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Summary 
Administrative authorities are a large and heterogeneous group which 
should be separated from what is referred to as public authorities. The 
Administrative Procedure Act is only applicable to administrative 
authorities. What public authorities that are included are not easy to 
determine as there is no clear definition. 
 
When an administrative authority is to make a decision that involves 
exercise of public authority against an individual, all information that is 
significant to the outcome of the case must be communicated, not always an 
obvious delimitation. The principle of communication, a legal tenet which 
also is regulated by law since 1971, state that a party shall be notified of the 
administrative information of the case and thereafter gets the opportunity to 
express its opinion of it. A party includes applicants, complainant and other 
parties. There is no obligation for the public authorities to investigate who 
might be considered a party besides the ones that are already know as such. 
Their task is to communicate administrative data which has been brought to 
the case by someone else. That does not only include written data but also 
verbal information or information which has appeared at an inspection.  
 
There are a few exceptions from the principle of communication. They 
include times when communication apparently is unneeded, for employment 
and admission matters, when communication obstructs an execution or if 
there is a matter of urgency.   
 
During 2010 the Förvalningsutredning presented a suggestion of changes in 
the Administrative Procedure Act. It also included a suggestion of change 
regarding the principle of communication and its wording in the 17 §. The 
suggestion emphasizes the importance of the public’s reliance on the public 
administration and the importance to look after one’s right. The suggested 
Act’s field of application is broader due to the suggestion to remove the 
expression exercise of public authority against an individual. The exceptions 
suggest in some part to be a part of the primary composition meanwhile 
others will be abrogated, or perhaps regulated in a special act. This has 
strongly been criticized by the consulted bodies which refer to increased 
work load and therefore increased costs for the public. In this moment the 
government has still not presented a statement for a new Administrative 
Procedure Act.  
 
The principle of communication also figures in the Planning and Building 
Act. Laws of construction have existed in Swedish law ever since the 
provincial laws and have maintained rules of construction relative to 
neighbors and demands from the community. The current legislation came 
into force May 2nd 2011 and corresponds well to the Planning and Building 
Act of 1987, despite editorial and linguistic changes.  
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In the Planning- and Building Act a party is referred to as party with 
interests in the case. A neighbor property owner is to be considered an 
interested party as well as someone who has special rights listed in the land 
registry regarding the property. The term of interested party has not changed 
considerably due to the Planning and Building Act and therefore it is 
possible to administer case law that refers to Planning and Building Act 
1987. In conformity with the Administrative Procedure Act there is no 
obligation for the applicant to gather statement from the neighbors and other 
to whom it may concern. This responsibility rests with the construction 
board.  
 
Case law repeatedly emphasizes the importance of communication either 
through remit or abrogates a formally incorrect decision. Even the 
Parliamentary Ombudsmen levels criticism against authorities that does not 
observe the demands of communication. The case law that applies for PBL 
1987 are still of current interest and can in fully be applied for in the new 
formulation of the law. 
 
Since the Planning and Building Act came into force less than eight months 
ago it has been unable to deduce the consequences of the new formation. 
Due to the fact that the Act mostly consists of editorial changes it is 
reasonable to assume that the principle of communication has the same 
meaning as before but appears much clearer as a part of modernizing and 
simplifying the Planning and Building Act. However, if a suggestion of a 
new Administrative Procedure Act will correspond with the Planning and 
Building Act or not remains to be seen.  
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Sammanfattning 
Förvaltningsmyndigheter är en stor och olikartad grupp vilken bör särskiljas 
från samlingsbegreppet, och det i dagligt tal använda begreppet, myndighet. 
Detta har betydelse inte minst ur ett lagtekniskt perspektiv då 
förvaltningslagen (1986:223), FL, endast ska tillämpas av 
förvaltningsmyndigheter. Vilka myndigheter som omfattas är dock inte helt 
klart, då en tydlig definition saknas.  
 
Inför att en myndighet ska fatta ett beslut, som innebär myndighetsutövning 
mot någon enskild, måste alla uppgifter av betydelse för ärendets avgörande 
kommuniceras med de som är att betrakta som part i ärendet, en 
avgränsning som dock inte alltid är helt självklar. 
Kommunikationsprincipen är en allmän rättsgrundsats, som sedan 1971 
även regleras i lag, och stadgar att en part ska underrättas om ärendets 
utredningsmaterial för att därefter beredas tillfälle att yttra sig över 
detsamma. Till part räknas sökande, klagande eller annan part. Dock 
föreligger inte något efterforskningskrav för myndigheterna att utreda vem 
som kan betraktas som part. Det som ska kommuniceras är sådan uppgift 
som tillförts ärendet av någon annan. Det inkluderar inte bara skriftliga 
uppgifter utan även upplysningar som lämnats muntligt eller framkommit 
vid t.ex. syn.  
 
Kommunikationsplikten har dock ett par olika undantagsbestämmelser. Det 
gäller när kommunicering är uppenbart obehövlig, för anställnings- och 
antagningsärenden mm., om kommunicering försvårar ett besluts 
verkställighet eller om det rör sig om ett brådskande ärende.  
 
Under 2010 presenterade Förvaltningslagsutredningen genom SOU 2010:29 
ett förslag på förändring i FL, vilket även inkluderade förslag på förändring 
avseende kommunikationspliktens utformning i 17 § FL. Förslaget betonar 
betydelsen av att förtroendet för den offentliga förvaltningen inte ifrågasätts 
och att den enskildes rätt tillvaratas. Lagens tillämpningsområde föreslås bli 
bredare då termen myndighetsutövning tas bort. Undantagsbestämmelserna 
avseende kommuniceringen föreslås till viss del inkluderas i 
grundkonstruktionen samtidigt som andra slopas helt, alternativt istället ska 
regleras i speciallagstiftning. Detta har starkt kritiserats av remissinstanserna 
som pekar på kraftigt ökad arbetsbelastning och därmed kostnader för det 
allmänna. I skrivande stund har regeringen ännu inte lagt fram någon 
proposition om en ny förvaltningslag. 
 
Kommunikationsprincipen kommer även till uttryck i bl.a. plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Bygglagstiftning har funnits i Sverige ända 
sedan landskapslagarna och har upprätthållit regler för byggandet i 
förhållande till grannar och samhällets krav. Den nuvarande lagstiftningen 
trädde i kraft den 2 maj 2011 och överensstämmer till stor del med PBL 
1987 med främst redaktionella och språkliga ändringar.  
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I PBL används termen sakägare istället för part. Som kända sakägare 
betraktas ägare till fastighet som direkt gränsar till den aktuella fastigheten, 
s.k. rågrannar, samt de vars särskilda rättigheter avseende fastigheten är 
inskrivna i fastighetsregistret. Sakägarbegreppet har inte förändrats 
nämnvärt genom PBL varför rättspraxis som grundar sig på PBL 1987 kan 
tillämpas i sin helhet. I likhet med FL:s bestämmelser föreligger inte någon 
skyldighet för sökanden att inhämta yttranden från grannar och andra 
berörda, utan detta åvilar istället byggnadsnämnden.  
 
Rättspraxis påtalar gång efter annan vikten av kommunicering genom att 
antingen återförvisa eller upphäva formellt felaktiga beslut. Även JO riktar 
kritik mot myndigheter som inte följer kraven på kommunikation. Den 
rättspraxis som hänför sig till bestämmelser i PBL 1987 är fortfarande 
aktuell och kan tillämpas i sin helhet för lagens nya utformning.  
 
Då PBL trädde i kraft för knappt åtta månader sedan har konsekvenserna av 
dess nya utformning ännu inte kunnat utläsas. Lagen består dock främst av 
redaktionella ändringar varför kommunikationsplikten får anses ha samma 
betydelse som innan men att den nu istället framgår på ett tydligare sätt, 
som ett led i att modernisera och förenkla plan- och bygglagstiftningen. Om 
ett förslag till ny förvaltningslag överensstämmer med PBL och dess 
tillämpning av kommunikationsplikten återstår att se.  
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Förord 
Att skriva examensarbete har varit mer intensivt än jag någonsin hade 
kunnat räkna med. Nu när jag ser det färdiga resultatet kan jag ändå se 
tillbaka på alla sena kvällar, som nog hör en juridisk examensuppsats till, 
med ett leende på läpparna. 
 
Det har varit en berg- och dalbana och jag vill därför rikta ett stort tack till 
min handledare Bengt Lundell, som tagit sig tid att kontinuerligt läsa mitt 
material och kommit med givande kommentarer. Jag vill även tacka er som 
har hjälpt mig med korrekturläsning, era kommentarer har varit ovärderliga, 
samt min sambo som på alla sätt har funnits där för mig.  
 
Tack till alla er som har gjort min studietid i Lund till en fantastisk 
upplevelse. Utan er hade jag inte kunnat se tillbaka på 4,5 händelserika och 
minnesvärda år.  
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mina föräldrar som har stöttat mig 
genom hela min utbildning och alltid trott på mig. Mamma och pappa, nu är 
jag klar! 
 
 
Anna Lundgren 
Lund januari 2012 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Varje dag fattas hundratals beslut av och på olika myndigheter runt om i 
Sverige. Det kan vara beslut som påverkar en enda individ men det kan 
också beröra invånarna i en hel kommun. Vissa beslut kan fattas 
omedelbart, medan andra kräver mer omfattande utredning och 
handläggning. Ett beslut av en myndighet innebär inte per automatik att det 
är frågan om myndighetsutövning, tvärtom. Var gränsdragningen för vad 
som utgör myndighetsutövning går är dock inte alltid helt klart, då 
definition av begreppet saknas i den nu gällande lagstiftningen. 
Myndigheter urskiljs främst genom att de genom lagar och författningar 
anförtros vissa uppgifter eller kompetens och att de beslut som fattas inom 
densamma tillräknas just den myndigheten1.  
 
För att upprätthålla ett rättssäkert samhälle är det viktigt att medborgarna 
kan tillvarata sin rätt och att den inte på något sätt inskränks. Innan en 
myndighet fattar beslut i vissa frågor är det därför nödvändigt att låta 
berörda parter yttra sig härom, vilket kommer till uttryck genom den 
lagstadgade kommunikationsplikten. Den har fått stor uppmärksamhet och 
betydelse, inte minst på grund av den decentraliserade beslutanderätten och 
är en viktig del av myndighetsutövningen. Rättspraxis har i flera avseende 
utrett vad som ska kommuniceras och till vem samt i vilka situationer som 
undantagen kan tillämpas.  
 
Kommunikationsplikten gäller inte minst i bygglovsärenden där antalet 
sakägare kan variera kraftigt med hänsyn till ärendets karaktär och 
omfattning. Närmast till hands ligger kanske grannens möjlighet att yttra sig 
över en planerad utbyggnad eller förändrad fasad. Tillämpningsområdet är 
dock så mycket mer än det. Efter en påskyndad process trädde den 
nuvarande PBL i kraft för drygt åtta månader sedan. Kritiken lät inte vänta 
på sig varför ytterligare förändringar kan vara att vänta.  
 
Ett betänkande har överlämnats till regeringen om förslag till en ny 
förvaltningslag, vari i vissa förändringar i kommunikationsplikten 
presenterats. Om den kommer att överensstämma med PBL eller 
överhuvudtaget bli verkligenhet samt om den då kan komma att påverka 
kommunikationspliktens tillämpningsområde återstår att se i skrivandets 
stund.  
 

                                                 
1 Strömberg FT 1972, s. 234.  
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1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda omfattningen och 
konsekvenserna av kommunikationsprincipen, särskilt dess betydelse i plan- 
och bygglagen med fokus på lovärenden. För att på bästa sätt utröna detta 
kommer jag att undersöka vem som betraktas som sakägare och därmed ska 
beredas tillfälle att yttra sig i ett ärende både i FL, vilken tar sikte på 
förvaltningsärenden som inte regleras i speciallag, och i PBL. En ny plan- 
och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011. Jag kommer därför i flera fall 
göra en jämförelse mellan den äldre och den nya regleringen avseende 
kommunikationsplikten. 
Följande frågeställningar har varit utgångspunkt för att besvara uppsatsens 
syfte: 

• Vem betraktas som sakägare i FL respektive PBL och 
överensstämmer begreppen med varandra? 

• Har sakägarbegreppets innebörd förändrats i PBL i förhållande till 
föregående lagstiftning? 

• Kan prejudicerande rättspraxis baserad på regleringen i 8 kap. 22 § 
PBL 1987 tillämpas även för den nya regleringen? 

• Vilka konsekvenser uppstår av underlåten kommunicering i 
lovärenden och är de desamma som tidigare? 

 

1.3 Avgränsning 
Den 2 maj 2011 ersattes plan- och bygglagen (1987:10), PBL 1987, med 
PBL. Arbetet med den nya lagen var mycket omfattande och pågick under 
lång tid. Att redogöra för alla de förändringar som PBL innebär är därför 
inte möjlig i denna examensuppsats. Jag har valt ut de förändringar som jag 
har ansett vara av betydelse och intresse utifrån ett 
kommunikationsförpliktande perspektiv och som sätter det i sin kontext. 
PBL 1987 kommer att användas på ett flertal ställen i uppsatsen och avser 
plan- och bygglag (1987:10). 
Kommunikationsprincipens betydelse och konsekvenser i PBL kommer att 
behandla lovärenden. Planärenden redogörs endast för i begränsad 
omfattning och då i ett komparativt syfte. Kommunikationsplikten i övrig 
speciallagstiftning kommer inte alls att behandlas här.  
 
Fokus i uppsatsen ligger på kommunicering i samband med bygglov och 
konsekvenserna av att underlåta detsamma. Då det är den 
förvaltningsrättsliga aspekten som behandlas i uppsatsen kommer 
möjligheterna till skadestånd vid ett felaktigt förfarande härav ej att 
behandlas. Detsamma gäller andra eventuella ekonomiska aspekter. Hänsyn 
kommer heller inte att tas till eventuell politisk påverkan.  
 
Uppsatsen kommer inte att behandla EU-rätt och dess inflytande på 
kommunikationsplikten. 
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Kommunicering i regeringsärenden behandlas endast kortfattat för att ge en 
mer komplett och sammanhängande bild av kommuniceringsbegreppet.  
 

1.4 Metod och material 
Jag har arbetat utifrån sedvanlig rättsdogmatisk metod genom att använda de 
traditionella rättskällorna; lag, rättspraxis, förarbeten och doktrin. 
Utgångspunkten har varit gällande rätt vartefter förarbeten och doktrin 
diskuterats. För att praktiskt belysa och exemplifiera har ett stort antal 
rättsfall uppmärksammats. 
 
Då JO granskar myndigheterna och tjänstemännens arbete har deras 
ämbetsberättelser fått statuera exempel på bl.a. myndighetsutövning och 
bristfällig kommunikation. För att utreda begreppen myndighet och 
myndighetsutövning har Strömbergs artikel2 varit av stor betydelse. 
Mitt urval av rättspraxis grundar sig till stor del på förekomsten i doktrin 
och relevans vid databassökning. Att äldre rättspraxis, grundat på numera 
upphävd lagstiftning, ges relativt stort utrymme är viktigt för att förstå 
lagstiftarens grundtanke och varför gällande lag ser ut som den gör idag.  
Då PBL trädde i kraft 2 maj 2011 finns det ytterst sparsamt med doktrin 
som behandlar och utreder innebörden av den nya lagen. Av den 
anledningen har, förutom förarbeten och då främst regeringens proposition 
2009/10:170 En enklare plan- och bygglag, kommentaren till PBL använts 
flitigt som referens för att belysa lagens relevanta förändringar. 
Det bör observeras att lovansökningar inskickade före den 2 maj 2011 ska 
handläggas enligt reglerna i PBL 1987. 
Där jag i texten hänvisar till ”han” ska detta läsas ”han eller hon” eller 
motsvarande. 
 

1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet, kapitel två, utreder jag myndighetsbegreppets 
betydelse och dess olika delar vilket åtföljs av ett kapitel som behandlar 
betydelsen av myndighetsutövning. Syftet är att läsaren ska få förståelse för 
myndighetsutövningens tillämpningsområde. 
Stor tyngdpunkt ligger i det fjärde kapitlet vilket utreder 
kommunikationsprincipen i ett flertal avseenden. Det omfattar bl.a. vem 
som betraktas som part enligt förvaltningslagen, vad som ska kommuniceras 
och vilken rätt en part har att ta del av en uppgift. I kapitlets senare del 
redogör jag för undantagen från kommunikationsplikten samt hur förslaget 
till ny förvaltningslag ser på kommunicering.  
Det femte kapitlet utreder kommuniceringen i PBL och innefattar en 
redogörelse för sakägarbegreppet, när underrättelse av ett beslut ska ske och 
vilka möjligheter som finns för att överklaga ett bygglov. Kapitlet avslutas 

                                                 
2 Strömberg FT 1972. 
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med att beskriva hur ett bygglov vinner laga kraft samt en sammanfattning 
av konsekvenserna vid utebliven kommunicering i lovärenden.  
I det avslutande kapitlet, kapitel sex, redogör jag för min sammanfattande 
analys och avslutande reflektioner.   
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2 Förvaltningslagens 
tillämpningsområde 

2.1 Inledning 
Alla statliga och kommunala organ kan delas in i två huvudkategorier, 
beslutande politiska församlingar och myndigheter. De beslutande politiska 
församlingarna är lätta att särskilja då deras gemensamma nämnare är att de 
har valts politiskt. I Sverige finns tre olika beslutande politiska församlingar 
i form av riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige vilka utses av det 
svenska folket genom allmänna val vart fjärde år3. Myndigheterna är inte 
lika lätt särskiljas då de är mer olikartade. Med myndighet avses regering, 
domstol och förvaltningsmyndigheterna på olika nivåer.4 Att kunna särskilja 
vad som är en myndighet är av stor betydelse för t.ex. offentlighetsprincipen 
och dess tillämpningsområde enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), 
TF, samt att begreppet myndighet överensstämmer med motsvarande 
begrepp i regeringsformen (1974:152), RF.5  
 
Enligt 1 och 3 § FL styrs handläggningen av ärenden hos en 
förvaltningsmyndighet av FL om inte annan lag eller förordning innehåller 
avvikande regler härom. Följande framställning är tänkt att utröna vilka som 
omfattas av denna definition och vad som avses med en 
förvaltningsmyndighet. 
 

2.2 Myndigheter 
Regeringen har en särställning bland samlingsbegreppet myndigheter som 
utövare av den högsta statsstyrelsen. Däremot är regeringen inte en 
förvaltningsmyndighet och är således inte skyldig att tillämpa FL när den 
fattar beslut, vilket dock inte ska tolkas som att regeringen står över lagen.6 
Regeringens arbete omfattar mycket varierade uppgifter och innehar en 
styrande funktion.7 
Denna uppsats har, som ovan beskrivits, till syfte att utreda 
kommunikationsplikten för förvaltningsmyndigheter. Trots att regeringen 
inte är någon förvaltningsmyndighet föreligger även en 
kommunikationsplikt för regeringsärenden, vilket regleras i 7 kap. 2 § RF. I 
denna bestämmelse framgår att regeringen vid beredning av ärenden ska 
inhämta behövliga upplysningar och yttranden från berörda myndigheter. 
Detsamma gäller för upplysningar och yttranden från kommuner. Även 

                                                 
3 3 kap. RF och ValL. 
4 Warnling-Nerep 2010, s. 5f. 
5 Bohlin, s. 57f. 
6 Jämför med legalitets- och objektivitetsprincipen, 1 kap. 1 och 9 §§ RF. 
7 Warnling-Nerep 2010, s. 6. 
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sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning det anses behövligt ges 
möjlighet att yttra sig.8  
 
Domstolarna har den viktiga rollen som utövare av den rättskipande 
funktionen9. I RF föreskrivs en betydande självständighet för domstolarna 
för att garantera dess oberoende ställning i förhållande till andra organ.10  
 
I dagligt tal och för gemene man används ofta begreppet ”myndighet” när 
det i själva verket är ”förvaltningsmyndighet” som avses. I juridiska 
sammanhang är det viktigt att särskilja dessa två då vissa lagar tillämpas på 
det ena men ej det andra.11 Huvudregeln avseende FL:s tillämpningsområde 
är att lagen är tillämplig hos varje offentligt organ som karaktäriseras som 
en förvaltningsmyndighet. Lagen saknar däremot en definition av begreppet 
förvaltningsmyndighet som sådant.12 I förarbetena framhävs dock att det ska 
ha samma betydelse som i RF, att förvaltningsmyndigheter är alla 
myndigheter förutom regering och domstolarna.13 Som ett exempel kan 
nämnas att departementen är att betrakta som förvaltningsmyndigheter och 
således lyder under FL vid beslutsfattande, detta trots regeringens 
särställning.14 
 
Förvaltningsmyndigheterna är en stor och olikartad grupp av myndigheter 
på olika nivåer med den gemensamma uppgiften att utöva förvaltning, vilket 
bör uppfattas som något annat än rättskipning. Statliga 
förvaltningsmyndigheter brukar delas upp i centrala respektive regionala. 
Båda organen omfattas dock av FL avseende deras handläggande 
verksamhet.15 Exempel på förvaltningsmyndigheter på det centrala planet är 
Socialstyrelsen, Domstolsverket och Högskoleverket samt våra statliga 
universitet och högskolor. På regional nivå finns bl.a. länsstyrelserna och 
skattemyndigheten. Slutligen har vi den kommunala nivån där de olika 
förvaltningsmyndigheterna ofta kallas nämnder, t.ex. socialnämnd, 
byggnadsnämnd och skolnämnd.16  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ett exempel från praxis är RÅ 1996 ref. 28, vilket redogörs närmare under avsnitt 4.1.2. 
9 1 kap. 8 § RF.  
10 Warnling-Nerep 2010, s. 7.  
11 Warnling-Nerep 2007, s. 8.   
12 Hellners, kommentar till 1 § FL.  
13 Prop. 1985/86:80, s. 57. 
14 Warnling-Nerep 2010, s. 6.  
15 Warnling-Nerep 2007, s. 38f.  
16 Warnling-Nerep 2010, s. 8.  
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3 Myndighetsutövning 

3.1 Tillämpningsområde 
Att FL endast ska tillämpas av förvaltningsmyndigheter är inte den enda 
begräsningen för denna lag. Några av de mest centrala och viktigaste 
bestämmelserna ska endast tillämpas när ärendet avser myndighetsutövning 
mot någon enskild17. Anledningen till detta är att behovet är som störst i 
sådana ärenden. Om även andra ärenden skulle omfattas skulle det hindra 
myndigheterna att sköta sitt arbete på ett ändamålsenligt sätt.18  
I det följande kommer innebörden av myndighetsutövning att utredas, då 
med fokus på dess betydelse i FL. Begreppet förekommer dock inte bara i 
FL utan också i bl.a. skadeståndslagen (1972:207), SkadestL, brottsbalken 
(1962:700), BrB och kommunallagen (1991:900), KomL, varför jag även 
kort kommer att redogöra för begreppets innebörd i respektive lag samt 
vilket samband som finns lagarna emellan. 
 

