upplever att byggnadsnämnden lägger stor vikt vid att gestaltnings-

program följs om det finns ett framtaget. Byggherrar upplever att bygglovsprövningen i vissa 

fall görs mot gestaltningsprogrammet snarare än mot detaljplanen, detta trots att detaljerings-

graden i de nya detaljplanerna är väldigt höga.
91

 

 

Sammantaget så skapar rådande förutsättningar stor sannolikhet till en godtycklig bedömning 

av hur begreppet ”liten avvikelse” tolkas i praktiken. Då det är många intressenter med olika 

avsikter och mål så är det av extra stor vikt att spelreglerna är tydliga för att säkerställa rätts-

säkerheten. Men slutsatsen i denna uppsats är det motsatta.  
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4.3 Diskussion 

Det kanske mest intressanta resultatet i min studie är att samtliga av de intervjuade tycker att 

detaljeringsgraden i nya detaljplaner är för hög. Detta kan ju te sig lite konstigt då kommunala 

tjänstemän som genom det kommunala planmonopolet har makt över planläggningen och 

därmed stor möjlighet att påverka detaljplanernas innehåll tycker att de är för detaljerade. 

Dock ska det förtydligas att de intervjuade personerna i denna uppsats från den kommunala 

sidan arbetar på bygglovsenheten. Det är möjligt att tjänstemän på planenheterna hade resone-

rat annorlunda. 

 

När jag frågade de intervjuade om tänkbara förändringar av tolkningen kring begreppet ”liten 

avvikelse” och plan- och bygglovsprocessen framkom det att de hellre skulle se mer generella 

detaljplaner än en vidare tolkning av begreppet ”liten avvikelse”. Detta är ganska logiskt då 

det kan te sig rationellt att angripa ”problemet” vid roten istället för att tillåta större avsteg 

från detaljplanerna. Analogt – om detaljplanerna var mindre styrande så skulle det finnas färre 

avvikelser att ta ställning till. 

4.4 Vidare studier 

Under mitt arbete med denna uppsats har jag snubblat över flera intressanta frågeställningar 

och även känt att spår i min egen uppsats skulle kunna utvecklas. Som uppslag för vidare stu-

dier på denna uppsats skulle det vara av stort intresse att göra en kvantitativ studie i vilka 

planavvikelser som har tillåtits vid olika bygglovsprövningar, finns det regionala skillnader, 

vilka faktorer spelar in vid bedömningen av planavvikelser? En sådan studie skulle vara in-

tressant för att testa validitet och reliabilitet av mina slutsatser. 

 

Ett annat uppslag för vidare studier är att undersöka detaljeringsgraden i nya detaljplaner och 

anledningarna till varför de ser ut som de gör. Är det så som jag har kommit fram till i denna 

uppsats att det råder nästintill konsensus hos branschens aktörer om att detaljplanerna som tas 

fram idag är för detaljerade?  
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Bilagor 

Förarbeten och utredningar 

 

Prop. 1985/86:1 s.714 

Utredningens förslag innebär att en mindre avvikelse från planen ska kunna göras, om avvikelsen är 

förenlig med planens syfte. Uppenbarligen har meningen varit att begränsa möjligheten till avsteg från 

planen i förhållande till vad som förekommer i dag. Uttrycket "mindre avvikelse" tyder på detta. Öns-

kemålet om ett förbättrat medborgarinflytande har givetvis spelat in här. En fördel med en sådan be-

gränsning är att man undviker att få så många situationer där planerna efter genomförandet inte avspeg-

lar de faktiska förhållandena på marken. Den alternativa beslutsform som utredningen anvisar är att en 

ansökan om en större avvikelse från plan ska behandlas som s.k. enkel detaljplaneändring. 

Flera remissinstanser har vänt sig mot förslaget att inskränka möjligheterna att direkt i bygglovsärenden 

göra avvikelser från planen. Min uppfattning är att möjligheterna till avsteg bör vara ungefär desamma 

som motsvarar lagstiftarens mening med de nu gällande reglerna. Att alltid tvingas att ändra planen an-

ser jag vara onödigt komplicerat. Samtidigt instämmer jag i utredningens bedömning att avvikelser som 

får konsekvenser för ett större område bör belysas genom planändring. Mot den bakgrunden har i femte 

stycket föreskrivits att det ska vara fråga om mindre avvikelse. Smärte avsteg t.ex. att placera en bygg-

nad någon meter in på s.k. punktprickad mark – bör enligt min mening kunna medges med stöd av fem-

te stycket. Andra exempel kan vara att överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd är påkallat av 

byggnadstekniska eller andra skäl eller att överskridande av tillåten byggnadsarea är motiverat för att en 

bättre planlösning ska kunna uppnås. Däremot är femte stycket naturligtvis inte tillämpligt, om någon 

vill använda marken för ett i planen icke avsett ändamål. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att avvikelser, som på grund av femte stycket inte kan medges i 

det enskilda bygglovsärendet, i många fall torde kunna handläggas enligt bestämmelserna om s.k. en-

kelt planförfarande i 5 kap, 28 §. 

