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Abstract 

For some time it has been noticed that several Swedish municipalities are placing greater 

demands on building's technical properties than the Swedish authority for building, Boverket, 

does, when they are signing development agreements for building projects on municipal land. 

This should in principle be possible to do since the municipality in these cases act as landowner 

and not as an authority, however it isn't allowed to impose such demands on developments' on 

private land under current legislation. Despite this, there have been many claims that such 

demands, known as special demands, exist and that these causes extra costs for developers. 

Whether this is true or not hasn't been verified, and until now there hasn't been a clear picture of 

the demands on building's properties by different municipalities. This paper is intended to 

examine the actual presence of special demands in housing project by studying the development 

agreements and detailed planning documents etc. developed in recent years by 15 municipalities 

in Sweden. The paper also describes the legal framework regulating demands on construction and 

describes some of the possible consequences that the application of special demands may cause. 

Hopefully this will give a clearer picture of municipal demands and provide a basis for future 

studies of how these should be handled. 
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Sammanfattning 

Sedan en tid tillbaka har det uppmärksammats att flera svenska kommuner ställer högre krav på 

byggnadsverks tekniska egenskaper än Boverket när de tecknar markanvisningsavtal, det vill säga, 

genomförandeavtal för markexploatering av kommunalägd mark. Detta torde i princip vara 

tillåtet då kommunerna i dessa fall agerar som markägare och inte som myndighet, men däremot 

är det inte möjligt att ställa sådana krav vid exploatering av privatägd mark enligt nuvarande 

lagstiftning. Trots detta har det framkommit många påståenden om att sådana krav, så kallade 

särkrav, likväl förekommer och att dessa orsakar stora merkostnader för byggherrar. Huruvida 

detta stämmer har dock inte kontrollerats och det har fram tills nu inte funnits någon tydlig bild 

av vilka krav olika kommuner egentligen ställer. Denna uppsats är avsedd att undersöka den 

faktiska förekomsten av särkrav i bostadsprojekt genom att granska de exploateringsavtal och 

planhandlingar m.m. som tagits fram de senaste åren av 15 av de kommuner i Sverige där det har 

byggts mest under denna tid. Vidare beskriver också uppsatsen den lagstiftning som reglerar 

kravställande på byggande och redogör för några av de eventuella konsekvenser som tillämpning 

av särkrav kan ge upphov till. Förhoppningsvis kommer detta ge en tydligare bild av 

kommunernas kravställande samt ge underlag inför framtida studier om hur särkrav bör hanteras.    
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1 Inledning 

1. 1 Bakgrund 

I samband med en markexploatering tecknar kommun och byggherre ett genomförandeavtal som 

innehåller de villkor och krav som ska gälla för exploateringen. Beroende på vem som äger 

marken kallas genomförandeavtalet ofta för exploateringsavtal eller för markanvisningsavtal. 

Exploateringsavtal om byggherren äger marken och markanvisningsavtal om kommunen äger 

marken. När en kommun tecknar ett exploateringsavtal får denne inte ställa krav som saknar stöd 

av offentligrättslig lagstiftning, vilket betyder att kommunens rätt att ställa krav på tekniska 

egenskaper begränsas till gällande byggregler. Vid tecknandet av ett markanvisningsavtal har 

kommunen däremot i princip, genom sin roll som markägare, rätt att ställa krav på byggherren 

som går utöver dessa regler1, så länge de följer offentligrättslig lagstiftning.  

 

Av undersökningar genomförda av bland annat Boverket2 och Naturskyddsföreningen3, har det 

under den senaste tiden framkommit att kommuner ofta ställer högre krav än Boverket på 

byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav, vid exploatering av privatägd mark. Denna 

åsikt delas även av flertalet byggherrar och branschorganisationer4, varav somliga hävdar att 

särkraven avsevärt försvårar och fördyrar byggandet och att de därmed utgör en av orsakerna till 

varför det inte byggs mer i Sverige. Med anledning av detta tillsatte regeringen under hösten 2011 

en myndighet för att under ett års tid utreda bland annat denna fråga5, men i avvaktan på deras 

slutsatser torde det vara både aktuellt och intressant att närmre studera huruvida särkrav faktiskt 

förekommer och, ifall de existerar, vilka konsekvenser de kan ge upphov till. Det här 

examensarbetet är avsett att göra just detta. 

 

1. 2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka om det förekommer särkrav på tekniska 

egenskaper och att klarlägga kommuners eventuella praktiska tillämpning av dessa. Avsikten med 

detta är att ta reda på vilken typ av krav som ställs och om det finns skillnader i tillämpning av i 

                                                 
1 SOU Dir. 2011:10, s. 6 

2 SOU Dir. 2011:10, s. 6-7 

3 Grönvall, A., och Lindberg, E., 2010. 

4 Hedlund, B. et al., 2011, s. 1-10 

5 SOU Dir. 2011:10 
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olika kommuner, eftersom det idag saknas en samlad bild av vilka tekniska krav som ställs på 

kommunal nivå6. Uppsatsen ska även redogöra för hur eventuella särkrav tar sig uttryck och hur 

lagstiftningen ser ut i förhållande till dessa. Slutligen är syftet också att översiktligt diskutera vilka 

orsaker som ligger bakom särkravens framväxt samt konsekvenser som tillämpning av särkrav 

kan ge upphov till. 

 

1. 3 Metod  

Uppsatsen bygger till på studier av litteratur och lagstiftning samt en fallstudie av 

exploateringsavtal, detaljplanehandlingar m.m. från olika kommuner. Diskussionen kring 

särkravens konsekvenser för bostadsbyggande har även baserats på muntliga framföranden.  

 

Urvalet av källorna har gjorts med avsikt att ge en tillförlitlig juridisk grund samt en klar bild av 

särkravens faktiska förekomst, tillämpning, kravformulering, geografiska utbredning och 

bakomliggande orsaker. 

 

1. 4 Avgränsning 

Den huvudsakliga avsikten med denna uppsats är att belysa den faktiska förekomsten av särkrav 

eftersom påståenden om att sådana existerar, och om deras negativa effekt på byggande, har 

framförts av flera olika aktörer inom byggbranschen. Då dessa effekter främst hävdats inverka på 

produktionen av bostäder har uppsatsen begränsats till att avse kommunala krav på den sortens 

byggprojekt. Andra typer av samhällsbyggnadsprojekt kommer därför inte att behandlas.  

 

Pågrund av examensarbetets begränsade omfattning har av praktiska skäl inte samtliga svenska 

kommuner studerats utan studieunderlaget har istället begränsats till de 15 kommuner där det, 

enligt statistik från SCB, har färdigställts flest bostäder i flerbostadshus under åren 2007-2010, se 

vidare avsnitt 4.1. Trots detta torde studien ge en relativt tydlig bild av kommunala krav på 

bostadsbyggande då de valda kommunerna stått för ca 45 procent av det totala antal bostäder 

som producerats i Sverige enligt samma undersökning. Studien har också begränsats till att gälla 

relativt nya projekt och endast områden vars detaljplan vunnit laga kraft tidigast 2007 har ingått i 

studieunderlaget. 

 

                                                 
6 SOU Dir. 2011:100, s. 6  
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Slutligen bör det kanske också förtydligas att exploateringsavtal m.m. inte har granskats med 

avseende på andra typer av överenskommelser än sådana som berör tekniska egenskaper. Lagstöd 

och giltighet för övriga avtalspunkter berörs således inte, även om somliga av dessa utgör en del 

av problembilden kring den låga bostadsproduktionen i Sverige. 

 

1. 5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av regelverket kring de tekniska egenskapsområden och 

vilken sorts krav som kommuner kan ställa i olika typer av handlingar, såsom exploateringsavtal, 

detaljplanehandlingar samt olika kommunala program, policys och riktlinjer. Därefter beskrivs 

hur prövningen av olika krav går till.  

 

Nästa del, kapitel 3, handlar om så kallade särkrav. Först ges en beskrivning av vad särkrav är för 

något och sedan diskuteras vilka motiv som står bakom framväxten av dessa samt vilka olika 

konsekvenser som användning av särkrav kan ge upphov till.  

 

Kapitel 4 redogör för den fallstudie om förekomsten av särkrav som denna uppsats kretsar 

omkring. Studien börjar med att presentera studieunderlaget samt undersökningens 

begränsningar. Därpå följer av en genomgång av de byggregler som berörs av studien, indelade 

efter tekniskt område samt studiens resultat. Det vill säga, vilka särkrav som förekommit i de 

granskade byggprojekten, hur dessa är formulerade och i vilken typ av handling de finns i. 

Slutligen görs också en enkel, kvantitativ analys av resultatet.  

 

Uppsatsen avslutas med kapitel 5 vilket innehåller några avslutande ord om studiens resultat och 

slutsatser som kan dras av detta. 

 

Som komplement finns även en detaljerad förteckning över de byggprojekt med tillhörande 

handlingar som ingått i fallstudien samt statistik över studiens resultat i bilaga 1 respektive 2. 
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2 Tekniska egenskapskrav 

2. 1 Allmänt 

Enligt gällande lagstiftning finns de krav som ställs på tekniska egenskaper vid uppförande av 

byggnadsverk i Sverige i Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL, och Plan- och Byggförordningen 

(2011:338), PBF. Dessa krav specificeras av föreskrifterna i Boverkets byggregler (2011:6) med 

ändringar, BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS7.  

 

Kraven på tekniska egenskaper i PBL finns i 8 kap. 4§ 1 – 9p. 

 

PBL 8:4 § ”Ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om: 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för avsett ändamål, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall 

Vad som krävs för att dessa ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som meddelats med 

stöd av 16 kap. 2§” 

 

För vart och ett av dessa tekniska områden finns preciserande bestämmelser i 3 kap. PBF, BBR 

och EKS som anger vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla dessa krav. De 

sistnämnda är utformade som funktionskrav, det vill säga, de beskriver vilken funktion 

byggnadsverket ska ha, utan att ställa några krav på hur dessa funktioner ska uppnås8. Boverkets 

funktionskrav är tvingande9 men byggherren kan själv välja vilken teknisk lösning som ska 

användas så länge denna uppfyller funktionskraven. Detta motiveras genom att det anses främja 

innovationer och nytänkande. Byggnadsnämnden, BN, kan dock medge mindre avvikelser ifrån 

                                                 
7 Boverket är bemyndigad av regeringen att utfärda dessa föreskrifter enligt 16 kap. 2 § PBL 

8 Boverket, 2012, s. 19 

9 8 kap. 4 § 2 st. PBL och 16 kap. 2 § PBL 
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föreskrifterna i enskilda fall under förutsättning att det finns synnerliga skäl, att byggnadsprojektet 

likväl kan antas bli tekniskt tillfredställande och inga andra avsevärda olägenheter uppstår10.  

 

Utöver föreskrifterna finns i BBR och EKS även allmänna råd som ger exempel på hur en 

önskad teknisk lösning kan uppnås. Dessa är dock inte bindande utan utgör endast vägledning för 

hur olika funktionskrav kan uppfyllas11. 

 

(Då avtal och detaljplaner för de projekt som granskats i fallstudien är något äldre gäller PBL 

(1987:10), Boverkets byggregler (1993:58) och Boverkets konstruktionsregler (1993:58), istället 

för PBL (2010:900), BBR (2011:6) och EKS (2011:10). Fram till och med 2 maj 2011 gällde även 

lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. samt förordning (1994:1215) 

om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.) 