3.1.1 Myndighetsutövning enligt 
förvaltningslagen 

I äldre förvaltningslagen (1971:290), ÄFL, var reglerna ordande i två 
huvudgrupper. Den ena gruppen (4-13 §§) gällde vid all 
ärendehandläggning, medan den andra gruppen (14-19 §§) endast gällde 
ärenden som avsåg myndighetsutövning mot enskilda. Detta har övergetts i 
FL där paragraferna istället har en sammanhängande följd. Numera anges 
det i själva regeln när den endast gäller vid myndighetsutövning, detta för 
att skapa en mer lättillgänglig lagstiftning. Begreppet myndighetsutövning 
är innehållsmässigt detsamma som tidigare. Skillnaden är att termen 
”myndighetsutövning” har införts i FL där den i ÄFL istället bestod av en 
definition för att täcka begreppet. I ÄFL beskrevs myndighetsutövning som 
”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 
skyldighet, disciplinpåföljd, avskedanden eller annat jämförbart 
förhållande”. Innebörden av begreppet ansågs vid reformen 1986 vara så 
känd att definitionen inte längre behövdes i lagen. Vidare blev terminologin 
enhetlig mellan FL och RF.19 Som nämnt ovan inkluderades även 
avskedande i betydelsen myndighetsutövning i den ursprungliga lydelsen. 
Detta likt det arbetsrättsliga disciplinansvaret omfattas numera av den 
offentligt anställdes anställningsansvar.20  
Utmärkande för myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra 
åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i 

                                                 
17 14-18 §§ FL, 20-21 §§ FL och 26 § FL. 
18 Hellners & Malmqvist, FL 2007, s. 23.  
19 Prop. 1985/86:80 s. 55. 
20 Strömberg & Lundell 2006, s. 19. 
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förhållande till medborgarna21. Det innebär inte att åtgärderna måste 
innefatta förpliktelser för enskilda. Det kan också röra sig om gynnande 
beslut, t.ex. tillstånd att driva en verksamhet, befrielse från en lagstadgad 
förpliktelse eller beviljande av en social förmån. Karakteristiskt är dock att 
den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande i förhållande till 
förvaltningsmyndigheten och att myndigheten grundar sin befogenhet att 
bestämma på en författning eller något annat beslut av regeringen eller 
riksdagen.22  
 

3.1.2 Myndighetsutövning enligt 
kommunallagen 

Myndighetsutövning i den kommunala verksamheten förekommer främst i 
nämndernas arbete. Nämndernas uppgift består i att fatta beslut enligt 
gällande speciallagstiftning, så som PBL och SoL. Utifrån dessa fattar de 
gynnande och betungande beslut med bindande verkan för den enskilde, om 
t.ex. bygglov, bistånd m.m. När den enskilde beviljas bygglov för t.ex. en 
villa är det frågan om myndighetsutövning då beslutet utgör tillämpning av 
PBL:s regler och ger den kommunala myndigheten exklusiv befogenhet att 
besluta om detsamma. Det kan ses i kontrast till att en enskild tilldelas en 
båtplats i den kommunala småbåtshamnen. Det blir då frågan om en 
uthyrningsverksamhet på privaträttslig grund där kommunen är markägare 
och således rör det sig inte om någon myndighetsutövning.23  
I KomL förekommer myndighetsutövning på ett flertal ställen. Exempelvis 
är det av stor betydelse vid röstningsförfarandet i nämnderna. Om ärendet 
avser myndighetsutövning föreligger röstplikt för ledamöterna. Motivet för 
detta är ett rättssäkerhetsintresse; att besluten generellt sett antas bli säkrare. 
Vidare kan det betraktas som stötande för den enskilde om en eller flera 
ledamöter inte redovisat sin uppfattning i ett ärende som starkt rör den 
personliga integriteten. Bestämmelsen är ett undantag från regeringens 
principiella inställning att de förtroendevaldas rätt att avstå från att rösta bör 
gälla oavsett ärendets karaktär.24 Ur motiven framgår även att röstplikten är 
avsedd att tillämpas när det gäller beslut i ärenden som överklagas med stöd 
av FL, t.ex. ärenden om bygglov, föreläggande av vite eller socialt bistånd. 
Ärenden som överklagas genom laglighetsprövning omfattas däremot inte. 
Detta anges inte uttryckligen i lagen utan motiven fungerar istället som 
vägledning för rättstillämpningen.25  
Slutligen finns även specialfall då kommunfullmäktige har i uppgift att fatta 
beslut som innebär myndighetsutövning mot någon enskild. Det gäller t.ex. 
för beslut om detaljplan enligt 5 kap. 27 § PBL vilket får rättsverkan för den 
enskilde fastighetsägaren.26  

                                                 
21 Enligt departementschefen i prop. 1971:30. 
22 Hellners & Malmqvist, FL 2007, s. 24.  
23 Björkman & Riberdahl, s. 43 f.  
24 Prop. 1990/91:117, s. 72f.  
25 Dalman m.fl., s. 302f. (4 kap. 21 § KomL.) 
26 Björkman & Riberdahl, s. 43.  
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3.1.3 Myndighetsutövning i andra författningar 
De olika lagar som använder begreppet myndighetsutövning, för att ange de 
former av offentlig verksamhet där särskilda rättsregler ska gälla, gör så på 
ett skiftande sätt. För FL:s bestämmelser om myndighetsutövning mot 
enskild gäller det endast handläggning av förvaltningsärenden och således 
inte rättskipning eller faktisk förvaltningsverksamhet. I andra kontexter har 
begreppet snarare en vidare innebörd. Tydliga exempel på detta är BrB 20 
kap. 1 § och SkadestL 3 kap. 2 § där det avser fel ”vid” 
myndighetsutövning. Innebörden härav är att den felaktiga gärningen som 
sådan inte behöver innebära myndighetsutövning utan bara behöver ha ett 
visst samband med en åtgärd som innebär myndighetsutövning.27 I 
straffrätten används begreppet för att bestämma gränsen för straffbarhet 
avseende brotten tjänstefel och grovt tjänstefel samtidigt som det i 
skadeståndslagen aktualiserar reglerna om det allmännas 
skadeståndsansvar.28  
 

3.2 Vad faller utanför begreppets 
tillämpningsområde? 

Vissa ärenden faller utanför begreppet myndighetsutövning. Hit hör råd, 
upplysningar och andra oförbindande uttalanden samt sådan faktisk 
verksamhet som inte innebär tvång för den enskilde, t.ex. sjukvård och 
undervisning. Även sådan verksamhet som stat och kommun bedriver i 
privaträttsliga former faller utanför begreppet myndighetsutövning. Att sluta 
avtal betraktas därför inte som myndighetsutövning med mindre än att 
myndigheten inte är bunden av särskilda offentligrättsliga regler. Detsamma 
gäller för beslut som enbart utgör tillämpning av avtal eller dylika 
privaträttsliga lagregler. Härav kan utläsas att gränsdragningen mellan 
offentligrättsliga och privaträttsliga regler är betydelsefullt när det kommer 
till att fastställa begreppet myndighetsutövning.29  
 
JO har bl.a. konstaterat att ett beslut som SJ fattade i ett ärende om 
ersättning för en under en järnvägsresa försvunnen cykel inte utgjorde 
myndighetsutövning, då beslutet inte grundade sig på föreskrifter i 
författning utan tillämpning av fraktavtal. Anmälarens uppfattning var att 
ärendet innefattade myndighetsutövning och att beslutet således skulle ha 
försetts med besvärshänvisning.30  
Vidare har JO vid ett par tillfället uttalat vad som faller utanför ramen för 
myndighetsutövning för kommunal förvaltning. Hit hör t.ex. kommunal 
bidragsgivning till ett studieförbund, som inte omedelbart verkställde ett 

                                                 
27 Strömberg & Lundell 2006, s. 21.  
28 Madell, s. 27.  
29 Strömberg & Lundell 2006, s. 19f.   
30 JO 1977/78 s. 411. 
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beslut från kammarrätten. Då det inte betraktades som myndighetsutövning 
kunde heller inte straffansvar utdömas för felaktig myndighetsutövning.31  
 

                                                 
31 JO 1988/89 s. 400.  
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4 Kommunikationsprincipen 

4.1 Kommunikationsplikt i 
förvaltningsärenden 

4.1.1 Bakgrund 
En grundsats inom juridiken har sedan länge varit att ”ingen ska dömas 
ohörd”. Redan innan ÄFL infördes ansågs detta gälla även för 
förvaltningsmyndigheter och inte bara för domstolarna. Det innebar att 
myndigheten inte fick fatta ett beslut till den enskildes nackdel utan att han 
fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Huruvida myndigheten underrättade parten 
om befintligt utredningsmaterial berodde på om det fanns någon föreskrift 
härom eller ej. Ett flertal områden inom förvaltningen saknade sådan 
föreskrift, varför myndigheten inte ansågs skyldig att se till att parten fick 
kännedom om materialet. Det ansågs även råda osäkerhet om vilka som var 
kommunikationsberättigade och hur kommunikationen skulle gå till. Det 
som blev avgörande för tillkomsten av kommunikationsreglerna i ÄFL var 
en framställning från JO till regeringen 1961 i vilken det på flera sätt 
exemplifierades att kommunikation underlåtits på ett felaktigt sätt.32  
I framställningen framhöll JO att det ur rättssäkerhetssynpunkt är av stor 
betydelse huruvida förvaltningsmyndigheterna innan beslut fattas bör låta 
part få del av utredningsmaterialet och bemöta det som framlagts mot 
honom. Detta äger ett tekniskt samband med beslutsmotivering och denna 
skulle då kunna komma att förenklas i ärenden av enklare beskaffenhet.33 
Det skulle även kunna rubba allmänhetens förtroende för myndigheterna om 
den enskilde får känslan av att stå utanför handläggningen av ett ärende som 
angår honom och att då inte får komma till tals.34 I det följande redogörs för 
kommunikationsprincipens betydelse och tillämpning enligt FL. 
 

4.1.2 Kommunikationsplikt enligt 
förvaltningslagen 

En rättslig princip är en slags rättsregel med det utmärkande draget att den 
är överordnad eller grundläggande samtidigt som den utgör en böra-regel, 
undantag är således möjliga utan att regeln behöver ändras.  Det hävdas att 
rättsliga principer vanligtvis inte är lagstadgade och därmed svåra att 
överge. Synonymt med principer används ofta begreppet allmän 
rättsgrundsats. Kommunikationsprincipen är en av få som finns lagstadgad 
sedan införandet i 17 § ÄFL.35  

                                                 
32 Hellners & Malmqvist, FL 2010 s.193. 
33 JO 1962 s. 339ff.  
34 JO 1962 s. 364.  
35 Marcusson (red.), s. 10.  
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Kommunikationsprincipen gäller endast för ärenden som avser 
myndighetsutövning mot någon enskild. Härifrån undantas kommunala 
myndighetsutövningsärenden där beslutet kan bli föremål för 
laglighetsprövning, se 31 § FL.36 Att principen är fastslagen i lag 
understryker dess betydelse och vikten av att ärenden som innebär 
myndighetsutövning mot någon enskild kommuniceras till berörda parter. 
Det tydliggörs när och vilken omfattning den ska tillämpas och underlättar 
på så sätt myndigheternas arbete.   
Kommunikationsplikten regleras idag på följande sätt i 17 § FL.  

 
17 § 
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan 
part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon 
annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig 
över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten 
får dock avgöra ärendet utan att så har skett 
1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller 
om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga, 
2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, 
betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det 
inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande, 
3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra 
beslutet i ärendet, eller 
4. om avgörandet inte kan uppskjutas. 
Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, 
genom delgivning eller på något annat sätt. 
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 
3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
Det bör noteras att principen, då den som ovan beskrivits är att betrakta som 
en allmän rättsgrundsats, kan hävdas även utanför detta tillämpningsområde 
för att ge vägledning hur förvaltningsärenden mot enskilda bör 
handläggas.37  
 
Huvudregeln för kommunikationsskyldigheten finns i 17 § första stycket 
FL. Skyldigheten gäller mot den som är part och avser i stort sett allt 
utredningsmaterial. Kommunikationen i sig utgörs av två separata led. Dels 
ska parten underrättas om utredningsmaterialet för att sedan beredas tillfälle 
att yttra sig över detsamma. Det är därmed inte tillräckligt att parten får 
meddelande om materialets förekomst och rätten att ta del utav det. En 
sådan inskränkning av kommunikationsplikten tog lagstiftaren avstånd 
ifrån38. Vidare rör det sig i första hand om skriftlig kommunikation då 
muntlig handläggning vid ett sammanträde inte är ett vanligt förfarande. 
Detta ändrades heller inte vid 1986 års reform utan skriftlig kommunikation 
tycks fortfarande som det mest ändamålsenliga sättet att ombesörja att 

                                                 
36 Wennergren, s. 114. 
37 Marcusson (red.), s. 10f.  
38 Prop. 1971:30 s. 465. 
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parterna får ta del av utredningsmaterialet. Däremot har lagstiftaren 
framhållit betydelsen av att ärendet handläggs så enkelt, snabbt och billigt 
som möjligt utan att säkerheten eftersätts, med hänvisning till 7 § FL. 
Myndigheten får nu istället bestämma om underrättelsen ska ske muntligt, 
genom brev, delgivning eller annat sätt, något som tyder på att muntlig 
kommunikation bör övervägas så länge inte rättssäkerheten eftersätts.39 För 
att undvika att en part ifrågasätter huruvida han fått underrättelse om en 
uppgift eller ej är det viktigt att myndigheten vid muntlig kommunikation 
gör en anteckning härom, t.ex. att parten har underrättats genom 
telefonsamtal eller dylikt och tidpunkten för det. Dock har detta inte alltid 
varit tillräckligt som bevis, vilket närmare behandlas genom ett exempel i 
praxis i avsnitt 5.4.1. 
 
I RÅ 1996 ref. 28 har man belyst kravet på kommunikation, både enligt 17 § 
FL men även 7 kap. 2 § RF. Ett regeringsbeslut om förhandsbesked enligt 
PBL ansågs ha tillkommit i strid med kommunikationsskyldigheten. 
Ärendet handlade om ett förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på 
en fastighet i Ryfsäl, Mora kommun. Ansökan avslogs av 
byggnadsnämnden genom beslut den 28 januari 1993, som skäl härför 
hänvisades till 2 kap. 1 och 3 §§ PBL 1987. Tomtplatsen var inte lämplig 
för bebyggelse då området var sankt. Sökanden överklagade till 
länsstyrelsen och framställde att byggplatsen inte var sank. Länsstyrelsen 
avslog överklagandet, den 21 december 1993, med motiveringen att det var 
angeläget att bevara de kulturhistoriska kvaliteterna hos bebyggelsemiljön i 
Ryfsäl samt att det enligt storskifteskartan från 1846 över Ryfsäl inte fanns 
några byggnader inom den aktuella fastigheten. Motiveringen i fråga om 
kulturminnesaspekten grundades i stora delar på en promemoria vilken den 
15 november 1993 hade upprättats av biträdande länsantikvarien vid 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet.  
Sökanden överklagade till regeringen och hemställde i samband med detta 
hos länsstyrelsen om en kopia av storskifteskartan från 1846, då denna 
enligt sökanden ej kommunicerats till honom och utgjorde beslutsunderlag. 
Länsstyrelsen uppgav då att kartan hade lämnats till Miljö- och 
naturresursdepartementet varvid sökanden den 13 april 1994 genom 
skrivelse begärde att få en kopia av kartan.  
Regeringen avslog överklagandet den 14 april 1994 och underrättade 
sökanden samma dag om att storskifteskartan hade återsänts länsstyrelsen i 
februari 1994.  
Sökanden ansökte härefter om rättsprövning av regeringens beslut och 
åberopade som grund härför att den formella handläggningen varit felaktig. 
Han hade inte fått ta del av kulturmiljöenhetens promemoria, innan 
länsstyrelsen hade fattat sitt beslut. Detsamma gäller storskifteskartan som 
inte hade kommunicerats med honom före länsstyrelsens och regeringens 
avgöranden. 
Regeringsrätten gjorde bedömningen att promemorian och storskifteskartan 
hade tillförts ärendet av annan än sökanden och utgjorde beslutsunderlag i 
samband med ärendets avgörande. Länsstyrelsen skulle därför enligt 17 § 

                                                 
39 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 196f.  
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FL ha underrättat sökanden om dessa handlingar och givit honom tillfälle att 
yttra sig över dem. Då bedömningen i sak till stor del vilat på promemorian 
och storskifteskartan har dessa inte saknat betydelse varvid kommunicering 
av dem inte hade varit obehövlig40 för behandlingen av ansökan om 
förhandsbesked. Handläggningen hade därför skett i strid med gällande 
kommunikationsskyldighet enligt 17 § FL och 7 kap. 2 § RF för 
länsstyrelsen respektive regeringen.  
 
Den rättspraxis som utvecklades genom ovanstående dom är viktig ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Material som en myndighet själv upprättar eller på 
annat sätt får del av och som har betydelse för dess beslutsfattande måste 
självklart kommuniceras. Sökanden kan annars vara omedveten om 
materialet existens före ärendets avgörande och kan då inte yttra sig över 
detsamma innan ett beslut har fattats. Självklart kan sökanden överklaga 
beslutet i efterhand, men det blir knappast kostnadseffektivt och bör stå i 
strid med 7 § FL.  
 
Regeln om kommunicering syftar endast på kommunicering före ett ärendes 
slutliga avgörande. Det finns heller inte något uttryckligt krav i 17 § FL om 
att kommunicering ska ske före ett interimistiskt beslut i ett ärende, det blir 
istället en bedömningsfråga. Här kan nämnas att Regeringsrättens 
bedömning41 är att en intermistisk återkallelse av ett körkort inte får beslutas 
utan att kommunikation härom först skett med körkortsinnehavaren.42 
Kommunikationen som sådan ska ses som ett av flera led i handläggningen, 
främst tillsammans med beslutsmotivering och överklagande av beslut. Det 
blir en balansgång mellan dessa tre parametrar för att upprätthålla en så hög 
rättssäkerhet som möjligt. Om kommunikationsnivån är hög kan 
beslutsmotiveringen göras enklare samtidigt som en minskad 
kommunikation kräver större möjligheter för den enskilde att överklaga. 
ÄFL utformades med fokus på att avgörandet skulle vara materiellt riktigt. 
Kraven på ärendehandläggningen i 7 § FL innebär inte någon inskränkning i 
kommunikationen.43 Rättssäkerheten bygger delvis på förutsägbarhet. 
Kommunikationsplikten innebär att sökanden kan vara säker på att allt 
relevant material kommuniceras till honom. Det går kanske inte alltid att 
förutse hur myndigheten kommer att besluta i ett ärende men det bör ge en 
indikation på vad som talar för och emot om allt material finns tillgängligt.  
 