Prop. 1989/90:37 s.50-57 

Mitt förslag: Gällande bestämmelser behålls oförändrade i fråga om förutsättningar för bygglov eller 

marklov när en sökt åtgärd avviker från planen eller områdesbestämmelserna. 

Att en fastighet, byggnad eller annan anläggning avviker från en plan eller en tomtindelning ska inte 

hindra bygglov för nya åtgärder, om avvikelserna är endast mindre och förenliga med planens syfte. Om 

bygglov söks för en åtgärd på en sådan fastighet, byggnad eller annan anläggning, ska en samlad be-

dömning göras av de avvikande åtgärder för vilka lov söks och de som tidigare godtagits. 

Remissinstanserna: Godtar i princip promemorieförslaget. Några remissinstanser föreslår dock att lagen 

ändras så att begreppet "mindre avvikelser" vidgas. 



Bilagor 

40 

 

Jag vill tillägga att en av de bärande principerna i PBL är att värna om och öka medborgarinflytandet i 

fråga om närmiljöns utformning. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i all den enligt tidigare praxis vida möj-

ligheten att ge dispens från planbestämmelser i princip avskaffades genom PBL och ersattes med en 

möjlighet att ändra detaljplaner genom s.k. enkelt planförfarande. Det är enligt min mening av väsentlig 

betydelse att denna grundval för PBL (Prop. 1989/90: 37) inte urholkas. Enligt min mening kan en stor 

del av de problem som anses följa med att dispensmöjligheten slopats lösas genom att bestämmelserna 

om enkelt planförfarande tillämpas på avsett sätt. Jag avser därför att noga följa utvecklingen både vad 

gäller myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om mindre avvikelser från plan och användning-

en av enkelt planförfarande. 

… 

Den nuvarande möjligheten att vid bygglov eller marklov medge mindre avvikelser har sin grund i att 

det i praktiken ofta inträffar att en detaljplan eller fastighetsplan inte kunnat utarbetas med ett sådant 

förutseende att det inte på någon punkt uppstår behov av en avvikelse när de olika projekt som planen 

avser kommer till lovstadiet. Vid projekteringen kommer det många gånger fram önskemål om ändrade 

lösningar på grundläggnings-, tillgänglighets- och säkerhetsfrågor, tekniska anläggningar m.m. beroen-

de på att kunskaperna i olika avseenden växer under tiden arbetet fortskrider. Därav föranledda för-

skjutningar av byggnadskroppar, till- eller nybyggnader för sophantering, trappor, hissar och transfor-

matorer m.m. är ofta inte förenliga med en strikt tillämpning av planen. Komplexa och stora projekt in-

nebär ofta större avvikelser än små projekt. Härtill kommer att den befintliga bebyggelsen kontinuerligt 

behöver kompletteras med nya funktioner eller kvaliteter beroende av samhällsutvecklingen. Det är bl.a. 

mot denna bakgrund bestämmelsen om mindre avvikelser som är förenliga med planens syfte ska ses. 

Som framgår av vad jag tidigare sagt har befogenheten att medge avvikelser från (Prop. 1989/90: 37) 

planer och områdesbestämmelser enligt PBL-propositionen sina klara gränser, vilket motiveras främst 

med tanke på medborgarinflytandet (s. 713 f.). Avsteg som inte ligger i linje med planens syfte får såle-

des inte medges. I sådana fall krävs det en planändring. Detsamma gäller alla avsteg som inte är att anse 

som "mindre", även om de skulle vara förenliga med planens syfte. Ordet mindre har vid tillämpningen 

ibland uppfattats som synonymt med ordet liten i absolut mening. Detta har då lett till en diskussion om 

t.ex. hur många kvadratmeter en avvikelse ska få omfatta för att vara "mindre". Detta har givetvis inte 

varit avsikten vid bestämmelsens utformning. uttryckssättet anger ju att avvikelsen ska vara "mindre", 

dvs. avvikelsen ska bedömas relativt i förhållande till omständigheterna i varje enskilt fall. 