 

2. 1 Kommunala krav 

Kommuner har två möjligheter att ställa krav på byggande. Antingen genom att reglera byggandet 

i detaljplan eller genom att träffa avtal med byggherren. Reglerna för vilka krav som kommunen 

kan ställa i avtal skiljer sig åt beroende på om marken som exploateras är privat- eller 

kommunalägd. Följande avsnitt, 2.1.1 och 2.1.2, är tänkta att ge en beskrivning av vilka krav som 

kan ställas vid de olika typerna av reglering. 

 

2. 1. 1 Bestämmelser i detaljplan 

Ett av sätten som en kommun kan reglera byggande är genom att detaljplanelägga ett område och 

därmed införa planbestämmelser. Dock har planbestämmelser som saknar stöd i PBL bara viss 

effekt, eftersom dem endast är giltiga om kommun, fastighetsägare m.fl. tror att de är det. Om 

felaktigheter upptäcks, till exempel genom att någon överklagar planen, blir dessa utan verkan. 12 

Vad en kommun däremot måste reglera i en detaljplan finns angett i 4 kap. 2 och 5 §§ PBL. 

 

PBL 4:2 § ”Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 

byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för  

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i 

                                                 
10 Boverket, 2012, s. 75 

11 Boverket, 2012, s. 19 

12 Boverket 2008, s. 9 
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bebyggelsen, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, 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 råder stor efterfrågan på 

området för bebyggande. 

   Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av 

ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan.” 

 

PBL 4:5 § ”I en detaljplan ska kommunen 

1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden, 

2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och 

3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.”  

 

Utöver dessa planbestämmelser har kommunen möjlighet att införa ytterligare bestämmelser om 

det behövs för att i ett sammanhang reglera fysiska förhållanden som, utifrån allmän och 

grannerättslig synpunkt, behöver regleras13. Dessa får dock inte göras mer detaljerade än de 

behöver vara med hänsyn till deras syfte14. Inte heller ska inte sådant som kan regleras på annat 

sätt, exempelvis genom PBL och BBR, göras till planbestämmelser om det inte behövs för att 

precisera en tolkning av en lag eller förordning15. Det som går att frivilligt föra in finns beskrivet i 

4 kap. PBL och kan delas in i nio olika kategorier. 

 

 Precisering av mark- och vattenanvändning16 

 Bebyggandets omfattning och byggnaders omfattning och användning17 

 Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter18 

 Vegetation, markytans utformning och höjdläge19  

                                                 
13 Boverket 2012b 

14 4 kap. 32 § PBL 

15 Boverket 2008, s. 9 

16 4 kap. 6, 8-9, 13, 37 §§ PBL 

17 4 kap. 11 § PBL 

18 4 kap. 16 § PBL 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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 Skydd mot störningar och risker20  

 Villkor för lov och variation i lovplikt21 

 Strandskydd22 

 Genomförandefrågor, som fastighetsindelning m.m.23 

 Tillfällig användning av mark eller byggnader24 

 

Av dessa kategorier är det främst bestämmelser angående placering, utformning och utförande 

av byggnadsverk och tomter, skydd mot störningar och risker och villkor för lov och variation i lovplikt som 

berörs i fallstudien av särkrav på tekniska egenskaper i denna uppsats. 

Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter 

”4:16 § I en detaljplan får kommunen 

1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, […]” 

 
Praxis är att det enligt denna paragraf går att bestämma bland annat en byggnads läge på tomten, 

val av fasad- och taktäckningsmaterial samt färgsättning. Däremot går det inte att ange ett 

specifikt teknisk utförande om det inte krävs med hänsyn till allmänna intressen eller grannar. 

Exempelvis går det bra att ange grundläggningsmetod om det finns stor risk för ras. I vissa 

områden kan det till och med vara nödvändigt att ange ett visst utförande för att alls kunna 

bebygga området. 25  

 

Även andra typer av krav som knyter an till de tekniska egenskapsområdena är tillåtna under vissa 

förutsättningar. Bland annat går det att ställa energikrav om det krävs för att kunna utnyttja ett 

områdes speciella förutsättningar gällande lokalklimat, solinstrålning, markanvändning m.m., och 

om det är nödvändigt att ta tillvara dessa goda förutsättningar. Det är också möjligt att införa 

vissa bestämmelser angående tillgänglighet om det lämpligt att ta hänsyn till dessa redan tidigt i 

byggprojekteringen. Sådana bestämmelser är exempelvis att bebyggelse ska förläggs till en viss 

plats eller att byggnaders entréer ska anpassas till vägnätet. Slutligen kan även nämnas att 

                                                                                                                                                         
19 4 kap. 10 § PBL 

20 4 kap. 12 § PBL 

21 4 kap. 14-15 §§ PBL 

22 4 kap. 17 § PBL 

23 4 kap. 18-19 §§ PBL 

24 4 kap. 26 § PBL 

25 Didón, L., et al. 2011, kommentaren till 4 kap. 16 § 
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planbestämmelser om hushållning av vatten får införas om det behövs i områden där det råder, 

eller kan uppkomma, brist på vatten .26 

 

Planbestämmelser som däremot inte är tillåtna är exempelvis: 27  

 

"Toalettsystem skall vara kretsloppsanpassade. Sådana system skall väljas som avskiljer närsalter och gör det 

möjligt att återföra dessa till jordbruket."  

 

"Vid nybyggnad skall uppvärmning ske med vattenburet system. Husens uppvärmningssystem skall utformas så 

att de enkelt kan omkopplas för användning av alternativa energislag."  

 

Det kan också påpekas att trots att det under vissa förutsättningar går att föreskriva eller förbjuda 

användningen av en viss teknisk lösning är det inte alltid säkert att det är lämpligt att göra det. 

Möjligheterna att i efterhand ändra detaljplanen under dess genomförandetid är mycket 

begränsad och alltför snäva planbestämmelser kan därför medföra att planen inte kan anpassas till 

ny teknik eller nya förhållanden i framtiden.28 

Skydd mot störningar och risker 

PBL 4:12 § ”I en detaljplan får kommunen bestämma 

1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion, 

2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och 

3. om det finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för störningar genom luftförorening, buller, skakning, 

ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap. miljöbalken.” 

 

Enligt denna paragraf är det möjligt att införa planbestämmelser för att motverka 

markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Kommuner kan göra detta genom att ange 

att en viss skydds- eller säkerhetsanläggning måste vara uppförd som villkor för att bygglov ska 

kunna beviljas. Sådana villkor måste dock vara noggrant preciserade och beskrivna, och det ska 

också stå klart att dem är genomförbara. Även planbestämmelser om att bullervallar eller liknande 

ska uppföras är tillåtna förutsatt att det krävs ur hälso- eller miljösynpunkt. Skyddet som dessa 

ger kan vara riktat både mot verksamheter som ger upphov till störningar och mot verksamheter 

                                                 
26 Didón, L., et al. 2011, kommentaren till 4 kap. 16 § 

27 Didón, L., et al. 2011, kommentaren till 4 kap. 16 § 

28 Boverket 2008, s. 10 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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som är speciellt känsliga för störningar. Det går också att införa gränsvärden för exempelvis 

buller, luft, ljus m.m. om det finns särskilda skäl, såsom att detaljplanen avser mycket 

störningskänslig verksamhet eller att det på grund av planens lokalisering behövs högsta värden 

för att motverka för hög miljöbelastning i framtiden. Dock är det inte tillåtet att införa högsta, 

tillåtna värden för väg- och flygtrafikbuller i bostadsområden som är lägre än de som anges i 

riksdagens riktlinjer för buller.29 

Villkor för lov och variation i lovplikt 

De villkor för lov som kan ställas i planbestämmelser anges uttömmande i 4 kap. 14 och 15 §§ 

PBL. 

 

PBL 4:14 § ”I en detaljplan får kommunen bestämma att lov till en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av 

markens användning endast får ges under förutsättning att 

1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen inte ska vara 

huvudman för, har kommit till stånd, 

2. ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om, flyttats eller fått den ändrade användning som anges i 

planen, 

3. utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats, 

4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- 

eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten. Lag (2011:335).” 

 

PBL 4:15 § ”I en detaljplan får kommunen bestämma omfattningen av kraven på 

1. bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, 

2. rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 1 och andra stycket, och 

3. marklov enligt 9 kap. 11 och 12 §§.” 

 

2. 1. 2 Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal är ett avtal som tecknas mellan kommun och byggherre för att reglera 

genomförandet av en exploatering på privatägd mark. Vad som går att reglera i ett 

exploateringsavtal är dock begränsat till avtalsvillkor som har lagstöd eftersom kommuner, enligt 

den så kallade legalitetsprincipen i regeringsformen, RF, måste utöva offentlig makt under lagarna30. 

                                                 
29 Didón, L., et al. 2011, kommentaren till 4 kap. 12 § 

30 1 kap. 1 § 3 stycket RF 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P10S1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P10S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P12
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Det vill säga, det finns ingen möjlighet för kommuner att träffa överrenskommelser om 

byggnaders tekniska egenskaper som går utöver kraven i BBR i ett exploateringsavtal.  

 

Vidare begränsas också kommuners handlande av ”likhetsprincipen” och ”objektivitetsprincipen”. Den 

första innebär att kommuner ska behandla alla lika och att således samma eller snarlika avtal ska 

användas i alla likartade situationer, oavsett vem som är exploatör31. Den andra principen innebär 

att kommunen måste iaktta saklighet och opartiskhet, det vill säga, kommunen får inte vägledas 

av andra intressen än dem som de är satta att tillgodose eller ta hänsyn till omständigheter som 

inte ska beaktas enligt gällande författningar32. Slutligen regleras också kommunernas 

kravställande i exploateringsavtal av den så kallade likställighetsprincipen i kommunallagen, KL, 

vilken innebär att en kommun måste behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för 

att inte göra det33, och av de allmänna reglerna för avtal i avtalslagen, AvtL, gällande exempelvis 

rättsidigt tvång, oskäliga villkor m.m. 

 

Exploateringsavtal är offentliga handlingar, men många kommuner väljer att inte publicera dem 

på sina hemsidor eller på annat sätt underlätta för allmänheten att ta del av dem, vilket de ofta gör 

med detaljplanehandlingar. Vanligtvis måste istället den som är intresserad av att titta på ett avtal 

begära ut detta av kommunen. Det råder således viss brist på insyn i avtalens innehåll för andra 

än de avtalsträffande parterna, vilket väckt kritik mot att reglera genomförandefrågor i 

exploateringsavtal istället för i detaljplanehandlingar34. Hade dessa frågor istället reglerats i 

detaljplan hade de troligen blivit mer allsidigt belysta35. 

 

2. 1. 3 Planhandlingar, program och policys 

En detaljplan ska omfatta en plankarta med planbestämmelser enligt 4 kap. 30 § PBL samt en 

planbeskrivning enligt 4 kap. 31 § PBL. Enligt 6 kap. 1 § PBL ska genomförandet av planen 

grundas på planbeskrivningen, vars omfattning framgår av 4 kap. 33 § PBL. 