4.1.3 Kommunikationsberättigad part 
Kommunikationskravet gäller enbart mot den som är att betrakta som part. 
Vem som är att betrakta som part är densamma som har rätt till insyn i 
utredningsmaterialet enligt 16 § FL.44 Hit räknas ”sökande, klagande eller 

                                                 
40 Ett av undantagen från kommunikationsplikten är när kommunikation är uppenbart 
obehövlig. Vad som räknas hit och vad det innebär redogörs i avsnitt 4.3.1. 
41 RÅ 1989 ref. 46 mfl. 
42 Wennergren, s. 114ff.  
43 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 192ff.  
44 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 197.  
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annan part”. Uttrycket har hämtats från 39 § i 1937 års sekretesslag som 
reglerade förhållandet mellan partsinsyn och sekretess45. 
Departementschefen framhöll att med sökande avsågs, enligt gängse 
uppfattning, den som gjort en ansökan eller annan framställning som på 
något sätt rör hans offentligrättsliga ställning. Till klagande bör inte endast 
räknas sökande som överklagat ett beslut utan i regel även andra 
besvärsberättigade som klagar över beslutet. Med annan part avsågs 
slutligen den som intar en ställning vilken är jämförbar med sökandens och 
klagandens.46 Således var avsikten att det traditionella partsbegreppet skulle 
gälla och att det krävs att personen är saklegitimerad för att få ta del av 
aktmaterialet i ett ärende47. För att uppfylla detta krav ska beslutet i ärendet 
antingen påverka personens offentligrättsliga ställning eller avse ett intresse 
vilket erkänts av rättsordningen, t.ex. genom föreskrift i författning. Genom 
uttryckssättet ”sökande, klagande eller annan part” antydde lagstiftaren att 
det inte var tillräckligt att saken på ett eller annat sätt angick en person. Det 
krävdes således att personen intagit ställning som part. Begreppet har inte 
utvidgats med tiden trots att FL innehåller flera nya regler i vilka 
partsbegreppet har betydelse. Inte heller bestämmelsen om myndigheternas 
serviceskyldighet har förändrat begreppets innebörd.48  
 
I RÅ 1980 2:2 ansökte en ägare av en fastighet hos länsstyrelsen om 
byggnadsminnesförklaring för byggnader som låg på grannfastigheten. 
Länsstyrelsen erhöll ett yttrande från Riksantikvarieämbetet och avslog 
därefter ansökan. Sökanden överklagade beslutet till Regeringsrätten som 
konstaterade att förfarandet i förevarande ärende är uppbyggt så att 
byggnadens ägare är part. Underinstanserna hade handlagt ärendet som ett 
ansökningsärende med utgångspunkt att sökanden var enda part och således 
inte hört fastighetsägaren. Förfarandet innebar ett åsidosättande av 
kommunikationskravet i ÄFL, varför ärendet återförvisades till länsstyrelsen 
för ny behandling.  
 
En myndighet har inte någon skyldighet att initiera efterforskningar om 
huruvida det vid sidan av den som är ”sökande, klagande eller motpart” 
finns ytterligare intressenter. En sådan existens av tredje man måste ha 
uppenbarats för myndigheten antingen genom att han eller hon själv har gett 
sig till känna eller att det framkommit genom utredningen eller 
omständigheterna att det finns en tredje part med skyddsintresse i saken. 
Detta får sedan prövas i varje enskilt fall om intresset är tillräckligt starkt för 
att han eller hon ska betraktas som part hos beslutsinstansen. Det kan dock 
uppkomma situationer när myndigheten nödgas klargöra vilka personer som 
ska behandlas som part. I första instans framgår det oftast ur 
författningsregleringen för aktuellt område vem som är berättigad att ansöka 
i ett ärende. Av PBL följer det t.ex. att fastighetsägaren normalt är den som 
ansöker om bygglov. Om den som ansöker inte är saklegitimerad ska dock 

                                                 
45 Detta regleras idag i 10 kap. 3 § OSL och behandlas närmare under avsnitt 4.2.2.  
46 Prop. 1971:30 s. 442.  
47 Här bortses från allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. 
48 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 34f.  
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ansökan avvisas.49 Om det fanns ett krav om undersökningsplikt av vem 
som är part i ett ärende skulle inte myndigheterna hinna med mycket annat 
än att utreda vem som har intresse i sak och sedermera ska bredas tillfälle att 
yttra sig. Dock bör myndigheten, för att undvika situationer likt den i ovan 
nämnda rättsfall, RÅ 1980 2:2, undersöka huruvida den aktuella åtgärden 
och lov eller dylikt härom är insänd av fastighetsägaren. Om så inte är fallet 
bör fastighetsägaren, till den fastighet åtgärden avser, underrättas och 
kommuniceras utredningsmaterialet.  
 
För att betraktas som part krävs att personen i fråga kan bevisa att han eller 
hon är saklegitimerad. I RÅ 1996 ref. 66 utreddes huruvida en 
fastighetsägare till en fastighet belägen cirka 240 meter från en planerad 
motorväg skulle betraktas som part eller ej. Vem som betraktas som part 
avseende fastställande av vägplan reglerades ej i aktuell lagstiftning, varför 
bedömning härom gjordes enligt 22 § FL och rätten att överklaga. 
Fastighetsägaren hade varken påstått att någon del av hans fastighet skulle 
tas i anspråk i samband med vägbygget eller angett vilka negativa effekter 
eller olägenheter han som fastighetsägare skulle komma att drabbas av för 
det fall motorvägen skulle komma till stånd. Regeringsrätten menade därför 
att de anförda omständigheterna ej visade på att han skulle vara berörd av 
beslutet på ett sådant sätt att han skulle betraktas som part. Uttalandet bör 
kunna uppfattas som att fastighetsägaren hade kunnat tillerkännas 
partsställning om han tydligare hade motiverat på vilket sätt han skulle 
komma att påverkas av den planerade byggnationen. Bevisbördan för att så 
är fallet bör åvila fastighetsägaren, eftersom han rimligtvis är den som på 
bästa sätt kan motivera på vilket sätt åtgärden innebär en olägenhet för 
honom. 
 
Det bör observeras att ansökningar noga ska särskiljas från anmälningar där 
någon anmäler ett visst förhållande till myndigheten, en fastighetsägare kan 
t.ex. utöva hälsovådlig verksamhet på sin fastighet till men för kringboende, 
eller i de fall någon lämnar förslag på något till myndigheten. Som 
huvudregel saknar anmälare eller förslagsställare partsställning. Det har 
dock diskuterats huruvida en grannfastighet bör tillskrivas partsställning 
redan i första instans i anmälansfallet då denne har rätt att överklaga om 
anmälningen lämnas utan åtgärd. Detsamma gäller om en författning 
uttryckligen anger att en anmälare anses ha partsställning.50  
Om en granne tillskrivs partsställning för anmälningsärenden skulle det 
kunna spara tid och i vissa fall undvika att ärendet överklagas, för att 
argumenten och synpunkterna från grannen ges utrymme redan i första 
instans. Det bör heller inte på ett oproportionerligt sätt förlänga 
handläggningstiden och kostnaden härför. Dock kan det väcka frågan om 
huruvida andra grannar också ska tilldelas partsställning även om de inte har 
anmält eventuella missförhållanden. För att undvika en sådan utvidgning av 
partsbegreppet, och man samtidigt önskar tillskriva anmälaren 
partsställning, bör det regleras genom lag vari det tydligt framgår att det 
krävs att en anmälan har lämnats in och att parten lider men av förhållandet 
                                                 
49 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 36ff.  
50 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 36ff.  
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som anmäls. Det bör även framgå att anmälaren ska ha någon anknytning 
till fastigheten, t.ex. genom att vara granne, för att undvika att alla 
medborgare i en stad som anmäler missförhållande ska tillskrivas 
partsställning endast mot bakgrund av att de lämnar in en anmälan härom.  
 
Bestämning av partsbegreppet får praktisk betydelse när det kommer till att 
pröva huruvida någon annan än sökanden eller den som en myndighets 
åtgärd riktar sig mot ska behandlas som part. För det fall en myndighet 
underlåter att behandla någon som part trots att personen utifrån 
omständigheterna bör inta en sådan ställning blir det frågan om ett grovt 
förfarandefel. Konsekvenserna av detta och huruvida beslutet ska upphävas 
eller inte beror på omständigheterna.51 Detta kommer att behandlas närmare 
under avsnitt 4.1.4 och 5.7. 
 

4.1.4 Material att kommunicera 
Vad som ska kommuniceras till part är sådan uppgift som har tillförts 
ärendet samt att uppgiften har tillförts av någon annan. Det som parten själv 
har bidragit med behöver alltså ej kommuniceras. Det omfattar allt 
utredningsmaterial, inte bara skriftliga handlingar utan också muntliga 
upplysningar och t.ex. iakttagelser vid syn. En upplysning som en 
tjänsteman lämnar i anslutning till beslutsfattandet omfattas normalt inte 
med mindre än att det är av väsentlig betydelse för utgången i ärendet. 
Parten bör i dessa fall beredas tillfälle att yttra sig över uppgiften.52 Ett 
exempel på vad som ska kommuniceras i ansökningsärenden kan t.ex. vara 
en utredning som myndigheten skaffat och som helt säger emot vad 
sökanden har angett som stöd för sin ansökan. Även remissyttranden och 
upplysningar från andra myndigheter ska kommuniceras.53  
JO har riktat kritik i flera avseenden med hänvisning till bristande 
kommunikation. Som exempel kan anges JO 2003/04 s. 205 där en 
skattemyndighet hade underlåtit att kommunicera uppgifter som inhämtats 
per telefon i ett folkbokföringsärende och JO 2003/04 s. 360 som gällde 
underlåten kommunikation av upplysningar som lämnats muntligen vid ett 
sammanträde med ett universitets disciplinnämnd.  
I samband med kommuniceringen bör myndigheten bestämma en tid inom 
vilken parten har möjlighet att yttra sig. Svarsfristen ska ge skäligt rådrum, 
som kan variera med utgångspunkt i ärendets art, materialets omfattning och 
partens behov av att anlita ombud eller biträde.54 
I RÅ 1998 ref. 1 ansågs 17 § FL:s motsvarighet i FPL innebära en 
skyldighet för myndigheten att uttryckligen bereda parten tillfälle att yttra 
sig över en tjänsteanteckning inom viss tid. Att anteckningen hade översänts 
för kännedom var inte tillräckligt. Likaså i ett ärende hos JO där svarsfristen 
vid kommunikation genom vanligt brev borde ha innehållit uppgift om att 
svarsfristen gick ut en viss dag istället för ett visst antal dagar från 
                                                 
51 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 36ff.  
52 Warnling-Nerep 2007, s. 124ff.  
53 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 201.  
54 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 204.  
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mottagandet av brevet55. Det råder på så sätt inte något tvivel om hur lång 
svarsfristen är, vilket underlättar handläggningen och verkar för en 
rättssäker process utifrån båda parters perspektiv. Det går då inte heller att 
hävda att brevet mottogs senare än vad det i själva verket gjordes för att 
tillskansa sig mer tid.  
Det finns inte någon skyldighet för part att yttra sig och någon påföljd härför 
bör inte sättas ut av myndigheten. En sådan passivitet befriar dock inte 
myndigheten att pröva ärendet i sak.56 Här kan då nämnas JO 1979/80 s. 466 
där en sökande i ett bygglovsärende beretts tillfälle att lämna ytterligare 
synpunkter men underlåtit att göra så. Myndigheten borde då ha prövat 
ärendet i sak istället för att avskriva det. Det bör således vara upp till varje 
enskild part att bestämma i vilken omfattning han vill yttra sig över 
kommunicerat material. Om parten inte har eller vill lämna ytterligare 
kommentarer och synpunkter, utan anser sig redan på bästa sätt fört fram 
relevanta omständigheter och argument för sin sak ska myndigheten pröva 
ärendet utifrån dessa förutsättningar. Det förutsätter dock att ärendet kan 
avgöras på lämnade uppgifter och att ansökan är komplett. I annat fall ska 
ärendet avskrivas.  
 
Det kan finnas tillfällen då frågan uppstår om flera sökande, som 
konkurrerar mot varandra om t.ex. ett tillstånd eller ekonomiskt stöd, ska 
behandlas som parter i ett och samma ärende och att de således ska 
kommuniceras varandras ansökningar och bilagor, alternativt om varje 
ansökan ska behandlas separat. Om det senare gäller behöver uppgifter 
lämnade av en sökande endast kommuniceras med en annan sökande om 
uppgifterna berör den andres förhållanden. För ärenden med flera parter kan 
formerna för kommunikation behöva anpassas utifrån respektive situation. 
Det kan behövas kommunicering i flera omgångar för att parterna ska få 
möjlighet att bemöta varandras synpunkter. Vanligt är då att det fastställs ett 
slutdatum för skriftväxlingen.57  
 

4.2 Parters rätt att ta del av uppgift 
Som kort beskrivits ovan hör kommunikationsplikten i 17 § FL ihop med 16 
§ FL och parters rätt att ta del av uppgifter, om det avser 
myndighetsutövning mot någon enskild. Denna huvudregel om rätten att ta 
del av utredningsmaterial gäller även före sekretess i ett ärende och 
inskränks genom 10 kap. 3 § OSL. Till skillnad mot kommunikationsplikten 
handlar detta om de fall där parten begär att få ta del av materialet. Rätten 
att ta del av det material som en myndighet grundar sitt beslut på är en 
grundläggande princip i både rättegång och i ett förvaltningsförfarande. 
Principen är viktig för att parten ska kunna bemöta och komplettera 
uppgifter i utredningsmaterialet samt bevaka sitt intresse härför. 
Partsinsynen är även viktig ur ett demokratiskt perspektiv, så till vida att det 

                                                 
55 JO 1981/82 s. 319. 
56 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 205. 
57 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 207f.  
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ger möjlighet att kontrollera hur myndigheten handlägger ärendet t.ex. om 
tillfälle ges att yttra sig över allt av betydelse för beslutet. Detsamma gäller 
möjligheten för parten att förvissa sig om att ärendet handläggs tillräckligt 
snabbt och effektivt i enlighet med 7 § FL.58 
Innan införandet av ÄFL saknades en lagregel avseende detta. Reglerna i TF 
talade endast om parters rätt att ta del av allmänna handlingar, i likhet med 
alla andra. Hur denna rätt såg ut när en sådan handling var belagd med 
sekretess reglerades i 39 § i 1937 års sekretesslag. Det lämnades dock 
obesvarat huruvida part fick ta del av minnesanteckningar, muntliga 
upplysningar eller dylikt som utgjorde utredningsmaterial men ej var 
allmänna handlingar. ÄFL klargjorde detta och det fastslogs att part har rätt 
att ta del av allt som tillförts ärendet. Undantag kan däremot göras med 
hänvisning till sekretess. Dock infördes en skyldighet för myndigheten att 
informera parten om innehållet i det material som ej får lämnas ut.59 Att få 
ta del av handlingar i ett ärende där en enskild har partsställning verkar för 
ett öppet förfarande och ökar förtroendet för myndigheterna.  
 
FL bör enligt lagstiftaren vara kort, enkel och lättöverskådlig samt på ett 
klart och entydigt sätt fastställa vissa grundläggande regler avseende 
förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna. Vidare ska dess bestämmelser 
utgöra basregler och minimikrav för handläggningen av 
förvaltningsärenden.60 Lagen är utformad på så sätt att alla förfarandefrågor 
som kan dyka upp hos en förvaltningsmyndighet inte är reglerade. Istället 
finns ofta specialregleringar för respektive område. De förvaltningsrättsliga 
ämnena som inte alls regleras i FL och inte heller i annan lagstiftning får 
istället lösas med principer från praxis. Att reglerna i FL i allmänhet ska 
betraktas som minimikrav blir relevant när det råder tveksamhet om 
reglernas tillämpningsområde och hur långt detta sträcker sig. Det har då 
diskuterats om att det många gånger är lämpligt att myndigheten väljer att 
tillämpa FL.61  
I samband med reformen av sekretesslagstiftningen 1980 angav lagstiftaren 
uttryckligen att bestämmelsen i 14 kap. 5 § SekrL62 hade ett vidare 
giltighetsområde i förhållande till de regler som idag återfinns i 16 § FL. 
Rätten att ta del av uppgifter gällde med de begräsningar som angavs i 
lydelsen för dåvarande 14 kap. 5 § SekrL. Då bestämmelsen inte tillskriver 
en parts rätt till insyn ansågs det nödvändigt att det skrevs in i FL för 
ärenden som avser myndighetsutövning. Mot bakgrund härav får en 
myndighet i ett ärende som inte gäller myndighetsutövning lämna ut 
sekretesskyddat material till parten, men det är dock inte en skyldighet. 
Samtidigt finns det en reglerad serviceskyldighet för myndigheter enligt FL 
varför Wennergren finner det svårt att motivera varför en part inte skulle bli 
informerad om innehållet i den akt som hans ärende avser, i den 
utsträckning det är möjligt, något som kan tyda på att lagstiftaren vid 

                                                 
58 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 181.  
59 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 181f.  
60 Prop. 1970:30 s. 289 och 318 och prop. 1985/86:80 s. 11. 
61 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 13f. Jämför med prop. 1985/86:80 s. 82. 
62 Idag reglerat i 10 kap. 3 § OSL med en överensstämmande formulering.  
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sekretesslagsreformen underförstått en rätt till partsinsyn även vid ärenden 
utanför myndighetsutövningens område.63  
Detta har t.ex. kommit till uttryck i JO 2000/01 s. 317. Där ansågs en 
förälder vara berättigad att ta del av en barnavårdsutredning som kom in 
under en socialtjänstemans handläggning av en vårdnadsutredning, trots att 
ärendet inte avsåg myndighetsutövning.  
Vissa ärendekategorier är helt eller delvis undantagna från FL:s 
tillämpningsområde, t.ex. regeringsärenden, ärenden inom den oreglerade 
kommunalförvaltningen samt exekutiv och brottsbekämpande verksamhet. 
Partsinsynen i sådana ärenden får lika lite som ÄFL uppfattas som att sådan 
insyn skulle vara helt utesluten. En bedömning härav sker mot bakgrund och 
ledning av 16 § FL allmänna syften och ärendets karaktär. Dessutom torde 
paragrafen endast gälla för pågående ärenden. Det utgör dock inte något 
hinder för partsinsyn efter att ärendet avslutats om det förekommer praxis 
eller allmänna rättsgrundsatser som talar för det. Om en part har 
beaktansvärda skäl för att ta del av uppgifter i ett ärende i vilket han har 
varit part bör det tillåtas med de begränsningar som finns i 10 kap. 3 § 
OSL.64 
 
I fallet RÅ 2001 ref. 27 berördes rätt till partsinsyn hos 
Ekobrottsmyndigheten då en brottsanmälan mot en person mynnade ut i en 
omfattande utredning. Personen i fråga begärde att få ut sekretessbelagda 
uppgifter ur den avslutade utredningen. Hans hänvisning till att han behövde 
uppgifterna i en pågående civilrättslig process för att ta till vara sin rätt 
ansågs vara ett beaktansvärt skäl och skulle således tas upp för prövning. 
Sedan tidigare hade Regeringsrätten genom RÅ 1995 ref. 28 fastslagit att 
den ställning man innehar som part kan kvarstå efter det att ärendet avslutats 
om det föreligger beaktansvärda skäl. I nämnda ärende ansågs en läkare ha 
rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter från en nedlagd förundersökning 
mot honom med beaktande till grunderna för att den lagts ned samtidigt som 
uppgifterna hade samband med ett pågående ärende om återkallelse av hans 
legitimation.  
Det finns dock ärenden som har fått motsatt utfall, t.ex. Kammarrätten i 
Stockholms dom den 23 januari 2001 (mål nr 8347-2000). Efter det att en 
förundersökning, vilken inleddes efter en anmälan om utpressning, lagts ned 
för att brott inte kunnat styrkas ville den anmälde ta del av undersökningens 
uppgifter för att vidta rättsliga åtgärder mot anmälaren.  
Det kan knappast ha varit lagstiftarens avsikt att partsinsynen skulle 
användas som ett medel för att hämnas en anmälan om brott. Det bör 
således inte vara en godtagbar anledning för att utlämna uppgifter från 
undersökningen. Fallet med läkaren, RÅ 1995 ref. 28, är istället ett exempel 
på när sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut. Uppgifterna är av 
betydelse i en annan civilrättslig process gentemot arbetsgivaren bl.a. för 
läkarens framtida karriär och yrkesliv, varför hans partsställning bör kvarstå 
även efter att ärendet har avslutats. Omständigheten att förundersökningen 
var nedlagd bör dock ha varit av betydelse, då brott inte har kunnat styrkas. 