… 

För att man ska kunna tala om avvikelser krävs det att byggnadsföretaget otvetydigt skiljer sig från pla-

nens innehåll. Själva ritnoggrannheten kan t.ex. ge utrymme för tolkningar när mätningar görs från 

plankartan. Jag delar därför den uppfattning som kommit till uttryck i promemorian att t.ex. en bygg-

nadshöjd mot denna bakgrund måste anses planenlig inom en marginal på några decimeter. Normalt bör 

samma tolkningsmån gälla för vanliga utskjutande byggnadsdelar såsom burspråk, ventilationsanord-

ningar och små takkupor för t.ex. ledljus till vind. Det ligger emellertid i sakens natur att det är angelä-

get att tillämpa en snäv tolkning i sådana avseenden av planen antingen det är frågan om att pröva inne-

hållet i en ansökan om lov eller att pröva frågan om behovet av en förklaring om planavvikelsen, efter-

som ingen motpart till sökanden kommer till tals i ett ärende där den sökta åtgärden bedöms som plan-

enlig. 

… 
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Byggnadsåtgärder som inte kan anses planenliga utgör "avvikelser". Innan lov för sådana åtgärder läm-

nas ska kända sakägare, berörda bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt hyresgästernas orga-

nisationer eller föreningar beredas tillfälle att yttra sig innan eventuellt bygglov lämnas (8 kap. 22 §). Så 

som uttalats i promemorian ligger det i syftet med PBL:s regler om medborgarinflytande att ingen åt-

gärd bör kunna rymmas inom begreppen "mindre avvikelser" eller "förenliga med syftet med planen", 

om åtgärden har intresse för en bredare allmänhet eller en vidare krets än den som i enlighet med vad 

jag nyss nämnde ska beredas tillfälle att yttra sig. 

… 

Vid prövningen bör särskilt övervägas i vilken mån och på vad sätt godtagandet av planavvikande åt-

gärder kan få prejudicerande effekter och om detta påverkar kretsen av berörda. En åtgärd som i och för 

sig är "mindre" på en fastighet kan t.ex. leda till en oacceptabel miljöförändring, om åtgärden upprepas 

på alla fastigheter inom ett helt grupphusområde. 

… 

Av förarbetena till PBL kan utläsas att prövningen av om en avvikelse kan medges i första hand ska gö-

ras mot syftet med planen. En tydlig planbeskrivning kan härvid underlätta bedömningen. Ett uttalat 

syfte med en plan måste alltid beaktas. I ett område avsett för både friytor och parkering kan man därför 

t.ex. inte genom bygglov låta parkfunktionen trängas ut av det förhållandet all bilplatsbehovet vuxit 

med åren. En sådan förändring måste beslutas som en planfråga. Syftena med en plan kan även finnas 

underförstådda. Detaljer, som exempelvis förgårdsområdens bredd eller andelen tomtyta som får be-

byggas, bör bedömas mot bakgrund av sedvanan vid tiden för planläggningen. Ibland kan planens syfte 

framgå av handlingarna i en annan plan. Del kan gälla t.ex. trafikbehov och kundunderlag till en bensin-

station eller en butik, som måste bedömas mot alla planer för området. 

Bakom PBL-reformen ligger en önskan att göra det möjligt med lokala variationer och anpassningar. 

Frågan huruvida avvikelser ska betraktas som mindre bör därför inte bedömas i absolut bemärkelse. 

Avvikelsens art och storlek måste bl.a. relateras till skalan och karaktären hos miljön. Miljöns karaktär 

får inte förändras. En mindre förskjutning av en fasad i en känslig gatubild kan sålunda innebära en 

större planavvikelse än en betydligt större förskjutning av byggrätten i ett storskaligt industri- eller 

hamnområde. Utplacering av byggnader för att tillgodose den allmänna nyttan (t.ex. transformatorer 

och toaletter) eller trevnaden (t.ex. kiosker och uteserveringar), bör i många fall kunna bedömas som 

mindre avvikelser, såvida inte läget är så känsligt att en planändring behövs. Frågan om en avvikelse 

ska godtas måste alltid bedömas från fall till fall. Sålunda kan en större ökning av byggnadsytan godtas 

inom ett villaområde med stora tomter medan en betydligt mindre ökning i ett område för fritidshus inte 