 

PBL 4:30 § ”En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de 

bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål 

                                                 
31 1 kap. 9 § RF 

32 1 kap. 9 § RF 

33 2 kap. 2 § KL   

34 SOU dir. 2011:104, s.12 

35 SOU dir. 2011:104, s.11 
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och vilka bestämmelser som gäller för olika områden. 

   Om det behövs för att planen ska bli tydlig, får reglering av frågor som avses i 18 § första stycket redovisas på 

en särskild plankarta.” 

 

PBL 4:31 § ”En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras (planbeskrivning) ska finnas 

tillsammans med planen.” 

 

PBL 6:1 § ”Genomförandet av en detaljplan ska grundas på den planbeskrivning som kommunen har gjort 

enligt 4 kap. 31 och 33 §§.” 

 

PBL 4:33 § ”Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av  

1. planeringsförutsättningarna, 

2. planens syfte, 

3. hur planen är avsedd att genomföras, 

4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och 

planens konsekvenser, och 

5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. 

 Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. 

   Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 

sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.” 

 

Utöver dessa handlingar kan, om det behövs, detaljplanehandlingarna kompletteras med ett 

program där planens utgångspunkt och mål beskrivs enligt 5 kap.10 § PBL, detta ska visas på 

samråd enligt 5 kap.13 § PBL.” 

 

PBL 5:10 § ”Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange 

planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program.” 

 

PBL 5:13 § ”Under ett samråd om en detaljplan ska kommunen redovisa planförslaget, skälen för förslaget och 

det planeringsunderlag som har betydelse. Om det finns ett program enligt 10 §, ska programmet redovisas.” 

 

I fallstudien har många av de studerade projekten haft olika typer av program kopplade till sig 

genom hänvisningar i andra handlingar, vanligtvis i exploateringsavtal och/eller 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K4P18S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K4P31
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K4P33
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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planbestämmelser. Merparten av dessa kan dock inte ses som den typ av program som avses i 

5:10 och 5:13, då deras innehåll behandlar andra saker än planens utgångspunkt och mål.  

 

Program i olika kommuner varierar mycket i omfattning och syfte, men ofta förekommande 

teman i de projekt som undersökts i fallstudien är gestaltning, miljö och tillgänglighet. Det är 

också vanligt att hänvisningar har gjorts till diverse olika policys, varav de flesta har berört 

dagvatten. Riktigheten i att knyta sådana program till avtal och/eller detaljplaner saknar direkt 

stöd i PBL och det finns därför inga bestämmelser om hur den sortens program/policys ska 

hanteras. Istället har en mängd olika formuleringar för hur exploatören ska tolka dessa uppstått. 

Några formuleringar säger konkret att programmen ska följas, till exempel ”[exploatören] förbinder 

sig att följa […] program”, andra är mer vaga, till exempel ”[program] ska beaktas i möjligaste mån”. I 

vissa fall är program endast omnämnda, ”exploatören har tagit del av program för […] Användning av 

programmet är frivilligt”. Men att alls omnämna ett program torde likväl tala för att det till någon del 

är avsett att följas.36 

 

Hänvisningarna till olika program varierar också med avseende på vilka delar av programmen 

som ska följas. Några program ska enligt hänvisning följas i sin helhet medan andra enbart gäller 

till viss del. Varianter på formuleringar av det sistnämnda är exempelvis att exploatören ska följa 

programmet ”i de delar som kan vara tillämpliga” eller ”verka för att följa intentionerna i programmet”37. 

Med andra ord är det ofta väldigt otydligt vilka skyldigheter exploatören egentligen har. I princip 

gäller dock att alltför generella hänvisningar inte är tillåtna och det går således inte att hänvisa till 

hela gestaltningsprogram, tillgänglighetspolicys, utredningar m.m.38  

 

Många program är inte heller förenliga med 4 kap. 32 PBL, utan tvärtom är utföranden ofta 

mycket ingående beskrivna. Ifall det hade varit möjligt att koppla hela program eller liknande till 

en detaljplan, och därmed dessa beskrivningar utgjort detaljplanbestämmelser, hade detta kunnat 

orsaka stora problem vid bygglovshandläggning m.m.  

 

PBL 4:32 § ”En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte 

och genomförandetid. 

                                                 
36 Exemplen är tagna från studerade projekt i fallstudien 

37 Exemplen är tagna från studerade projekt i fallstudien 

38 Boverket 2008, s. 10 
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   Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. 

   Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335).” 

 

2. 1 Prövning av kraven 

Till stor del förväntas den som bygger själv ansvara för att följa gällande lagar och föreskrifter, 

men det finns två tillfällen då BN kontrollerar vissa av de krav som berör tekniska egenskaper. 

Dels vid bygglovsprövning och dels vid det tekniska samrådet. Vad som ska tas upp vid dessa 

tillfällen beskrivs närmre i följande avsnitt, 2.1.1 och 2.1.2.  

 

2. 1. 1 Bygglovsprövning 

Vad som ska prövas vid en bygglovsprövning framgår av 9 kap. 30 § PBL.  

 

PBL 9:30 § ”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 bygglovsprövning 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).” 

 

Bygglov kan således inte vägras pågrund av åtgärder som rör tekniska egenskaper då dessa inte 

utgör någon förutsättning för att få bygglov beviljat och därmed inte ska prövas. I 9 kap. 30 § 4 

punkten PBL finns däremot en hänvisning till 8 kap. 1 § PBL vilken anger att det är tre krav på 

en byggnads utformning som ska prövas i en bygglovsprövning. 

 

PBL 8:1 § ”En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål, 

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700988.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2P6S1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2P6S1N5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2P6S3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P17
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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Två av kraven, en byggnads lämplighet för sitt ändamål samt dess tillgänglighet och användbarhet 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, tillkom i samband med att PBL 

(2010:900) trädde i kraft. Anledningen till att de infördes var att förhindra att bygglov gavs för 

åtgärder som sedan inte går att genomföra, vilket ibland hade skett tidigare39. En annan anledning 

var att de inte heller fanns någon möjlighet för BN att ingripa och hindra en byggherre från att 

använda en felaktig lösning förrän denna var färdigställd, vilket kunde orsaka onödiga 

kostnader40. Inte minst för byggherren. Lämplighet för sitt ändamål samt tillgänglighet och 

användbarhet ska dock endast prövas översiktligt vid bygglovsprövningen och en mer detaljerad 

kontroll av tekniska lösningar inom dessa områden sker vid det tekniska samrådet enligt 8 kap. 4§ 

PBL. 

Utformningskrav avseende lämplighet för sitt ändamål 

Hur byggnaders lämplighet för sitt ändamål ska prövas vid bygglovsansökan anges inte i PBL, 

istället finns bestämmelser kring detta i PBF och BBR. För bostäder gäller att ”dessa i skälig 

utsträckning ska ha avskiljbara utrymmen för vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring.” De ska 

också, beroende på bostädernas användning, ”ha inredning och utrustning för matlagning och hygien”.41 

Lite mer detaljerade krav finns i BBR där bland annat hänsyn tagits till bostädernas storlek och 

användning42. Dock är dessa gemensamma med de krav som ska prövas vid det tekniska 

samrådet. Anledningen till att utformningskraven endast uttrycks som grundfunktioner är att det 

inte finns något intresse från statens sida, med undantag då det gäller tillgänglighetsaspekter, att 

detaljreglera bostadsutformning då det finns ett mycket varierat behov av olika typer av 

bostäder43.  

Utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 

De utformningskrav, avseende bostäders tillgänglighet och användbarhet, som ska granskas vid 

en bygglovsprövning finns i BBR och till viss del i PBF44,45. Som tidigare nämnts är 

                                                 
39 Prop. 2009/10:170, s. 289 

40 Prop. 2009/10:170, s. 256 

41 3 kap. 1 § PBF 

42 Boverket, 2012, s. 102 

43 Boverket, 2012b 

44 I PBF finns bestämmelser om hissar och andra lyftanordningar 

45 3 kap. 4 § PBF 
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förhoppningen att en bedömning av tillgänglighetsaspekterna redan vid bygglovsprövningen 

minskar risken att felaktigheter ska upptäckas allför sent. Emellertid betyder ett beviljat bygglov 

inte att lösningar som inte framgår av bygghandlingarna är godkända av BN, utan dessa ska 

hanteras vid det tekniska samrådet och inför startbeskedet46. 

 

2. 1. 2 Tekniskt samråd 

Inför beslut om slutbesked ska BN försäkra sig om att de tekniska egenskapskraven kan antas 

komma att uppfyllas.  

 

PBL 10:23 § ”Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, 

om  

1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats 

med stöd av lagen, […]” 

 

Detta sker delvis genom det tekniska samrådet som ska hållas efter att en bygglovsansökan har 

blivit beviljad enligt 10 kap. 14 § PBL. (I stora projekt kan dock samrådet i vissa fall delas upp i 

flera om det behövs pågrund av att projekteringen utförs parallellt med produktionen47.) 

Förutsättningarna för att ett tekniskt samråd ska hållas är att byggarbetet kräver en 

kontrollansvarig och att ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt. Tekniskt samråd ska även 

hållas om byggherren begär det. Det som ska gås igenom vid samrådet finns uppräknat i 10 kap. 

19 § PBL och inkluderar bland annat frågor kring lämplighet och tillgänglighet som inte 

behandlats vid bygglovsprövningen. 

 

PBL 10:19 § ”Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom  

1. arbetets planering och organisation, 

2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in, 

3. hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd, 

4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder, 

5. behovet av en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd, 

6. behovet av utstakning, 

7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och 

8. behovet av ytterligare sammanträden.”

                                                 
46 Prop. 2009/10:170, s. 258 

47 Prop. 2009/10:170, s. 314 



 
 

21 

3 Diskussion kring särkrav 

Med särkrav menas krav som går utöver gällande lagar och föreskrifter, till exempel krav 

som är högre än de som ställs i BBR eller krav på att en viss teknisk lösning ska 

användas för att uppfylla en förordnad funktion. 

 

3. 1 Orsaker 
Särkravens framväxt kan sannolikt knytas till de senaste årens ökade fokus på hållbar 

samhällsutveckling. Till exempel är kommunerna är ålagda att omvandla de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen, vilka antogs av Riksdagen år 199948 och bland annat innefattar områdena 

”begränsad klimatpåverkan”, ”ingen övergödning”, ”god bebyggd miljö” m.m., till lokala mål och åtgärder49. 

Ett annat statligt initiativ som också är tänkt att främja hållbart byggande är ”Delegationen för 

hållbara städer” som tillsattes av regeringen 2008 och som bland annat haft till uppgift att fördela 

statliga bidrag till miljöfrämjande projekt.50 Dessa initiativ, tillsammans med andra vilka initierats 

av bland annat FN, EU, OECD m.fl.51, pekar ut en tydlig riktning för kommunernas arbete och 

klargör vikten av att verka för högre ambitioner för byggandet. Men enligt nuvarande lagstiftning 

saknar kommunerna möjlighet att ställa högra krav än BBR, vilket gör det svårt att uppnå de 

fastslagna miljömålen. Detta gör att kommunerna hamnar i en mycket problematisk sits då det 

finns en stark lokal och nationell politisk vilja att arbeta mot högt satta miljömål, men få verktyg 

för att framtvinga dessa.  