                                                 
63 Wennergren, s. 113 och Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 182.  
64 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 182f.  
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4.2.1 Kort om allmänna handlingar 
De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 
kap. TF. Vad som definieras som allmän handling anges i 2 kap. 3 § TF, där 
det framgår att med handling förstås framställning i skrift eller bild samt en 
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 
tekniskt hjälpmedel. Det innebär att inte endast vanliga handlingar enligt TF 
betraktas som handlingar utan att även t.ex. kartor, ritningar, fotografier, 
ljudband och bildband omfattas.  
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har 
kommit in dit eller upprättats där. Handlingen förvaras hos en myndighet 
om den finns eller normalt ska finnas där. Om det gäller elektronisk 
information och den är tillgänglig för myndigheten med tekniska hjälpmedel 
som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan 
läsas, avlyssnas eller uppfattas på något annat sätt ska informationen anses 
vara förvarad hos myndigheten. 
En handling har kommit in till myndigheten när den har anlänt till 
myndigheten eller tagits emot på annat ställe av en person som är behörig att 
ta emot handlingen för myndighetens räkning. För information som endast 
kan uppfattas med hjälp av teknisk utrustning gäller istället att den är 
inkommen när någon annan har gjort den tillgänglig för myndigheten så att 
den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt kan uppfattas.65  
Slutligen kan en handling betraktas som upprättad hos en myndighet. 
Innebörden av termen i lagen har fått en något avvikande definition i 
förhållande till hur den används i allmänt språkbruk. På ett sätt skulle 
samtliga handlingar som en myndighet producerar kunna sägas vara 
upprättade där. Man har dock velat utmärka att handlingarna ska bli 
allmänna och således i princip tillgängliga för alla men först då de föreligger 
i sitt definitiva skick. En handling som har utarbetats av myndigheten 
betraktas först vid en viss tidpunkt som upprättad och då också allmän. 
Tidpunkten kan variera beroende på handlingens karaktär. Innan handlingen 
uppnått stadiet för att betraktas som färdig eller upprättad utgör den 
myndighetsinternt arbetsmaterial.66 Tanken bakom detta har varit ”att en 
myndighet bör ha rimligt utrymme att själv bilda sig en uppfattning och 
fatta ståndpunkt, innan den måste ställa de handlingar som återspeglar 
övervägandena till förfogande för allmänheten”.67  
 

4.2.2 Inskränkning enligt 10 kap. 3 § OSL 
Rätten till partsinsyn är till viss del begränsad genom 10 kap. 3 § OSL. Häri 
ges förvisso part en absolut rätt att ta del av myndighetens beslut, trots att 
det är hemligt i förhållande till utomstående. Det finns dock andra uppgifter 
som kan förvägras att utlämnas till part om någon av lagens särskilda 
bestämmelser är tillämplig och det med hänsyn till allmänt eller enskilt 

                                                 
65 Enligt 2 kap. 6 och 7 §§ TF. 
66 Bohlin, s. 80f.  
67 Prop. 1975/76:160 s. 72. 
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intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. 
Det kan t.ex. vara anmälningar, polisutredningar, läkarutlåtanden, 
remissyttranden och dylikt. Exempelvis kan en myndighet med stöd av 26 
kap 7 § och 10 kap. 3 § OSL vägra att till en part utlämna handling i vilken 
det framgår vem som gjort anmälan i ett missbrukarvårdsmål, om det är 
nödvändigt för att skydda anmälaren mot vedergällningar.68 
För det fall en part förvägras att få en sekretessbelagd uppgift utlämnad, ska 
myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet 
innehåller i den utsträckning det behövs för att han eller hon ska kunna ta 
till vara sin rätt och att så kan ske utan allvarlig skada för det intresse som 
sekretessen ska skydda. I samband med att en myndighet lämnar ut en 
sekretessbelagd uppgift till part, ställföreträdare, ombud eller biträde har 
myndigheten enligt 10 kap. 14 § OSL rätt att uppställa förbehåll vilket 
inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften eller utnyttja densamma. Ett 
brott häremot medför straffansvar enligt 20 kap. 3 § BrB, för brott mot 
tystnadsplikten.69 
Innebörden av paragrafen har tidigare varit mycket omtvistad och det som 
har diskuterats är huruvida bestämmelsen ger en rätt till partsinsyn i sig eller 
om den endast är en s.k. kollisionsnorm70. Kollisionsnormen här gäller 
konflikten mellan sekretessbestämmelserna och regler om rätt till partsinsyn 
som kan finnas på andra håll än i sekretesslagstiftningen. Genom RÅ 2001 
ref. 27 har det visats att bestämmelsen är en kollisionsnorm. Paragrafen 
medför att bestämmelserna om sekretess i stor utsträckning får ge efter för 
en sådan rätt till insyn i ett mål eller ärende vilket en part kan ha och som 
följer av föreskrifter i annan författning än OSL, praxis eller allmänna 
rättsgrundsatser. 
Trots att det är klarlagt att det rör sig om en kollisionsnorm råder det 
oenighet i vissa fall om paragrafen ska tillämpas eller ej. Anledningen härtill 
är att partsbegreppet inte alltid är entydigt. T.ex. är det oklart om en 
misstänkt ska anses vara part i en förundersökning, något som för 
närvarande är under utredning av Insynsutredningen71.72  
 
Huvudregeln om partsinsyn får som nämnt ovan stå åt sidan om det med 
hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att hemlig 
uppgift i handling eller annat material i ett mål eller ärende inte lämnas ut. 
Istället ska myndigheten upplysa parten om materialets innehåll i sådan 
omfattning att parten kan ta till vara sin rätt. Denna bestämmelse tar sikte på 
att visa upp skillnaden mellan utlämnande av en handling eller annat 
befintligt material och att upplysa om materialets innehåll. Syftet härmed är 
att klargöra den överordnade ställning som partsinsynen har.73 
 

                                                 
68 Strömberg & Lundell, Malmö 2011, s. 114. 
69 Strömberg & Lundell, Malmö 2011, s. 114. 
70 Kollisionsnorm reglerar vad som ska gälla vid konflikt mellan olika typer av regler. 
71 Den 23 augusti 2007 tillkallades en särskild utredare för att utreda frågor om insyn ch 
sekretess inom vissa delar av rättsväsendet (dir. 2007:120). Utredningen antog namnet 
Insynsutredningen (Ju 2007:13). 
72 Lenberg, s. 10:3:1. (10 kap. 3 § OSL) 
73 Prop. 1971:30 s. 430f. 
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Ur 10 kap. 3 § OSL framgår vidare att sekretess aldrig hindrar en part i ett 
mål eller ärende att få tillgång till en dom eller ett beslut i målet eller 
ärendet. Härav kan det behövas särskilda överväganden hur en dom eller ett 
beslut utformas för det fall det finns uppgifter om en part som ej bör komma 
till motpartens kännedom, t.ex. en skyddad identitetsuppgift. 
Begräsningarna av partsinsynen kan dels tillämpas på 16 § FL, i ett ärende 
om myndighetsutövning mot enskild, och dels 43 § FPL, mål i 
förvaltningsdomstol. En myndighet liksom en förvaltningsdomstol kan 
således i undantagsfall grunda sitt avgörande på en omständighet som en 
part helt eller delvis inte har fått kännedom om. Det förekommer dock inte 
för ärenden i allmän domstol. Utifrån RB:s bestämmelser följer att en part 
alltid har rätt att ta del av alla omständigheter på vilka domstolen vilar sitt 
avgörande. Däremot innebär det inte att han eller hon har rätt att få ut en 
handling vari omständigheterna framgår.74  
 

4.3 Undantag från kommunikationsplikten 
Att en myndighet har en betydande mängd ärenden av samma slag befriar 
inte myndigheten från kravet om kommunikation. Det gäller även 
omständigheten att myndigheten under en begränsad period har hög 
arbetsbelastning.75 Det finns dock undantag från kommunikationsplikten i 
17 § första stycket 1-4 punkten FL. Vilka dessa är och vad innebörden av 
dem är kommer att redogöras i det följande.  
 

4.3.1 När kommunikation är uppenbart 
obehövlig 

Ett första undantag från kommunikationsplikten avser de fall då 
kommunikation är uppenbart obehövligt. Genom 1986 år reform har detta 
exemplifierats i lagen, där det nämns att med detta avses att avgörandet inte 
går parten emot och att uppgiften saknar betydelse, endast ett förtydligande 
jämfört med tidigare.76 För det fall myndighetens beslut i alla avseende 
bedöms gå i gynnande riktning för parten finns således inte något krav på 
kommunikation. Vad som avses med orden ”inte går parten emot” får 
avgöras utifrån situationen i det enskilda fallet. Hänsyn bör dock tas till hur 
parten tros uppfatta beslutets konsekvenser.77  
Undantag kan även göras för uppgifter som saknar betydelse för ärendets 
avgörande. Om sådant material skulle kommuniceras skulle det istället 
kunna fördyra och försena beslutet, för både myndigheten och parten78. Om 
det som tillförts ärendet av annan är parten och enbart innehåller uppgifter 

                                                 
74 Lenberg, s. 10:3:4. (10 kap. 3 § OSL) 
75 Prop. 1971:30 s. 469. 
76 Prop. 1985/86:80 s. 67. 
77 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 209.  
78 Ett ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som 
möjligt utan att säkerheten eftersätts, 7 § FL.  
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som man kan utgå från att parten har kännedom om, t.ex. formella 
identifieringsuppgifter om parten, är det vanligtvis onödigt att kommunicera 
detta till parten och likaså lämna tillfälle att yttra sig häröver.79 Förarbetena 
har även gett ytterligare exempel; en uppgift om att en part stått under 
övervakning av nykterhetsnämnd samt ett utdrag från ett offentligt 
register.80  
 
I RÅ 1992 ref. 20 behandlades frågan om en uppgift hämtad ur ett icke 
offentligt register kunde användas som beslutsunderlag utan att parten 
meddelades härom. Eftersom uppgiften var av betydelse för myndighetens 
beslut var kommunikation av uppgiften inte uppenbart obehövlig.  
När uppgifterna var hämtade i ett icke offentligt register borde myndigheten 
insett att parten skulle meddelats härom. Om sådant material inte 
kommuniceras har parten inte möjlighet att på bästa sätt tillvarata sin rätt 
och förfarandet blir inte rättssäkert. 
 
Undantaget i punkt 1 omfattar även sådant material som har en viss men 
liten betydelse för ärendets avgörande. Det kan t.ex. handla om ett ärende 
där utgången förväntas bli positiv för parten och någon utomstående 
inkommer med en handling som uppenbarligen innehåller oriktiga eller 
missvisande uppgifter om partens förhållande. Att kommunicera dessa 
uppgifter skulle endast kunna förvirra parten, varför kommunicering av 
dessa ej är nödvändigt. När en myndighet ska pröva ett överklagande är det 
vanligtvis överflödigt att kommunicera det som parten redan tagit del av i en 
lägre instans. Det kan istället bli aktuellt att kommunicera ett yttrande vilket 
beslutsmyndigheten avgett till den högre instansen.81   
Omständigheten att ärendet rör ett ringa värde är inte skäl för att underlåta 
kommunikation. Det ska också vara uppenbart att kommunikationen inte 
fyller någon funktion. Finns det tveksamheter om att så är fallet ska 
huvudregeln tillämpas och kommunikation ske.82  
Risken med att inte närmare precisera vilka situationer som omfattas i 
formuleringen ”uppenbart obehövligt” är att olika myndigheter tolkar regeln 
på olika sätt, något som minskar förutsägbarheten. Detsamma gäller för vad 
som ska tolkas in i ”inte går parten emot”. Vägledningen att bedömning ska 
göras utifrån hur parten förväntas uppfatta beslutet är något vag och skulle 
kunna göras tydligare. Det kan ske genom en omformulering i lagen, 
alternativt att ett ärende som innefattar ett sådant problem prövas och att en 
tydligare rättspraxis utvecklas och sedermera kan vägleda till tolkning av 
bestämmelsens utformning. Det är dock en svår balans mellan vad som är 
uppenbart obehövligt och inte. Att som ”säkerhetsåtgärd” alltid 
kommunicera är inte i linje med FL:s regler i 7 §. 

                                                 
79 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 209.  
80 Prop. 1971:30 s. 460.  
81 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 210.  
82 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 210.  
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4.3.2 Anställnings- och antagningsärenden 
m.m. 

Punkt 2 i 17 § 1 st. FL undantar kommunikationsskyldighet i ärenden som 
avser tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, 
tilldelning av forskningsbidrag eller något annat jämförbart, under 
förutsättning att det inte gäller prövning i högre instans efter överklagande. I 
förarbetena pekade man på att kommunikation i anställningsärenden och 
liknande ärenden inte fyllde något större behov och dessutom kan medföra 
praktiska olägenheter. Ärendenas avgörande kan avsevärt fördröjas 
samtidigt som den enskilde kan utsättas för onödigt obehag.83  
Undantaget om antagning för frivillig utbildning syftar endast på utbildning 
som någon inte är skyldig att genomgå enligt lag. Undantaget kan således 
inte tillämpas i ärenden som gäller barns intagning för undervisning i 
grundskolan. Det gäller även barns rätt att gå i specialskola. Med 
betygssättning avses främst utfärdande av kunskapsbetyg. Huruvida det 
gäller även andra betyg beror på om ärendet anses tillhöra begreppet 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
Vad som räknas till jämförbart med tilldelning av forskningsbidrag är bl.a. 
ärenden om tilldelning av konstnärsbidrag.84  
 

4.3.3 Kommunikation försvårar beslutets 
genomförande 

Om det kan befaras att det skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet 
i ärendet får myndigheten avgöra ärendet utan kommunikation, 17 § 1 st. 
3p. FL. Detta kan bli tillämpligt vid tillfällig isolering enligt 
smittskyddslagen (2004:168) och förvarstagande enligt lagen (1991:572) om 
särskild utlänningskontroll, detsamma gäller ärenden om polishandräckning. 
I de förevarande situationerna skulle kommunikation med den som ärendet 
angår kunna medföra att den planerade åtgärden blir verkningslös. Sådan 
information skulle kunna hindra myndigheten från att bedriva verksamhet 
på ett ändamålsenligt sätt. Däremot ska inte undantagsregeln tillämpas 
endast mot bakgrund av att en part inte omedelbart kan nås. Parten kan t.ex. 
vara bortrest och att han eller hon därav inte haft möjlighet att hämta ut en 
rekommenderad försändelse.85  
 
I JO 2008/09 s. 300 hade en socialnämnd beslutat om att omplacera två 
barn, vilka vårdades med stöd av 2 § LVU, utan att dessförinnan meddela 
vårdnadshavarna eller bereda tillfälle för dem att yttra sig över de 
utredningar vilka beslutet vilade på. I ett yttrande anförde socialnämnden att 
anledningen härtill var att det fanns en risk att vårdnadshavarna skulle 
informera det nuvarande familjehemmet om nämndens planering, vilket 
skulle försvåra beslutets verkställighet. JO menade dock att det inte fanns 
                                                 
83 Prop. 1971:30 s. 458. 
84 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 211.  
85 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 211f.  
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något som tydde på att familjehemsföräldrarna aktivt skulle hindra en 
omplacering, t.ex. genom att ta med sig barnen utomlands, och att nämnden 
därför inte borde ha hemlighållit vad som hade framkommit genom 
utredningen för vårdnadshavarna.  
Avgörandet visar på vikten av att göra en ordentlig bedömning i varje 
enskilt fall. Det finns självklart fall av omplacering där kommunicering 
försvårar verkställighet och således ska avgöras utan att kommunicering 
sker, men en sådan bedömning måste vila på saklig grund. Att 
familjehemsföräldrarna skulle hindra en omplacering genom att föra barnen 
ut ur landet bör t.ex. bedömas utifrån den koppling de kan ha till andra 
länder och familjesituationen i övrigt.  
 

4.3.4 Brådskande ärenden 
Det fjärde undantaget av kommunikationsplikten gäller om ärendet inte kan 
uppskjutas, 17 § 1 st. 4p. FL. Här åsyftas situationer då den tidsram som står 
till myndighetens förfogande inte räcker till. Hit hör situationer som t.ex. 
kan uppstå vid brådskande ingripanden på miljö- och hälsoskyddsområdet 
eller i polisens verksamhet för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. 
Det kan även hänföra sig till formella skäl varför ett ärende måste avgöras 
omgående, t.ex. för att myndigheten är bunden av en beslutsfrist eller om 
det gäller ett tillstånd till något som snart ska genomföras. Som nämnts ovan 
är inte hög arbetsbelastning skäl för att underlåta kommunikation.86 Om 
brådskande ingripanden skulle hindras av kommunikationsplikt finns risken 
att rättssäkerheten inte kan upprätthållas och att verksamheten inte kan 
utföras på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt måste myndigheterna kunna 
särskilja dessa situationer från de som inte är brådskande på samma sätt och 
således ska kommuniceras i vanlig ordning. Här kan t.ex. interna policys 
komplettera lagen och beskriva hur kommunikationsplikten praktiskt ska 
tillämpas i respektive verksamhet.  
 

4.4 Förslag till ny förvaltningslag 
Den 4 maj 2010 överlämnade Förvaltningslagsutredningen ett betänkande 
till justitieminister Beatrice Ask. En av de punkter som utredningen har 
fokuserat på är vikten av att förfarandet inte får bedrivas ovanför huvudet på 
den enskilde och förtydliga vikten av kommunikation genom ökade krav 
innan ett beslut fattas.87  
 
Den föreslagna lagtexten lyder enligt följande: 

 
Kommunikation 
21 § Om det inte är uppenbart obehövligt, ska en myndighet innan ett beslut 
meddelas underrätta den som är part om allt material av betydelse för detta och 

                                                 
86 Hellners & Malmqvist, FL 2010, s. 208 och 212.  
87 Pressmeddelande från Justitiedepartementet den 4 maj 2010. 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/13125/a/145120 Hämtad 2011-11-03. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/13125/a/145120
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ge honom eller henne tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över det. 
Myndigheten får dock av stå från sådan kommunikation  
1. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra 
beslutet, eller 
2. om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas 
omedelbart. 
Myndigheten bestämmer på vilket sätt underrättelse ska ske.  
Underrättelse får ske genom delgivning.  
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 
Det har ännu inte fattas något beslut om förändring av FL. Dock kan det 
ändå vara av intresse att se hur utredningen, i betänkandet, har resonerat 
kring kommunikation i förhållande till nuvarande lagstiftning liksom 
remissinstansernas inställning till utredningens förslag. 
 

4.4.1 Tillämpningsområde 
Likt gällande lagstiftning understryker utredningen vikten av att förtroendet 
för den offentliga förvaltningen inte ifrågasätts genom att förvaltningen 
bedrivs ovanför de enskildas huvuden. Om en person är involverad i ett 
ärende hos en förvaltningsmyndighet finns det två grundläggande krav som 
han har rätt att ställa. Dels har den enskilde rätt att bli informerad om 
händelseförloppet samt ha möjlighet att påverka detta. Dessa perspektiv ska 
ha en framträdande roll i förhållande till kommunikationen vid en 
förändring i lagtexten. Utredningen menar vidare att sättet på vilket 
kommunikationsregeln utformas kommer att spegla samhällets syn på den 
enskildes relation till det allmänna.88  
Tillämpningsområdet föreslås bli bredare då termen myndighetsutövning 
inte används i lagstiftningsförslaget. Anledningen beskrivs vara att 
begränsningen som sker därigenom redan i dagens lagstiftning är 
omotiverad. Att begränsa kommunikationen till ärenden om 
myndighetsutövning kan i alla sammanhang inte upprätthållas då de 
garantier som finns för allsidighet och tillförlitlighet saknas om en part inte 
kan beredas tillfälle att yttra sig. Ytterligare en restriktion som utredningen 
ifrågasätter är begräsningen av att kommunikation endast ska föregå själva 
avgörandet. Det skulle i så fall innebära att ett beslut som fattas under något 
annat handläggningsstadium än i slutfasen inte behöver kommuniceras samt 
att det inte krävs kommunicering innan myndigheten under förfarandet 
fattar beslut om drastiska ingrepp i en parts personliga eller ekonomiska 
förhållanden. Som exempel ges föreläggande om att inställa sig till 
läkarundersökning, att öppna sitt hem för inspektion eller upphöra med 
näringsverksamhet – förelägganden som kan vara kopplade till vite eller 
polishandräckning – och att beslut härom alltså kan meddelas utan att ha 
föregåtts av kommunikation då de inte avgör ärendet utan endast utgör en 
del i beredningen härav. Dock påpekas att FL uttrycker en slags 

                                                 
88 SOU 2010:29 s. 441f.  
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minimistandard och att det inte finns något som hindrar en generösare 
tillämpning från myndighetens sida.89  
 

4.4.2 Avvikelser i förslaget 
Förslaget avviker på två punkter från den nu gällande lagstiftningen. 
Inledningsvis poängterar utredningen att utredningsmaterialet kan vara av 
mycket skiftande karaktär, allt från handlingar till föremål och iakttagelser 
vid en syn, varför de anser det mer lämpligt att tala om ”material” istället för 
”uppgifter”. De menar att det t.ex. är något främmande att referera till 
föremål eller möjlighet att närvara vid syn, för att kommentera vad som 
förekommit där, som ett delfående av ”uppgift”. 
Det andra rör sådant material som inte alls är av relevans för beslutet och 
således inte bör omfattas av kommunikationskravet. I nuvarande lagtext 
regleras detta in i en undantagsbestämmelse. Det bör enligt betänkandet 
istället framgå i grundkonstruktionen. På så sätt motverkas även en 
utvidgning av kommunikationens tillämplighet, vilket tidigare har förordats 
på andra sätt.90 Det, i kombination med en exemplifierande lagstiftning om 
kommunicering under förfarandet, kontrollerar att kommunikationen inte på 
ett orimligt sätt ska tillämpas hos myndigheterna. Åtgärderna bör näst intill 
ta ut varandra och därigenom får kommunikationsplikten lika omfattande, 
om än något annorlunda, tillämpningsområde i förhållande till dagsläget.  
Det ifrågasätts vidare huruvida en uppgift som har tillförts av parten själv 
alltid är att betrakta som meningslös kommunikation. En sådan uppgift kan 
vara gynnande i ett ärende men eventuellt missgynnande i ett annat, vilket 
skulle motivera till att låta parten yttra sig härom i det andra ärendet. 
Detsamma gäller om det alltid ska ses ”uppenbart obehövligt” att 
kommunicera ett beslut som inte går parten emot. Istället föreslås lagtexten 
formuleras på ett tillräckligt snävt sätt och på så vis undvika både 
slentrianmässig kommunikation och omotiverad begränsning. Regeln bör 
enligt förslaget inledas med ”Om det inte är uppenbart obehövligt”.91 En 
sådan formulering skulle vara en positiv utveckling av lagen då det ger 
tydligare avgränsning för tillämparna. På så vis kan myndigheterna bli mer 
tidseffektiva och det bör undvika vissa svårigheter att bedöma när 
kommunikation ska ske och inte. En sådan formulering överensstämmer bra 
med 7 § FL.   
 

