
Tio nyanser av mindre avvikelse 

Mindre avvikelse är ett begrepp i fastighetsbildningslagen som inom vissa ramar medger 
avsteg från gällande detaljplan. Lagen ställer krav på att avvikelsen ska vara mindre och 
inte motverka detaljplanens syfte. Men vad innebär dessa krav? Vilka omständigheter 
påverkar bedömningen? Vad händer ifall alla är överens angående den sökta åtgärden? 
Alternativet är en planprocess som kostar både tid och pengar. 
 
Vi har i vårt examensarbete ”Tio nyanser av 
mindre avvikelse” undersökt vilka faktorer 
som påverkar tillåtligheten av en mindre 
avvikelse från en detaljplan. Utgångspunkten 
har varit att inställningen till avvikelser har 
blivit mer restriktiv de senaste åren. Vi har 
velat undersöka på vilka grunder bedömningen 
egentligen ska göras. Ur förarbeten och rättsfall 
har vi utkristalliserat sju huvudfaktorer som 
påverkar tillåtligheten.  
 
Intressen får inte skadas 
Ett övergripande krav är att allmänna och 
enskilda intressen inte påverkas negativt av en 
åtgärd som innebär en mindre avvikelse. Ifall 
ett intresse tar skada kan åtgärden inte tillåtas. 
Byggnadsnämnden har här en viktig roll, både 
som ansvarig myndighet för planarbetet men 
också i bedömningen av hur allmänna 
intressen påverkas. I vissa fall är det tydligt att 
några intressen inte tar skada, är berörda parter 
överens och byggnadsnämnden är positiv kan 
en åtgärd ofta genomföras som en mindre 
avvikelse  
 
Planens innehåll 
Det händer att en detaljplan fått ett innehåll 
som inte är helt ändamålsenligt. Det kan röra 
sig om någon detalj som inte kunnat studeras i 
tillräcklig omfattning under planarbetet. Detta 
är en typisk situation där reglerna om mindre 
avvikelse blir aktuella.  
 
Mindre 
Ofta läggs ett stort fokus på storleken men vad 
som kan räknas som ”mindre” måste bedömas 
i varje enskilt fall. I de domslut vi undersökt är 
det i denna bedömning stor skillnad mellan 
olika typer av avvikelser. Berör avvikelsen en 
bestämmelse om minsta tomtstorlek har endast 
några få kvadratmeter godkänts som mindre. 
Berör avvikelsen en gräns mellan allmän 
platsmark och kvartersmark kan avvikelsen 
vara mycket större, rent arealmässigt. 

Avvikelser på upp till 10 % av en fastighets 
storlek har godkänts i domstol. Vid en 
prövning är det alltså viktigt att se till vilken 
del av en detaljplan som avvikelsen verkligen 
berör.  
 
Bagatellartade fall 
I vissa fall utgör en planbestämmelse ett 
väsentligt inslag i en detaljplan. För en plan 
med syfte att hejda förtätning kan en 
arealbestämmelse vara ett exempel på ett 
väsentligt inslag. Det är då mycket svårt att 
göra avvikelser, endast bagatellartade avsteg 
kan godkännas.  
 
Avvikelser och bygglov 
Många gånger söks bygglov innan ett projekt 
blir en fastighetsbildningsfråga. Både 
förarbeten och praxis har strävat efter 
samordning mellan FBL och PBL och det 
finns en stor skyldighet för 
lantmäterimyndigheten att följa ett tidigare 
bygglov.  
 
Våra slutsatser 
Vi har stött på åsikten att en mindre avvikelse i 
princip bara får vara en bagatellartad 
hörnavskärning. I vår undersökning har det 
blivit tydligt att en mindre avvikelse kan vara 
mycket mer än så och framförallt att vad som 
kan godkännas skiljer sig åt beroende på vad 
avvikelsen gäller. Viktigt i bedömningen är hur 
allmänna och enskilda intressen påverkas. Är 
berörda parter överens och byggnadsnämnden 
är positiv kan åtgärden ofta genomföras. I det 
läget besparas både skattemedel och viktig 
projekteringstid av en sund inställning till 
mindre avvikelser.  
 
Examensarbetet finns för nedladdning på 
www.lantm.lth.se. 
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