 

Idag tyder mycket på att många kommuner infört egna system för hur de ska kunna höja nivån på 

byggandet inom den egna kommunen genom att ställa så kallade särkrav. Orsakerna till varför 

kommunerna känner sig tvingade att ta till sådana metoder är många. Exempelvis menar somliga 

att kommunerna måste ställa sådana krav för att driva byggteknikens utveckling framåt52, medan 

andra påstår att den nivå på byggande som BBR anger är alldeles för låg och att tekniken för att 

bygga både miljövänligt53 och till en rimlig kostnad redan finns54. Troligen ligger det en viss 

sanning i båda dessa påståenden och det råder ingen tvekan om att särkraven växt fram på grund 

                                                 
48 Med undantag för miljökvalitetsområde nr. 16, Ett rikt väx- och djurliv, vilket antogs år 2005. 

49 Naturvårdsverket, 2012 

50 Delegationen för hållbara städer, 2012 

51 Jansson, S., 2010, s. 11-12, 18 

52 Passivhuscentrum, 2012 

53 Avseende byggnaders energiförbrukning 

54 Svenska dagbladet, 2011a 



 
 

22 

av goda intentioner, men frågan som kvarstår är huruvida det är lämpligt att kommunerna ger sig 

in i byggtekniska frågor? Följande avsnitt är avsedda att redogöra för några av de konsekvenser 

som särkrav kan ge upphov till. 

 

3. 2 Konsekvenser för byggande 

Enligt en undersökning av Boverket råder det bostadsbrist i så mycket som 43 procent av 

Sveriges kommuner55. Särskilt stor är efterfrågan på bostäder i Stockholms län där 85 procent av 

kommunerna säger sig lida av bostadsbrist56. Trots detta byggs det relativt få bostäder och i jakten 

på orsaker till den låga bostadsproduktionen har debatten kring särkrav tagit fart. Enligt 

representanter från flera byggföretag och andra aktörer i byggbranschen både fördyrar och 

försvårar kommunala särkrav byggandet5758
, vilket de menar är en bidragande faktor till att det 

inte byggs mer. Detta motsägs dock av andra aktörer inom byggbranschen vilka menar att det är 

av andra anledningar det inte byggs tillräckligt59. Troliga orsaker skulle exempelvis istället kunna 

vara dålig planberedskap hos kommunerna, många överklagande detaljplaner samt lokal, politisk 

ovilja mot tillväxt och förtätning av bebyggelsen60.  

 

En av de mest påtalade konsekvenserna av kommunala särkrav är att olika kommuner ställer 

olika krav, vilket resulterar i ett svåröverskådligt regelsystem med stora skillnader i kravställande 

mellan olika kommuner. Detta påstås medföra stor osäkerhet och ökade kostnader för 

exploatörer, men också ta mycket tid och resurser från kommunerna, då dessa behöver ta fram 

egna regler, program m.m. Något som kanske inte är samhällsekonomiskt lönsamt utan snarare 

borde hanteras i ett större sammanhang.  

 

Att exploatörernas kostnader skulle kunna öka på grund av att olika kommuner tillämpar olika 

byggregler beror bland annat på att det blir omöjligt att använda samma tekniska lösning i olika 

kommuner. Enligt utsago går det exempelvis inte att bygga samma småhus i två angränsande 

kommuner beroende på att dessa ställer olika krav på energiförbrukning61. Dessutom skulle det 

                                                 
55 Boverket, 2011b, s. 14 

56 Häggroth, S., 2011, s. 9 

57 Hedlund, B. et al., 2011 

58 Boverket, 2011c 

59 Kommunaltekniska föreningens mark- och exploateringskommitté, 2012 

60 Länsstyrelsen, 2012, s. 5 

61 Hedlund, B. et al., 2011 
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bli mindre lönsamt för byggherrar att investera i att ta fram nya typlösningar och system, vilket i 

sin tur skulle kunna hindra den tekniska utvecklingen.   

 

Men frågan om huruvida byggkostnaderna62 ökar, och i sådant fall i viken utsträckning, är mycket 

omdiskuterad. Många menar att det är byggnaders totala livscykelkostnad som är intressant ur 

lönsamhetssynpunkt och att något dyrare byggkostnader snabbt betalar tillbaka sig i form av lägre 

driftkostnader63, medan andra, däribland Boverket, menar att byggkostnaderna blir så pass 

mycket högre att det alls inte blir lönsamt i längden64. Istället blir det den första köparen som får 

betala för dessa eftersom bostadens marknadsvärde inte ökar i motsvarande grad65. Som 

beräkningsexempel uppger en småhustillverkare66 att det blir cirka 225 000 alternativt 205 000 

kronor dyrare (beroende på om huset har fjärrvärmeanslutning) att bygga en 1,5-plansvilla enligt 

en viss kommuns energiregler för kommunalägd mark jämfört med att bygga samma hus enligt 

BBR. Energibesparingen för huset med skärpta regler blir cirka 7 550 respektive 3 700 kronor per 

år vilket innebär att det skulle ta mycket lång tid innan investeringen betalar tillbaka sig. Kanske 

betydligt längre tid än ägaren planerar att bo i huset. Detta motsägs dock av exempelvis 

Energimyndigheten som menar att det visst är lönsamt att bygga energisnålt och att man som 

privatperson bör använda en kalkylperiod på 50 år när man beräknar lönsamheten. Enligt deras 

beräkningar blir totalkostnaderna under denna tid cirka sju procent högre för ett standardhus från 

en viss leverantör än för ett passivhus från samma leverantör67, och investeringen skulle bli 

lönsam efter 26 år68. 

 

När det gäller flerbostadshus anger flera byggherrerepresentanter att byggkostnaderna ökar med 

ungefär fem till tio procent på grund av särkrav69 och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 

SABO, går ännu längre och menar att merkostnaderna ligger omkring 15 procent70. Men trots 

detta menar likväl många representanter för byggindustrin att det borde ställas högre krav inom 

                                                 
62 Med byggkostnader menas i denna uppsats kostnader för entreprenörtjänster och material. Markförvärvskostnader 

är exempelvis inte inräknade. 

63 Passivhuscentrum, 2012 

64 Boverket, 2011c, s. 96 

65 Hedlund, B. et al., 2011 

66 Hedlund, B. et al., 2011 

67 Statens energimyndighet, 2011, s. 5-6 

68 Statens energimyndighet, 2011, s. 5-6 

69 Hedlund, B. et al., 2011, s. 2, 4, 6, 9, 10 

70 Hedlund, B. et al., 2012 
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energihushållningsområdet71. Bland annat finns det ett byggprojekt i Göteborg där sju olika 

byggföretag frivilligt gått samman med Stadsbyggnadskontoret för att göra stadsdelen 

Kvillebäcken till en förebild för hållbar utveckling. I stadsdelen byggs genomgående med 

betydligt högre standard än vad som anges i BBR, vilket motiveras av byggföretagen med att det 

finns en stor efterfrågan på den typen av boende.72 

 

Det kan också påpekas att det är mycket möjligt att exploateringsavtal som innehåller särkrav kan 

ha tecknats frivilligt, då exploatörerna i dessa fall inte ansett att kraven utgjort något problem. 

Dessutom torde de flesta exploatörer vara medvetna om att det inte är möjligt för kommuner att 

ålägga någon att följa särkrav som ställts i exploateringsavtal och att det därmed blir mindre 

riskfullt att acceptera sådana. Dock skulle detta hypotetiskt kunna gynna oseriösa exploatörer, då 

dessa kan gå med på vilka krav som helst från kommunens sida och därefter bygga enligt 

lägstanivån i BBR, utan att kommunen kan ingripa eller vägra slutbesked.  

 

                                                 
71 Svenska dagbladet, 2011b 

72 Kvillebäcken, 2011, s. 2-3  
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4 Fallstudie 

4. 1 Studieunderlag 

Studieunderlaget kommer ifrån de 15 kommuner där det färdigställts flest bostäder i 

flerbostadshus under åren 2007-201073 och inkluderar samtliga större bostadsbyggnadsprojekt på 

privat mark74 där en eller flera detaljplaner vunnit laga kraft från och med 200775. Dock har endast 

ett planområde, det senast lagakraftvunna, studerats i de projekt där det finns flera detaljplaner. I 

de fall där avtal med mer än en exploatör har träffats för genomförandet av en och samma 

detaljplan har i huvudsak enbart ett av dessa avtal granskats. Sammanlagt ingår 34 stycken 

bostadsprojekt i studien.  

 

I fem av de studerade kommunerna har det inte genomförts några riktigt stora bostadsprojekt 

varvid istället projekt med <100 planerade bostäder har studerats. 

 

En av de 15 kommunerna inte haft ett enda projekt på privatägd mark, vilket visar på att en stor 

del av bostadsbyggandet i Sverige sker på kommunalägd mark där andra förutsättningar för 

tekniska egenskapskrav råder. Exempelvis byggs 80 procent av alla bostäder i Stockholm på 

kommunalägd mark och 60 procent i Göteborg och Malmö76. Som tidigare nämnts är 

utgångspunkten i denna uppsats är att kommuner har rätt att ställa särkrav i markanvisningsavtal 

eftersom de tecknar avtalen i rollen som markägare och inte myndighet, så länge avtalen inte på 

annat sätt strider mot gällande lagstiftning.  

 

De handlingar som granskats i projekten är exploateringsavtal med bilagor, detaljplanehandlingar 

samt kommunala program, policys och riktlinjer som hänvisats till i planhandlingar och/eller 

avtal. Kommunerna som ingått i studien har blivit kontaktade via telefon och/eller e-post på det 

telefonnummer/den e-postadress som uppgetts för kontakt på respektive kommuns hemsida. 

Dessa har därefter blivit ombedda att skicka exploateringsavtal, detaljplanehandlingar m.m. för 

                                                 
73 Statistiska centralbyrån, 2012 

74 Enligt uppgifter från de studerade kommunerna 

75 Med undantag för ett projekt där detaljplanen har blivit överklagad och ännu inte vunnit laga kraft. Överklagandet 

har dock ingen koppling till tekniska egenskapskrav. Orsaken till att den tagits med i studieunderlaget är att detta är 

den enda plan i kommunen som avser bostadsbyggande på privatägd mark och att kommunens avsikter angående 

egenskapskrav framgår av den. 

76 Kalbro, T. och Lindgren, E., 2010, s. 94 
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alla projekt som uppfyller kriterierna ovan. I vissa fall har det material som kommunerna tagit 

fram därefter kompletterats med ytterligare handlingar som gått att ladda ner från kommunernas 

hemsidor.  

 

De kommuner som ingått i undersökningen är: 

 

 Göteborg  Nacka 

 Halmstad  Solna 

 Helsingborg  Stockholm 

 Huddinge  Umeå 

 Karlstad  Uppsala 

 Linköping  Växjö 

 Lund  Örebro 

 Malmö  

 

Kommunerna har blivit tilldelade ett slumpmässigt valt nummer mellan 1-15 och kallas 

fortsättningsvis ”Kommun 1”, ”Kommun 2” och så vidare. Även projekten har blivit tilldelade 

nummer, varvid dessa benämns ”1:1”, ”1:2” och så vidare.  