4.4.3 Undantag i förslaget 
Utredningens förslag till undantag ser också något annorlunda ut jämfört 
med gällande lagstiftning. Utifrån det som beskrivs ovan har undantaget i 
första punkten inte längre någon plats i det nya förslaget, utan regleras 
istället i huvudregeln. 

                                                 
89 SOU 2010:29 s. 443f.  
90 SOU 2010:29 s. 446. 
91 SOU 2010:29 s. 446ff.  
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Andra punktens undantag gällande ärenden i första instans om 
”tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, 
tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart” tillkom av praktiska 
och effektivitetsskäl. Det ansågs medföra ”stora praktiska olägenheter för 
myndigheterna och risk för avsevärd fördröjning av ärendenas avgöranden” 
om det krävdes kommunicering i dessa ärenden92. Däremot menar 
utredningen att de hanteringsproblem som kan uppstå inte är desamma för 
alla dessa uppräknade situationer.  
För tjänstetillsättningens del handlar det främst om förhållandet att antalet 
parter kan vara mycket stort, vilket gör ett kommunikationsförfarande 
ohanterligt. Liknande situation kan uppstå angående antagning till frivillig 
utbildning och tilldelning av forskningsbidrag. Det poängteras dock att det 
endast kan finnas anledning att tumma på kommunikationsprincipen om det 
rör sig om ett mycket stort antal sökanden. Det bör även kunna gälla andra 
situationer än de som uppräknas i undantaget, om den stora mängden parter 
gör det svårt eller näst intill omöjligt att upprätthålla 
kommunikationsprincipen. Då det är svårt att utforma en sådan bestämmelse 
utan att kommunikationsprincipen urholkas bör det istället regleras genom 
speciallagstiftning. Utredningen är inte villig att särbehandla betygssättning, 
vilket i så fall får regleras i annan lag än förvaltningslagen.93  
 
Som beskrivits ovan är de nuvarande första två undantagen överflödiga i 
lagförslaget som presenterats då de på andra sätt vävs in i paragrafens 
huvudregel eller i speciallagstiftning. Detsamma gäller dock inte de två 
andra undantagsreglerna. Punkten 3 där kommunikation kan underlåtas ”om 
det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra 
beslut i ärendet” lämnas i det närmaste oberörd enligt förslaget. Det hänför 
sig till situationer i vilka det är orimligt att ett kommunikationstvång ska 
uppehålla ett brådskande ärende så som hälsoskydd, brandskydd eller 
polisens verksamhet för upprätthållande av allmän ordning och tar sikte på 
situationer när det är akut fara för liv, hälsa eller egendom. Enda justeringen 
är att ”i ärendet” ska strykas, vilket överensstämmer med övriga delar i 
förslaget om att kommunikation även ska föregå beslut under förfarandet.94  
Vid instiftandet av det fjärde undantaget från kommunikation som gäller 
”om avgörandet inte kan uppskjutas” underströks att det skulle begränsas till 
”fall då tidsmarginalen är för knapp för att medge kommunikation”.95 
Utredningen anser detta vara en alltför vag och otydlig beskrivning. Det bör 
på ett tydligare sätt framgå varför det brådskar och vad som ska skyddas och 
inom vilka tidsramar som avses. Den formulering som föreslås är att en 
myndighet får avstå från kommunikation ”om ett väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart”. Det hindrar dock 
inte att kommunicering sker i senare skede om handläggning inte är avslutad 
genom beslutet. Kommunikation ska då självklart ske inför ärendets 
avgörande, så till vida att materialet har betydelse även för det slutliga 
beslutet och inte även detta omfattas av undantagskriterierna. Reservationen 
                                                 
92 Prop. 1971:30 s. 470. 
93 SOU 2010:29 s. 449ff.  
94 SOU 2010:29 s. 451f.  
95 Prop. 1971:30 s. 471.  
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om att ”underrättelseskyldighet gäller med de begräsningar som följer av 10 
kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)” överförs i sin helhet 
till den nya lagen.96  
 

4.4.4 Kommunikationens fullgörelse 
Förslaget påtalar slutligen att myndigheten själv avgör hur uppgiften ska 
fullgöras, vilket även framgår i dagens lagstiftning. Däremot förslås att det i 
lagtexten inte ska ges förslag på hur kommunikationen kan gestalta sig. 
Risken finns då att myndigheterna känner sig förhindrade att använda sig av 
andra överföringsmetoder, t.ex. av elektroniskt art och som kan komma att 
förändras med tiden. Dessutom bör det förtydligas om under hur lång tid en 
part ska få "tillfälle att yttra sig”. Därför har det i huvudregeln inkluderats 
en formulering om att myndigheten i underrättelsen anger ”en bestämd 
tid”.97  
Att inte närmare definiera vilka kommunikationsvägar som kan användas 
för att fullgöra uppgiften är både positivt och negativt. Den positiva effekten 
är att formuleringarna i lagtexten inte nödvändigtvis måste ändras för att 
anpassa sig till ny teknik. Det kan dock ifrågasättas om vissa sätt att 
kommunicera verkligen uppfyller de krav som ställs. Att på elektronisk väg 
uppmärksamma en kungörelse istället för i tryckt press eller dylikt kan få 
konsekvensen att informationen går en part förbi. En annons i en tidning om 
kungörelse kan en enskild välja att förbise. Det krävs dock ett aktivt 
handlande att gå in på kommunens eller Post- och Inrikes Tidningars 
hemsida. En sådan form av kungörelse eller kommunicering förutsätter att 
en part har både rätt tekniskt utrustning och tillgång till Internet. För många 
är kanske detta en självklarhet. Dock finns det fortfarande en stor del av 
befolkningen som inte har tillgång till eller besitter kunskap i att hantera 
sådana tekniska hjälpmedel. Det gäller i första hand den äldre generationen 
vilka inte har sett datorn eller Internet som en självklarhet. Att myndigheter 
i lagteknisk mening uppfyller kravet om kommunikation innebär inte per 
automatik att alla som har rätt att ta del av materialet är medvetna om att 
sådant överhuvudtaget finns. Detta bör dock vara ett övergående problem då 
fler och fler i vårt samhälle kommer att ha tillgång till Internet och besitta 
kunskap att använda det. 
 

4.4.5 Remissyttranden om förslaget till ny 
förvaltningslag 

Betänkandet som överlämnades den 4 maj 2010 har remissbehandlats vari 
framgår bl.a. följande synpunkter avseende på kommunikationsplikten.  
Det som flertalet remissinstanser har invändningar emot är att undantaget 
om att kommunicering vid tjänstetillsättning föreslås försvinna och istället, 
om undantaget ska kvarstå, regleras i speciallagstiftning. Domstolsverket 

                                                 
96 SOU 2010:29 s. 452f. 
97 SOU 2010:29 s. 453ff.  
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påtalar bl.a. att det innebär ökad arbetsbelastning och därmed ökade 
kostnader. Vidare kan det röra sig om känsliga uppgifter och 
Domstolsverket ifrågasätter om det är acceptabelt ur integritetssynpunkt.98 
Förvaltningsrätten i Göteborg är inne på samma spår och framhåller att det 
berör flertalet myndigheter och är vanligt förekommande. Även den 
orimliga arbetsbelastningen som det skulle innebära påtalas starkt.99  
Från Datainspektionen höjs kritiska röster över fördröjd handläggning då ett 
slopande av begreppet ”myndighetsutövning” ger ett utvidgat 
tillämpningsområde och markant påverkar arbetsbördan.100  
En annan viktig konsekvens av förslaget uppmärksammas av bl.a. 
Kammarrätten i Göteborg som anser att det klart bör framgå vad som menas 
med ”av betydelse för beslutet”.101 
 
Utredningens förslag på hur kommuniceringen ska regleras i en ny 
förvaltningslag har uppenbarligen fått en del kritik, framförallt avseende 
tjänstetillsättningar men också pga. det utvidgade tillämpningsområdet. Än 
finns inte något datum för när regeringen kommer att lägga fram en 
proposition om en ny förvaltningslag, varför det även är svårt att säga när en 
sådan skulle kunna träda i kraft. 
 

4.5 Kommentar 
Idag tillämpas kommunikationsprincipen för ärenden som avser 
myndighetsutövning mot någon enskild. För att betraktas som part räcker 
det inte med att t.ex. vara ägare till grannfastigheten utan den enskilde måste 
även kunna visa på att han är berörd av den planerade åtgärden, något som 
rättspraxis på flera olika statuerar exempel på. Där poängteras även 
betydelsen av att kommunicera allt utredningsmaterial och inte bara lämna 
meddelande om att sådant finns att ta del av. Det som också 
uppmärksammas är om en grannfastighet alltid ska tillmätas partsställning i 
första instans vilket eventuellt skulle kunna undvika att ärenden överklagas 
om relevanta synpunkter redan har behandlats och kommit upp till ytan. 
Förvaltningslagsutredningen presenterar ett par intressanta förslag om hur 
FL skulle kunna utvecklas och underlätta rättstillämpningen. Inte minst 
förslaget om att tiden för att yttra sig ska begränsas och på så vis leda till en 
mer rättssäker handläggning.  
 
Även om FL ska betraktas som en minimistandard eller riktmärke innebär 
inte det att myndigheterna tillämpar den i en vidare omfattning än lagen 
uttryckligen säger. Det som kan ligga till grund för ett behov att 
kommunikationsplikten inte bara ska omfatta avgörandet är en 
undersökning eller inhämtande av remissyttranden i denna specifika fråga 
för att se hur rättstillämparna uppfattar tillämpningsområdet och dess 

                                                 
98 Ds. 2010:47 s. 414. 
99 Ds. 2010:47 s. 411. 
100 Ds. 2010:47 s. 417. 
101 Ds. 2010:47 s. 409f.  
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omfattning. För att verka på ett rättssäkert sätt kan det vara lämpligt att 
exemplifiera ett par tillämpningsområden för att undvika missförstånd.  
Dock ska det uppmärksammas att den begränsning som utredningen velat ta 
bort genom en uppräkning i hur kommunicering ska ske inte istället övertas 
av en ny bestämmelse. 
 
Avseende undantagen för bl.a. tjänstetillsättning, antagning till frivillig 
utbildning eller betygssättning, skulle tillämpningsområdet för dessa 
tydliggöras om de istället reglerades i speciallagstiftning. På så vis skulle 
varje specifikt fall kunna få en mer uttömmande lagkommentar och 
därigenom underlätta rättstillämpningen. Dock delar jag remissinstansernas 
synpunkter om att kommunicering vid tjänstetillsättning avsevärt ökar 
arbetsbelastning och kostnaden för det allmänna102.  
 
Till stor del delar jag utredningens förslag till ny förvaltningslag. Det 
framgår klart att utredningen har fokuserat på att göra lagen mer tydlig och 
lättillgänglig för tillämparna. En sådan utveckling är positiv och medför att 
förtroendet för myndigheterna ökar, tillsammans med rättssäkerheten. Med 
mindre utrymme till felaktiga tolkningar kommer förfarandet bli mer 
förutsägbart för parterna. Den modernare formuleringen om att den 
uppräkning av förslag hur kommunicering kan ske ska slopas 
överensstämmer med hur rättsutvecklingen ser ut i stort, där datorer, Internet 
och andra tekniska hjälpmedel används som viktiga kommunikationsmedel. 
Att tidsperspektivet för hur länge en part ges möjlighet att yttra sig 
begränsas ger en mer effektiv ärendehandläggning. Det stämmer också 
överens med regleringen i PBL om att ett ärende ska avgöras inom 10 
veckor. När det finns sådana tidsaspekter att ta hänsyn till är det rimligt att 
även tiden för yttrande begränsas.  
 

                                                 
102 Se avsnitt 4.4.1 för en redogörelse av remissinstansernas synpunkter.  
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5 Kommunikation i plan- och 
bygglovsprocessen 

5.1 Inledning 
Det har ovan beskrivits att FL är dispositiv i förhållande till speciallag. För 
att se hur förvaltningslagen agerar i förhållande till dessa lagar kommer i det 
följande redogöras för vad kommunikation innebär i plan- bygglovsärenden 
och vem som där ska betraktas som part. PBL i dess nuvarande utformning 
trädde i kraft den 2 maj 2011 och hade då genomgått en omfattande 
förändring i förhållande till PBL 1987. Fokus kommer att ligga på den 
skillnad som finns mellan dessa två lagar avseende part och kommunikation. 
Jag kommer att redogöra för hur part och sakägarbegreppet definieras och 
om dessa överensstämmer med PBL 1987 samt den praxis som har 
utarbetats efter denna lag och huruvida den nu kan komma att förändras med 
PBL.  
 

5.2 Bygglagstiftning i ett historiskt 
perspektiv 

I Sverige har det funnit lagstiftning som reglerat utbyggnad ända sedan 
landskapslagarna. Fastighetsägare har hela tiden haft regler att följa med 
hänsyn till grannar och samhällets krav på byggandet. Det som följt 
bygglagstiftningen genom tiderna är att städerna har byggts på ett 
ändamålsenligt sätt, ett sätt som dock har varierat mellan olika epoker. I takt 
med urbaniseringen under 1900-talet ökade behovet av ett starkare och mer 
effektivt regelverk. Efter andra världskriget slut tog byggandet fart på allvar 
för att höja den dåliga bostadsstandarden i Sverige. För att uppnå detta mål 
infördes byggnadslagen 1947 (1947:385). Staten satsade stora resurser för 
att bygga bort bostadsbristen genom billiga lån. Utöver byggnadslagen 
kunde staten styra genom låneinstrument, vilket uppställde grundläggande 
standardkrav för att få låna till bostadsbyggande. Problemet var dock att 
både byggare och politiker ansåg att regelverket var alltför komplext och 
därmed hindrade ett effektivt byggande. Sedan dess har det pågått ett aktivt 
arbete för att komma till rätta med alla de problem som finns i 
byggprocessen.103  
 
PBL 1987 trädde i kraft efter ett omfattande utredningsarbete som sträckte 
sig över drygt tjugo år.104 Reformbehovet var stort och där en av de 
viktigaste förändringarna bl.a. var decentralisering av beslutanderätten, att 
kommunerna själva skulle ha möjlighet att besluta om frågor i den lokala 

                                                 
103 Mattsson & Hagander, s. 125f.  
104 Didón 1987., s. 11ff.  
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miljön. Vidare behövde plansystem förenklas och moderniseras då 
urbanisering och tätortstillväxt inte var de primära problemen vid 
planläggningen. Istället behövde staten och kommunerna nu fokusera på 
resurshushållning, underhållsfrågor samt social och teknisk förnyelse av 
tätorterna. Reformen öppnade även för ökat medborgarinflytande när det 
gällde planläggningsarbetet och en rent allmän modernisering då 
byggnadslagen blivit både svår att överskåda och förstå.105  
I samband med att den nya miljöbalken (1998:808) trädde i kraft 1999 
stärktes kritiken mot den krångliga plan- och bygglagstiftningen. 
Medlemskapet i EU ställde nya krav på bl.a. miljökonsekvensbeskrivning, 
miljökvalitetsnormer och Natura 2000. Vissa ärenden skulle prövas enligt 
både miljöbalken och PBL. Efter ett brett utredningsarbete och många turer 
fram och tillbaka från remissvar till omarbetningar kunde riksdagen fatta 
beslut om en ny PBL den 20 juni 2010, innan regeringens mandatperiod 
löpte ut106. Omställningsprocessen var omfattande vilket gjorde att lagen 
trädde i kraft först den 2 maj 2011.107  
 

5.3 Att söka bygglov 
Liksom i tidigare bygglagstiftning, BL, BS och PBL 1987, ställs det i PBL 
krav på att vissa åtgärder ska förhandsprövas innan de får utföras, att det 
således finns lov för åtgärderna. I 9 kap. PBL anges vilken typ av åtgärder 
på en byggnad som kräver bygglov108. I detaljplanen eller genom 
områdesbestämmelser har dock kommunen möjlighet att utvidga eller 
minska kretsen av lovpliktiga åtgärder.109  
 

5.3.1 Förutsättningar för lov  
Den generella bygglovsplikten för byggnader omfattar nybyggnad, 
tillbyggnad och annan ändring av byggnad om ändringen innebär att 
byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
ändamål än det som den senast har använts för eller enligt senast beviljade 
bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till 
stånd110. Detsamma gäller om det i byggnaden inreds någon ytterligare 
bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri eller om byggnaden 
byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller dess yttre 
utseende avsevärt påverkas på annat sätt111. Kravet för bygglov för åtgärder 

                                                 
105 Didón 1987, s. 18f.  
106 Regeringen var mycket angelägen om att ett beslut skulle hinna fattas inom deras 
mandatperiod, varför arbetet påskyndades. Kritiken till förslaget var omfattande både från 
Boverket och Lagrådet, varför opposition yrkade på avslag trots att de olika partierna i stort 
var överens om huvuddragen i förslaget.  
107 Mattsson & Hagander, s. 130f.  
108 I PBL 1987 återfanns dessa bestämmelser i 8 kap.  
109 9 kap. 7 § PBL. 
110 9 kap. 2 § PBL. 
111 9 kap. 2 § 3b-c PBL. 
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som avsevärt påverkar byggnadens yttre gäller endast om byggnaden ligger i 
område vilket omfattas av detaljplan.112  
Liksom i tidigare lagstiftning innehåller PBL särbestämmelser för en- och 
tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra 
småbyggnader med befrielse från bygglovskravet avseende vissa åtgärder.113  
För en- och tvåbostadshus som inte är belägna inom detaljplan får det göras 
mindre tillbyggnader och uppföras komplementbyggnader, murar eller 
plank i husets omedelbara närhet, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen 
än 4,5 m. Även i detta fall får åtgärderna vidtas närmare gränsen än 4,5 m 
om berörda grannar ger sitt godkännande därtill.114  
En förutsättning för bygglov på den aktuella fastigheten och det aktuella 
byggnadsverket är att det antingen stämmer överens med gällande detaljplan 
eller, för det fall det avviker från detaljplanen, att avvikelsen har godkänts 
vid en tidigare bygglovsprövning enligt PBL eller äldre bestämmelser.115 
Om en redan bebyggd fastighet strider mot detaljplanen har ägaren trots det 
rätt att få bygglov för både in- och utvändiga åtgärder. Det gäller för 
åtgärder som behövs för att byggnaden ska kunna utnyttjas på ett 
ändamålsenligt sätt. Som exempel ett kontor i ett hus för vilket planen anger 
bostadsändamål. Kontoret kan delas upp i flera nya kontor då lokalen har 
tagits i anspråk för kontor efter ett rättmätigt lov och planen är därför i sig 
inte något hinder för en sådan åtgärd. Bygglov får även lämnas för åtgärder 
som endast utgör en liten avvikelse från detaljplanen, så länge avvikelsen är 
förenlig med planens syfte.116  
Den som avser vidta en åtgärd för vilken det krävs bygglov kan begära ett 
bindande förhandsbesked av byggnadsnämnden huruvida åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen eller ej. Syftet med ett förhandsbesked är att 
ge den sökande möjlighet att redan i ett tidigt skede, innan för mycket har 
investerats på detaljprojektering, erhålla ett bindande besked om den 
tilltänkta platsen kan godtas, något som kan vara lämpligt att göra i 
tveksamma eller svårbedömda ärenden. Förhandsbesked kan lämnas även 
inom områden för detaljplan. Det medför dock inte någon rätt att påbörja 
byggnadsarbetena, däremot är beskedet bindande för byggnadsnämnden när 
bygglovsansökningen prövas vid ett senare tillfälle. Nämnden är bunden av 
ett förhandsbesked under två år.117  
 

5.3.2 Handläggning av lovärenden 
Ansökan om lov ska vara skriftlig och prövas av byggnadsnämnden. 
Lovansökan skickas in av byggherren, tillika beställaren och vanligtvis 
fastighetsägaren för den aktuella fastigheten och ska innehålla ritningar, 