är godtagbar, om den ökar möjligheterna till permanentboende inom området. Vissa verksamheter som 

inte är störande och som kan betraktas som bostadskomplement kan godtas i områden för bostadsända-

mål. Vidare kan i t.ex. en relativt stor utvidgning av handelsytan inom ett citykvarter i vissa fall betrak-

tas som en mindre avvikelse, medan en blygsam ökning av säljytan för livsmedel i en bensinstation kan 

äventyra dagligvaruförsörjningen i ett närbeläget bostadsområde och därför böra beslutas i plan. 
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”Bygg – helt enkelt” – SOU 2008:68 s.171-178 

PBL-kommitténs förslag (sid. 615 ff.) går ut på att mindre avvikelser från detaljplan får medges enbart 

om de är motiverade av de tekniska egenskapskraven eller av andra särskida skäl. Bakgrunden till den-

na begränsning angavs vara att erfarenheter från praktiken visade på tydliga tendenser till allt större av-

vikelser i strid mot planbestämmelser. Samtidigt noterade kommittén att de lagliga möjligheterna att 

göra undantag från planer uppfattades som alltför begränsande vid bygglovsprövningen, eftersom sy-

stemet onödigtvis ställde krav på resurskrävande planändringar för lämpliga åtgärder. 

… 

Remissutfallet är långtifrån entydigt. Det finns vissa instanser som ställer sig bakom PBL-kommitténs 

förslag och det finns andra – t.ex. Bergs, Bräcke, Åre och Enköpings kommuner – som önskar att det 

införs ett vidgat utrymme för planavvikelser. Även den åsikten finns företrädd att ingen ändring bör gö-

ras i nuvarande bestämmelser. 

… 

En stor del av dagens detaljplaner växer fram i samförstånd med byggherrar och exploatörer. Planerna 

utformas så att de blir ”skräddarsydda” för ett bestämt projekt. Ofta ändras detta projekt under projekte-

ringen så att det inte längre stämmer överens med den antagna planen. Kravet på bundenhet till planen 

kan knappast anses vara motiverat när förändringarna är av den arten att grannar, medborgare och läns-

styrelsen m.fl. inte rimligen kan ha några invändningar mot förändringarna. Även den enkla planänd-

ringsprocess som vi har föreslagit ovan (avsnitt 3.5) blir i detta läge onödigt fördröjande och fördyran-

de. Den nu beskrivna, projektinriktade planprocessen kan antas komma att bli rådande även i framtiden, 

varför ändringsbehov kan tänkas uppkomma ganska snabbt efter planens tillkomst. 

… 

Vi har funnit att ett användbart begrepp i en ny specialregel för avsteg från detaljplaner kan vara ”god-

tagbar avvikelse” från planen. Vad som ska anses vara godtagbart bör bedömas med beaktande av både 

avvikelsens omfattning och åtgärdens syfte. Skillnaden gentemot gällande rätt ligger därmed både i av-

vikelsens tillåtna storlek – avvikelsen behöver enligt förslaget inte vara ”mindre” – och i åtgärdens syfte 

i förhållande till planens syfte. Det blir ingen absolut bundenhet till planens syfte, utan man bör rentav 

ibland kunna medge åtgärder som faktiskt strider mot detta. 

Vad som bör vara avgörande är om man vid en samlad avvägning mellan å ena sidan den sökta åtgär-

dens vikt och å andra sidan graden av aktualitet i planens syfte kan finna åtgärden vara godtagbar i be-

lysning av en lämplig stadsbyggnad eller en allmänt önskvärd bebyggelseutveckling. Med andra ord – 

prövningen bör göras snarare utifrån ett nutida synsätt och inte strikt efter planförfattarens intentioner i 

förfluten tid. Just i detta ligger det nya synsättet. Som exempel på vad som bör kunna tillåtas genom 

bygglov kan nämnas att etablera en liten butik i ett bostadsområde eller en cykelverkstad inom ett om-

råde, avsatt för handelsändamål. Stockholms stad har i sitt remissvar som exempel fört fram sophus, 

tvättstugor, cykelförråd och andra anläggningar på punktprickad mark. Bullerreducerande plank i strid 

mot plan har nämnts av Länsstyrelsen i Stockholms län. Åre kommun har pekat på ”viss ändrad an-

vändning, dvs. när omgivningen inte påverkas genom ökad störning och det handlar om närliggande 

verksamheter som kontor – handel – hantverk – ej störande småindustri eller boende – fritidsboende – 

stugby – litet hotell, dvs. där förändringen endast har marginell betydelse för omgivningen.” 
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… 