 

4. 2 Resultat 

Resultatet av studien presenteras indelat efter tekniskt egenskapsområde. De områden där inga 

särkrav har observerats har utelämnats, det vill säga ”säkerhet i händelse av brand”, ”bärförmåga, stadga 

och beständighet”, ”lämplighet för avsett ändamål” samt ”hushållning med vatten och avlopp”. I 

redogörelserna för regelverket kring de olika tekniskt områdena behandlas endast sådant som det 

förekommer särkrav på enligt fallstudien, inte övriga bestämmelser. I de fall som BBR är 

uttryckta som högsta respektive lägsta tillåtna värden har dessa angetts.  
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4. 2. 1 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 

Regelverk 

Generella bestämmelser 

PBF 3:9 § ”För att uppfylla det krav på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö som anges i 8 kap. 4 § 

första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant 

sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som 

följd av 

1. utsläpp av giftig gas, 

2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften, 

3. farlig strålning, 

4. förorening eller förgiftning av vatten eller mark, 

5. bristfällig hantering av avloppsvatten, rök eller fast eller flytande avfall, eller 

6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket.” 

(3 kap. 9 § PBF) 

 

Dagvattenhantering 

De bestämmelser som reglerar dagvatten i BBR är dels installationers utförande i 6:642 och dels 

allmänna regler för hur utsläpp ska hanteras i 6:971. Därtill kommer också ett råd i 6:962 som 

säger att ”Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten bör beaktas”, när nytt, eller delvis nytt, 

avloppssystem ska anläggas.  

 

Det finns också bestämmelser om dagvatten i bland annat PBL och Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, LAV, men då dessa är något otydliga kommer de inte närmre beskrivas. Frågan 

om huruvida krav på lokalt omhändertagande av dagvatten utgör särkrav lämnas således åt sidan i 

denna uppsats. Det kan dock sägas att den allmänna uppfattningen verkar vara att det är tillåtet 

och att regler kring dagvatten exempelvis kan behövas för att undvika översvämningar, vilket ska 

prövas i detaljplan enligt 2 kap. 5 § PBL77. 

 

                                                 
77 Exempelvis Persson, P. et al., 2009, s. 6 och 11 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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Magnetfältsvärde 

Enligt Socialstyrelsen saknas vetenskapligt underlag för att kunna ange riktvärden för magnetiska 

fält och således finns inte några byggregler för detta78. Däremot uppges referensvärden för 

strålning i ”Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 

elektromagnetiska fält” som inte bör överstigas i områden där allmänheten vistas. Referensvärdena 

varierar beroende på magnetfältens frekvens, men som exempel är referensvärdet vid 50 Hz, 

vilket motsvarar ström från ett vägguttag, 100 μT79. Många myndigheter rekommenderar dock ett 

högsta värde på 0,2 μT80 vid denna frekvens och det finns flera exempel på detaljplaner med 

bestämmelser om detta. En sådan bestämmelse överklagades i ett rättsfall från 2004 varvid 

Länsstyrelsen, som första instans, avslog överklagan. Fallet gick dock vidare till regeringen som i 

sin tur fann att bestämmelsen var för otydligt utformad för att kunna godtas då det inte framgick 

vem som skulle ansvara för att magnetfältsvärdet inte överstegs.81 

 

Vibrationshastighet 

Svensk Standard, ”SS 460 48 61 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i 

byggnader”, delar in vibrationer i kategorierna ”måttlig störning” och ”sannolik störning”. Måttlig 

störning innebär vibrationer med hastighet mellan 0,4 och 1,0 mm/s, något som få personer 

uppfattar som störande. Vid sannolik störning är däremot vibrationerna tydligt kännbara och 

deras hastighet överstiger 1,0 mm/s. Det finns inga direkta bestämmelser i BBR angående 

vibrationshastighet i byggnader, men stora störningar är naturligtvis generellt förbjudna.  

 

Radonvärde 

Enligt BBR är det högsta, tillåtna årsmedelvärdet av den joniserade strålningen från radongas 200 

Bq/m3 vid nybyggnad. För att uppnå detta anges i ett allmänt råd att åtgärder för att förhindra 

radon från att läcka in bör utföras vid hög förekomst av markradon. 82 Beroende på vilka åtgärder 

som vidtas kan byggnader utförande klassas som ”radonsäkert” eller ”radonskyddat”. Vilken klass 

som ska användas avgörs av markens radonhalt. På högradonmark ska radonsäkert utförande 

användas och på normalradonmark ska radonskyddat användas.  Däremot krävs inga särskilda 

                                                 
78 Boverket, 2011d 

79 Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009 s. 14 

80 Hermansson, C. et al., 2006, s. 15-16 och 20-21 

81 Didón, L., et al. 2011, kommentaren till 4 kap. 12 § 

82 Boverket, 2012a, s. 199 
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åtgärder på lågradonmark.83 Det viktiga i sammanhanget är dock inte vilken klass byggnaders 

utformning tillhör, utan att radonvärdet inte överstiger det högsta värdet i BBR.  

Förekomst  

Krav på dagvattenhantering 

I drygt 45 procent av alla projekt ställs krav relaterade till dagvattenhantering. De flesta berör 

lokalt omhändertagande av dagvatten genom öppen dagvattenhantering. Vanligtvis ska detta ske 

genom infiltration eller fördröjning, men i två projekt, 8:2 och 9:1, uppges även att gröna tak ska 

anläggas. Detta borde sannolikt räknas som ett särkrav eftersom en specifik installation för 

dagvatten anges. I 9:1 ställs kravet i detaljplanebestämmelserna och är tydligt formulerat, ”gröna 

tak ska anläggas”, medan det i 8:2 anges att ”sedumtak eftersträvas” i projektets miljöprogram. 

Programmet har utvecklats i samarbete mellan kommun och exploatör är bindande enligt 

exploateringsavtalet. Bestämmelserna i det är uttryckta som ”målformuleringar och därmed förenade 

åtgärder”. Dock anges också att ”Utvecklingen inom teknikområdet är stark vilket kan föranleda att mål och 

åtgärdsförslag kan komma att revideras”. Det rör sig således om ett mycket vagt formulerat krav. 

Dessutom skulle exploatörens medverkan i framtagandet av miljöprogrammet kunna tyda på att 

åtgärden är frivillig från dennes sida.  

 

Krav på magnetfältsvärde 

Tre av de studerade projekten, 2:2, 9:3 och 9:1, har detaljplanebestämmelser om att 

magnetfältsvärden inte får överstiga 0,2 μT. Alla saknar närmre angivelse om vem som ska 

tillgodose detta och varför bestämmelsen införts. I 2:2 anges också att vibrationshastigheten inte 

får överstiga 0,4 mm/s, något som inte heller motiveras i planhandlingarna. Kravet finns även i 

7:1s planbeskrivning, men då formulerat som att värdet inte ”bör” överskridas. 

 

Krav på golvfallslutning 

I ett tillgänglighetsprogram som gäller enligt exploateringsavtalen i projekt 7:1 och 7:2 anges att ”I 

hygienrum med golvbrunn ska golvet läggas med jämnt fall med lutning max 1:50, över hela utrymmet” under 

rubriken ”nivåskillnader”. Detta går utöver BBR:s krav inom både tillgänglighetsområdet och i 

förordningen angående ”avledning av vatten till golvavlopp” som hör till skyddsområdet. Dels därför 

att det inte går att kräva fall över hela golvet, men också för att maximal lutning 1:50 endast är ett 

                                                 
83 Boverket, 2009, s. 14 
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råd för att undvika olyckor. Bestämmelsen är således både ett särkrav och ett exempel på att 

allmänna råd görs bindande, även om överträdelserna i detta fall är marginella84. 

 

Krav på inomhusmiljö och fuktsäkerhet 

Inom bland annat områdena inomhusmiljö och fuktsäkerhet finns ett antal olika särkrav i ett 

miljöprogram som är gemensamt för projekt 9:1-4 och som ska ”tillämpas i möjligaste mån” 

alternativt gälla ”i de delar som kan vara tillämpliga” enligt exploateringsavtalen. Kraven i 

programmet är indelade i tre olika miljöklassningsnivåer, A-C, och exploatören väljer själv vilken 

nivå denne vill eftersträva. Dock utgör flera av kraven, även på den lägsta nivån, särkrav. Med 

tanke på detta och på formuleringarna i exploateringsavtalen förväntar sig kommunen sannolikt 

en högre byggstandard än BBR, även om programmet i grunden är frivilligt. I fallstudien har 

bestämmelserna i BBR har jämförts med kraven som ställs på den lägsta ambitionsnivån. Särkrav 

som förekommer i programmet är bland annat att byggnader alltid ska uppföras med minst 

radonskyddat utförande, att tillluftsfilter ska vara av minst klass F785 och att VVS-installationer 

ska utföras enligt VASKA eller likande86 

 

4. 2. 2 Säkerhet vid användning 

Regelverk 

Generella bestämmelser 

PBF 3:10 § ”För att uppfylla det krav på säkerhet vid användning som anges i 8 kap. 4 § första stycket 

4 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det vid 

användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, brännskador, 

elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor. ”  

 

Detta tekniska område berörs endast av en förordning i BBR, nämligen bestämmelserna kring 

”Skydd mot att halka och snubbla”. Enligt detta avsnitt bör bland annat ytor utformas ”utan oväntade, 

                                                 
84 Boverket, 2012a, s. 110, 214 och 242 

85 F7 är en av klasserna i ett klassningssystem för tilluftsfilter som sträcker sig mellan G1-5 och F1-9, där G står för 

grovfilter och F för finfilter. 

86 Med ”VASKA” menas råd och anvisningar för att undvika vattenskador som bygger på erfarenhet ifrån VASKA-

projektet i Umeå 1987.  Redovisning av projektet samt checklistor för nybyggnad finns i boken ”Bygg vattenskadesäkert 

- VASKA visar vägen” som gavs ut av Byggforskningsrådet (numera Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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små nivåskillnader oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller låga hinder som är svåra att upptäcka”, 

vilket preciseras i det allmänna rådet som säger att dörr- och portöppningar inte bör avgränsas 

med trösklar såvida det inte krävs på grund av fukt- eller klimatskäl. I de fall trösklar likväl 

förekommer bör dessa vara fasade och så låga som möjligt för att minska risken för att snubbla87.  

Förekomst 

I två projekt i samma kommun, 7:1 och 7:2, förbjuds trösklar inomhus i ett kommunalt 

tillgänglighetsprogram som exploatörerna förbundit sig att följa i respektive exploateringsavtal. 

Undantag görs dock för tröskelplattor om dessa behövs på grund av byggnadstekniska aspekter. 

Det aktuella tillgänglighetsprogrammet beskrivs närmre i avsnitt 4.4.5 som handlar om 

”Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. 

 

4. 2. 3 Skydd mot buller 

Regelverk 

Generella bestämmelser 

PBF 3:13 § ”För att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i 8 kap. 4 § första stycket 5 plan- och 

bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, som uppfattas 

av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel 

risk för dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredsställande förhållanden.” 

 
I det allmänna rådet i BBR angående bullerskydd anges att bostäder ska uppfylla ljudklass C enligt 

Svensk standard 25267 för att vara godkända. Enligt denna standard finns fyra olika ljudklasser, 

A-D, varav A och B kan användas om man eftersträvar bättre ljudförhållanden. Ljudklass D 

uppfyller dock inte BBR.88 Mer preciserat innebär Ljudklass C att buller, oavsett upphovskälla, 

inte får överstiga 30 dB(A)ekvivalentnivå och 45 dB(A) maximalnivå nattetid i utrymmen för 

sömn, vila och daglig samvaro eller 35 dB(A) ekvivalentnivå i utrymmen för matlagning och 

hygien89. 