                                                 
112 Didón 2010, s. Huv 20. 
113 Se 9 kap. 4-5 §§ PBL.  
114 9 kap. 6 § PBL.  
115 9 kap. 30 § PBL. Från förarbetena kan uttydas att det med äldre bestämmelser är PBL 
1987 som avses och att begreppet inte får en vidare betydelse än så. Se Didón, kommentar 
till 9 kap. 30 §. 
116 Didón 2010, s. Huv 22f.  
117 Didón 2010, s. Huv 24.  
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beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Den ska även 
innehålla ett förslag på vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga samt 
de handlingar som krävs för beslut om startbesked. Detta behövs därför att 
beslut härom tas av byggnadsnämnden redan i samband med beslut om 
lov.118 Den kontrollansvarige ska bl.a. hjälpa till med att upprätta förslag till 
kontrollplan och sedermera se till att den och de bestämmelser och villkor 
som gäller följs. Han ska också delta på det tekniska samrådet, vid 
besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.119 Det 
är viktigt att en kontrollansvarig har den kunskap, erfarenhet och lämplighet 
som behövs för uppgiften. Kraven ska styrkas genom certifiering. Fram till 
den 31 december 2012 får dock kommunerna göra undantag från detta, om 
särskilda skäl föreligger. En kontrollansvarig behövs inte när det är frågan 
om mindre ändringar av t.ex. en- och tvåbostadshus, så länge 
byggnadsnämnden inte beslutar annat.120  
I kontrollplanen ska det framgå vem som ska utföra kontrollen, vad 
kontrollen ska avse och vilka arbetsplatsbesök byggnadsnämnden ska 
göra.121 Efter att sökanden har fått sitt beslut om bygglov kallar 
byggnadsnämnden till ett tekniskt samrådsmöte. Här diskuteras byggets 
planering, organisation, förslaget till kontrollplan och de handlingar som har 
lämnats in. Härefter fattar byggnadsnämnden beslut om kontrollplanen.122  
Nytt i PBL är också att det har införts en tidsfrist inom vilken 
byggnadsnämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked. 
Från det att en fullständig ansökan inkom till nämnden har nämnden 10 
veckor på sig att meddela sitt beslut. Tiden kan dock förlängas en gång 
under förfarandet och då i högst ytterligare 10 veckor. Så snart nämnden ser 
att ett beslut inte kommer att kunna fattas inom de tio veckorna är det 
möjligt att besluta om förlänga tiden. Den totala handläggningstiden får 
dock högst uppgå till 20 veckor.123  
 

5.4 Vem är sakägare 
Det finns inte något krav enligt PBL att den sökande måste informera sina 
grannar om sina byggplaner, även om det kan vara hänsynsfullt att göra så. 
Ansvaret att underrätta parterna ligger istället på byggnadsnämnden. I plan- 
och bygglovsärenden används termen sakägare när det gäller vem som är att 
betraktas som part. Det som dock inte är helt klart är vem som räknas till 
detta begrepp och i vilken omfattning. I det följande redogörs för vem som 
betraktas som sakägare och i vilka sammanhang sakägaren ska beredas 
tillfälle att yttra sig. Vidare kommer jag redogöra för vad som händer om så 
inte har skett.  
Nuvarande praxis grundar sig till stor del på bestämmelserna från PBL 
1987. Jag kommer därför löpande jämföra de nuvarande bestämmelserna 
                                                 
118 Prop. 2009/10:170 s. 279 och 9 kap. 21 § PBL. 
119 Boverket – om boende, 2011. 
120 Boverket, 2011 s. 1. 
121 Prop. 2009/10:170 s. 478. 
122 Boverket – om boende, 2011.  
123 Didón, kommentar till 9 kap. 27 §. 
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med den nu upphävda lagstiftningens och utreda om sakägarbegreppets 
innebörd och tillämpning har förändrats på något sätt.  
 

5.4.1 Sakägarbegreppet och kommunicering 
enligt PBL  

PBL överensstämmer i mångt och mycket med PBL 1987. Omarbetningen 
består främst av redaktionella och språkliga ändringar. Att lagstiftarna valde 
att göra det till en ny lag berodde på att alla de föreslagna ändringarna, över 
250 stycken, inte skulle kunna komma till uttryck på ett bra sätt i PBL 1987. 
Under arbetets gång uppmärksammades det också att många bestämmelser 
var svåra att förstå på grund av sin språkliga utformning, varför en reform 
var än mer påtaglig.124 
PBL har dock i några avseenden förändrats avsevärt i förhållande till 
föregående lagstiftning. Det gäller t.ex. alla de kostnader som förknippas 
med en lovansökan125. Kommuniceringen med sakägare har dock förändrats 
mycket lite. Kommentarerna är näst intill identiska och det handlar snarare 
om en viss omstrukturering och nya hänvisningar än om någon omfattande 
skillnad i sak. Med anledning härav kommer motiven bakom PBL och PBL 
1987 avseende kommunikation ske parallellt, samtidigt som skillnaderna 
kommer att belysas särskilt.   
 
Kommunikationsplikten för lovärenden regleras i 9 kap. 25-26 §§ PBL och 
har sin motsvarighet i 8 kap. 22 § PBL 1987. Lydelsen skiljer sig på 
följande sätt126.  
 

8 kap. 22 § Plan- och bygglag (1987:10) 
Innan lov lämnas, skall byggnadsnämnden genom underrättelse bereda kända 
sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs 
samt sådan känd organisation eller förening som anges i 5 kap. 25 § första 
stycket 2 tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden 
1. innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller 
2. skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden inte 
är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. 
I det fall som avses i 5 kap. 25 § tredje stycket första meningen får underrättelse 
ske genom kungörande på det sätt som anges i 5 kap. 24 §, eller genom en 
kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla, informationsblad om 
kungörelsen som sprids till de boende som berörs och brev till kända sakägare 
och sådan organisation eller förening som avses i 5 kap. 25 § första stycket 2. 
Ärenden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det som 
tillförts ärendet genom andra än honom själv och tillfälle beretts honom att yttra 
sig över det. Byggnadsnämnden får dock avgöra ett ärende utan att så skett, om 
det är uppenbart onödigt att sökanden yttrar sig. 

                                                 
124 Prop. 2009/10:270 s. 128. 
125 Hur stor höjningen har varit i förhållande till tidigare priser varierar mellan 
kommunerna. I Malmö kommun uppskattas höjningen till cirka 20-30 % enligt handläggare 
vid Stadsbyggnadskontoret. 
126 Notera att 9 kap. 26 § PBL motsvarar tredje stycket i 8 kap. 22 § PBL 1987. 
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9 kap. 25 § Plan- och bygglag (2010:900) 
Om ansökningen avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan 
eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en 
detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte är en sådan åtgärd som 
avses i 31 a § 1, ska byggnadsnämnden underrätta de som avses i 5 kap. 11 § 
första stycket 2 och 3 om ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig. 
Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § 
första stycket 2. 
Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov 
inte kan ges. 

9 kap. 26 § Plan- och bygglag (2010:900) 
Om det inte är uppenbart onödigt, får en fråga om lov eller förhandsbesked inte 
avgöras utan att sökanden och fastighetsägaren har underrättats om vad andra 
har tillfört ärendet och fått tillfälle att yttra sig över det. 
 

Genom följande utdrag från 5 kap. 11 § PBL och 5 kap. 35 § PBL tydliggörs 
vilka som ska underrättas av en åtgärd enligt 9 kap. 25 § PBL.  
 

5 kap. 11 § första stycket Plan- och bygglag (2010:900) 
/.../ 

2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende som berörs, 
3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om 
förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon 
förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom 
vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och  
/…/ 
 

5 kap. 35 § första stycket Plan- och bygglag (2010:900) 
2. om meddelandet är ett sådant som avses i 24 eller 29 §, i stället för att skicka 
det, kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och 
a. föra in det i en ortstidning, eller 
b. sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är berörda, 
om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende. 

 
Avsikten med bestämmelsen om underrättelse är att den exklusivt ska 
reglera frågan om nämndens kommunikationsplikt i lovärenden. 17 § FL ska 
därmed inte gälla vid sidan av denna bestämmelse.127  
För andra myndigheter, t.ex. länsstyrelsen gäller däremot bestämmelserna i 
17 § FL och kommunicering ska ske enligt de reglerna. I den framgår, som 
beskrivet ovan, principen om att ett ärende inte får avgöras utan att den som 
är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har 
tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle 
att yttra sig över den. Bestämmelsen ska vidare uppfattas som att det krävs 
att parten har nåtts av underrättelsen av utredningsmaterial. Det kan därför 
vara lämpligt att skicka ut ett delgivningsbevis härom, då myndigheten bär 
bevisbördan härför. För att exemplifiera kan nämnas ett regeringsärende, In 
                                                 
127 Didón 1987, s. 492f. och Didón 2011, s. 9:20-9:29 s. 11. 
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98/2623/PL, i vilket klagande bestred att hon fått någon underrättelse från 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen å sin sida hävdade dock att hon fått del av allt 
som tillförts ärendet, att remissen har skickats till hennes ordinarie adress 
och att den inte hade kommit i retur. Regeringen fann det inte bevisat att 
klaganden, länsstyrelsen, hade underrättat henne om vad som tillförts 
ärendet och överlämnade därför ärendet till länsstyrelsen för ny 
behandling.128  
 
Kommunikationsprincipen innebär att om byggnadsnämnden har lämnat 
lov, vilket därefter överklagas av en granne till länsstyrelsen, är 
länsstyrelsen skyldig att kommunicera överklagandeskriften med sökanden. 
Det gäller oavsett om skriften innehåller nya uppgifter eller om den 
innehåller samma argument som grannen åberopade i ärendet hos 
nämnden.129  
I regeringsavgörandet, M 2002/1172/F/P beslut den 9 oktober 2003, 
behandlades ett ärende där byggnadsnämnden lämnat positivt 
förhandsbesked om ett nytt bostadshus som en granne överklagade. Han 
åberopade att han drev jordbruk vilket skulle komma att störa bostadshuset 
genom diverse buller och lukt från verksamheten. Sökanden yttrade sig över 
överklagandet, var efter grannen inkom med ett slutligt yttrande vilket 
innehöll både gamla som nya synpunkter. Yttrandet kommunicerades inte 
med sökanden. Länsstyrelsen upphävde förhandsbeskedet. Då länsstyrelsen 
upphävt ett för sökanden gynnande beslut ansåg regeringen att grannens 
andra inlaga borde ha kommunicerats innan ärendet avgjordes.  
Båda dessa ärenden exemplifierar situationer där kommunicering inte var 
uppenbart onödig och således borde ha kommunicerats med sakägaren. I det 
första fallet skulle situationen t.ex. kunnat undvikas genom kommunicering 
i form av delgivning och att ett delgivningskvitto bifogades. I ärendet där 
grannen inkom med nya uppgifter som uppenbarligen hade betydelse för 
ärendets avgörande är det viktigt att kommunicering med sakägaren sker för 
att denne ska kunna tillvarata sin rätt.   
 
En sökande ska även ges tillräcklig tidsfrist för att avge sitt yttrande. I ett 
ärende hos JO hade stadsarkitekten skickat ett tjänsteutlåtande till sökanden 
för yttrande den 10 mars 2005. Ansökningen behandlades därefter på 
byggnadsnämndens möte den 15 mars 2005. JO ansåg att tiden mellan 
kommunicering och sammanträde var alltför kort.130 Bestämmelsen 
överensstämmer på sätt och vis med FL och betydelsen av att det vid 
kommuniceringen ska anges hur lång tid sakägaren har till sitt förfogande 
för att yttra sig. Att en sådan tidsfristsaspekt redan finns utarbetad i 
rättspraxis talar för att den tidsbegränsade möjligheten att yttra sig som finns 
på förslag till den nya förvaltningslagen överensstämmer med rättsläget.  
Underrättelseskyldigheten har inskränkts till kända personer och 
organisationer. Detta för att det är näst intill omöjligt att ta reda på varje 
rättighetshavare som berörs av det aktuella ärendet. De som bör räknas som 
                                                 
128 Didón, kommentar till 8 kap. 22 § PBL 1987, regeringens beslut den 3 december 1998, 
In 98/2623/PL och Didón 2011 s. 9:20-9:29 s. 11. 
129 Didón, kommentar till 8 kap. 22 § PBL 1987 och Didón 2011, s. 9:20-9:29 s. 11. 
130 JO dnr. 1904-2005, beslut den 22 september 2006. 
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kända är ägare till fastigheter som direkt gränsar till den aktuella fastigheten, 
s.k. rågrannar. Som sakägare betraktas vidare de vars särskilda rättigheter 
avseende fastigheten är inskrivna i fastighetsregistret.131  
 

5.4.2 I vilka fall ska underrättelse ske 
Första stycket i 9 kap. 25 § PBL anger i vilka ärenden som underrättelse ska 
ske. I det första fallet framgår att så ska ske om ansökningen innebär en 
avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser. Om åtgärden inte 
avviker från dessa är det alltså inte nödvändigt att underrätta sakägarna. 
Vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att bevilja lov för sådana 
avvikelser anges i 31 b § PBL.  
Det andra fallet omfattar åtgärder som ska utföras i ett område som inte 
omfattas av detaljplan och åtgärden inte utgör en kompletteringsåtgärd och 
heller inte regleras i områdesbestämmelserna. Om ärendet t.ex. gäller 
fritidshusområde och det i områdesbestämmelserna har fastslagits storlek, 
utformning och läge behövs inte någon underrättelse.132  
Lagen anger inte några formkrav för underrättelsen utan den kan ske på ett 
flertal olika sätt. Det har t.ex. förekommit att byggnadsnämnden har 
beskrivit den aktuella åtgärden vid ett samrådsmöte och sakägarna har där 
getts tillfälle att framföra sina åsikter muntligen. En handling av detta slag 
har godtagits av regeringen.133  
Detta kan jämföras med förslaget till ny FL där det, som beskrivits ovan, 
finns ett förslag på att inte precisera vilka metoder som kan användas för 
kommunicering för att minimera risken att inskränka nya metoder tack vare 
teknisk utveckling. Samma argument bör kunna användas även för PBL och 
kommunicering i lovärenden, inte minst då den nya lagen och i huvudsak 
dess förarbeten talar om hur den i vissa fall ska överensstämma med 
bestämmelserna i FL.  
 
Det finns inte något hinder för sökanden att inhämta yttranden från grannar 
och andra berörda innan en ansökan lämnas in. Det kan i vissa fall förkorta 
handläggningstiden av ärendet. Men som beskrivits ovan bär 
byggnadsnämnden ansvar för att alla berörda har hörts och att de fått en klar 
bild för sig var åtgärden innebär. Om de yttranden som lämnats in genom 
sökanden är negativa till åtgärden ska de berörda beredas tillfälle att yttra 
sig direkt till nämnden. Det finns även problem med att låta den sökande på 
egen hand inhämta yttrande från grannar och andra berörda parter. Dessa har 
belysts i en artikel av Carl-Otto Lindberg i Förvaltningsrättslig Tidskrift. 
Där anfördes bl.a. att det endast fungerar i ärenden som bara ett fåtal berörs 
av och där samtliga utan tvekan kommer att lämna sitt godkännande till. Det 
är inte en lätt uppgift för sökanden att avgränsa den krets som ska 
underrättas och ofta sker misstag. Det gör att det i efterhand kan komma 

                                                 
131 Didón, kommentar till 8 kap. 22 § PBL 1987 och Didón 2011, s. 9:20-9:29 s. 13.  
132 För att det inte ska krävas någon underrättelse förutsätts naturligtvis att åtgärden inte 
avviker från områdesbestämmelserna. Didón, kommentar till 8 kap. 22 § PBL 1987 och 
Didón 2011, s. 9:20-9:29 s. 12. 
133 Regeringens beslut den 3 december 1998, IN 98/1759/PL. 
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invändningar från de berörda att t.ex. ritningar som den bygglovssökande 
visat upp inte är identiska med dem som sedan legat till grund för 
bygglovsbeslutet eller att åtgärden innebär en avvikelse från plan och på 
vilket sätt. Lindberg påtalar även problem som kan tillstöta om de berörda 
har invändningar mot åtgärden och att dessa då måste framföras till 
byggnadsnämnden. Som även kommentaren till 9 kap. 25 § PBL 
understryker är inte den sökandes version av invändningarna tillräcklig då 
invändningar mot bristande kommunikation blir upp till nämnden att 
hantera, något som kan bli komplicerat om nämnden själv inte har svarat för 
uppgiften.134  
Vid ett överklagande är det oftast självklart vem som betraktas som part, 
något som följer av partsställningen i första instans. I vissa fall finns det 
dock personer som inte gett sig till känna i första instans men som av olika 
anledningar vill överklaga ett beslut de anser går emot deras intressen. Ett 
tydligt exempel kan vara när en ägare av en grannfastighet är missnöjd över 
ett beviljat bygglov.135 I praxis behandlas detta bl.a. i RÅ 1997 not. 125 där 
grannar hade yttrat sig i ett bygglovsärende hos byggnadsnämnden. Då de 
sökande hade överklagat beslutet till länsstyrelsen borde grannarna 
behandlats som parter i denna instans och beretts tillfälle att yttra sig.  
 
Även JO har uttalat sig om ansvaret för kommunikationsskyldigheten enligt 
följande. 

Det är alltid byggnadsnämnden som har det yttersta ansvaret 
för att kommunikationsskyldigheten blir fullgjord. Inget 
hindrar i och för sig att sökanden själv ombesörjer detta, men 
det förutsätter att han frivilligt åtagit sig detta; 
byggnadsnämnden kan inte ålägga honom att ombesörja 
kontakten med sakägarna.  

 
När sökanden sköter kommuniceringen, åligger det enligt JO 
byggnadsnämnden att kontrollera att sakägarnas inställning blir 
dokumenterad genom namnunderskrifter. Det bör således inte godtas att 
sökanden utan något bevis uppger att sakägarna ställt sig positiva till det 
planerade byggnadsföretaget. Om det framkommer att någon sakägare är 
negativt inställd, är det alltid byggnadsnämndens sak att lämna denne 
tillfälle att yttra sig och att bestämma en tid, inom vilken detta skall ske.136 
 
En liknande bedömning gjordes i ett annat ärende hos JO. Ägaren till 
grannfastigheten hade inte blivit hörd i ett ärende om förhandsbesked då den 
situationsplan som inlämnats av sökanden hade en felaktig 
fastighetsbeteckning. I det efterföljande bygglovsärendet underlät 
byggnadsnämnden att höra grannen då de utgick ifrån att så redan hade skett 
vid handläggningen av förhandsbeskedet. JO påpekade att kommunicering 
måste ske i ett bygglovsärende även om ett positivt förhandsbesked tidigare 
har lämnats samt att de inte kan lita på de sakförhållandena som har lämnats 

                                                 
134 Lindberg FT 2003, s. 90.  
135 Hellners & Malmqvist, FL 2007, s. 35.  
136 JO 1989/90:1 s. 338. 
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av sökanden.137 Byggnadsnämnden bär ansvar för att kommunicering sker 
på ett korrekt sätt. Att förutsätta att så redan har skett är knappast att 
betrakta som rättssäkert, detsamma gäller förhållandet att lita på uppgifter 
från sökanden. Ärendet platsar inte bland något av undantagen i 8 kap. 22 § 
PBL 1987, varför kommunicering skulle ha skett till grannen.  
 
9 kap. 25 § andra stycket PBL behandlar vilka alternativ som finns för det 
fall det rör sig om ett stort antal personer som ska underrättas. Dels kan det 
ske genom underrättelse i ortstidning eller kungörelse på kommunens 
anslagstavla, informationsblad till de boende som berörs samt brev till 
kända sakägare och hyresgästorganisation eller hyresgästförening. 
Tidsfristen som sätts i kungörelsen ska vara tillräckligt lång, vilket bör vara 
minst två veckor.138 Innehållet i kungörelsen bör vara en kortfattad 
upplysning om den sökta åtgärden och var ansökningshandlingar finns 
tillgängliga. Självklart bör den även innehålla en uppgift om när och till vem 
ett yttrande ska lämnas. Om åtgärden innebär en mindre avvikelse från 
detaljplan eller områdesbestämmelser bör underrättelsen även innehålla 
information om i vilket eller vilka hänseenden åtgärden avviker.139  
 
Det tredje stycket stadgar ett undantag från underrättelseplikten enligt första 
stycket för de fall där det är uppenbart att lov inte kan ges.  
 