Lagtexten bör således utformas så att den medger att byggnadsnämnden kan lämna bygglov till åtgärder 

som strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, om åtgärden är godtagbar med hänsyn till 

dess omfattning och planens syfte. En förutsättning bör dock vara att åtgärdens tillkomst kan prövas 

utan föregående plan-ändring enligt detaljplanekravet i 5 kap. 1§. Däremot bör en prövning i ett bygg-

lovsärende – liksom hittills – vara möjlig i de fall där den sökta åtgärden kan tänkas inverka på omgi-

vande fastigheters förhållanden i form av försämrad utsikt, ökat buller, sämre ljusförhållanden och dy-

likt. Det är med andra ord fråga om tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 2 §. På vanligt sätt blir 

grannarna sakägare och får tillfälle att yttra sig i bygglovsärendet. De har också rätt att överklaga ett bi-

fall till ansökan. 

… 

I sammanhanget bör också uppmärksammas, att frågan om att något vidga möjligheterna till avvikelser 

från detaljplan har varit aktuell i reformarbetet redan tidigare, utan att det har lett till lagändring. Plan- 

och bygglagutredningen tog nämligen upp saken i sitt betänkande Miljö- och fysisk planering (SOU 

1994:36), varvid utredningen anförde bl.a. följande (s. 267).  

Som jag nyss framhöll torde många ensidigt utformade planbestämmelser ha tillkommit av slentrian. 

Om frågan hade övervägts noggrannare vid antagandet av planen, kan det antas att många planer skul-

le ha lämnat utrymme för åtminstone en viss begränsad funktionsblandning. Det kan därför inte alltid 

förutsättas att det skulle strida mot planens syfte att t.ex. en mindre servicebutik, en handelslokal eller 

ett kontor inreds i ett bostadsområde. 

Utredningens förslag var att den aktuella bestämmelsen skulle förses med ett tillägg med innebörden att 

mindre avvikelser skulle vara tillåtliga, ”om avvikelserna med hänsyn till åtgärdens påverkan på om-

givningen är förenliga med syftet med planen.” Enligt vår mening är de fall som utredningen anförde år 

1994 goda exempel på vad som borde kunna tillåtas inom ramen för ett bostadsändamål, trots att de 

nämnda funktionerna normalt inte betraktas som bostadskomplement i strikt bemärkelse. 

 

Rättsfall 

 

Kammarätten 
 

KR i Stockholm 1998-03-03 (mål nr 396-1997, avd 6): Byggnadsnämnden beviljade bygglov för ny-

byggnad av enbostadshus. Grannarna klagade och anförde att det skulle bedrivas religiös verksamhet i 

det planerade huset och att sådan verksamhet var olämplig p.g.a. ökad biltrafik. Enligt planen fick det i 

aktuellt område endast uppföras byggnader för bostadsändamål men även under vissa förutsättningar 

fick byggnad inredas för hantverkeri eller därmed jämförligt ändamål. Kammarrätten ansåg att byggna-

den stred mot detaljplanen och att det inte var fråga om en mindre avvikelse. 
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KR i Göteborg 1998-03-04 (mål 950-1997 avd 1): Inom dp. Inte bygga närmare tomtgränsen än 1,5 

m. Aktuell förrådsbyggnad låg 1,1 m från gränsen. Enligt dp inte bygga större yta än 124,75 kvm, aktu-

ellt förråd överstiger med 10.3 kvm (=8,3 %). Lst ansåg inte detta vara mindre avvikelse enligt 8:11. 

KR instämde i Lst bedömning. 

KR i Stockholm 1998-03-09 (mål nr 1895-1994, avd 3): Bygglov beviljades ej för höjning av till-

byggnads tak. Länsstyrelsen fann att den begärda höjningen av taket inte stred mot detaljplanen men att 

den sökta förändringen skulle innebära att byggnaden inte utformades på ett sätt som var lämpligt med 

hänsyn till stadsbilden. Beslutet att vägra bygglov skulle därför stå fast. Kammarrätten konstaterade att 

tillbyggnadens gavelbredd var större än det ursprungliga husets gavelbredd, varför det sökta bygglovet 

stred mot de planbestämmelser som skulle tillämpas inom området. Avvikelsen kunde inte betraktas 

som mindre eller förenlig med planens syfte. Kammarrätten fann därför att bygglov inte kunde lämnas. 