 

                                                 
87 Boverket, 2012, s. 242 

88 Boverket, 2012, s. 55 och 238 

89 RiR 2009:05, s. 101 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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Det finns också högsta värden för buller från väg- och flygtrafik som Riksdagen ställt sig bakom 

och som normalt inte ska överstigas vid nybyggnation av bostäder eller ny- och/eller 

ombyggnation av infrastruktur. Dessa anger att ljudnivån som mest ska vara90: 

 

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

På många ställen, särskilt i tätbebyggda kommuner, är det dock inte möjligt att hålla de 

ovanstående ljudnivåerna. Om det likväl är angeläget att bebygga dessa finns viss möjligt att göra 

avsteg ifrån riktvärdena. I Boverkets allmänna råd för buller i planeringen91 anges vilka 

försättningar som ska vara uppfyllda för att avsteg ska kunna göras. Dessa är indelade i tre 

kategorier beroende på hur hög den ekvivalenta ljudnivån utomhus är, 55-60 dB(A), 60-65 dB(A) 

eller 65 dB(A). Beroende på kategori krävs olika förutsättningar, men generellt gäller för alla tre 

att det måste gå att skapa en tyst eller ljuddämpad sida med högst 45 dB(A) respektive 45-50 

dB(A) vid fasad, samt att minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot den sidan.92  

 

Slutligen kan också nämnas att Naturskyddsverket har gett ut allmänna råd om högsta värden för 

omgivningsbuller från bland annat industrier, skjutbanor med mera och Socialstyrelsen har gett ut 

råd om inomhusbuller93. 

Förekomst 

I många projekt anges BBR:s föreskrifter eller Riksdagens riktvärden för trafikbuller som krav, 

men det finns också ett flertal projekt där man inte ansett det möjligt att hålla dessa. I några har 

därför istället Boverkets avstegsregler tillämpats, men i åtminstone åtta projekt, 1:1, 2:1, 2:2, 9:2, 

9:3, 9:4, 13:1 och 13:2, har istället de respektive kommunerna skapat egna regler. Gemensamt för 

dessa är att de kräver ljudklass B som kompensation för höga ljudnivåer utomhus, vilket är 

tveksamt om det är tillåtet. Enligt Boverkets allmänna råd behövs inte någon sådan åtgärd och i 

de aktuella projekten gäller vanligtvis även de vanliga avstegsreglerna eller ännu högre krav. Till 

                                                 
90 Prop. 1996/97:53, s. 43 

91 Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen 

92 RiR 2009:05, s. 103-104 

93 RiR 2009:05, s. 42 



 
 

33 

exempel anger inte Boverkets råd att hälften av bostadsrummen måste förläggas mot tyst eller 

ljuddämpad sida utan att de bör göra det, vilket det i flera fall ställs krav på. Dessutom krävs 

också ofta tyst, och inte ljuddämpad, sida. Kommunernas egna avstegsregler utgör i de flesta fall 

planbestämmelser med undantag för projekt 9:2-4 där reglerna finns i en lokal bullerpolicy. 

 

Enligt en mindre undersökning upplever vissa arkitekter/planarkitekter att särkrav på buller 

förekommer, men att kraven inte skrivs in detaljplanebestämmelserna utan att parterna är 

överrens om det94. Ambitionen med de höga kraven har varit att skapa goda boendemiljöer samt 

att förbereda för ökade ljudnivåer i framtiden, vilket överstämmer med avsikterna i många av de 

studerade projekten, då det nästan uteslutande ställts höga krav för att kompensera för att 

Riksdagens riktvärden och reglerna i BBR inte kan tillgodoses. Dessa krav kan dock inte riktigt 

ses som särkrav (och räknas därför inte som sådana i denna uppsats), eftersom de endast 

överskrider Boverkets allmänna råd för avsteg. Inte föreskrifterna i BBR.  

 

Särkrav avseende bullerskydd som inte berör avstegsregler finns i två projekt, 6:1 och 6:4. Enligt 

planbestämmelserna för dessa områden gäller Riksdagens riktvärden, men därutöver anges även i 

6:1 att ”Minst ett sovrum ska lokaliseras mot bullerskyddad sida” och i 6:4 att ”Minst ett sovrum mot 

bullerskyddad tyst sida skall finnas i varje lägenhet”. Med bullerskyddad sida menas i dessa fall en sida 

med mindre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad, vilket inte är detsamma som tyst 

alternativt ljuddämpad sida, men likväl går kraven utöver BBR.  

 

Endast i ett projekt, 8:2, har det ställts högre generella krav på ljudnivå, dock uttryckt endast som 

att ljudklass B eftersträvas. Denna målsättning finns i projektets miljöprogram vilket gäller enligt  

exploateringsavtalet. 

 

4. 2. 4 Energihushållning och värmeisolering 

Regelverk 

Generella bestämmelser 

PBF 3:14 § ”För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första 

stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess installationer för uppvärmning, kylning 

och ventilation vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi som med hänsyn till 

                                                 
94 Lehmann, L. och Nilsson, K., 2012, s. 3 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomforten för användarna 

tillfredsställande. ” 

 
PBF 3:15 § ”Utöver det som följer av 14 § ska en byggnad som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler 

samt deras installationer för uppvärmning, kylning och ventilation ha särskilt goda egenskaper när det gäller 

hushållning med elenergi. 

   Uppvärmningssystemet i en byggnad som innehåller en eller flera bostäder eller arbetslokaler ska i skälig 

utsträckning med hänsyn till uppvärmningssättet och energislaget utformas så att man utan omfattande ändringar 

kan använda skilda energislag som är lämpliga från allmän energisynpunkt. 

   Första och andra styckena gäller inte fritidshus med högst två bostäder. Första stycket gäller inte heller lokaler 

avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär eller byggnader med en area som inte överstiger 50 kvadratmeter.” 

Energiförbrukning 

Beroende på vilken klimatzon byggnader uppförs inom och om de har elvärme eller annan 

uppvärmning gäller olika högsta världen för energiförbrukning enligt BBR. Sammanlagt finns det 

tre olika typer av värden som ska tas hänsyn till, ”byggnadens specifika energianvändning”, ”installerad 

eleffekt för uppvärmning” samt ”genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för de byggdelar som omsluter 

byggnaden”, vilka för bostäder högst får uppgå till värdena som anges i tabell 4.4.4a och 4.4.4b95.  

 

Tabell 4.4.4a   Bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

[kWh per m2 Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 

 

Tabell 4.4.4b   Bostäder med elvärme 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

[kWh per m2 Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för uppvärmning 

[kW] 
 

5,5 5,0 4,5 

+ tillägg då Atemp är större än 130 m
2
  0,035 (Atemp – 130) 0,030 (Atemp – 130) 0,025 (Atemp – 130) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 

 
                                                 
95 Boverket 2012a, s. 266 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K3P14
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K3P15S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K3P15S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K3P15S1
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Bestämmelserna ovan gäller sedan den 1 januari 2012. Enligt tidigare bestämmelser var värdena 

för bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme genomgående 20 kWh per m2 Atemp och år 

respektive 0,10 W/m2 K högre96. 

 

Under vissa förhållanden kan högre värden än de som anges i tabell 9:2b medges, exempelvis om 

det inte är möjligt att installera värmepump och det inte finns andra uppvärmningsformer 

tillgängliga eller om värdena blir för höga på grund av kulturhistoriskt motiverade orsaker.97  

Förekomst  

Inom detta område finns flera olika typer av särkrav vilka närmre beskrivs i det följande indelat i 

tre kategorier, ”energiförbrukning”, ”fjärrvärmeanslutning” samt ”övriga krav”, med underkategorierna 

”tydliga krav” och ”vagt formulerade krav”. Med ”tydliga krav” menas krav som uttrycks som att 

exploatören ska eller måste göra något, medan ”vagt formulerade krav” är krav som formulerats som 

att exploatören bör göra något. 

 

Energiförbrukning – tydliga krav 

Sammanlagt finns det tre projekt där det ställts tydliga krav på energiförbrukning som skiljer sig 

från BBR. I ett av dessa, 5:1, ställs kravet i exploateringsavtalet och i de övriga, 8:2 och 10:1, ställs 

kraven i de miljöprogram som exploatörerna förbundit sig att följa enligt respektive 

exploateringsavtal.  

 

Enligt kravet i 5:1 får byggnadens specifika energianvändning inte överstiga 90 kWh/m2. Då 

projektet ligger inom klimatzon II vilket innebär detta att värdet är för lågt, då 5:1a avtal 

tecknades innan den 1 januari 2012. Den aktuella kommunen är medveten om detta och det står 

till och med utskrivet i avtalet att värdet skiljer sig från BBR.  

 

I miljöprogrammet i 8:298 ställs krav på Klass A99, även kallat betyg Guld, inom energiområdet 

enligt Bygga-Bo-dialogen100. Detta utgör ett särkrav då det räcker med betyget Brons för att 

uppfylla BBR. 

                                                 
96 Boverket, 1993, s. 99 (BBR 18) 

97 Boverket, 2012a, s. 266-267 

98Vilket beskrivits närmre i avsnitt 4:2.1 

99 Betyget ges utifrån en sammanvägning av byggnadens ”energianvändning baserad på köpt energi”, ”energibehov utifrån 

byggnadens fysiska utformning och värmeåtervinning” samt ”energislag baserat på andelar av använda energislag”. 
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Däremot är det svårare att avgöra huruvida kravet i 10:1 är ett särkrav eller inte. Enligt 

miljöprogrammet får det totala behovet av tillförd energi för värme och varmvatten inte vara 

högre än 125 kWh per m2, något som täcks in i byggnadens specifika energianvändning. I denna 

ingår dock även energi som behövs för många andra saker, såsom fast belysning i allmänna 

utrymmen, pumpar, fläktar, värmekablar med mera101, vilket omöjliggör en jämförelse mellan de 

två kraven. Detta är således ett exempel på ett olämpligt sätt att utforma krav. Hela 

miljöprogrammet är framtaget av ett konsultföretag och det är svårt att avgöra om exploatören 

självmant har accepterat de ingående delarna.  

 

Energiförbrukning – vagt formulerade krav 

Utöver de ovan beskrivna kraven på energiförbrukning finns även liknande krav, dock något mer 

vagt ställda, i ytterligare sex projekt. I två av dessa, 14:1 och 14:2, finns kraven i 

planbeskrivningen, medan de i övriga projekt, 9:1-4, finns i det miljöprogram som beskrivits i 

avsnitt 4.4.1. I fallstudien har liksom tidigare BBR jämförts med reglerna som gäller för den lägsta 

nivån enligt programmet och det kan då konstateras att byggnaderna med annan uppvärmning än 

elvärme i projektet, ska ha en specifik energianvändning som är 5 kWh lägre än vad som är 

möjligt att begära.  

 

Formuleringen som används i 14:1 och 14:2 är ”En energiförbrukning för värme och ventilation som är 

10 % lägre än [gällande] BBR bör eftersträvas”. I och med detta framgår det tydligt att kommunen 

önskar att bebyggelse ska uppföras med högre standard än vad det finns lagstöd för och att 

kommunen är medveten om att detta är särkrav. Däremot framgår det inte varför dessa krav ändå 

anges i områdenas planbeskrivningar.  