9 kap. 26 § PBL motsvaras av tredje stycket i 8 kap. 22 § PBL 1987. 
Huvudsakligen överensstämmer paragrafen med den tidigare lydelsen, med 
ett par språkliga ändringar. Ett tillägg har dock gjorts med innebörden att 
fastighetsägaren, och inte bara sökande bör underrättas, då dessa inte alltid 
är densamme. Detta motiveras av att FL:s huvudprinciper även ska gälla för 
lovärenden enligt PBL. Regeringen menade att ett sätt att uppnå det är att 
helt ta bort bestämmelsen i 8 kap. 22 § PBL 1987, vilket per automatik gör 
förvaltningslagens regler tillämpliga. Bestämmelsen i PBL 1987 innehöll 
däremot vissa särregler, t.ex. om vem vid sidan om sakägarna som ska höras 
och formen för underrättelse i vissa fall. Det fanns inte skäl att ändra 
bestämmelsen i dessa avseenden. Istället föreslogs en ändring med en 
formulering som överensstämmer med förvaltningslagens regler med 
hänsyn till att part ska få del av det som tillförts ett ärende och möjligheten 
att yttra sig över det. Det skulle ge fastighetsägaren möjlighet att få 
kännedom om ansökan om lov i de fall denne inte är sökande. Det beskrevs 
som en stor brist att så inte skedde enligt tidigare lagstiftning, PBL 1987.140  
 
Mot bakgrund av RÅ 1996 ref. 28 måste sökanden enligt huvudprincip även 
beredas tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtanden, som ofta upprättas inför 
byggnadsnämndens avgöranden. Detsamma gäller för anteckningar från syn 
eller dylika besök på platsen inför avgörandet.141 Underlåtenhet att 
kommunicera till sakägare m.fl. har i ett flertal fall betraktats som ett så 

                                                 
137 JO 1995/96:1 s. 409. 
138 Didón, kommentar till 8 kap. 22 § PBL 1987 och Didón 2011, s. 9:20-9:29 s. 16. 
139 Lindberg FT 2003, s. 89.  
140 Prop. 2009/10:10 s. 280f.  
141 Didón, kommentar till 8 kap. 22 § PBL 1987. 
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allvarligt formellt fel att det vid ett överklagande har föranlett att det 
överklagade beslutet har undanröjts. Grannyttrande anses vara ett mycket 
viktigt beslutsunderlag och ska således finnas med redan i första instans; hos 
byggnadsnämnden. Det exemplifieras i ett ärende från år 2000 om bygglov 
för tillfällig campingplats m.m. i vilket den närmaste grannen, en 
bostadsrättsförening, inte hade underrättats om ansökning om lov. Trots att 
en företrädare för föreningen på eget initiativ hört av sig till länsstyrelsen i 
samband med ett ärende enligt naturvårdslagen i samma projekt och att 
skrivelsen vidarebefordrades till byggnadsnämnden och varit tillgänglig vid 
bygglovsbeslutet, ansågs det inte tillräckligt.142 Ett annat beslut av 
byggnadsnämnden upphävdes av regeringen då nämnden tagit upp ett 
ärende för behandling och avgjort ärendet, innan tiden för sakägare att 
komma in med yttrande hade gått ut.143 En underrättelse kan skickas genom 
vanligt brev och kan styrkas genom att en tjänsteanteckning härom görs.144  
 
Det har ovan genom flera exempel beskrivits vilken betydelse som 
tillerkänns kända sakägare, t.ex. grannar. Att beslut som inte tillkommit i 
laga ordning upphävs och återförvisas till byggnadsnämnden talar sitt 
tydliga språk; att sakägarnas yttrande utgör en betydelsefull del i 
beslutsfattandet. På så vis upprätthålls en hög rättssäkerhet för plan- och 
bygglovsärenden.  
 
Det händer att byggnadsnämnden gör ett platsbesök innan ett ärende avgörs. 
Vid sådana besök är det viktigt att anteckningar görs härom och att det i 
dessa framgår vad som har framkommit. Ett ärende av detta slag har 
behandlats i ett protokoll från JO. JO antecknade i detta fall att information 
som inhämtas under handläggningen av ett ärende och som inte avspeglas 
direkt i en skrivelse och andra handlingar måste dokumenteras. Det omfattar 
uppgifter som förmedlats muntligen eller på annat sätt, t.ex. vid inspektion, 
syn eller besiktning. Vidare antecknades att det i vissa författningar direkt 
framgår att dokumentationsskyldighet föreligger145. Den lagstadgade 
dokumentationsskyldigheten har ett uppenbart samband med reglerna om 
muntlig handläggning att förverkliga en parts rätt enligt 16 och 17 §§ FL (se 
även i visst fall 8 kap. 22 § tredje stycket PBL 1987) att få del att 
uppgifterna i ett ärende och att få yttra sig häröver. JO menar att det är ur en 
rättssäkerhetssynpunkt viktigt att alla behövliga uppgifter för ärendets 
prövning redovisas i den tillhörande akten. Det får betydelse för att 
beslutsunderlaget ska bli tillförlitligt och att en granskning av ärendet ska 
kunna ske i efterhand. Även sådana uppgifter som inte direkt tillför ärendet 
sakuppgifter måste i stor utsträckning dokumenteras. Det kan gälla att 
kontakt förekommit med parter, andra personer eller myndigheter, eller att 
en handläggare besökt den plats ärendet rör. Dokumentationen är en 
förutsättning för effektiv insyn i och kontroll av verksamheten både från den 

                                                 
142 Regeringens beslut den 19 oktober 1995, M 94/2146/9. 
143 Regeringens beslut den 26 oktober 2000, M 1999/3366/Hs/P. 
144 Didón, kommentar till 8 kap. 22 § PBL 1987 och Didón 2011, s. 9:20-9:29 s. 16.  
145 Som exempel härför angavs 15 § FL där det föreskrivs att en uppgift som en myndighet 
får på annat sätt än genom handling och som kan ha betydelse för utgången i ett ärende 
skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.  
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egna myndighetsledningen och från utomstående tillsynsmyndigheter. 
Härigenom följer att dokumentation inte i allmänhet kan sägas tillräcklig 
genom att uppgifterna först tas in myndighetens beslut, varigenom ett 
ärende avgörs.146  
Genom JO:s uttalande enligt ovan klargörs det på många sätt vad som ska 
kommuniceras. Det kan betraktas som ett komplement till lagen och 
minskar risken för felaktig rättstillämpning i kommunerna. Om kommunens 
politiker och tjänstemän inte är på det klara över hur lagen ska tillämpas 
finns risk för att ärenden av likartad karaktär inte behandlas lika, vilket kan 
påverka allmänhetens förtroende av en rättssäker ärendehantering. 
 

5.5 Överklaga ett bygglov 
Rätten att överklaga ett bygglov regleras i 13 kap. PBL. I 8-9 §§ anges vem 
rätten härför tillkommer. Båda paragraferna saknar motsvarighet i PBL 
1987. 
 

13 kap. 8 § PBL 
Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 3, 5 och 6 §§ finns i 
22 § förvaltningslagen (1986:223). 

13 kap. 9 § PBL 
Enbart det förhållandet att någon har underrättats eller ska ha underrättats 
enligt denna lag ger inte denne rätt att överklaga beslut som avses i 3, 5 och 6 
§§. 

 
I 8 § ovan anges vem som får överklaga vissa i paragrafen uppräknade 
beslut enligt PBL. Här hänvisas till en bestämmelse om klagorätt som 
stadgas i 22 § FL.  I denna paragraf framgår att ett beslut får överklagas av 
den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan 
överklagas. Plan- och byggutredningen föreslog redan i delbetänkandet 
Överprövning av beslut i plan- och byggärenden (SOU 1994:134) att en ny 
bestämmelse skulle införas som i vilken det skulle anges att 22 § FL skulle 
gälla för överklaganden av beslut enligt PBL, att beslutet skulle angå den 
enskilde och gå honom emot för att det skulle föreligga en rätt att överklaga. 
Detta tog regeringen fasta på under förarbetet till PBL.147 Den numera 
uttryckliga hänvisningen till 22 § FL bör uppfattas som att det är samma 
krets av personer och organisationer som tidigare som bör tillerkännas 
ställningen som sakägare. Det gäller enligt den tidigare gällande ordningen 
och rättspraxis, mot bakgrund av att 22 § FL var vägledande redan vid 
tillkomsten av PBL 1987, trots att någon direkt hänvisning inte gjordes i 
lagen. Avgränsningen för vilka som får överklaga ett beslut är i stort sett 
densamma för både planärenden som för bygg- och marklov.148 Här 
begränsar jag till att endast redogöra för rättspraxis i bygglovsärenden. 
 
                                                 
146 JO dnr. 1866-2000. Anteckning från protokoll vid inspektion den 5-7 juni 2000.  
147 Prop. 2009/10:170 s. 359.  
148 Se Didón, kommentar till 13 kap. 8 § PBL. 
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Lagstiftarens grundtanken har varit att begränsa den krets som har rätt att 
föra plan- och lovärenden vidare till överprövning och att den inte ska 
omfatta alla enskilda och sammanslutningar som bör ha möjlighet att utöva 
inflytande på den kommunala hanteringen av planfrågor. De som enligt 
praxis anses ”berörda” i lovärenden har ansetts vara ägare till fastighet som 
angränsar till den fastighet som lovet avser.149 Detta har behandlats i RÅ 
2005 ref. 36. Här hade länsstyrelsen avvisat grannars överklagande av 
bygglov för en telemast med tillhörande teknikbyggnad. Grannarnas 
fastigheter var direkt gränsande till den fastighet som bygglovet omfattade. 
Bostadshuset låg dock på avstånd från masten och varierade mellan 150 och 
400 meter, vilket länsstyrelsen ansåg var alltför långt för att tillmäta 
fastighetsägarna talerätt. Regeringen gjorde samma bedömning. 
Regeringsrätten tog dock fasta på det faktum att de sökandes fastigheter var 
direkt angränsande till fastigheten där masten skulle sättas upp och därmed 
gav de sökande rätt att överklaga beslutet om bygglov. Inverkan som 
avståndet mellan en grannes bostad och den aktuella anläggningen 
kommenterade regeringsrätten på följande sätt.  

Frågan huruvida en byggnad eller annan anläggning som 
bygglovet omfattar kan medföra fara eller betydande olägenheter 
för grannar beaktas inom ramen för den materiella prövningen. 
Vid denna prövning kan avståndet mellan den ifrågavarande 
anläggningen och en grannes bostad komma att tillmätas 
betydelse. 

Rättsfallet klargör att ägaren till en fastighet som direkt gränsar till den 
fastighet där anläggningen, eller motsvarande, ska uppföras alltid har 
ställning som sakägare samtidigt som avståndet mellan bostadshuset och det 
aktuella projektet inte har betydelse i sakägarfrågan. Avståndet är dock 
självklart av betydelse i de fall där fastigheterna inte direkt gränsar till 
varandra.150  
 
Avståndets betydelse då fastigheterna inte är direkt angränsande 
behandlades i RÅ 2006 not. 112. Regeringsrätten skulle här avgöra huruvida 
talerätt förelåg för en grupp klagande vars fastigheter låg på ett avstånd 
mellan 350 och 950 meter från en mast vid sjön Visten i Sunne kommun. 
Den gemensamma nämnaren var att masten skulle komma att bli väl synlig 
från alla fastigheterna. Regeringsrätten slog fast att de klaganden vars 
fastigheter låg på 350 meters avstånd från masten hade talerätt samtidigt 
som övriga klagande, med fastigheter belägna 650-950 meter från masten 
inte hade rätt att överklaga. Däremot gavs inte någon riktlinje för vad som 
gäller fastigheter som ligger på ett avstånd mellan 350 och 650 meter från 
en mast. 
 
Detta bör även kunna appliceras på övriga lovärenden som rör fastigheter 
belägna 350 meter eller närmare en aktuell åtgärd som kräver lov och inte 
endast master. Dock skulle ett rimligt krav kunna vara att åtgärden är synlig 
från fastigheten, varför det annars är svårt att motivera på vad sätt åtgärden 
                                                 
149 Se Didón, kommentar till 13 kap. 8 § PBL. 
150 Se Didón kommentar till 13 kap. 8 § PBL. 
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berör fastighetsägaren. Det som i så fall kan vara av vikt är om åtgärden är 
störande på annat sätt, t.ex. genom buller eller lukt.  
 
Rättspraxis har även behandlat förhållandet om partssuccession, dvs. 
huruvida en ny ägare till en fastighet kan ta över den tidigare ägarens talan i 
ett mål om en grannes rätt till bygglov. Regeringsrätten anförde bl.a. att 
möjligheterna härför får bedömas mot bakgrund av det överklagande 
förvaltningsbeslutets räckvidd i förhållande till den nye ägaren. Det faller 
sig naturligt att en ny ägare av en fastighet i princip träder i den tidigare 
ägarens rättsställning vad gäller bygglov som meddelats beträffande 
grannfastigheter. Ett beslut om bygglov som har vunnit laga kraft i 
förhållande till den förre ägaren kommer således ha samma rättsverkan för 
den nye ägaren. Mot bakgrund härav bör den nye ägaren även tillåtas 
övertaga den tidigare ägarens talan i en pågående process om rätt till 
bygglov för ägaren av en grannfastighet.151   
Rättspraxis talar för att den generella principen kan sägas vara fastslagen att 
i plan- och bygglovsärenden enligt PBL får en ny ägare träda in i förfarandet 
med samma rättsliga ställning som den tidigare ägaren hade. Detta framgår 
även av förarbetena till PBL, att utarbetad praxis avseende partsuccession 
ska gälla även fortsättningsvis.152 Rimligtvis bör inte sakförhållandet om att 
åtgärden berör fastighetsägaren till grannfastigheten ha förändrats genom att 
fastigheten har bytt ägare, varför rättsställningen bör övergå till honom. 
Dock innebär inte det att den nya fastighetsägaren har samma inställning till 
bygglovet som den förre. På så vis kan det finnas anledning för nämnden, 
eller den instans som har att avgöra ärendet, att inhämta ett nytt yttrande om 
en ny sakägare tillkommer under ärendets gång. Den civilrättsliga 
skyldigheten att upplysa om pågående bygglovsärenden som berör 
fastigheten åligger dock den förre fastighetsägaren153. 
 
Det kan i vissa fall också förhålla sig så att kretsen med rätt att överklaga ett 
beslut är större än kretsen som byggnadsnämnden är skyldig att underrätta 
enligt 9 kap. 25 §. Ett sådant fall blev föremål för prövning genom ett 
regeringsavgörande. I det ärendet var klaganden inte rågranne med den 
fastighetsägare som hade beviljats bygglov. Däremot ansågs klaganden vara 
berörd av bygglovsbeslutet av andra skäl och var således klagoberättigad. 
Hon yrkade att beslutet skulle undanröjas bl.a. på den grund att hon inte 
hade underrättats enligt dåvarande 8 kap. 22 § PBL 1987. Regeringen 
konstaterade att klagandens fastighet inte gränsade till fastigheten som 
bygglovet avsåg. Omständigheten att hon inte har underrättats fann 
regeringen därför inte utgöra skäl att upphäva beslutet.154 Det har som en 
möjlig tolkning härav förts fram att en person som inte är rågranne inte 
behöver underrättas men samtidigt kan ha rätt att överklaga.155 Det som talar 
för en sådan tolkning är det faktum att överklagandet inte avvisades ex 
officio.  

                                                 
151 RÅ 1995 ref. 50. 
152 Se Didón, kommentar till 13 kap. 8 § PBL och prop. 2009/10:170 s. 359. 
153 En sådan skyldighet föreligger enligt upplysningsskyldigheten enligt 4 kap. 19 JB. 
154 Regeringens beslut den 8 april 1999, M 1999/435/Na. 
155 Didón 2011, s. 9:20-9:29 s. 14.   
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I förarbeten talas det även om det som nu regleras i 13 kap. 9 § PBL, se 
ovan, att enbart förhållandet att en enskild har underrättats eller ska ha 
underrättats av ett beslut enligt PBL inte automatiskt ger rätt till att 
överklaga beslutet. Det bör ske en prövning om beslutet angår den klagande 
och om beslutet går honom eller henne emot, även i de fall underrättelse har 
skett.156  Hänvisningen till 22 § FL underbygger detta då samma sak stadgas 
där. Att fastslå att en prövning alltid ska ske huruvida ett beslut angår 
klaganden rätar ut vissa frågetecken som tidigare funnits. Det som särskilt 
åsyftas är bl.a. enskildas rätt att överklaga beslut om planer. I ett tidigare 
ärende gjorde Regeringsrätten bedömningen att bestämmelserna i 22 § FL 
hade begränsats genom särskilda bestämmelser i PBL 1987. Här åsyftades 
13 kap 5 § PBL 1987 som i kombination med 5 kap. 30 § PBL 1987 
avseende underrättelse om planbeslut, ansågs utgöra en särskild och 
fullständig reglering av den krets som hade rätt att överklaga planbeslut.157 
Konsekvenserna härav blev att var och en som underrättats om ett 
planbeslut och fått en överklagandehänvisning av kommunen på grund av 
bestämmelserna i 5 kap. 30 § PBL 1987 också ansågs ha rätt att överklaga 
beslutet. Ytterligare prövning av sakägarställningen ansågs överflödig. Som 
exempel har regeringen därefter funnit att Föreningen Karlstad Lever, 
Miljöpartiet de Gröna och Rönninge intresseförening har haft talerätt då de 
blivit underrättade enligt 5 kap. 30 § PBL 1987, en något oönskad effekt av 
Regeringsrättens avgörande och tolkning. Genom de två nya paragraferna 
har prejudikatvärdet av RÅ 1991 ref. 80 undanröjts.158  
 
Som sakägare betraktas även en sameby i ett ärende om bygglov för 
byggnad på mark inom renskötselområde i Sorsele kommun. Renskötsel är 
att bedöma som en på urminnes hävd grundad särskild rätt till fastighet. Då 
samebyn enligt 10 § andra stycket rennäringslagen företräder medlemmarna 
i frågor som rör renskötselrätten eller medlemmarnas gemensamma 
intressen inom rennäringen i övrigt är de att betrakta som sakägare. 
Regeringens bedömning att samebyn är att anse som sakägare i ärendet om 
bygglov strider därmed inte mot någon rättsregel.159  
Samma bedömning gjordes i RegR. mål nr 2339-07, där en sameby ansökte 
om rättsprövning av ett beslut i fråga om markupplåtelse för en jaktkoja på 
statens mark ovanför odlingsgränsen. Samebyn yrkade att regeringens 
handläggning varit så bristfällig att beslutet skulle upphävas. Även i detta 
fall var marken belastad med renskötselrätt och att det är en urminnes hävd 
som ger samebyn rätt att företräda sina medlemmar i dessa frågor.  Samebyn 
får därför anses vara att betrakta som part i ärenden om markupplåtelse i 
renskötselland. En underlåtenhet från regeringens sida att låta samebyn yttra 
sig innan beslut fattades i ärendet är ett klart brott mot 
kommunikationsprincipen, 7 kap. 2 § andra meningen RF. Beslutet 
upphävdes härav och återförvisades till regeringen för ny handläggning.  
 
                                                 
156 Prop. 2009/10:170 s. 359.  
157 RÅ 1991 ref. 80.  
158 Se Didón kommentar till 13 kap. 9 § PBL. 
159 RÅ 2000 ref. 7.  
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Anförda fall visar på bredden av vem som kan betraktas som sakägare, samt 
grunden härför, och därmed även ska tillerkänns rätten att överklaga ett 
bygglov.   
 

5.6 Bygglovet vinner laga kraft 
Ett bygglov ska kunna vinna laga kraft.160 En viss säkerhet ges därmed till 
byggherren i genomförandeskedet. Detta blir verklighet först efter att 
byggnadsnämnden har underrättat kända sakägare om beslutet genom att 
snarast expediera beslutet om lov till berörda, vilket regleras i 9 kap. 41 § 
PBL och 13 kap. 16 § PBL. Utifrån dess bestämmelser förutsätts att 
nämnden delger beslutet om lov eller förhandsbesked till sökande och annan 
part samt till dem som lämnat synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. 
  
En komplettering av 9 kap. 41 § PBL har införts i 41a § i vilken det anges 
att alla beslut om lov eller förhandsbesked ska kungöras genom ett 
meddelande i Post- och Inrikes Tidningar som har en utgåva på Internet. 
Anledningen till detta var regeringens bedömning av fördelarna med att alla 
lov och förhandsbesked ska kunna vinna laga kraft. För att det ska vara 
möjligt mot kretsen av övriga kända och okända sakägare behövs det någon 
form av kungörelse och att tiden för överklagande sammankopplas med 
detta. En elektronisk kungörelse är idag möjlig då Post- och Inrikes 
Tidningar finns på Internet. Åtgärden är samtidigt ekonomiskt försvarbar; 
en kungörelse på elektronisk väg kostar 40 kronor161. Åtgärden är dock inte 
tillräcklig i förhållande till kända sakägare, varför ett kompletterande 
meddelande härom även bör skickas till dessa i samband med kungörelsen. I 
ärenden där antalet kända sakägare är mycket stort och det således inte är 
rimligt att skicka meddelande till alla bör det vara tillräckligt att en 
kungörelse görs i Post- och Inrikes Tidningar162. Dock ska ett meddelande 
alltid skickas till dem som normalt är mest berörda av beslutet, dvs. de 
närmaste grannarna vilket nu regleras i 41b §.163 Det framgår inte tydligt i 
förarbetena om meddelandet får skickas elektroniskt eller ej när det gäller 
meddelande av beslut till kända sakägare, vilket även är fallet i FL. Det bör 
klargöras tydligare, antingen genom förtydligande lagstiftning eller att 
rättspraxis utvecklas på området. Dock kan jag ifrågasätta om den makten 
ska förskjutas till domstolen, med risken att lagstiftarens avsikt inte kommer 
till sin rätt.  
Tiden för överklagande är enligt huvudregeln i 23 § FL tre veckor från när 
klaganden fick del av beslutet. Detta tillämpas på den som får kännedom om 
ett förfarande enligt 9 kap. 41 § PBL. För övriga gäller att tiden för 
överklagande räknas från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta har i förarbeten dock 
uppmärksammats som en inte helt optimal utformning och anger att det 

                                                 
160 Prop. 2009/10:170 s. 296.  
161 Enligt 13 § förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar. 
162 Se avsnitt 5.4.2 som bl.a. behandlar underrättelse till ett stort antal  personer.  
163 Prop. 2010/11:63 s. 29ff.  
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finns skäl att återigen överväga utformningen av reglerna om underrättelse 
om beslut om lov och förhandsbesked och om hur tiden för överklagande 
ska räknas.164 I dess nuvarande utformning kan överklagandetiden variera 
beroende på om den enskilde är känd sakägare och därmed får meddelande 
om beslut t.ex. genom delgivning eller om den enskilde är att betrakta som 
övrig okänd sakägare. Vilket av alternativen som är mest gynnsamt går att 
diskutera, då en sakägare ofta ska skicka in ett delgivningskvitto och 
överklagandetiden gäller från delgivningsdatum. Det innebär att 
överklagandetiden både kan bli längre och kortare i förhållande till den som 
kungörs beslutet genom Post- och Inrikes Tidningar.  
 