KR i Sundsvall 1998-05-14 (mål nr 1019-1021-1996, avd 1): Byggnadsnämnden beslutade att bevilja 

bygglov för ett enbostadshus. Grannarna klagade och ansåg att byggnaden stred mot detaljplanen och 

byggnaden medförde olägenheter. Kammarrätten konstaterade att byggnadsytan med ca 5 procent 

överskred den enligt planen högsta tillåtna byggnadsytan och att avståndet mot tomtgräns överskreds 

med tre decimeter. Kammarrätten fann dock att planavvikelsen fick anses som en mindre avvikelse för-

enlig med planens syfte och att byggnaden inte genom sin placering och utformning medförde olägen-

heter för grannarna. Hinder för bygglov förelåg därför inte. 

KR i Göteborg 1999-04-14 (mål nr 2954-1998, avd 2): Byggnadsnämnden avslog en ansökan om 

bygglov för ändrad användning av flerbostadshus eftersom byggnadsnämnden ansåg att åtgärden stred 

mot detaljplanens bestämmelse om att nödvändigt utrymme för vindskontor på vinden skulle kunna till-

godoses. Ansökan avsåg en bostadslägenhet som skulle inredas i ett befintligt vindsutrymme som tidi-

gare hade använts som lägenhetsförråd men som stod tomt eftersom lägenhetsförråden hade flyttats till 

källaren. Kammarrätten ansåg att vindskontor kunde jämställas med lägenhetsförråd, att vind inte kunde 

ersättas med förråd i källare och att en sådan läsning inte medgavs, men att den ändrade placeringen 

kunde anses som en mindre avvikelse förenlig med planens syfte. Skäl att vägra bygglov förelåg därför 

inte. 

KR i Göteborg 1999-04-19 (mål nr 7906-1998, avd 5): Byggnadsnämnden beviljade bygglov för upp-

förande av ett bostadshus. I bygglovet medgavs avvikelser från detaljplanen beträffande byggnadshöjd, 

våningsantal och storleken på takkupa. De klagande motsatte sig att avvikelse från detaljplanen med-

gavs och ansåg att byggnaden inte var anpassad efter omgivande bebyggelse samt att byggnaden skulle 

skymma utsikten från omgivande fastigheter. Kammarrätten fann vid en sammantagen bedömning att 

hinder mot bygglov inte förelåg. 

KR i Göteborg 2000-02-07 (mål 6295-1999, avd 6): Bygglov för flerbostadshus inom detaljplan. är 

det enligt planen och förenligt med kraven i 3 kap? Enligt dp var maximal area 1950 kvm. Klaganden 

ansåg att den var 29 kvm för stor, byggherren 9 kvm. KR fann att en avvikelse på mellan 0,5-1,5 % är 

sådan mindre avvikelse att bygget ändå kan anses planenligt. 

KR i Göteborg 2000-11-07 (mål nr 3501-2000, avd 2): Byggnadsnämnden beslutade med avvikelse 

från gällande detaljplan att bevilja nybyggnad av fem parhus och fem förrådsbyggnader på två fastighe-

ter. Ägare var en bostadsrättsförening. På den ena fastigheten överskrids högsta tillåtna byggnadshöjd 

genom att takkupor medgivits. KR finner att det är en sådan mindre avvikelse som inte utgör hinder för 
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bygglov. På den andra fastigheten överskrids största tillåtna byggnadsarea med 560 m². Det meddelade 

bygglovet strider därför mot detaljplanen och avvikelsen ryms inte inom vad som kan avses utgöra 

mindre avvikelse från planen enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket, PBL. Bygglovet ska undanröjas. En le-

damot var skiljaktig. Domen har vunnit laga kraft. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. 

KR i Jönköping 2001-06-29 (mål 2638-1999, avd 2): Bygglov ansåg inte kunna beviljas för ett ute-

rum, inglasat och överbyggt med tak. Den nya detaljplanen för området skulle tillämpas. Enligt praxis 

är det detaljplanen som är i kraft när prövningen sker som ska tillämpas. Enligt den nya detaljplanen in-

nebär uterummet att högsta medgivna byggnadsarea överskrids med 12 procent. KR ansåg att ett godta-

gande av en överyta av denna storlek kan få prejudicerande effekt. Därför kunde det inte anses vara en 

mindre avvikelse förenlig med planens syfte. En ledamot var skiljaktig. 

KR i Göteborg 2004-04-14. (Mål 1456-04, avd 2): En förhållandevis stor yta av en tillbyggnad har 

placerats på mark som inte får bebyggas enl. dp och det är tveksamt om avvikelsen kan anses som 

mindre. Grannen har dock inte haft något att erinra mot åtgärden. Det faktum att grannens yttrande in-

hämtades på felaktig blankett ändrade inte Lst:s uppfattning att kommuniceringsskyldigheten enligt 

PBL 8:22 uppfyllts. Med hänsyn till samtliga omständigheter ansåg Lst att avvikelsen kan accepteras 

och att tillbyggnaden inte utgjorde betydande olägenhet för grannen. Lst:s  beslut överklagades, med 

stöd av övergångsbestämmelserna till SFS 1995:1730, till KR som avslog överklagandet. 

KR i Stockholm 2005-12-07 (mål nr. 6783-03, avd. 01): Bn beviljar bygglov för påbyggnad av fler-

bostadshus med en våning. Av beslutet framgår att undantagsbestämmelser i dp har tillämpats. Dp har 

bestämmelser om bl.a. högsta tillåtna byggnadshöjd och antal våningar. Redan idag skiljer sig huset 

från vad som föreskrivs i dp då det har sex våningar i stället för föreskrivna fem. Sökanden menar att 

åtgärden syftar till att bidra till att lösa den svåra bostadssituationen i Stockholm. KR hänvisar till prop. 

och till RÅ 1991 ref. 68 och finner att frågan bör lösas genom planändring. Avvikelsen utgör inte en 

mindre avvikelse från detaljplanen och bygglov ska därmed inte beviljas. Mot bakgrund av utgången i 

målet anser KR att den kommuniceringsbrist som förevarit inte föranleder någon åtgärd. 

KR i Göteborg 2006-05-12 (mål nr 7666-05, avd. 1): En byggnad med trapphus som liknar ett fyrtorn 

har uppförts i område avsett för hamn- och kontorsverksamhet. Trapphuset avviker från dp angående to-

talhöjd (1,5 m för högt) och takvinkeln. Enligt KR:s uppfattning är trapphuset utformat på sätt som är 

väl anpassat till den omgivande miljön. Vid en helhetsbedömning finner KR att trapphusets utformning 

utgör en mindre avvikelse från dp, förenlig med dess syfte. Trapphuset medför inte betydande olägen-

heter för de klagande. (LR hade annan uppfattning.) 

KR i Göteborg 2011-02-02, (mål nr 3441-19, avd. 1): Bn avslog ansökan om bygglov för inglasning 

av takterrass på flerbostadshus i tre våningar. Enligt bn strider åtgärden mot dp och kan inte anses vara 

en mindre avvikelse eftersom den strider mot kvalitetsprogrammet samt planbestämmelsen om tillåten 

samlad byggnadsvolym för vindsvåningar. Dp innehåller bestämmelser om vindsbostäder, hur stora de 

får vara och hur de får utformas. KR hänvisar till Svensk Standard SS 21054:2009 och gör beräkning av 

både byggnadens och våningens area. KR hänvisar till RÅ 1995 ref. 23 och RÅ 1999 ref. 53. Oavsett 

om balkongerna medräknas i byggnadsarean kommer den tilltänkta byggnationen att avvika från dp 

(23% resp. 33%). Avvikelsen kan, enligt KR, inte anses vara mindre, hänvisning till RÅ 1991 ref. 57. 

Bygglov för tillbyggnaden kan därför inte medges. 



Bilagor 

46 

 

KR i Göteborg 2011-01-14, (mål nr 3505-10, avd. 1): Byggnadsnämnden (bn) medgav avvikelse från 

detaljplanen och beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Grannar överklagade beslutet. En-

ligt detaljplanen får byggnad ha en våning och byggnadshöjden uppgå till 4,5 meter. Till följd av fron-

tespiserna kommer byggnaden att bli cirka 6,5 meter hög och innehålla två våningar. Den strider därför 

mot detaljplanen. Vid bedömning av frågan om mindre avvikelse hänvisar KR till RÅ 1997 not. 66. KR 

skriver att frontespiser, stora takkupor och överskridanden av detaljplanens bestämmelser om höjd och 

våningsantal är förhållandevis vanligt förekommande i området. Den aktuella byggnaden kommer att 

smälta väl in i omgivningen. De olägenheter som byggnationen i uppfört skick kommer att medföra för 

grannarna kan inte anses som så betydande att de utgör hinder mot det sökta bygglovet (jfr RÅ 1991 ref. 

46). Bygglov. (LR gjorde en annan bedömning). Domen har vunnit laga kraft. 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

Denna intervju är en del av mitt examensarbete om planavvikelser, arbetet är en fallstudie i 

hur kommuner och byggherrar/exploatörer tolkar/använder begreppet ”liten avvikelse” i PBL 

(9 kap 31 b §). I intervjun kommer jag att ställa frågor om begreppet ”liten avvikelse” och hur 

detta tolkas av de i branschen verksamma aktörerna på det generella planet samt även hur 

bedömningen gjorts i aktuella fall i studien. Beräknad tidsåtgång är ca: 60-90 min, beroende 

på hur mycket diskussion som uppstår kring frågorna. 

Metod 

Intervjun består av två olika skeden – ett styrt skede med bestämda frågor som är lika för 

samtliga intervjuade, samt ett skede av mer fri karaktär där intervjun kommer ha formen av en 

diskussion och behandla de olika fallen i studien. Dokumentation av intervjun kommer ske 

med hjälp av inspelning som sedan renskrivs till uppsatsen, I den fria delen kommer inte full-

ständigt svar att återges utan jag kommer i samråd med de intervjuade återge brottstycken 

som är av vikt för uppsatsens frågeställning. 

Studien 

I min studie av begreppet ”liten avvikelse” har jag gått igenom förarbeten och utredningar 

samt lagen noggrant från instiftandet av PBL år 1987 fram tills införandet av nya PBL och 

dagens datum. Jag har också gjort en omfattande genomgång av upparbetad rättspraxis och 

doktrin på området. I denna faktastudie har fem nyckelbegrepp identifierats för bedömningen 

av ”liten planavvikelse”. Möjligheten att klassa en åtgärd som ”liten avvikelse” finns att utty-

da i hur väl åtgärden kan anses: 
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 Överensstämma med planens syfte. 

 Att inte beröra allmänna intressen. 

 Bedömas som liten i kontextuell mening. 

 Vara godtagbar i belysning av en lämplig stadsbyggnad eller en allmänt önskvärd be-

byggelseutveckling. 

 Att inte ha en negativ prejudicerande verkan. 

Jag vågar påstå att en bygglovsansökan som strider mot plan men samtidigt uppfyller ovan-

stående punkter troligen inte kommer att möta några hinder. Det är mot dessa fem punkter jag 

kommer att studera och analysera fallen i studien. 

Frågor 

Läs gärna igenom frågorna och fundera på svaren innan tillfället för intervjun. Innan intervjun 

går vi igenom frågorna så att inga oklarheter av deras innebörd eller lydelse föreligger. 

 
1. Upplever du/ni att det finns tillräcklig tydlighet i hur begreppet ”liten avvikelse” ska tolkas i lagstift-

ningen? 

a. JA. Gäller detta all typ av bebyggelse/exploatering, t.ex. småhus, flerbostadshus? 

 
2. Utgör förarbeten ett tillfredställande underlag för att definiera begreppet ”liten avvikelse”? 

a. JA. Gäller detta all typ av bebyggelse/exploatering, t.ex. småhus, flerbostadshus? 

 
3. Utgör rättspraxis ett tillfredställande underlag för att definiera begreppet ”liten avvikelse”? 

a. NEJ. Utgör det kommunala planmonopolet ett hinder för denna praxis? 

b. JA. Gäller detta all typ av bebyggelse/exploatering, t.ex. småhus, flerbostadshus? 

 
4. Upplever du/ni någon skillnad mellan nya och gamla PBL i tolkningen av begreppet ”liten avvikelse? 

 
5. Hur vanligt förekommande upplever du att begreppet ”liten avvikelse” är i plan- och lovprocessen? 

 
6. Utgör tillämpningen av begreppet ”liten avvikelse” några problem i plan- och lovprocessen? 

a. JA. Vilka problem upplever du/ni finns? 

 
7. Är gränsdragningen oproblematisk mellan ”liten avvikelse” och planändring med s.k. ”enkelt förfaran-

de”? 

 
8. Vilka är de viktigaste bedömningsgrunderna i avskiljandet av metodval avseende ”liten avvikelse” och 

planändring med ”enkelt förfarande” vid åtgärder som strider mot plan. 

 
9. Upplever du/ni att planprocessen skulle bli effektivare/enklare ifall en vidare tolkning av begreppet ”li-

ten avvikelse” gjordes? 

a. JA. Tycker du/ni att en vidare tolkning ryms i begreppet ”liten avvikelse” som det ser ut idag?  

 
10. Vilka förslag/tankar om förändringar/tolkningar av begreppet ”liten avvikelse” skulle du/ni vilja se vid 

en lagändring? 

 



   

 

 

 