 

Fjärrvärmeanslutning – tydliga krav 

Enligt exploateringsavtalen i tre olika projekt, 7:1-3, ”förbinder sig [exploatören] att ansluta bebyggelsen 

till fjärrvärmenätet”. I de respektive planbeskrivningarna står det emellertid endast att området 

”kan” anslutas till fjärrvärmenät i två av projekten, och att ”uppvärmning avses ske med fjärrvärme” i 

det tredje. Men då inte någon alternativ uppvärmningslösning omnämns i varken plan- eller 

genomförandebeskrivningarna borde sannolikt kommunens avsikt ändå vara att bebyggelsen ska 

                                                                                                                                                         
100 Då kallat ”Miljöklassad byggnad”, numera ”Miljöbyggnad”.  

101 Boverket, 2012a, s. 262 
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försörjas med fjärrvärme. Något som dock inte har ansetts nödvändigt eller möjligt att framtvinga 

genom detaljplaneförfarandet.  

 

En skärpning av kravet på fjärrvärmeanslutning finns i det tidigare beskrivna miljöprogrammet 

som hör till 8:2102. Där anges att fjärrvärmen ska vara märkt med ”Bra miljöval”, vilket bland 

annat innebär att fjärrvärmeleverantören förbinder sig att producera motsvarande mängd värme 

som förbrukas samt att det går att spåra bränslet tillbaka till källan103. Att fjärrvärme märkt med 

”Bra Miljöval” används ska säkerställas genom exploatörens egenkontroll. Dock finns inget krav 

på att fjärrvärmeanslutning måste anordnas, utan istället anges endast att bebyggelsen ”avses 

anslutas till fjärrvärmenätet” i planbeskrivningen.  

 

Fjärrvärmeanslutning – vagt formulerade krav 

Det finns även vagt formulerade krav på att fjärrvärme ska användas för uppvärmning i 

ytterligare fyra projekt. I 12:1s planbeskrivning anges att fjärrvärmeanslutning ”bör” användas och 

i 8:1s exploateringsavtal att det ”ska vara möjligt att ansluta området till fjärrvärmenätet om inte 

miljövänligare alternativ kan visas”, medan det i 14:1 och 14:2 ställs krav på att uppvärmningssystem 

ska vara vattenburna104 samt att dessa ska vara möjliga att ansluta till fjärrvärmenät ”eller andra ur 

miljösynpunkt godtagbara energiformer”. Att vattenburen uppvärmning ska användas finns dessutom 

också som detaljplanebestämmelse i 14:1 under rubriken ”Byggnadsteknik, kretsloppsanläggning”. 

Någon motivering till varför det behövs fjärrvärmeanslutning finns inte i något av ovanstående 

projekt. 

 

Övriga krav på energihushållning 

Utöver särkrav på energiförbrukning och fjärrvärmeanslutning förekommer också andra typer av 

energihushållningskrav. De som är tydligt formulerade av dessa finns i sju olika projekt, 8:1-2, 

9:1-4 och 10:2. I 8:1 finns kraven i exploateringsavtalet medan de i resterande projekt finns i 

miljöprogram som är bindande enligt avtal. Exempel på vanligt förekommande övriga krav är att 

vitvaror ska vara A-klassade, att det ska vara närvarostyrd belysning i vissa utrymmen105 samt att 

det ska kunna gå att mäta varje bostads tappvarmvattenanvändning individuellt106.  

                                                 
102 Se avsnitt 4.4.1 

103 Naturskyddsföreningen, 2010. 

104 Krav på vattenburna värmesystem finns även projekt 2:3 

105 Är endast ett allmänt råd. BBR, 2012a, s. 275 

106 Enligt BBR bör det dock gå att avläsa hushållsenergi, verksamhetsenergi och kylmaskiners energianvändning 

separat. BBR, 2012a, s. 276 
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4. 2. 5 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga 

Regelverk 

Generellt 

PBF 3:18 § ”För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 

8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är 

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

   Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen ska vara tillgänglig och 

användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera 

hissar eller andra lyftanordningar. 

   Trots andra stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om 

byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara 

projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid 

tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en 

bostad. ”  

 

PBF 3:19 § ”Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 4 § första stycket 

8 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader, om anläggningen kräver 

bygglov enligt 6 kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9. 

   Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första stycket endast i den 

utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.” 

 

Tillgängliga och användbara entréer och dörrar 

Enligt BBR ska alltid huvudentréer till bostadshus utformas så att de är tillgängliga och 

användbara. Däremot behöver inte övriga entréer vara det om det inte behövs för att uppfylla 

kraven på tillgänglighet och användbarhet, exempelvis om avståndet till bostadskomplement, 

såsom tvättstuga eller avfallsutrymme, annars blir för långt.107 Med tillgängliga och användbara 

menas bland annat att entréerna är visuellt lätta att upptäcka, att orienterande skyltar är 

lättbegripliga och lättlästa samt att dörrar och portar lätt ska kunna öppnas och passeras av 

personer med nedsatt rörelseförmåga. För att uppnå det sistnämnda uppges i ett allmänt råd att 

                                                 
107 Boverket, 2012a, s. 95 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K3P18S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K6P1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K6P1N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K6P1N3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K6P1N5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K6P1N8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K6P1N9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110338.htm#K3P19S1
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entré- och hissdörrar med mera bör ha ett fritt passagemått om minst 0,80 meter när de är 

uppställda i 90°.108 

 

Tillgänglighet och användbarhet på tomter och i byggnader – angörningsplatser och ramper 

Även tomter ska göras tillgängliga och användbara vilket innebär att det bland annat ska finnas en 

angöringsplats för bilar inom 25 meters gångavstånd till en tillgänglig och användbar entré samt 

att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna använda ramper. En ramp får enligt BBR inte 

luta mer än 1:12, men i ett allmänt råd anges också att den blir säkrare att använda ifall den inte 

lutar mer än 1:20109. Detta gäller även för ramper inomhus110. 

Förekomst  

Utöver gällande byggregler om tillgänglighet och användbarhet har kommunen i 11:1 angett att 

en högre nivå ska eftersträvas i fyra olika avseenden, varav det första är att en byggnads samtliga 

entréer ska göras tillgängliga. Alla fyra krav ställs i exploateringsavtalet samt i en kommunal policy 

som ska följas enligt detta. Dock kan exploatören enligt samma avtal lämna önskemål om 

avvikelser ifrån policyn, men dessa måste godkännas av kommunen. Krav nummer två och tre är 

att ramper, både utomhus och inomhus, inte bör luta mer än 1:20 samt att det ska gå att ordna en 

parkeringsplats för rörelsehindrade på maximalt 10 meters gångavstånd från närmsta, tillgängliga 

entré. Slutligen är policyns sista krav att de delar av BBR som gäller för tillgänglighet och 

användbarhet på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader även 

bör tillämpas på kvartersmark.  

 

Två andra projekt där det ställs särkrav inom tillgänglighets- och användbarhetsområdet är 7:1-2. 

Enligt exploateringsavtalen i dessa gäller ovillkorligen ett kommunalt tillgänglighetsprogram som, 

i sin helhet, uppges bestå av särkrav av den aktuella kommunen. Sammanlagt finns ca 30 

bestämmelser i program, varav vid närmare granskning flera trots allt har lagstöd. Dock finns det 

också sådana som inte har det, exempelvis att hissdörrars fria passagemått ska vara 0,90 meter, 

det vill säga 10 centimeter bredare än nödvändigt, samt att kyl och frys ska kunna placeras var för 

sig.  

                                                 
108 Boverket, 2012a, s. 98 

109 Boverket, 2012a, s. 92-93. 

110 Boverket, 2012a, s. 96 
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4. 3 Kvantitativ analys  

Detta avsnitt syftar till att presentera en grov bild av det kvantitativa utfallet i studien. Analysen 

avser förekomsten av särkrav i olika typer av handlingar inom de studerade tekniska områdena 

och redovisas som procentuell andel särkrav i samtliga studerade kommuner eller projekt. Krav 

på lokalt omhändertagande av dagvatten eller på andra avstegsregler för buller än Boverkets har 

inte tagits med i beräkningarna.  

 

Utfallet av studien redovisas även mer ingående i bilaga 2.  

 

Figur 4.5a   Kommuner med särkrav 

Totalt antal kommuner
111

 14 st. 

Totalt antal kommuner som ställt särkrav 10 st. 

Procentuell andel kommuner som ställt särkrav 71 % 

 

Figur 4.5b   Projekt med särkrav 

Totalt antal projekt 34 st. 

Totalt antal projekt med särkrav 18 st. 

Procentuell andel projekt med särkrav 53 % 

 

Figur 4.5c   Andel kommuner och projekt med särkrav indelat efter tekniskt område och typ av formulering 

 

  

                                                 
111 Med undantag för den kommun 3 där inga projekt genomförts. 
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Av fallstudien framgår det tydligt att särkrav är vanligt förekommande, särkilt inom området 

”energihushållning och värmeisolering”, där hela 64 procent av de studerade kommunerna ställer 

särkrav i något projekt. Alla dessa har i något avseende ställt tydligt formulerade krav, det vill säga 

att kravet uttrycks som att exploatören ska eller måste göra något. Därutöver har också nära 

hälften av kommunerna ställt vagt formulerade krav, såsom att exploatören bör göra något. 

Kraven är ungefär lika vanligt förekommande i alla typer av handlingar med undantag för 

detaljplanebestämmelser där det är lite mer sällsynt.  

 

Det området där det förekommer näst mest särkrav är ”skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö”, 

där 29 procent av kommunerna ställer särkrav. Minst ett krav är tydligt formulerat av alla 

kommuner, men även vagt formulerade krav är vanliga. Ungefär 75 procent av kommunerna har 

ställt sådana. Inget av kraven ställs i exploateringsavtal utan istället finns de i kommunala program 

och policys samt i detaljplaner.   

 

Inom de två områdena ”skydd mot buller” och ”tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga” ställer däremot ganska få kommuner särkrav, endast 14 procent 

inom respektive område. Bullerkraven finns i detaljplanebestämmelser och program medan 

tillgänglighetskraven finns i exploateringsavtal och/eller program. Samtliga krav förutom ett är 

tydligt formulerade. 

 

Särkrav inom området ”säkerhet vid användning” verkar enligt fallstudien vara ovanligt.
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5 Avslutning 

Det som fallstudien framför allt har visat på är att det inte bara är vid byggande på kommunalägd 

mark som det ställs särkrav, utan också på privatägd. Exempelvis används ofta samma 

kommunala program, innehållande särkrav, för båda typerna av projekt, även om kravet på att 

följa dessa är mer vagt formulerat i exploateringsfallen. Dock är det mycket osäkert om 

exploatörer juridiskt sett skulle kunna hållas ansvariga för avvikelser ifrån sådana program. 

Snarare rör det sig om att de rättar sig efter särkrav för att skapa ett gott rykte hos kommunerna 

inför kommande markanvisningar. I ett miljöprogram anges till och med rakt ut att exploatörers 

prestation i miljöhänseende kan komma att beaktas av kommunen i framtiden. Detsamma gäller 

förmodligen även för särkrav ställda i exploateringsavtal. Däremot är sannolikt exploatörer mer 

eller mindre tvungna att uppfylla särkrav ifall de införs som detaljplanebestämmelser eftersom de 

då ska tas hänsyn till vid bygglovsprövning. (Även om det är konstigt att det överhuvudtaget går 

att skriva in felaktiga bestämmelser i detaljplaner.) Att det är möjligt att överklaga detaljplaner gör 

förmodligen liten skillnad eftersom kostnaderna förknippade med en förlängd planprocess ofta är 

mycket stora, vilket i sin tur gör det olönsamt att överklaga. Dessutom torde ett sådant 

överklagande, liksom i ovanstående fall, kunna inverka negativt på exploatörens fortsatta 

verksamhet i kommunen.   

 

Av studiens resultat kan också slutsatsen dras att många kommuner känner ett stort behov av att 

precisera hur bebyggelse ska utformas för att säkerställa olika lokala mål. Ofta kan detta sett ur ett 

samhällsperspektiv vara fördelaktigt, men det kan också utgöra ett hinder. Exempelvis när 

exploatören blir låst till en specifik, teknisk lösning, såsom sker i det vanligt förekommande 

kravet på att alla bostadsrum ska förläggas mot en tyst eller bullerdämpad sida. Detta krav medför 

stora begränsningar för byggnaders yttre och inre utformning, vilket i sin tur kan leda till ett 

ineffektivt utnyttjande av fastigheten eller byggnaden. 

 

Fallstudien visar även på att exploateringsavtal i stor utsträckning används för att reglera 

exploatörers åtaganden på ett olämpligt sätt. Detta har tidigare påvisats vad gäller byggprojekts 

genomförande112, men nu också vad gäller byggnaders utförande. Avsaknaden av mer kompletta 

och tydligare bestämmelser för exploateringsavtalens innehåll medför sannolikt stor osäkerhet för 

både exploatörer och kommuner, vilket talar för att det skulle behövas förändringar i sättet som 

avtalen hanteras.  

                                                 
112 Se exempelvis Kalbro, T. och Smith, P., 2008. 
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Att särkrav är vanligt förekommande inom området energihushållning är inte särskilt förvånande 

då detta har hävdats en längre tid, och det står därmed klart att många kommuner inte delar 

Boverkets syn på skärpta energikrav. Huruvida BBR ställer för låga krav är svårt att säga, men om 

så är fallet och tekniken för att bygga både energisnålt och ekonomiskt hållbart, skulle det kunna 

vara bra att införa tydliga klasser eller likande, med olika byggregler beroende på vilken 

ambitionsnivå som eftersträvas. Till exempel genom att vidareutveckla användandet av 

certifieringssystemet ”Miljöbyggnad” som hanteras av ”Sweden Green Building Council” och redan 

används i stor utsträckning. Fördelarna med ett mer utvecklat klassningssystem för 

energihushållning än det som finns i dagens BBR, är att det ökar förutsägbarheten för 

exploatörerna och möjligheten att kunna anpassa byggande efter olika förutsättningar. Dock är 

det viktigt att sådana nivåer eller klasser stäms av mot internationella förutsättningar så att inte 

gränsöverskridande verksamheter försvåras.  

 

Denna uppsats har i sin helhet behandlat privat exploatering men som en sista kommentar 

kanske det likväl kan inflikas att enhetliga byggregler även skulle kunna gynna 

exploateringsprojekt på kommunal mark. De konsekvenser som diskuterats i kapitel 3 gäller 

naturligtvis för båda typerna av byggprojekt, det enda som skiljer sig åt är lagstödet för att ställa 

särkrav. 
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B1:1 

Bilaga 1 Studerade handlingar 

Utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar gäller följande handlingar i projekten: 

Kommun 1 

Projekt 1:1 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

Tillgänglighetsprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

Projekt 1: 2 

Kvalitetsprogram enligt planbeskrivning 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

Tillgänglighetsprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

 

Kommun 2  

Projekt 2:1 

Inga, dock är planbeskrivningen mycket omfattande 

Projekt 2:2 

Miljöprogram, är ”relevant" för planen enligt planbeskrivning 

Tillgänglighetsprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

 

Kommun 3 

Inga projekt på privatägd mark. 

 

Kommun 4 

Projekt 4:1 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

 

Projekt 4:2 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 
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Kommun 5 

Projekt 5:1 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

 

Kommun 6 

Projekt 6:1 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

Projekt 6:2 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

Projekt 6:3 

Kvalitets- och gestaltningsprogram enligt exploateringsavtal 

Tillgänglighetsprogram som gäller enligt hänvisning från kvalitets- och gestaltningsprogram 

Projekt 6:4 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

 

Kommun 7  

Projekt 7:1 

Tillgänglighetsprogram enligt exploateringsavtal 

Projekt 7:2 

Tillgänglighetsprogram enligt exploateringsavtal 

Projekt 7:3 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

 

Kommun 8 



 
 

B1:3 

Projekt 8:1 

Gestaltningsprogram enligt exploateringsavtal 

Projekt 8:2 

Gestaltningsprogram enligt exploateringsavtal 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal 

Kommunens dagvattenstrategi enligt exploateringsavtal 

 

Kommun 9 

Projekt 9:1 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal, dock endast i viss utsträckning 

Projekt 9:2 

Dagvattenprogram enligt exploateringsavtal 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal, dock endast i viss utsträckning 

Trafikbullerpolicy enligt planbeskrivning 

Projekt 9:3 

Dagvattenprogram enligt exploateringsavtal 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal, dock endast i viss utsträckning 

Trafikbullerpolicy enligt planbeskrivning 

Projekt 9:4 

Dagvattenprogram enligt detaljplanebestämmelse 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal, dock endast i viss utsträckning 

Trafikbullerpolicy enligt planbeskrivning 

 

Kommun 10 

Projekt 10:1 

Gestaltningsprogram enligt exploateringsavtal och detaljplanebestämmelse 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal 
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Projekt 10:2 

Gestaltningsprogram enligt exploateringsavtal 

Projekt 10:3 

Kvalitets- och gestaltningsprogram enligt exploateringsavtal 

 

Kommun 11 

Projekt 11:1 

Avfallsprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

Gestaltningsprogram enligt exploateringsavtal 

Kommunens dagvattenstrategi enligt exploateringsavtal 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

Tillgänglighetsprogram enligt exploateringsavtal 

Projekt 11:3 

Avfallsprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

Kommunens dagvattenstrategi enligt exploateringsavtal 

Miljöprogram enligt exploateringsavtal, dock frivilligt 

Tillgänglighetsprogram enligt exploateringsavtal 

 

Kommun 12 

Projekt 12:1 

Avfallsprogram gäller enligt hänvisning från planbeskrivning, dock frivilligt 

Tillgänglighetsprogram enligt hänvisning från planbeskrivning 

Projekt 12:2 

Avfallsprogram gäller enligt planbeskrivning, dock frivilligt 

Kvalitetsprogram enligt exploateringsavtal 

Projekt 12:3 

Avfallsprogram enligt planbeskrivning, dock frivilligt 

Tillgänglighetsprogram enligt planbeskrivning 

 

Kommun 13 
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Projekt 13:1 

Kvalitetsprogram enligt exploateringsavtal och detaljplanebestämmelse 

Projekt 13:2 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

Projekt 13:3 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

 

 

Kommun 14 

Projekt 14:1 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

Projekt 14:2 

Inga andra handlingar utöver exploateringsavtal och detaljplanehandlingar. 

 

Kommun 15 

Projekt 15:1 

Gestaltningsprogram enligt exploateringsavtal 
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Bilaga 2 Statistik över förekomsten av särkrav  
 

Tabell B2a   Förekomst av särkrav i samtliga kommuner/projekt 

Tekniskt område Handling Kommuner Projekt 

    Totalt Tydliga Vaga Totalt Tydliga Vaga 

Skydd med hänsyn till hygien m.m. Alla 29 % 29 % 21 % 24 % 15 % 18 % 

Säkerhet vid användning Alla 7 % 7 % 0 % 6 % 6 % 0 % 

Skydd mot buller Alla 14 % 14 % 7 % 9 % 9 % 3 % 

Energihushållning Alla 64 % 36 % 29 % 47 % 29 % 24 % 

Tillgänglighet och användbarhet Alla 14 % 14 % 0 % 9 % 9 % 0 % 

 
Tabell B2b   Förekomst av tydligt respektive vagt formulerade särkrav i de kommuner/projekt där särkrav 

ställts, indelat efter tekniskt område. 

Tekniskt område Handling Kommuner Projekt 

  Tydliga Vaga Tydliga Vaga 

Skydd med hänsyn till hygien m.m. Alla 100 % 75 % 63 % 75 % 

Säkerhet vid användning Alla 100 % 0 % 100 % 0 % 

Skydd mot buller Alla 100 % 50 % 100 % 33 % 

Energihushållning m.m. Alla 56 % 44 % 63 % 50 % 

Tillgänglighet och användbarhet Alla 100 % 0 % 100 % 0 % 

 
Tabell B2c   Förekomst av särkrav ställda i exploateringsavtal i de kommuner/projekt där särkrav ställts, 

indelat efter tekniskt område. 

Tekniskt område Handling Kommuner Projekt 

Skydd med hänsyn till hygien m.m. Exp.avtal 0 % 0 % 

Säkerhet vid användning Exp.avtal 0 % 0 % 

Skydd mot buller Exp.avtal 0 % 0 % 

Energihushållning m.m. Exp.avtal 22 % 31 % 

Tillgänglighet och användbarhet Exp.avtal 50 % 33 % 

 

Tabell B2d  Förekomst av särkrav ställda i detaljplanebestämmelser i de kommuner/projekt där särkrav 

ställts, indelat efter tekniskt område. 

Tekniskt område Handling Kommuner Projekt 

Skydd med hänsyn till hygien m.m. Planbest. 50 % 38 % 

Säkerhet vid användning Planbest. 0 % 0 % 

Skydd mot buller Planbest. 50 % 67 % 

Energihushållning m.m. Planbest. 11 % 6 % 

Tillgänglighet och användbarhet Planbest. 0 % 0 % 

 

Tabell B2e   Förekomst av särkrav ställda i kommunala program, policys etc. i de kommuner/projekt där 

särkrav ställts, indelat efter tekniskt område. 

Tekniskt område Handling Kommuner Projekt 

Skydd med hänsyn till hygien m.m. Program  75 % 88 % 

Säkerhet vid användning Program  100 % 100 % 

Skydd mot buller Program  50 % 33 % 

Energihushållning m.m. Program  33 % 44 % 

Tillgänglighet och användbarhet Program  50 % 67 % 



 
 

B2:2 

 
Tabell B2f   Förekomst av särkrav ställda i planbeskrivningar i de kommuner/projekt där särkrav ställts, 
indelat efter tekniskt område. 

Tekniskt område Handling Kommuner Projekt 

Skydd med hänsyn till hygien m.m. Planbesk. 25 % 13 % 

Säkerhet vid användning Planbesk. 0 % 0 % 

Skydd mot buller Planbesk. 0 % 0 % 

Energihushållning m.m. Planbesk. 22 % 19 % 

Tillgänglighet och användbarhet Planbesk. 0 % 0 % 

 
 