5.7 Konsekvenser av utebliven 
kommunikation i bygglovsärenden 

I uppmärksammad rättspraxis framgår att konsekvenserna för utebliven 
kommunikation kan se något annorlunda ut. Vid bortseende från de fall där 
utebliven kommunikation har grundat sig på att något av undantagen har 
kunnat tillämpas kvarstår i stort sett två olika alternativ. Det ena innebär att 
ärendet återförvisas till den instans där det formella felet, här otillräcklig 
eller utebliven kommunicering, har begåtts och det andra att det rör sig om 
ett så allvarligt formellt fel att beslutet undanröjs.  
Grunden för att återförvisa eller upphäva ett beslut kan variera stort. Ovan 
har ett urval av dessa presenterats, så som nämndens bevisbörda för 
kommunicering, vem som är att betrakta som sakägare och således ska 
beredas tillfälle att yttra sig samt en total underlåtenhet att kommunicera 
med kända sakägare.  
Parallellt granskas myndigheterna av JO. Även här har nämndens 
bevisbörda av kommunikation uppmärksammats och kritiserats vid 
uppenbara brister. Vidare har JO framfört kritik avseende tidsaspekten; att 
den tid som en sakägare har på sig för att lämna sitt yttrande är tillräcklig, 
att kommunicering inte får förbises för att ett positivt förhandsbesked redan 
har lämnats samt över vad som ska dokumenteras och förmedlas till 
parterna. 
 
 
 

                                                 
164 Prop. 2010/11:63 s. 29. 
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6 Sammanfattande 
kommentarer och slutsatser 

Kommunikationsprincipen är sedan länge att betrakta som en allmän 
rättsgrundsats som numera även regleras i lag. Den stadgar en rätt för den 
som betungas av ett beslut genom myndighetsutövning att yttra sig i saken. 
Den infördes först i förvaltningslagstiftningen men kommer idag även till 
uttryck i speciallagstiftning som PBL. Principens syfte är att sådan uppgift 
som tillförts ett ärende av annan än parten själv ska kommuniceras varpå 
han ska beredas tillfälle att yttra sig över uppgiften.  
 
Partsbegreppet i FL innefattar sökande, klagande och annan part. Det 
föreligger inte någon undersökningsplikt för myndigheterna att leta reda på 
okända sakägare, utan endast de som redan är för myndigheten kända 
omfattas. Som annan part uppfattas den som intar en liknande ställning som 
sökanden eller klaganden. Kommunikationsplikten begränsas till att endast 
gälla för ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild. Genom 
utredningen till ny FL har det dock presenterats ett förslag om att begreppet 
myndighetsutövning ska slopas i lagen vilket bidrar till en bredare och mer 
omfattande rättstillämpning och motiveras av att det ökar allsidigheten och 
tillförlitligheten. Detta har kritiserats på flera håll hos remissinstanserna som 
påtalar den kraftigt ökade arbetsbelastningen som förslaget innebär. Jag 
tycker det kan finnas anledning att utvidga kommunikationsprincipen i en 
lagteknisk mening, då den som allmän rättsprincip ändå bör kunna göras 
gällande i ärenden som inte avser myndighetsutövning mot någon enskild. 
Dock bör det utarbetas en tydligare avgränsning när undantagen kan 
tillämpas. Den begränsning som föreslås av utredningen skulle kunna 
snävas av ytterligare för att motverka den ökade arbetsbelastning för 
myndigheterna, inte minst i anställnings- och antagningsärenden.  
 
Jag delar vidare utredningens uppfattning om att kommunikationspliktens 
begräsning till att endast omfatta ärendets slutliga avgörande kan 
ifrågasättas. Ett öppnare förfarande i ärenden som kan innebära drastiska 
ingrepp i parternas personliga eller ekonomiska förhållanden 
överensstämmer bättre med lagens syfte, ett ökat förtroende för 
myndigheterna och att rättssäkerheten prioriteras.  
 
Genom rättspraxis och utlåtanden från JO har jag uppmärksammat flera fall 
där kommunikationsplikten inte har efterföljts. Det har bl.a. handlat om vem 
som betraktas som part och har haft relativt stor spridning. Omfattningen av 
partsbegreppet förväntas inte förändras genom utredningens förslag varför 
idag gällande rättspraxis i sin helhet bör kunna tillämpas även vid en 
lagändring.  
 
För PBL som nyligen fått en drastisk uppfräschning definieras 
partsbegreppet likt i FL med den skillnaden att PBL istället för part 
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använder termen sakägare. Som känd sakägare betraktas en s.k. rågranne, en 
ägare till en fastighet som direkt angränsar till den fastighet som ärendet 
gäller. Det gäller även de som har en särskild rättighet avseende fastigheten 
antecknad i fastighetsregistret. Likt för kommunicering enligt FL ligger 
ansvaret att kommunicera med sakägarna på myndigheten, som också bär 
bevisbördan för att så har skett. I plan- och bygglovsärenden ska 
underrättelse ske om det är frågan om en avvikelse från detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna, alternativt om det saknas en detaljplan för området 
och åtgärden inte gäller en kompletteringsåtgärd samt att det saknas 
områdesbestämmelser.  
 
I PBL regleras tiden för att överklaga ett bygglov olika beroende på om den 
enskilde är känd sakägare och får ett direkt meddelande härom eller om han 
får del av beslutet genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Att dessa 
två inte helt överensstämmer med varandra och att antalet dagar som ges 
parten kan se olika ut beroende på hans förhållande till sökanden är inte en 
helt bekymmersfri omständighet. Möjligheten finns att lagstiftaren valde att 
förbise detta med förevändningen att det inte är ett problem av praktisk 
betydelse. Likaväl är inte förutsättningarna för att överklaga desamma och 
bör då strida mot rättssäkerheten. Då det sedan tiden för PBL:s 
ikraftträdande redan har skett förändringar som hänför sig till den brådska 
som föregick lagförslaget mot slutet finns det anledning att se över lagen en 
gång till för att upptäcka sådana tekniska problem.  
 
Konsekvenserna av utebliven kommunicering handlar i ett 
förvaltningsrättsligt perspektiv i första hand om att ett ärende antingen ska 
återförvisas eller upphävas vid formella fel. Vad som avgör detta är 
rimligtvis hur allvarligt formellt fel det är frågan om. Att inte kommunicera 
ett beslut till sakägare i första instans, byggnadsnämnden, är exempel på när 
ett beslut kan undanröjas och talar sitt tydliga språk för kommuniceringens 
betydelse. Detta är en absolut rättighet som inte får förbises under några 
omständigheter.  
 
Sammanfattningsvis har förändringen i PBL avseende kommunicering varit 
förhållandevis liten. Då förändringarna i mångt och mycket består i 
redaktionella ändringar medför det att innebörden till stor del är densamma. 
Sakägarbegreppet har samma innebörd som tidigare, att kommunicering av 
uppgifter tillförda av någon annan ska sakägaren underrättas om och beredas 
tillfälle att yttra sig över. Likt tidigare överensstämmer sakägare med part i 
FL, vilket även torde vara fallet om förslaget till ny FL blir verklighet. 
Detsamma gäller även rättspraxis, som snarare har inspirerat till hur lagen 
utformats.  Det jag slutligen vill uppmärksamma är utredningens förslag till 
ny FL om att yttrandetiden ska tidsbegränsas. Det verkar för en mer 
rättssäker tillämpning när lagen görs tydligare och på så vis mer tidseffektiv 
då tolkningsutrymmet för respektive myndighet minskar. Om förslaget till 
ny förvaltningslag blir verklighet i enlighet med föreslagen utformning kan 
det vara rimligt att se över om även PBL ska innehålla en bestämmelse som 
anger att yttrandetiden ska tidsbegränsas. På så vis blir lagstiftningen mer 
enhetlig. 



 58 

Käll- och litteraturförteckning 

Litteratur 
 
Björkman, Ulla och  Det kommunala förtroendeuppdraget – Rättsliga 
Riberdahl, Curt.  villkor och förutsättningar, Publica/Norstedts 

juridik, 1:a upplagan, Stockholm 1997.  
 [Cit: Björkman & Riberdahl] 
 
Bohlin, Alf.  Offentlighetsprincipen, Norstedts Juridik 8:e 

upplagan, Stockholm 2010. 
 [Cit: Bohlin] 
 
Dalman, Lena m.fl.  Kommunallagen med kommentarer och praxis, 

SKL Kommentus Media AB, 5:e upplagan, 
Stockholm 2011. 

 [Cit: Dalman m.fl.] 
 
Didón, Lars Uno m. fl.  Plan- och bygglagen – en kommentar, Norstedts 

Förlag AB, Stockholm 1987. 
 [Cit: Didón 1987] 
 
Didón, Lars Uno m.fl.  Plan och bygglagen (2010:900) – en kommentar, 

Norstedts Juridik, Stockholm 2011.  
 [Cit: Didón 2011] 
 
Hellners, Torgny och  Förvaltningslagen med kommentarer, Norstedts 
Malmqvist, Bo.  juridik 2:a upplagan, Stockholm 2007. 
 [Cit: Hellners & Malmqvist, FL 2007] 
 
Hellners, Torgny och Förvaltningslagen med kommentarer, Norstedts 
Malmqvist, Bo. juridik 3:e upplagan, Stockholm 2010. 
  [Cit: Hellners & Malmqvist, FL 2010] 
 
Lenberg, Eva m.fl.  Offentlighets- och sekretesslagen – En 

kommentar, Norstedts Juridik, Bokutgåva 2010. 
 [Cit: Lenberg] 
 
Madell, Tom.  Avtal mellan kommuner och enskilda – avtalsslut 

och rättsverkningar, Norstedts juridik 1:a 
upplagan, Stockholm 2000. 

 [Cit: Madell] 
 
Marcusson, Lena (red.).  Offentligrättsliga principer, Iustus Förlag, 

Uppsala 2005.  
 [Cit: Marcusson (red.)] 



 59 

Mattsson, Nancy och PBL 2010: en handbok om nya PBL och  
Hagander, Carl-Gustaf. samhällsbyggande, Svensk byggtjänst, 

Stockholm 2011. 
 [Cit: Mattsson & Hagander] 
  
Strömberg, Håkan och  Allmän förvaltningsrätt, Liber 24:e upplagan, 
Lundell, Bengt.  Malmö 2006.  
 [Cit: Strömberg & Lundell 2006] 
 
Strömberg, Håkan och  Allmän förvaltningsrätt, Liber 25:e upplagan, 
Lundell, Bengt.  Malmö 2011. 
 [Cit: Strömberg & Lundell, Malmö 2011] 
 
Strömberg, Håkan och  Sveriges författning, Studentlitteratur 21:a 
Lundell, Bengt.  upplagan, Lund 2011.  
 [Cit: Strömberg & Lundell, Lund 2011] 
 
Warnling-Nerep, Wiweka  Förvaltningsrättens grunder, Norstedts juridik 
m.fl.  2:a upplagan, Stockholm 2007.  
 [Cit: Warnling-Nerep 2007] 
 
Warnling-Nerep, Wiweka  Statsrättens grunder, Norstedts juridik 3:e 
m.fl.  upplagan, Stockholm 2010. 
 [Cit: Warnling-Nerep 2010] 
 
Wennergren, Bertil.  Offentlig förvaltning i arbete, Norstedts juridik 

3:e upplagan, Stockholm 2008. 
 [Cit: Wennergren] 
 
Artiklar och tidskrifter 
 
Lindberg, Carl-Otto. Mindre avvikelser från detaljplan – ett 

nödvändigt men komplicerat undantag i plan- 
och bygglagen. Förvaltningsrättslig Tidskrift, 
2003 s. 77-94. 

 [Cit: Lindberg FT 2003] 
 
Strömberg, Håkan. Myndighet och myndighetsutövning, 

Förvaltningsrättslig Tidskrift, 1972 s. 233-253. 
 [Cit: Strömberg FT 1972] 
 
Offentligt tryck 
 
Förarbeten 
 
Prop. 1971:30  Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med 

förslag till lag om allmänna 
förvaltningsdomstolar, m.m. 



 60 

 
Prop. 1973:90  Förslag till ny regeringsform och ny 

riksdagsordning m.m. 
 
Prop. 1975/76:160  Om nya grundlagsbestämmelser angående 

allmänna handlingars offentlighet. 
 
Prop.1985/86:80  Ny förvaltningslag. 
 
Prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken. 
 
Prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. 
 
Prop 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen. 
 
Betänkanden 
 
SOU 1994:134 Överprövning av beslut i plan- och byggärenden.
   
SOU 2010:29  En ny förvaltningslag. 
 
Ds. 2010: 47 En ny förvaltningslag – Remissyttrande över 

Förvaltningslagsutredningens betänkande (SOU 
2010:29). 

 
Dir. 2007:120 Insyn och sekretess inom vissa delar av 

rättsväsendet m.m. 
 
Justitieombudsmannens beslut 
 
JO 1962 s. 339 
 
JO 1977/78 s. 411.  
 
JO 1979/80 s. 466 
 
JO 1981/82 s. 319 
 
JO 1988/89 s. 400.  
 
JO 1989/90:1 s. 338. 
 
JO 1995/96:1 s. 409. 
 
JO 2000/01 s. 317. 
 
JO 2003/04 s. 205. 
 



 61 

JO 2003/04 s. 360. 
 
JO dnr. 1904-2005, beslut den 22 september 2006. 
 
JO 2008/09 s. 300. 
 
JO dnr. 1866-2000. Anteckning från protokoll vid inspektion den 5-7 juni 
2000. 
 
Övrigt 
 
Boverket - om boende. Plan- och bygglagen i din vardag. 2011. 

http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Bygga-nytt-
/Plan--och-byggprocessen-/ Hämtad den 7 juni 
2011. 

 
Boverket. Ska du bygga, riva eller göra en markåtgärd? – 

Då behöver du en kontrollansvarig! Upplaga 1, 
maj 2011.   

 
Didón m.fl.  Plan- och bygglagen (1987:10) (1 oktober 2010, 

Zeteo) kommentar till 8 kap. 22 §. 
 [Cit: Didón, kommentar till 8 kap. 22 § PBL 

1987] 
 
Didón m.fl. Plan- och bygglagen (Maj 2011, Zeteo), 

Kommentaren till 9 kap. 27 §. 
 [Cit: Didón, kommentar till 9 kap. 27 § PBL] 
 
Didón m.fl. Plan- och bygglagen (Maj 2011, Zeteo), 

Kommentaren till 9 kap. 30 §. 
 [Cit: Didón, kommentar till 9 kap. 30 § PBL] 
 
Didón m.fl.  Plan- och bygglagen (Maj 2011, Zeteo), 

kommentaren till 13 kap. 8 §. 
 [Cit: Didón, kommentar till 13 kap. 8 § PBL] 
 
Didón m.fl.  Plan- och bygglagen (Maj 2011, Zeteo), 

kommentaren till 13 kap. 9 §. 
 [Cit: Didón, kommentar till 13 kap. 9 § PBL] 
 
 
Hellners m.fl.  Förvaltningslagen (13 september 2011, Zeteo), 

Kommentaren till 1 §.  
 [Cit: Hellners, kommentar till 1 § FL] 
 
  

http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Bygga-nytt-/Plan--och-byggprocessen-/
http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Bygga-nytt-/Plan--och-byggprocessen-/


 62 

Pressmeddelande från  Ny förvaltningslag: Förbättrad rättssäkerhet och 
Justitiedepartementet  snabbare handläggning. 
den 4 maj 2010.  http://www.sweden.gov.se/sb/d/13125/a/145120 

Hämtad 2011-11-03. 
 
 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/13125/a/145120


 63 

Rättsfallsförteckning 

Regeringsrätten 
 
RÅ 1980 2:2. 
 
RÅ 1989 ref. 46. 
 
RÅ 1991 ref. 80. 
 
RÅ 1992 ref. 20. 
 
RÅ 1995 ref. 28. 
 
RÅ 1995 ref. 50. 
 
RÅ 1996 ref. 28. 
 
RÅ 1996 ref. 66. 
 
RÅ 1997 not. 125. 
 
RÅ 1998 ref. 1. 
 
RÅ 2000 not. 7. 
 
RÅ 2001 ref. 27. 
 
RÅ 2005 ref. 36. 
 
Rå 2006 not. 112.  
 
Regeringsavgöranden 
 
In 98/1759/PL beslut den 3 december 1998, angående formen för 
underrättelse och yttrande från sakägare.  
 
In 98/2623/PL beslut den 3 december 1998, angående utebliven 
underrättelse från länsstyrelsen. 
 
 
M 94/2146/9 beslut den 19 oktober 1995, angående bristfällig 
kommunicering till sakägare.  
 
Regeringens beslut den 8 april 1999, M 1999/435/Na. 



 64 

M 1999/3366/Hs/P beslut den 26 oktober 2000, angående upphävning av 
beslut från byggnadsnämnden där ärendet avgjordes innan yttrandetiden för 
sakägare hade gått ut.  
 
M 2002/1172/F/P beslut den 9 oktober 2003, angående upphävning av 
förhandsbesked i vilket ett slutyttrande borde ha kommunicerats sökanden.  
 
Opublicerade rättsfall 
 
Kammarrätten i Stockholms dom den 23 januari 2001 (mål nr 8347-2000). 
 
Regeringsrätten mål nr 2339-07. 
 


	Innehåll
	Summary
	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningar
	1 Inledning
	1.1 Introduktion
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metod och material
	1.5 Disposition

	2 Förvaltningslagens tillämpningsområde
	2.1 Inledning
	2.2 Myndigheter

	3 Myndighetsutövning
	3.1 Tillämpningsområde
	3.1.1 Myndighetsutövning enligt förvaltningslagen
	3.1.2 Myndighetsutövning enligt kommunallagen
	3.1.3 Myndighetsutövning i andra författningar

	3.2 Vad faller utanför begreppets tillämpningsområde?

	4 Kommunikationsprincipen
	4.1 Kommunikationsplikt i förvaltningsärenden
	4.1.1 Bakgrund
	4.1.2 Kommunikationsplikt enligt förvaltningslagen
	4.1.3 Kommunikationsberättigad part
	4.1.4 Material att kommunicera

	4.2 Parters rätt att ta del av uppgift
	4.2.1 Kort om allmänna handlingar
	4.2.2 Inskränkning enligt 10 kap. 3 § OSL

	4.3 Undantag från kommunikationsplikten
	4.3.1 När kommunikation är uppenbart obehövlig
	4.3.2 Anställnings- och antagningsärenden m.m.
	4.3.3 Kommunikation försvårar beslutets genomförande
	4.3.4 Brådskande ärenden

	4.4 Förslag till ny förvaltningslag
	4.4.1 Tillämpningsområde
	4.4.2 Avvikelser i förslaget
	4.4.3 Undantag i förslaget
	4.4.4 Kommunikationens fullgörelse
	4.4.5 Remissyttranden om förslaget till ny förvaltningslag

	4.5 Kommentar

	5 Kommunikation i plan- och bygglovsprocessen
	5.1 Inledning
	5.2 Bygglagstiftning i ett historiskt perspektiv
	5.3 Att söka bygglov
	5.3.1 Förutsättningar för lov
	5.3.2 Handläggning av lovärenden

	5.4 Vem är sakägare
	5.4.1 Sakägarbegreppet och kommunicering enligt PBL
	5.4.2 I vilka fall ska underrättelse ske

	5.5 Överklaga ett bygglov
	5.6 Bygglovet vinner laga kraft
	5.7 Konsekvenser av utebliven kommunikation i bygglovsärenden

	6 Sammanfattande kommentarer och slutsatser
	Käll- och litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning

