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Abstract 
 

There is a big need for new residential areas in Sweden but the process of exploitation 

and building is time-consuming. Temporary Building Permits allow construction, even 

though some of the normally required criteria are not fulfilled. An ease in the legislation 

is useful in order to meet urgent needs and to achieve an efficient land use.  

 

The purpose of this thesis is to study how the regulation of Temporary Building Permits 

in the Planning and Building Act should be interpreted and investigate how the 

regulation is applied in practice. The focus of the thesis is housing, even though 

Temporary Building Permits are more used in several other situations.  

 

The regulation for Temporary Building Permits is vague and difficult to interpret. Local 

Building Committees have been given a wide discretion to make their own assessments 

in each case. These things could lead to less predictable outcomes. A Temporary 

Building Permit demands that the purpose of the measure is limited in time and fills a 

temporary need. According to the European Convention, the Local Building 

Committees always have to consider the proportionality between the interests of the 

general public and the individual.  

 

The use of Temporary Planning Permissions for promoting efficient land use is 

sustainable, but to build temporary homes with lower quality is not. The need for 

housing is urgent and all forms of construction that improve the current housing 

situation are desirable. However, it is important that the continuing construction of new 

permanent housing does not suffer from the construction of temporary structures.  
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Sammanfattning 
 

Sveriges plansystem är omfattande och processerna tar ofta lång tid. För att kunna möta 

akuta behov av bostäder och främja en effektiv samhällsutveckling behövs vissa 

ventiler i systemet. Tidsbegränsade bygglov tillåter avsteg från vissa förutsättningar 

som normalt behöver uppfyllas för permanenta bygglov.  

 

Syftet med arbetet är att utreda hur regeln om tidsbegränsade bygglov i 9 kap 33 § PBL 

tolkas samt undersöka hur regeln tillämpas i praktiken. För att besvara arbetets 

frågeställningar och uppnå syftet har bland annat rättskällor studerats. En empirisk 

genomgång av bygglovshandlingar har utförts för att visa hur tidsbegränsade bygglov 

tillämpas i praktiken. För att bekräfta de teoretiska studierna har studiebesök på 

bygglovsavdelningar och intervjuer med sakkunniga genomförts. Arbetet har främst 

fokuserat på boendeformer med tidsbegränsade bygglov, eftersom bostadsbristen är ett 

aktuellt problem och för att tidsbegränsade bygglov skulle kunna bidra till en snabb 

ökning av bostadsbeståndet.  

 

Tidsbegränsade bygglov reglerades första gången i lagtext i byggnadsstadgan från 

1931. Paragrafens utformning har varierat genom åren, likaså tidsbegränsningen. Vid 

lagändringar har det gjorts försök att göra paragrafen tydligare. Vår slutsats är att syftet 

med bestämmelsen dock alltid har varit att skapa en ventil till den annars väl reglerade 

plan- och bygglagen. Eftersom det inte har varit möjligt att förutse vilka ventiler som 

krävs har det antagligen varit svårt att specificera lagen mer, utan att den tappar sitt 

syfte. 

 

Regeln kring tidsbegränsade bygglov är otydlig och svårtolkad. I paragrafen anges att 

byggnadsnämnden får ge tidsbegränsat bygglov om någon eller några men inte alla 

förutsättningar i 9 kap 30–32 a §§ PBL är uppfyllda. En svårighet är att tolka och 

bedöma vilka av förutsättningarna, och hur många, som ska vara uppfyllda. 

Byggnadsnämnderna har givits ett vitt handlingsutrymme att göra egna bedömningar i 

varje enskilt fall. Bedömnings- och handlingsutrymmet kan skapa brister i 

förutsägbarheten och risker ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Samtidigt är det viktigt för 

samhällsutvecklingen att det finns ventiler att ta till vid akuta oförutsedda situationer. 

 

De faktorer som påverkar om en ansökan om tidsbegränsat bygglov kan beviljas är 

huruvida åtgärden är av tillfällig karaktär, uppfyller ett tillfälligt behov, avser bestå 

endast under en begränsad tid och om det presenterats tillräckligt konkreta alternativa 

lösningar för framtiden. Därutöver görs en bedömning av vilken påverkan åtgärden 

förväntas ha på omgivningen, och om påverkan kan vara proportionerligt acceptabel 

utifrån de allmänna och enskilda intressena. Byggnadsnämnden måste alltid grunda sin 

bedömning på förutsättningarna i det enskilda fallet.  

 

Tidsbegränsade bygglov används idag framförallt för skyltar och byggbodar. Under 

senare år har en ökad användning skådats inom bostadsbyggande med tidsbegränsade 

bygglov, även om fallen fortfarande är få. Det handlar framförallt om kategoriboenden, 

så som tillfälliga anläggningsboenden och studentboenden. Målet är att effektivisera 
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markanvändandet och utöka bostadsbeståndet. Vid nybyggnation med tidsbegränsade 

bygglov används främst modulbyggnation. Modulbyggnationer kräver generellt sett 

mindre markförberedande åtgärder, de är lätt demonterbara och kan vid behov flyttas 

och återuppföras på annan plats vilket gör att de passar bra med tidsbegränsade 

bygglov.  

 

Att använda tidsbegränsade bygglov för att främja en effektivare markanvändning är 

hållbart, men att bygga temporära bostäder med sämre kvalitet är inte hållbart. Behovet 

av bostäder är akut vilket innebär att nästan alla former av byggnationer som utökar 

bostadsbeståndet är bra. Dock är det viktigt att parallellt med tillfälliga byggnationer 

inte försaka det långsiktiga permanenta bostadsbyggandet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag finns ett stort behov av fler bostäder. Boverket har ett mål om 700 000 nya 

bostäder fram till 2025. Framförallt behövs ett stort antal hyresbostäder eftersom de 

som har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden är de med svag betalningsförmåga. 

Enligt SCB har Sveriges befolkning ökat med cirka 100 000 personer per år de senaste 

fem åren.1 För att möta denna befolkningsökning skulle dagens bostadsproduktion 

behöva ligga på samma nivåer som produktionen under miljonprogrammets 1960- och 

70-tal, vilket innebär cirka 100 000 bostäder per år.2 Den finansiella kris som rådde på 

90-talet är en av grunderna till att det finns ett underskott på bostäder idag. 

Bostadsproduktionen har inte helt återhämtat sig efter denna kris. Då det byggs för få 

nya bostäder, särskilt i storstads- och tillväxtområdena, hämmas tillväxten och det 

skapas sociala problem.  

 

Då Sveriges plansystem är en mycket omfattande och väl reglerad process behövs 

ibland ventiler, lättnader, i systemet för att främja en god samhällsutveckling och möta 

samhällets behov. Redan i tidiga byggnadsstadgor fanns möjligheter att ge dispenser 

för tillfälliga åtgärder som på något sätt inte uppfyllde de krav som ställdes i stadgan. 

Möjligheten till dispens har utvecklats till att idag vara en egen bygglovsform – 

tidsbegränsat bygglov.   

 

Tidsbegränsat bygglov kan, under vissa förutsättningar, medges om permanent bygglov 

inte kan beviljas. Syftet med bestämmelsen är främst att möjliggöra utnyttjande av 

mark, som på längre sikt skall utnyttjas för annat ändamål än det som ansökan om 

tidsbegränsat lov avser. Tidsbegränsade bygglov ska inte användas för planstridiga 

åtgärder som är av permanent karaktär. I rättspraxis har bestämmelsen tolkats så att 

åtgärdens tillfälliga karaktär ska bevisas med hänsyn till åtgärdens syfte och de tekniska 

och ekonomiska möjligheterna till avveckling.3 

 

Vid inledandet av arbetet trodde vi att tidsbegränsade bygglov var ett sätt att etablera 

planstridiga åtgärder för att sedan låta dem bli permanenta lösningar. På så sätt trodde 

vi att det var ett sätt att gå runt lagen. Att först slippa undan kraven enligt plan- och 

bygglagen på ett lagligt sätt och sedan ändra lovet till permanent, trots stridigheterna. 

Uppfattningen är vanlig bland gemene man och även bland branschfolk, till exempel i 

bygg- och konsultbranschen.  

 

Detta har sedan visat sig inte alls stämma. Efter att det tidsbegränsade bygglovet löpt 

ut, och maximal möjlighet till förlängning utnyttjats, måste åtgärden avvecklas om inte 

planändring skett och åtgärden därmed är planenlig och kan beviljas permanent 

bygglov.  

 

                                                      
1 SCB (2016) Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2015 
2 Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla s. 6 
3 RÅ 1994 ref. 13 
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I vissa fall finns en uppfattning om att tidsbegränsade bygglov skulle kunna användas 

av byggherrar för att visa kommunen och dess medborgare en effektivare 

markanvändning, och motbevisa förutfattade åsikter om att en annan användning inte 

är så störande att det påverkar omgivningen negativt.  

 

På grund av dagens situation med bostadsbrist och den stora tillströmningen av 

människor till Sverige behövs nya lösningar för att påskynda bostadsbyggnads-

processen. En relativt ny företeelse på den svenska bostadsmarknaden är bostäder 

byggda med prefabricerade moduler, både som tillfälliga lösningar och som 

permanenta. Modulbostäder med tidsbegränsade bygglov är vanligast förekommande 

för kategoriboenden, exempelvis studentbostäder och asylboenden. Vid lagens 

instiftande kunde inte dagens situation förutses varvid det nu råder oklarheter vid 

prövning av bostäder med tidsbegränsade bygglov. 

 

För att belysa möjligheten till tidsbegränsat bygglov och vilka förutsättningar som råder 

presenteras här en juridisk analys av 9 kap 33 § PBL. I arbetet följer även en analys och 

diskussion kring hållbarheten med nybyggnation, främst bostadsmoduler, på 

tidsbegränsade bygglov.  

 

Tidsbegränsade bygglov enligt 9 kap 33 § PBL gäller inte endast bostäder, utan alla 

former av åtgärder som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen. I dagsläget används 

dessa bygglov oftare för skyltar, byggbodar och skollokaler än för bostäder. I Nacka 

kommun beviljades endast 11 stycken tidsbegränsade bygglov för boende i jämförelse 

med totalt cirka 6 000 bygglov under åren 2010–2015. Vi har ändå valt att fokusera på 

boendeformer eftersom vi ser en potential i att denna typ av lov kan användas i större 

utsträckning, framförallt vid akuta behov.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att utreda hur regeln om tidsbegränsade bygglov i 9 kap 33 § PBL 

tolkas samt undersöka hur regeln tillämpas i praktiken. Arbetets syfte är även att utreda 

om tidsbegränsade bygglov är en hållbar möjlighet till ett ökat bostadsbyggande. 

 

För att uppfylla syftet har följande frågor ställts:  

 

 Hur ser regelverket kring tidsbegränsade bygglov ut? 

 Hur har lagstiftningen på området vuxit fram och utvecklats? 

 Vilka huvudfaktorer påverkar bedömningen av tidsbegränsade bygglov? 

 För vilka ändamål och åtgärder används tidsbegränsade bygglov? 

 Är modulbyggnation med tidsbegränsade bygglov hållbart för att öka 

bostadsbyggandet? 
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1.3 Metod 

En rättsvetenskaplig metod har använts för att undersöka grunden till och användningen 

av tidsbegränsade bygglov. Rättsvetenskap är teorin och filosofin om rätten. Metoden 

används för att förstå rättens natur och för att analysera rättens ändamål, struktur och 

praktiska användning. En rättsvetenskaplig metod omfattar studier av rättskällor och 

empiriska metoder som intervjuer och andra kvantitativa metoder. 

 

För att analysera den gällande rätten har rättskällor används genom hela arbetet. 

Rättskällorna omfattar lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Under senare år har 

rättskällornas omfattning vidgats. Det innebär att de källor som kan tillämpas som 

rättskällor har blivit fler.4  

 

För att få en djupare förståelse för den samhällsvetenskapliga implementeringen av 

regeln har den rättsvetenskapliga metoden kompletterats med en rättsociologisk analys. 

Rättssociologin sätter rätten i ett sammanhang och fokuserar på hur rätten påverkar 

samhället och hur samhället påverkar tillämpningen av rätten.5  

 

För att förmedla en djupare förståelse om reglerna har en deskriptiv framställning 

använts. Deskription innebär en redogörelse av ämnet och framställningstekniken 

används ofta vid generella frågeställningar.6 Vid deskriptiva undersökningar begränsas 

undersökningen till det författarna är intresserade av att analysera. Beskrivningarna av 

de valda aspekterna blir därför detaljerade och grundliga.7   

 

Två olika former av tekniker för att samla information har använts - teoristudie och 

intervjuer. Dessa två tekniker ger tillsammans en bra grund för förståelse för ämnet och 

beskrivs mer ingående nedan. 

 

Som hjälp i skrivprocessen har Att skriva juridik – regler och råd används som 

handledning för textplanering och språklig utformning.8  

 

1.3.1 Teoristudie 

I teoristudien har bland annat lagar, lagkommentarer, propositioner, bygglovs-

handlingar och rättsfall studerats och analyserats. Lagkommentarer har hämtats från de 

juridiska informationstjänsterna Lexino och Zeteo. Dessutom har litteratur inom ämnet 

studerats och Boverkets PBL kunskapsbanken använts, då det är en stor kunskapskälla 

för bygglovshandläggare i Sverige.  

 

Beslut från byggnadsnämnder, länsstyrelser och tingsrätter har analyserats ur ett 

rättssociologiskt perspektiv för att se hur reglerna tillämpats i praktiken.  

                                                      
4 Sandgren (2007) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 36-39 
5 Hydén (2002) Rättssociologi som rättsvetenskap 
6 Ejvegård (1996) Vetenskaplig metod s. 30  
7 Patel och Davidsson (2011) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning s. 12 
8 Jensen, Lindblom och Rylander (2006) Att skriva juridik – regler och råd 
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1.3.1.1 Bygglovshandlingar 

För att visa användningsområden och problematik gällande tidsbegränsade bygglov 

gjordes en empirisk genomgång av bygglovshandlingar från ett flertal kommuner. 

Bygglovsbesluten gav en tydlig bild av vilka beslutsgrunder som används. Flera 

kommuner kontaktades och av dem valdes fem ut, Halmstad, Helsingborg, Lund, 

Malmö och Nacka. De ombads att ta fram en lista över deras tidsbegränsade bygglov. 

Därefter valdes de ärenden som rörde olika former av boende ut. I några av 

kommunerna fick vi själva möjlighet att leta fram handlingarna. 

Handläggningsprogrammet ByggR TEKIS användes för att finna de olika ärendena. 

Sökningen utfördes dels i ärendemeningen, dels som ärendetyp. I de fall då dokument 

saknades användes antingen Ags Advanced eller fysiska kopior för att kunna ta del av 

handlingarna. Enstaka bygglovhandlingar från andra kommuner har efterfrågats i de 

fall då vi mottagit rättsfall där det har varit intressant att även ta del av 

byggnadsnämndens beslut. En sammanställning från genomgången av 

bygglovshandlingarna presenteras i kapitel 5 Några statistiska data. 

1.3.1.2 Rättsfall  

De rättsfall som har studerats har hämtats från de juridiska informationstjänsterna 

Karnov, Zeteo eller direkt från respektive domstol. Vi har även i detta fall sökt på 

tidsbegränsade/tillfälliga bygglov som ärendemening eller ärendetyp. Alternativt 

specifikt på vad det gäller i de fall då vi har fått rekommendationer från handledare och 

andra kunniga inom ämnet. Arbetet omfattar även andra relevanta rättsfall som har 

refererats till i annan litteratur. 

 

Sju av Sveriges 21 länsstyrelser har kontaktats, Halland, Jönköping, Skåne, Stockholm, 

Södermanland, Örebro samt Östergötland. Överklaganden och länsstyrelsernas domar 

har studerats och analyserats för att ge en bild av överklagandegrunder som finns vid 

bygglov för tidsbegränsade åtgärder.  

1.3.1.3 Statistik 

För att få en ungefärlig uppfattning hur många bygglov som är tidsbegränsade i 

jämförelse med permanenta, samt hur många som gäller boenden jämfört med andra 

ändamål, har vi gjort en översiktlig statistik över Nacka kommuns bygglov mellan åren 

2010 och 2015. Nacka kommun valdes eftersom den anses som en expansiv och 

representativ kommun. 

  

1.3.2 Intervjuer 

För att befästa teorierna genomfördes även intervjuer och diskussioner med sakkunniga 

inom ämnet. 

1.3.2.1 Intervjuteknik 

För att få bästa möjliga resultat från intervjuerna valdes en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Denna form av intervjuer är fördelaktiga eftersom 

frågorna anpassas efter intervjuobjektets svar. Metoden skapar underlag för vidare 

dialog, vilket förhoppningsvis leder till mer detaljerade svar. Det finns möjlighet att 
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anpassa frågor efter den aktuella situationen och på så sätt undviks otydliga frågor och 

svar. Möjligheten till följdfrågor öppnar upp och ger mer information. Det är även 

lättare att fånga specialkompetens då frågorna anpassas efter intervjuobjektets kunskap 

och intresse.  

 

En semistrukturerad intervju inleds med öppna frågor som blir mer detaljerade efter 

hand. När intervjun inleds med generella frågor byggs förtroendet upp och 

intervjuobjektet känner sig ofta mer bekväm vilket leder till en totalt sätt mer givande 

intervju. I en ostrukturerad intervju finns utrymme för mer omfattande svar. Eftersom 

målet inte var att göra en kvantitativ analys av resultaten utan snarare en kvalitativ 

användes en låg grad av strukturering och standardisering i frågorna.9  

 

Intervjuerna utgick från ett enkelt dokument med funderingar och frågor som justerades 

utefter intervjuns karaktär. Intervjuerna blev därför inte identiska med varandra, men 

det anses fördelaktigt utifrån mängden information som gavs. För att göra kvalitativa 

intervjuer krävs förkunskaper inom ämnet, därför genomfördes intervjuerna efter att 

grundläggande kunskap i ämnet hade inhämtats.  

 

Resultaten från intervjuerna redovisas inte i ett enskilt kapitel utan finns med som 

informationskällor genom hela arbetet. Intervjuerna har gett författarna grundläggande 

kunskaper som har möjliggjort genomförandet av arbetet.  

 

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning har gjorts till att framförallt behandla tidsbegränsade bygglov som 

berör olika boendeformer. Den främsta anledningen till denna avgränsning är, som 

beskrevs i bakgrunden, att det är ett aktuellt problem då det behöver byggas många 

bostäder på kort tid. En annan anledning är att det skulle vara för brett att behandla alla 

typer av tidsbegränsade bygglov, som exempelvis skyltar eller olika typer av 

uppställningsplatser. För dessa ändamål finns troligtvis en annan problematik än vad 

det gör för boendeformer, vilket vi har valt att inte behandla vidare i arbetet.  

 

Arbetets målgrupp är omfattande och riktar sig till alla som är i kontakt med 

tidsbegränsade bygglov, exempelvis kommuner, byggherrar och myndigheter.  

 

1.5 Felkällor och källkritik 

Det finns en del felkällor som gör att studien inte kan ses som fullständig eller 

uttömmande. Främst gäller det materialanskaffningssvårigheterna. Kommunerna har 

olika handläggningsprogram och hanterar sina ärenden olika vad gäller till exempel 

diarieföring och arkivering. I vissa fall har en sökning på ärendemening gjorts och i 

andra fall är det under ärendetyp handlingarna har hittats, detta eftersom det inte finns 

några direktiv över hur de diarieförs och vad som ska finnas med i en ärendemening. 

                                                      
9 Patel och Davidsson (2011) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning s. 76 f. 
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Att tidsbegränsat har ersatt den tidigare benämningen tillfällig är en ytterligare trolig 

anledning till bortfall. I vissa fall har även handläggningsprogrammet bytts ut, vilket 

har lett till att en del information förlorats på vägen. I andra fall har handlingarna inte 

funnits digitaliserade, vilket gjort det ännu svårare att få tillgång till alla relevanta 

handlingar.  

 

Den statistiska undersökning som visar en jämförelse mellan permanenta och 

tidsbegränsade bygglov samt hur många av dessa som gäller någon form av boende kan 

vara något missvisande, då det inte bara gäller nybyggnation eller ändrad användning 

till bostad. Det handlar om alla former av lov som rör boenden, exempelvis inrättande 

av takfönster, balkonginglasning och garagebyggnation. 

 

En del av rättsfallen har inte gått hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen 

eller Högsta Domstolen. Det betyder att de egentligen inte anses vara prejudicerande, 

men vi anser att de valda rättsfallen är vägledande av olika anledningar även om de inte 

är praxis. 

 

Lagen och lagkommentarerna uppdateras kontinuerligt. Författarna har i största 

möjliga utsträckning försökt anpassa sig till detta, men vissa fel kan förekomma. 

 

En källa till arbetet är Boverkets PBL Kunskapsbanken. Denna källa är ingen föreskrift 

men innehåller goda argument för sin sak. Det är alltså bara vägledande texter som 

domstolarna kan välja att ställa sig helt emot. Dock används Boverkets argument i 

många sammanhang och som vägledning för bygglovshandläggare.  

 

1.6 Disposition  

1 Inledning 

 

Kapitel 1 innehåller bland annat en bakgrund för att skapa förståelse för ämnet, syftet 

med arbetet samt metod och avgränsningar.  

 

2 Bygglovets rättsliga förutsättningar 

 

I kapitel 2 beskrivs hur bygglovets rättsliga förutsättningar ser ut idag utifrån 

förarbeten, lagar, lagkommentarer och praxis. Här beskrivs plansystemet, 2 och 9 kap 

PBL och bygglovsprocessen. 

 

3 Historisk utveckling av tidsbegränsade bygglov 

 

I kapitel 3 ges en historisk tillbakablick av hur tidsbegränsade bygglov har hanterats 

och utvecklats från år 1874 till idag. 
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4 Regeln och dess innebörd 

 

I detta kapitel redovisas 9 kap 33 § PBL och dess innebörd. Lagen benas upp och varje 

kriterium analyseras. 

 

5 Några statistiska data 

 

I kapitel 5 presenteras och analyseras de beslutsgrunder som byggnadsnämnder 

använder när de beviljar tidsbegränsade bygglov. Här presenteras även domstolarnas 

beslutsgrunder vid överklaganden och de överklagandegrunder som är vanligast 

förekommande. 

 

6 Rättspraxis  

 

I kapitel 6 presenteras rättsfall som ansetts vara relevanta för arbetet. Rättsfallen rör 

tidsbegränsade bygglov och definierar vilka kriterier som ställs för att dessa typer av 

lov ska kunna beviljas.  

 

7 Bostäder med tidsbegränsade bygglov 

 

Kapitel 7 presenterar olika former av kategoriboenden, eftersom det är den vanligaste 

bostadsformen med tidsbegränsade bygglov. Denna grupp har växt i och med ett ökat 

behov av bostäder och en större befolkningstillströmning till Sverige. För 

kategoriboenden finns lättnader från vissa förutsättningar jämfört med vanliga 

boenden. Dessa lättnader presenteras och sammankopplas med de avsteg som får göras 

vid tidsbegränsade bygglov.  

 

8 Modulbyggnation – vanligaste nybyggnationen med tidsbegränsade bygglov 

 

Eftersom modulbyggnation är den vanligaste formen av nybyggnation med 

tidsbegränsade bygglov presenteras i kapitel 8 modulbyggnationer och dess kvaliteter 

och kostnader. Byggnadstekniker med flyttbara moduler är en möjlighet till tillfälligt 

bostadsbyggande där detaljplaneprocessen anses ta för lång tid.  

 

9 Diskussion och slutsatser 

 

I kapitel 9 förs en sammanfattande diskussion kring arbetet. Kapitlet avslutas med 

slutsatser utifrån frågeställningarna. 
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2 Bygglovets rättsliga förutsättningar 

I detta kapitel kommer Sveriges plan- och bygglovsprocess att presenteras. Det är ett 

omfattande system som har byggts upp under lång tid vilket gör kapitlet så omfattande.  

 

De flesta tidsbegränsade bygglov återfinns inom detaljplanelagt område. Ibland är det 

möjligt att bedöma en ny planprocess som för tidskrävande då åtgärden har en tillfällig 

karaktär och endast avses pågå under en begränsad tid. Det är då möjligt att tillåta dessa 

åtgärder även om det strider mot planen. Tidsbegränsade bygglov kan ses som en ventil 

för att ge möjlighet till en flexibel hantering av de ambitiösa plansystemet. Systemet 

gör att det tar lång tid att få fram ett permanent bygglov. Det är viktigt att veta vilka 

regler som är gällande för bygglov, varför följande kapitel tar upp alla steg i processen. 

 

Syftet med plan- och bygglagstiftningen är enligt 1 kap 1 § PBL att:  

 

”… med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 

och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer.”  

 

För att skapa och upprätthålla en hållbar samhällsutveckling krävs en tydlig reglering 

med hjälp av lagar och förordningar. Kommunerna har ålagts ett stort ansvar att planera 

Sveriges mark- och vattenområden. Detta ska ske genom en öppen och demokratisk 

process.  

 

2.1 Plansystemet  

Det är kommunerna som ansvarar för att planlägga den mark som finns inom 

kommunen. Det är enbart kommunen som har befogenhet att anta planer och att 

bestämma om planläggning ska komma till stånd eller ej. Kommunen har ett så kallat 

planmonopol. Enligt plan- och bygglagen består det svenska planeringssystemet av 

regionplan, översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. Dessa planer ligger 

sedan till grund för bygglovsbesluten i kommunen, se figur 1 nedan. Målet med 

samhällsplaneringen är att den ska bidra till hållbara livsmiljöer ur ett socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhetsperspektivet diskuteras vidare i 

kapitel 9.7 Hållbarhet.  
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Figur 1. Det svenska planeringssystemet 

 

 

Kommunerna har också ett så kallat bostadsförsörjningsansvar enligt lagen om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383). Kommunen ska planera 

bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2015 har 40 procent av landets 

kommuner aktuella riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige, för bostads-

försörjningen.10 En del av kommunernas bostadsproblematik är de olika 

samhällsgruppernas behov och resurser. Exempelvis har unga, pensionärer och 

nyanlända generellt sett svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, barnfamiljer drabbas 

ofta hårdare än hushåll utan barn, samt kvinnor som grupp har lägre inkomster än män. 

Dessa olika förutsättningar gör att många av kommunernas bostads-

försörjningsprogram är i behov av en kartläggning av vilka grupper som det behöver 

tas extra hänsyn till. Länsstyrelserna pekar i sin rapport Bostad åt alla på att 

kommunernas diskussioner kring bostadsbehov behöver struktureras och fördjupas för 

att kommunen ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Det behöver också 

ske en ökad samverkan med privata bostadsföretag.11 

 

2.1.1 Regionplan 

I 7 kap 6 § PBL regleras att en regionplan ska vara vägledande för beslut om 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt ange grunddrag för 

användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av 

bebyggelser och byggnadsverk. En regionplan gäller i åtta år, enligt 7 kap 10 § PBL.  

 

I 7 kap 1 § PBL ges Regeringen en möjlighet att, för en viss tid eller tills vidare, tillsätta 

ett regionplaneorgan. Detta organ ska komma till stånd endast om inte det 

gemensamma utredningsarbetet eller samordningen kommer till stånd på annat sätt. 

Regionplaneorganet ska inom sin region bevaka regionala frågor och i sådana frågor 

                                                      
10 Boverket (2015) [video] Presentation av bostadsmarknadsenkäten och Boverkets indikatorer 

för bostadsbyggande 
11 Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla s. 36 
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fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för vidare 

planering, enligt 7 kap 5 § 2 st PBL.   

 

2.1.2 Översiktsplan 

Enligt 3 kap 1 § PBL är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan. 

Översiktsplanen ska ange grunddragen i markanvändning och bebyggelseutveckling 

och ge vägledning till planer, tillstånd och beslut, vilket regleras i 3 kap 2 och 5 §§ 

PBL.   

 

Översiktsplanen är ett verktyg för helhetsplaneringen i en kommun och kan vara olika 

detaljerad för olika geografiska delar av kommunen genom så kallade fördjupade 

översiktsplaner, 3 kap 4 § PBL. Genom möjligheten att göra vissa tillägg i 

översiktsplanen kan ett allmänt intresse tillgodoses, som inte behandlats tillräckligt i 

den gällande planen. Genom dessa tillägg hålls översiktsplanen aktuell i väntan på en 

större omarbetning. Om det görs många fördjupningar och tillägg i en översiktsplan 

finns risken att den blir svåröverskådlig. För att översiktsplanen ska kunna användas i 

den utsträckning som är tanken enligt 3 kap PBL är det viktigt att den ger en tydlig 

helhetssyn över området.12 Enligt 3 kap 3 § PBL är översiktsplanen inte bindande utan 

endast vägledande och kan därför inte överklagas. 

Branschens reflektioner 

Branschen saknar ett mindre detaljstyrt planeringsverktyg som är mer flexibelt. Även 

om det finns utrymme för eget handlande i detaljplanen är det generellt okänt bland 

planerare i Sveriges kommuner. Planerare vågar inte fatta beslut som egentligen är 

lagenliga men som inte omnämns i detaljplanen vilket kan leda till att besluten som 

fattas är striktare än vad de behöver vara. Det saknas också kompetens inom Sveriges 

kommuner. En hög omflyttning bland personalen, bristfällig upplärning och snabba 

beslut under tidspress utan kunskap leder till att beslut som inte är så genomtänkta 

fattas. Det tar ofta lång tid innan ny personal känner sig hemma och vågar besluta om 

större förändringar.13 

 

2.1.3 Detaljplan 

Detaljplanen är en metod för att utforma användningen av ett visst markområde. 

Genom detaljplaneprocessen ges fastighetsägare, allmänheten, myndigheter och andra 

aktörer möjligheten att få insyn och inflytande över markanvändningen. Detaljplanen 

fastställer de rättigheter och skyldigheter som kommunen och fastighetsägaren har 

inom området. Det skapas då förutsättningar för en rationell och effektiv 

tillståndsgivning eftersom det finns en förutsägbarhet för markanvändningen.14 

Reglering, utformning och genomförandet av detaljplaner hanteras i 4–6 kap PBL. 

Dagens detaljplaner har oftast en mycket högre detaljeringsgrad än vad plan- och 

bygglagen kräver, en detaljplan får inte göras mer detaljerad än vad som behövs med 

                                                      
12 Boverket (2013) Plan- och bygglagen i praktiken 2012 s. 34 f. 
13 Lindgren. Information 2016-03-04 
14 Kalbro och Lindgren (2010) Markexploatering s. 28 
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hänsyn till planens syfte enligt 4 kap 32 § 3 st PBL. Detaljplanen gäller till och med att 

den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.  

 

För bostadsbyggande ska detaljplanen pröva platsens lämplighet för bostäder, lägga 

fast en funktionell indelning i kvartersmark, gator och andra allmänna platser samt 

lägga fast ramar för användning och byggande. Det finns en uppfattning om att många 

detaljer som borde prövas inom bygglovsprövningen idag istället prövas i detaljplanen. 

I SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun anges att anledningen är att 

detaljplanen bedöms vara en säkrare metod. Det beror även på att kommunerna har en 

hög ambitionsnivå att skapa en god stadsmiljö. Möjligheterna att ställa krav i 

bygglovsskedet upplevs vara mindre.15 

 

Varje detaljplan har en genomförandetid, inom denna tid är avsikten att detaljplanen 

ska genomföras. Huvudregeln är att planen inte får ändras, ersättas eller upphävas under 

genomförandetiden om inte berörda fastighetsägare lämnar medgivande till detta. 

Undantag kan medges om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av 

stor allmän vikt, som inte kunnat förutses vid planläggningen. Skulle planen ersättas 

med en ny, ändras eller upphävas under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt 

till ersättning av kommunen för den skada de lider. Genomförandetiden ska vara så 

lång att det är rimligt att planen genomförs under denna tid. Tiden måste vara mellan 

fem och femton år, men det är möjligt att ha olika genomförandetid i olika delar av 

planen. Även om genomförandetiden har gått ut är planen är fortfarande giltig, enda 

skillnaden är att planen kan ersättas, ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna 

behöver kompenseras ekonomiskt. Om lov söks inom en detaljplan där 

genomförandetiden har gått ut kan kommunen vänta med att ge besked i två år om 

arbetet med en ny detaljplan för området har påbörjats.16 

 

Enligt byggnadslagen, som var föregångaren till 1987 års plan- och bygglag, hanterades 

detaljplaneläggningen med stadsplaner och byggnadsplaner. Dessa planer följde vad 

som uttryckts i den översiktliga generalplanen. När plan- och bygglagen trädde i kraft 

beslutades att både stadsplaner och byggnadsplaner ska gälla som detaljplaner enligt 

17 kap 4 § ÄPBL.17 

2.1.3.1 Planförfarandet 

Planprocessen för framtagning av en detaljplan eller översiktsplan kunde tidigare ske 

som ett normalt eller ett enkelt planförfarande. Skillnaden innebar att det enkla 

planförfarandet inte krävde något planprogram och inte heller en utställning. Denna 

form av förfarandet infördes vid lagändringen 2010.  

 

Ett av skälen för regeringens förslag i propositionen 2009/10:170 gällande enkelt 

planförfarande var bland annat att utställningen ersätts med en underrättelse18 och att 

denna tid kan förkortas om alla berörda parter är överens om det. Denna bestämmelse 

                                                      
15 SOU 2015:109 
16 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Genomförandetid s. 945 
17 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Äldre planer och deras giltighet s. 616 
18 Se kapitel 2.3.5 Underrättelse 
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förväntades ge kommunerna möjligheten att i enkla situationer förkorta tiden avsevärt 

och i extrema fall enas om ett planförslag innan det antas endast genom ett möte med 

berörda intressenter.19 

 

År 2012 publicerade Boverket publikationen Plan- och bygglagen i praktiken där det 

utreddes huruvida ändringarna från 2010 fått den effekt som eftersträvats. Boverket 

hävdade att regeländringarna inte fått så stor inverkan som förväntats och att 

processtiderna inte förkortats i någon större utsträckning. En undersökning 

genomfördes 2013 där större delen av Sveriges kommuner (69 procent) uppgav att 

tidsåtgången för planprocessen var oförändrad. Endast 15 procent uppgav att processen 

tog kortare tid, men att detta snarare beror på en effektivisering av kommunens arbete 

än själva lagändringen.20 

 

Den 1 januari 2015 genomfördes lagändringar som syftade till en enklare planprocess. 

Nu kallas processerna standardförfarande (tidigare enkelt planförfarande) eller utökat 

förfarande (tidigare normalt planförfarande). Om planförslaget godkänns av 

samrådskretsen och förutsättningarna för ett standardförfarande är uppfyllda, kan det 

räcka med ett begränsat förfarande, se illustration nedan i figur 2. Målet med 

ändringarna var att uppnå en effektivare planprocess genom att minska kravet på 

detaljer.21  

 

Standardförfarandet är numera den mindre omfattande processen och kan tillämpas om 

förslaget till detaljplan är förenligt med gällande översiktsplan och länsstyrelsens 

granskningsyttrande, om planförslaget inte är av betydande intresse för allmänheten 

eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande 

miljöpåverkan om standardförfarandet ska vara tillämpligt.22  

 

                                                      
19 Prop. 2009/10:170 s. 242 
20 Boverket (2013) Plan- och bygglagen i praktiken 2012 s. 10 
21 Prop. 2013/14:126 s. 65 
22 Prop. 2009/10:170 s. 442 
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Figur 2. Illustration över utökat, standard- och begränsat förfarande. Idé från Boverket 

 

  

Oavsett om det är ett standard- eller utökat förfarande är det svårt att beräkna hur lång 

tid en planändring tar. Det beror på många olika omständigheter, exempelvis 

frågeställningarna som följer:  

 

Vilken storlek är det på ändring som önskas genomföras?  

Är det en liten detalj eller stora delar av planen?  

Finns det många sakägare som förväntas överklaga planen?  

Hur väl kan politikerna övertalas och på så sätt få nämndens majoritet?  

Vilka resurser har kommunen och hur högt prioriterat är ärendet? 

2.1.3.2 Skillnader inom och utom detaljplan 

En stor skillnad inom och utom detaljplan är att det ofta finns byggrätter inom en 

detaljplan. En byggrätt är en rättighet som reglerar hur mycket och vad som får byggas 

på fastigheten. När bygglov söks för en åtgärd inom en detaljplan måste ansökan 

stämma överens med byggrätten för att ett bygglov garanterat ska beviljas. Därutöver 
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ska andra övriga förutsättningar, i bland annat 2 och 8 kap PBL, vara uppfyllda. En 

byggrätt är endast garanterad om lovet söks inom detaljplanens genomförandetid. Om 

lovansökan gäller ett område utanför detaljplanelagt område krävs att den sökta 

åtgärden inte förutsätter att en plan upprättas enligt plankravet i 4 kap 2 och 3 §§ PBL.23  

 

2.1.4 Områdesbestämmelser  

Områdesbestämmelser används i områden som inte omfattas av detaljplan enligt 4 kap 

41 § PBL. Genom områdesbestämmelser har kommunen en begränsad möjlighet att 

reglera grunddragen för användningen av mark- och vattenområden. Vad kommunen 

kan reglera återges i 4 kap 42 § PBL. Områdesbestämmelser ger inte fastighetsägaren 

någon byggrätt, till skillnad från detaljplaner.24 Processen för att ta fram områdes-

bestämmelser är likadan som när kommunen tar fram detaljplaner. Den största 

skillnaden från detaljplaner är att områdesbestämmelser saknar ett obligatoriskt minsta 

innehåll och att det inte finns några regler för genomförandet.25 Om detaljplan upprättas 

i ett område med rådande områdesbestämmelser förlorar dessa sin rättsverkan. 

 

2.2 Plan- och bygglagen   

Plan- och bygglagen är i många avseenden en avvägningslag, vilket betyder att det 

finns många tolkningsutrymmen och en stor handlingsfrihet hos beslutsfattarna. Plan- 

och bygglagen reglerar inte hur avvägningarna ska göras, till exempel mellan enskilda 

och allmänna intressen, utan att de ska göras en avvägning och vilka saker som ska tas 

hänsyn till i bedömningen. 

 

De kapitel i plan- och bygglagen som främst rör tidsbegränsade bygglov är det andra 

och det nionde kapitlet som beskrivs nedan.   

 

2.2.1 Andra kapitlet plan- och bygglagen   

I plan- och bygglagens andra kapitel regleras de allmänna och de enskilda intressena. 

En lämplighetsprövning görs för att klargöra att marken är lämplig för ändamålet. 

Bestämmelserna i kapitlet ska tolkas och preciseras vid beslut om bygglov med hjälp 

av översiktsplaner och detaljplaner. När lovärenden inom detaljplan prövas har vissa 

prövningar gentemot bland annat lämpligheten och andra krav i plan- och bygglagen 

redan skett i planläggningen.  

 

I de rättsfall som har undersökts gällande tidsbegränsade bygglov görs alltid en 

prövning om åtgärden medför betydande olägenhet för omgivningen i den utsträckning 

som tas upp i plan- och bygglagen. Detta grundläggande krav återfinns i 2 kap 9 § PBL 

och kallas för omgivningskravet. Kravet innebär att de allmänna och de enskilda 

intressen som finns i det aktuella ärendet prövas, där alla relevanta omständigheter ska 

beaktas. Utifrån paragrafen kan det utläsas att det som ska bedömas är sådan påverkan 

på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 

                                                      
23 Gustafsson (2015) Bygglovsboken s. 42-43 
24 Kalbro och Lindgren (2010) Markexploatering s. 27 
25 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Områdesbestämmelser s. 1133 
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olägenhet på annat sätt. Det innebär att om det finns en påverkan som innebär 

olägenhet, men inte en betydande olägenhet, får denna accepteras. Saker som kan 

innebära fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet kan vara 

exempelvis försämrad utsikt, ökad insyn, rökstörning och hindrande av ljusinsläpp. Det 

kan också röra olägenheter på trafiksäkerheten. Starka allmänna intressen kan påverka 

olägenhetsbedömningen, men avsikten är inte att ställa högre krav än de krav som finns 

i miljöbalken. När det gäller fara för människors hälsa och säkerhet får bedömningen 

av vad som kan anses vara godtagbara olägenheter och risker anpassas till bedömningar 

enligt miljöbalken i liknande fall.26  

2.2.1.1 Proportionalitetsprincipen 

När en avvägning görs mellan de enskilda och allmänna intressena används den så 

kallade proportionalitetsprincipen som är utvecklad av Europadomstolen. 

Avvägningen tar hänsyn till den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

 

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsgrundsats inom den allmänna 

förvaltningsrätten. Principen finns omnämnd med andra ord på flera ställen i 

lagstiftningen så som behovsprincipen och det lindrigaste ingreppets princip. När 

bedömning görs enligt proportionalitetsprincipen görs först en undersökning om den 

tilltänkta åtgärden leder till det avsedda resultatet, det görs en så kallad 

lämplighetsbedömning. Sedan undersöker myndigheten om åtgärden är nödvändig eller 

om det finns alternativa, mindre ingripande, lösningar för att nå samma resultat. Det 

tredje steget är att tillämpa principen strikt, en avvägning görs således mellan det 

allmänna och enskilda intresset. Fördelarna av det avsedda resultatet ska då stå i rimligt 

förhållande till de olägenheter som uppstår.27 

 

I 1987 års plan- och bygglag saknades reglering kring vad som händer när en 

detaljplans genomförandetid har gått ut, vilket ledde till att kommunen i princip kunde 

agera hur som helst.28 När proportionalitetsprincipen utvecklades under 1990-talet 

påverkade det plan- och bygglagen. I 2010 års plan- och bygglag infördes en liten 

ändring i 2 kap 1 § PBL (1 kap 5 § ÄPBL) om avvägningen mellan allmänna och 

enskilda intressen. Vid detaljplanens genomförandetids utgång behövdes en avvägning 

mellan de enskilda och allmänna intressena istället för att kommunen skulle kunna göra 

vad som helst med marken. Begreppet om inte annat är särskilt föreskrivet ströks ur 

lagtexten för att markera att det är viktigt att proportionalitetsprincipen följs.29  

 

I dom P 8256-11 gör Mark- och miljööverdomstolen en konkret tillämpning av 

proportionalitetsprincipen. Ärendet gällde en fasadändring där byggnadsnämnden i 

Falkenberg inte ansåg att den planerade tunnputsningen av fasaden var förenlig med 

bestämmelserna i 3 kap 1 och 10 §§ ÄPBL. De ansåg att en fasadändring skulle 

reducera enligheten av bebyggelsen i området. Kommunen hade gjort en tydlig 

                                                      
26 Blomberg och Gunnarsson. 2 kap 9 § 
27 Blomberg och Rosén. 2 kap 1 § 
28 Se kapitel 2.1.3 Detaljplan 
29 Prop. 2009/10:170 s. 413 
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redovisning för sin syn på bebyggelsens kultur- och miljömässiga värde i 

översiktsplanen vilket gav det allmänna intresset en särskild tyngd. Mark- och 

miljööverdomstolen ansåg att det inte var oproportionerligt att avslå ansökan i detta 

fall. 

 

2.2.2 Nionde kapitlet plan- och bygglagen   

Bygglovspliktens omfattning är inte bestämd i lag.30 Genom detaljplaner och 

områdesbestämmelser kan kommunerna utöka eller minska bygglovspliktens 

omfattning. Kommunen kan således anpassa lovkraven mot omgivningens karaktär, 

inverkan för grannar, konflikter om markanvändningen, känslighet från naturvårds-

synpunkt och kulturhistoriska aspekter. Bygglovsprövningen syftar till att bedöma om 

en byggåtgärd är lämpligt utformad både i sig och i sitt sammanhang.31 

2.2.2.1 Plan- och bygglagen 9 kap 30 till 32 a §§   

Grundprincipen är att bygglov ska beviljas för ändamål som inte står i strid med 

detaljplanen och framförallt inte detaljplanens syfte. Vissa åtgärder kan beviljas 

bygglov trots att åtgärden är planstridig, till exempel om åtgärden är en liten avvikelse 

(9 kap 31 b § 1 PBL) eller om den främjar den ändamålsenliga plananvändningen (9 

kap 31 b § 2 PBL). 

 

I 9 kap 30–32 a §§ PBL anges vilka förutsättningar som finns för bygglov. Ett 

byggnadsverk ska uppfylla kraven på en god form, färg och material. Utöver detta ska 

byggnadsnämnden pröva om byggnadsverket kan förväntas uppfylla kraven på 

lämplighet för sitt ändamål samt på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, vilket innebär att kraven i 2 och 8 kap PBL 

måste vara uppfyllda.32 Bygglovsprövningen för en åtgärd som ligger i ett område som 

omfattas av detaljplan begränsas främst till frågan om åtgärden uppfyller 

förutsättningarna i plan- och bygglagens 2 kap 6 § 1 st 1 (anpassningskravet), 3 st 

(varsamhetskravet) och 8 och 9 §§ (omgivningskravet) samt vissa krav enligt 8 kap 

eftersom områdets lämplighet för avsett ändamål redan har prövats i planprocessen.  

 

I nionde kapitlet regleras även hur bygglov för åtgärder utanför planlagt område ska 

bedömas. Proportionalitetsprincipen ska tillämpas i alla dessa fall och det ska alltid tas 

hänsyn till lokaliseringskravet och den närmaste omgivningen. Det är först i ett enskilt 

ärende om bygglov som proportionalitetsprincipen kan tillämpas fullt ut.  

 

Alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder enligt 2 kap PBL. Det innebär att 

även om ett enskilt ärende inte påverkar bebyggelsestrukturen i kommunen kan många 

enskilda bygglov ge andra konsekvenser än vad som förväntats i det enskilda fallet.33 

Det är viktigt att hänsyn tas till tidigare avvikelser som gjorts från en plan och att en 

samlad bedömning av konsekvenserna görs när det ska bedömas huruvida ett bygglov 

                                                      
30 Se kapitel 2.3 Bygglovsprocessen 
31 Didón m.fl. Plan- och bygglagen under 9 kap Inledning 
32 Prop. 2009/10:170 s. 285 
33 Blomberg och Rosén. 9 kap 31 § 
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som avviker från plan ska beviljas eller ej. Bestämmelserna kring detta regleras i 9 kap 

31 d § PBL.34    

 

Gällande tidsbegränsade bygglov anger 9 kap 33 § PBL att undantag kan göras från 

någon eller några av förutsättningarna för bygglov i 9 kap 30–32 a §§ PBL. Frågan är 

om det är möjligt att åsidosätta den specifika regeln i alla dessa fall till fördel för det 

tidsbegränsade bygglovet? Dessa paragrafer och dess tillämplighet gentemot 9 kap 33 

§ PBL diskuteras vidare i kapitel 4 Regeln och dess innebörd.  

 

2.3 Bygglovsprocessen   

För nybyggnation, tillbyggnation och ändrad användning krävs bygglov. Det är 

kommunen som bestämmer huruvida den specifika åtgärden kräver bygglov. 

Bygglovspliktens omfattning beror även på var i kommunen den bygglovspliktiga 

åtgärden planeras. Regler kring bygglov finns i plan- och bygglagen och plan- och 

byggförordningen. I plan- och bygglagen regleras lovplikten för byggnader och i plan- 

och byggförordningen regleras lovplikten för anläggningar. 

 

2.3.1 När krävs lov? 

De byggnationer som kräver bygglov anges i 9 kap 2 § PBL. Definitionen av en 

byggnad återfinns 1 kap 4 § PBL:  

 

"en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och 

som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark 

eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att 

vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den." 

 

I 6 kap 1 § PBF återges tio punkter på när det krävs bygglov för att anordna, inrätta, 

uppföra, flytta eller väsentligt ändra andra anläggningar än byggnader. Exempelvis 

gäller det nöjesparker, vindkraftverk och utomhusparkeringsplatser. Det finns dock 

fyra undantag i 6 kap 2 § PBF där det inte krävs bygglov men där en anmälan till 

kommunen måste göras. Anmälningsplikten definieras i 6 kap 5 § PBF. Plan- och 

byggförordningen och Boverkets byggregler innehåller inga specifika byggregler för 

åtgärder på tidsbegränsade bygglov.  

 

I 9 kap 3–7 §§ PBL återfinns större åtgärder som inte kräver bygglov. Det gäller bland 

annat ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk, mindre tillbyggnationer samt 

diverse komplementbyggnader. För det mesta gäller olika regler inom och utom 

detaljplanelagt område.35 

 

 

                                                      
34 Prop. 2013/14:126 s. 311 
35 Se kapitel 2.1.3.2 Skillnader inom och utom detaljplan 
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2.3.1.1 Ändrad användning  

Ändrad användning definieras i 1 kap 4 § PBL. Definitionen lyder:  

 

"ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en 

byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller 

kulturhistoriska värde."  

 

Enligt 9 kap 2 § 3 krävs det bygglov för ändrad användning av en byggnad, om 

ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett 

väsentligen annat ändamål. Ändringen behöver inte innebära att några byggnadsarbeten 

genomförs.36 När bedömning kring ändrad användning görs utgås alltid ifrån den 

senaste användningen, vilket förtydligades i prop. 2009/10:170 En enklare plan- och 

bygglag.37 

 

För att kunna tolka vad som menas med ett väsentligen annat ändamål finns vägledning 

i praxis. Advokaten Annika Gustafsson skriver i Bygglovsboken att det som har störst 

betydelse för bedömningen är huruvida verksamheten är lik tidigare verksamhet och 

hur omgivningen påverkas av ändringens följder, till exempel genom ökad trafik. Om 

en bostad ändras till exempelvis kontor krävs bygglov.38 Inrättas ett kontor i ett rum i 

en bostad betraktas det istället som bostadskomplement och då krävs inte bygglov. Det 

är viktigt att den övervägande delen av byggnaden fortfarande används som bostad.39 

Likaså krävs inte bygglov om användningen ändras från studentbostad till en vanlig 

bostad. Studentbostad är ett kategoriboende40 som tillhör ändamålet bostad.41 Enligt 

praxis är det heller inte relevant vad verksamheten som byggnaden ska inredas för 

kallas rent formellt. Det viktiga är vad som ska försiggå efter ändringen. När bygglov 

ska bedömas ska det tas hänsyn till verksamhetens art, omfattning och dess 

omgivningspåverkan.42 

 

Ett problem som kan uppstå är att definiera om en renovering klassas som en 

ombyggnad eller inte. Klassificeringen påverkar vilka krav som kan ställas på 

byggnationen. Tillgänglighetskraven i 8 kap PBL är de krav som lättast utlöses. En 

vanlig åtgärd är inredning av enstaka lägenheter uppe på vindar. Enligt Boverket kan 

detta undvika att klassas som en ombyggnad eftersom det inte är en betydande del av 

byggnaden som ska förnyas. Det kan således ställas krav på den ändrade delen men inte 

krav på byggnaden i sig. Vissa följdkrav kan dock ställas på byggnaden som helhet 

eftersom vindslägenheten behöver vara tillgänglig med bland annat utrymningsvägar, 

tvättmöjligheter etc.43 

 

                                                      
36 Gustafsson (2015) Bygglovsboken s. 67 
37 Prop. 2009/10:170 s. 467 
38 Se RÅ 1985 2:70 
39 Gustafsson (2015) Bygglovsboken s. 68 
40 Se kapitel 7 Bostäder med tidsbegränsade bygglov 
41 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Ändrad användning s. 2154 
42 Boverket (2014) [video] Bygglov eller inte för anläggningsboenden?  
43 Boverket (2015) [video] Vad är en ändring och vilka krav gäller?  
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Nedan följer korta referat av tre rättsfall där det förtydligats huruvida det krävts 

bygglov eller inte för ändrad användning.  

Militärbarack till fritidsboende, MÖD P 1028-15 

På Eknö i Värmdö kommun byggdes baracker som var tänkta att användas för militärt 

ändamål. Under de senaste årtiondena hade barackerna istället använts som 

fritidsboende. Eftersom militärbarackerna använts som fritidsboende redan innan den 

nuvarande fastighetsägaren köpte fastigheten menade Mark- och miljööverdomstolen 

att det inte var frågan om någon ändrad användning när barackerna renoverades och 

fortsatte hyras ut som fritidsboende, och att det därmed inte behövdes bygglov.  

Uthyrning av sovrum, RÅ 1993 ref. 64 

Övervåningen i en villa i Lunds kommun hade tagits i anspråk för annat ändamål än 

bostadsändamål. Våningen användes för uthyrning och frågan var om det kunde liknas 

vid en mindre hotellverksamhet. Uthyrningsverksamheten avvek väsentligen från den 

tidigare användningen som familjens sovrum. Bygglovsplikt enligt 8 kap 1 § 3 st ÄPBL 

ansågs inte råda då det inte handlade om hotellverksamhet, detta eftersom uthyrningen 

inte rörde en tillräckligt stor del av bostaden.  

Bostad till kontor, RÅ 1985 2:70 

Två bostadslägenheter i Växjö kommun togs i anspråk för kontorsändamål, utan att 

något ingrepp i byggnaden skedde. Detaljplanen angav endast bostadsändamål. 

Regeringsrätten beslutade att åtgärden krävde bygglov eftersom undantagen enligt 54 

§ 2 mom BS inte ansågs tillämpliga. Undantagen gäller endast för byggnadsarbeten och 

inte ett ianspråktagande för väsentligen annat ändamål.  

 

2.3.2 Byggnadsnämnden  

Enligt plan- och bygglagen är det byggnadsnämnden i varje kommun som har ansvar 

för att hantera bygglovsärenden. Byggnadsnämndens uppgifter definieras i 12 kap 2 § 

PBL. Nämnden ska bland annat verka för en god byggnadskultur, följa den allmänna 

utvecklingen och ta de initiativ som behövs vad gäller planläggning, byggande och 

fastighetsbildning, samarbeta med berörda aktörer samt lämna råd och upplysningar i 

frågor som rör nämndens verksamhet. Byggnadsnämnden ska även verka för en god 

och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.   

 

Departementschefen framhöll vid lagens tillkomst att en av byggnadsnämndens 

viktigaste uppgifter är att vara ett serviceorgan för den enskilde medborgaren.  Man 

påpekade bland annat att väl fungerande information om gällande regler är en viktig 

förutsättning för att bestämmelserna följs i praktiken. Byggnadsnämnden bör ge råd, 

upplysa om och förklara de regler som byggherren ska följa.44 Denna serviceskyldighet 

framgår även av 4 § FL som framhäver att myndigheter ska hjälpa till i lämplig 

utsträckning, besvara frågor från enskilda så snart som möjligt och vägleda till rätt 

myndigheter. 

 

                                                      
44 Prop. 1985/86:1 s. 84 ff. 
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När byggnadsnämnden prövar en bygglovsansökan ska beslutet prövas enbart mot 

plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden ska inte pröva civilrättsliga frågor så som 

ägarkonflikter, servitut eller andra nyttjanderätter som angår den berörda fastigheten. I 

samband med ändringarna i plan- och bygglagen 2014 gavs en annan syn på 

civilrättsliga frågor i bygglovsprövningen i och med införandet 9 kap 31 e § PBL. 

Bygglov får inte beviljas om åtgärden kan antas medföra begränsning av rättighet eller 

pågående verksamhet i omgivningen. Denna bestämmelse utvidgar kommunens 

skyldighet att utreda vilka rättigheter eller verksamheter som kan beröras av ett sökt 

bygglov.45 

 

Byggnadsnämnden har enligt 20 § FL och 30 § FPL en motiveringsskyldighet. Det 

räcker inte att skriva endast beviljas enligt lagstöd utan en mer utförlig motivering 

krävs. Myndighetsutövning är inte en service utan är till för att tredje man ska skyddas. 

 

2.3.3 Processuell hantering 

Det högsta beslutande organet i en kommun är kommunfullmäktige. Det är 

kommunfullmäktige i varje kommun som tillsätter byggnadsnämnden. I plan- och 

bygglagen och kommunallagen regleras formerna för nämndens sammanträden, beslut 

och möjligheter att delegera rätten att fatta beslut till tjänstemän.46 

 

I figur 3 nedan illustreras bygglovsprocessen. Åtgärderna i de streckade rutorna krävs 

inte i alla fall. Vilka steg som behövs bedöms i varje enskilt fall.  

 

 
Figur 3. Bygglovsprocessen  

- - - krävs inte vid enkla ärenden 

                                                      
45 Gustafsson (2015) Bygglovsboken s. 41-42 
46 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Byggnadsnämndens ansvar och förvaltning s. 185 
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När byggnadsnämnden har beviljat ett bygglov hålls i vissa fall ett tekniskt samråd 

tillsammans med den som ska bygga. Det gäller i de fall där det krävs en 

kontrollansvarig, där det inte är uppenbart onödigt med ett tekniskt samråd och om 

byggherren begär ett tekniskt samråd. Under samrådet går man igenom planering och 

organisering av arbetet samt förslaget till kontrollplan och andra handlingar. Behövs 

inte det tekniska samrådet ska startbesked erhållas vid beslut om bygglov eller strax 

därefter. 

 

Först när startbesked givits för en åtgärd kan arbetet påbörjas. Påbörjas det tidigare kan 

byggherren bli ålagd att betala en byggsanktionsavgift. För att erhålla ett startbesked 

ska byggherren visa för byggnadsnämnden att alla krav i plan- och bygglagen och dess 

föreskrifter uppfylls. Det är i startbeskedet som byggnadsnämnden fastställer 

kontrollplanen. Det är möjligt att få ett startbesked innan bygglovet har vunnit laga 

kraft.47 Det finns således en möjlighet att börja bygga innan lovet vunnit laga kraft men 

det sker alltid på egen risk. Om bygglovet överklagas och senare avslås i högre instans 

kan bygget föreläggas att rivas. 

 

När projektet avslutats hålls oftast ett slutsamråd. Om det behövs eller inte hänger oftast 

ihop med behovet av ett tekniskt samråd inför projektet. Det kontrolleras att 

kontrollplanen har följts och att de villkor som ställts i startbeskedet är uppfyllda. Om 

alla krav är uppfyllda ges ett slutbesked. En byggnad eller anläggning får inte tas i bruk 

förrän ett slutbesked har erhållits.48 

2.3.3.1 Delegation 

I varje kommun finns en delegationsordning som bestämmer vilka typer av beslut som 

kan fattas av vem eller vilka på uppdrag av kommunfullmäktige. Sveriges Kommuner 

och Landsting, SKL, har tagit fram ett underlag för delegationsordning.49 Alla 

kommuner kan dock välja att fatta egna delegationsbeslut, det beror oftast på det 

politiska intresset inom kommunen.  

 

Beslut som är av stor vikt eller har principiell betydelse får inte delegeras från 

kommunfullmäktige till tjänsteman på byggnadsnämnden enligt 12 kap PBL, som i sin 

tur hänvisar till 6 kap 34 § KL. Om ett ärende är av stor vikt eller av principiell 

betydelse avgörs genom en individuell bedömning i varje enskilt fall.50 

 

När det gäller tidsbegränsade bygglov skriver SKL i sitt underlag att beslut om 

tidsbegränsade bygglov kan fattas på delegation när det rör sig om lov som har stöd i 

en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om 

åtgärden har ringa påverkan på omgivningen.51 

 

                                                      
47 Se kapitel 2.3.6 Överklagande 
48 Boverket (2014) Guide för byggprocessen 
49 Sveriges Kommuner och Landsting (2015) Delegationsordning  
50 Blomberg och Rosén. 12 kap 6 § 
51 Sveriges Kommuner och Landsting (2014) Byggnadsnämndens beslut om delegering 
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När ett beslut ska fattas i nämnden skriver tjänstemännen en tjänsteskrivelse om hur de 

ställer sig till ett ärende. I stor utsträckning följer politikerna dessa skrivelser men det 

händer att det finns mycket politik inblandat i frågorna och då kan det fattas andra 

beslut i nämnden. Om tjänstemännen avstyrker bygglovet i tjänsteskrivelsen hjälper 

tjänstemännen ändå politikerna att motivera ett beviljande. Det kan till exempel handla 

om vilka paragrafer som ska hänvisas till. Tjänstemannens tjänsteskrivelse finns dock 

alltid med i det protokoll som förs i nämnden.52  

Författarnas reflektioner 

Efter genomgång av bygglovshandlingar från de fem olika kommunerna visar det sig 

att många beslut fattas på delegation. Det är en stor spridning på vilka typer av beslut 

som fattats på delegation till tjänsteman respektive i nämnden. Sammantaget finner vi 

att avsteg från detaljplan inte kan anses vara något som räknas som stor vikt eller 

principiell betydelse eftersom det inte finns något som visar att dessa ärenden fattas av 

nämnden. Var går gränsen för beslut av stor vikt eller principiell betydelse?  

 

Exempel på fall där bygglov som strider mot plan beviljats på delegation kan bland 

annat hämtas från Nacka och Lunds kommun. I Nacka kommun beviljades ett 

tidsbegränsat bygglov på delegation gällande uppställning av bostadsmoduler på mark 

som enligt detaljplan inte fick bebyggas.53 I Lunds kommun fattades beslut om 

tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende och daglig verksamhet i strid mot gällande 

detaljplan.54 

 

2.3.4 Handläggningstid 

Handläggningstiden rörande bygglovsansökan regleras i 9 kap 27 § PBL. En kommun 

har tio veckor på sig att meddela beslut om lov från dess att den fullständiga ansökan 

inkommit till byggnadsnämnden. Ärendet ska handläggas skyndsamt. Om det är 

nödvändigt får tidsfristen förlängas en gång med högst tio veckor. Beslut om förlängd 

handläggningstid får enligt 13 kap 2 § PBL inte överklagas. 

 

Syftet med kravet om begränsad handläggningstid är att effektivisera 

handläggningsprocessen och minska skillnader i handläggningen mellan olika 

kommuner. Några sanktioner för kommuner som överskrider tidsfristen finns inte. 

Regeringen bedömde vid införandet av en begränsad handläggningstid att målet om en 

effektivare beslutsprocess kunde nås ändå.55 Handläggningstiden varierar mellan 

kommuner beroende på bland annat personalstyrka och arbetsbelastning.56 Riksdagens 

ombudsmän (Justitieombudsmannen, JO) har kritiserat några byggnadsnämnder för 

överskridande av tioveckorsfristen. De menar att hög personalomsättning och 

generationsväxling inte är en tillräcklig ursäkt.57 Inte heller hög arbetsbelastning och 

                                                      
52 Wedelsbäck. Muntlig intervju 2016-02-24. 
53 Nacka kommun, Dnr 233 1132/2006 
54 Lunds kommun, Dnr 2015-001698 
55 Prop. 2009/10:170 s. 282 
56 Didón m.fl. Plan- och bygglagen under 13 kap 2 § 
57 JO, beslut 2013-03-26, dnr 1814-2012 
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svårigheter att rekrytera ytterligare personal, är enligt JO någon tillräcklig ursäkt för 

tidsöverskridande.58  

 

Eftersom kommunerna inte har någon sanktionsavgift om de inte håller 

handläggningstiden kan kommunerna, utan risk, ta den tid de behöver för 

handläggning. Friheten kan leda till att syftet med en enhetlig bygglovsprövning 

motverkas. Utifrån en studie över sju kommuner i Västra Götalands län visar det sig att 

cirka 10 % av ärendena inte uppfyller kravet på en handläggningstid inom tio veckor. 

I den studien noterades brister i kommunernas dokumentation kring viktiga datum och 

att kommunerna har olika syn på huruvida en ansökan ska anses vara komplett.59  

 

Handläggningstiden för tidsbegränsade lov är lika lång som handläggningstiden för 

permanenta lov. Det finns alltså inte något krav på att prövningen ska vara mindre 

omfattande gällande tidsbegränsade lov. För att förkorta handläggningstiden kan 

sökanden innan ansökan inhämta yttranden från grannar.60  

Författarnas reflektioner 

Vi förstår problematiken som skulle uppstå om vite eller sanktioner hade införts 

eftersom kommunerna i komplicerade fall då de exempelvis måste remittera till 

räddningstjänst eller försvarsmakten, hade behövt avskriva ärendet om tiden löper ut. 

Därefter hade en ny ansökan krävts och processen hade behövt börja om från början, 

vilket inte känns hållbart. Det skulle också uppstå skillnader mellan olika kommuner 

beroende på dess storlek. I mindre kommuner är interna remisser troligtvis enklare att 

hantera och skicka emellan sig på kontoret jämfört med i större kommuner där 

upplägget består av flera myndigheter och remissvaren troligtvis tar längre tid.  

 

Tidsgränsen om 10–20 veckor sätter press på kommunerna. Om byggnadsnämnden inte 

hinner med finns det möjlighet att äska pengar av kommunens politiker för att anställa 

mer personal. Om en tidsgräns inte hade reglerats i lagen hade denna möjlighet kanske 

inte funnits. 

 

2.3.5 Underrättelse 

Vid handläggning av bygglovsärenden ska byggnadsnämnden underrätta kända 

sakägare och organisationer som är berörda och ge dem tillfälle att yttra sig enligt 5 

kap 11 § PBL. När en sådan underrättelse ska ske regleras i 9 kap 25 § PBL och 

benämns ibland kommunikationsplikt. Kommunikationsplikten gäller bland annat om 

lovet innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse, eller om området 

inte omfattas av en detaljplan. Enligt lagkommentarerna avser uttrycket uppenbart 

saknar betydelse i 5 kap 11 § 3 st PBL att frågan verkligen ska vara oväsentlig, 

exempelvis en planändring som enbart avser förlängning av genomförandetiden.61 Det 

                                                      
58 JO, beslut 2012-10-22, dnr 4086-2011 
59 Andersson och Carmesund (2015) Handläggningstiden vid bygglov - En studie kring kravet i 

PBL 9:27 
60 MÖD P 3247-13 
61 Blomberg och Rosén. 5 kap 11 § 



Tidsbegränsade bygglov 

 

 38 

rör sig således om situationer där det inte är fråga om bedömnings- eller bevisfrågor, 

utan snarare om formella hinder.62 

 

Underrättelseskyldigheten avser endast kända sakägare eller organisationer. Till 

sakägare räknas rågrannar, grannar med gemensam tomtgräns, samt grannar på andra 

sidan mindre gator eller vägar. Med känd menas normalt sett den som är inskriven i 

fastighetsregistret.63 Det är viktigt att alla lagfarna ägare till en fastighet underrättas, 

exempelvis ska båda makarna i ett gift par underrättas.64  

 

Det är byggnadsnämndens skyldighet att alla berörda hörs och att den sökta åtgärden 

beskrivs på att riktigt sätt. Om byggnadsnämnden inte genomför underrättelsen på 

korrekt sätt och det överklagas, kan beslutet upphävas och visas åter till nämnden.65 Ett 

exempel på detta hämtas från mål P 1606-12 där Mark- och miljööverdomstolen 

konstaterade att klagande var att betrakta som känd sakägare och därmed borde fått rätt 

att yttra sig. Att byggnadsnämnden missat kända sakägare i hanteringen av ärendet 

bedömdes utgöra ett sådant allvarligt fel att ärendet återförvisades till nämnden för ny 

hantering. Således bör det göras en generös avgränsning av berörandekretsen för att 

undvika denna typ av problem.  

 

Det finns inga speciella regler eller restriktioner gällande underrättelse vid 

tidsbegränsade bygglov. Kommunikationsplikten genomförs för att sätta igång en 

överklagandefrist. Har synpunkter inte inkommit under underrättelsetiden kan beslutet 

inte överklagas i ett senare skede. Det torde vara så att näst intill alla ansökningar om 

tidsbegränsade bygglov som strider mot detaljplan ska underrättas eftersom de inte 

uppfyller något eller några av kraven i 9 kap 30–32 a §§.  

 

Eftersom underrättelsekretsen oftast är mindre än överklagandekretsen är det vanligt 

med återställande av försutten tid. Om en part inte har överklagat ett beslut inom 

föreskriven överklagandetid kan parten ändå få ny tid för överklagande beviljad. Parten 

måste visa att hen har haft laga förfall, det vill säga en giltig anledning till att hen inte 

överklagat. Ett vanligt fall rörande bygglov är att parten inte underrättats. Är det en 

sakägare som byggnadsnämnden missat i sin underrättelse kan hen få rätt att klaga i ett 

senare skede. Eftersom bygglov numera vinner laga kraft är fallen med återställande 

om försutten tid i Högsta domstolen vanligare eftersom det händer att 

byggnadsnämnden missar sakägare.66   

 

2.3.6 Överklagande 

Beslut om bygglov överklagas till länsstyrelsen. Instansordningen illustreras i figur 4 

nedan. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och därefter 

till Mark- och miljööverdomstolen.  Mark- och miljööverdomstolen måste tillåta att 

                                                      
62 Blomberg och Rosén. 9 kap 25 § 
63 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Att höra grannar och andra berörda s. 1644 
64 Prop. 1985/86:1 s. 610 
65 Blomberg och Rosén. 9 kap 25 § 
66 Blomberg. Muntlig intervju 2016-04-26 
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domen överklagas genom ett så kallat prövningstillstånd. Huvudregeln är att 

prövningstillstånd ges i de fall det finns ett prejudikatsintresse. Prövningstillstånd kan 

även lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Det kan exempelvis vara grova 

rättegångsfel eller att underinstanserna har tillämpat fel lagrum.67 I Mark- och 

miljööverdomstolens dom framgår om avgörandet får överklagas till Högsta 

domstolen. Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd 

finns i 54 kap 10 § rättegångsbalken. Endast 140 av 5 100 ansökta mål per år beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen.68  

 

 

 
Figur 4. Instansordningen för bygglovsärenden 

 

 

Enligt förvaltningslagen ska överklagandet lämnas till den instans som har fattat beslut 

i ärendet. I bygglovsfall är detta således till byggnadsnämnden, vars enda uppgift är att 

kontrollera att överklagandet inkommit i tid. Har överklagandet ej inkommit i tid ska 

det avvisas. Överklagandet vidarebefordras sedan till länsstyrelsen som ska kontrollera 

att den klagande har klagorätt. Enligt Gustafsson är reglerna om överklagande av 

bygglov i plan- och bygglagen besvärliga. 13 kap PBL hänvisar till 22 § FL som anger 

att den som är berörd av ett beslut har rätt att klaga. Problemet är oftast att avgöra vem 

som är berörd av ett bygglov, vilket är upp till praxis att avgöra. Beslutet måste ha gått 

emot den klagande för att det ska kunna överklagas.69  

 

I lagkommentarerna till 13 kap 8 § PBL anges att grundtanken med överklagande-

reglerna har varit att överklagandekretsen gällande plan- och lovärenden bör vara väl 

                                                      
67 Högsta domstolen (2016) Överklagande och prövningstillstånd  
68 Högsta domstolen (2014) Allmän information om överklagande och prövningstillstånd 
69 Gustafsson (2015) Bygglovsboken s. 160 
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avgränsad och inte innefatta alla enskilda som bör ha möjlighet att utöva inflytande på 

den kommunala hanteringen av planfrågorna. Praxis har utarbetat att rågrannar bör vara 

berörda i frågor om lov. Detta gäller även ägare till fastigheter som ligger på andra 

sidan av en gata eller väg. Beroende på vad ärendet gäller kan beslutet också angå ägare 

till fastigheter i nära grannskap, om de är berörda med hänsyn till åtgärdens art, 

omfattning, natur- eller trafikförhållanden.70 

 

I tidigare byggnadsstadgor och i äldre plan- och bygglagen har det varit ett problem att 

bygglov inte har vunnit laga kraft. Det har då inte funnits någon bortre 

överklagandegräns när det inte längre varit möjligt att överklaga bygglovsbeslut, vilket 

skapade osäkerhet i bygglovets rättsverkan. För att lösa problemet infördes 2010 en 

bestämmelse om att bygglovsbeslutet måste kungöras, offentligt underrättas, i Post- 

och Inrikes Tidningar i 9 kap 41 a § PBL. Tiden för överklagande börjar löpa en vecka 

efter att beslutet kungjorts och gäller tre veckor.71 Om ingen överklagar bygglovet 

vinner beslutet laga kraft. Innan beslutet vunnit laga kraft bygger den sökande på egen 

risk. Startbesked krävs alltid för att få börja bygga. 

Författarnas reflektioner 

En uppfattning som vi fått genom kontakt med byggnadsnämnder är att de i många fall 

förlitar sig på att grannarna överklagar om något är fel eller om tidsgränser överskrids. 

En uppfattning som inte har kunnat visas är att man övervägande fattar positiva besked 

till sökandens fördel, för att sen invänta eventuella överklaganden från grannar och sen 

föra processen genom domstol.  

 

Sammanfattningsvis är Sveriges plan- och bygglovsprocessen mycket omfattande. Det 

är många regler att ta hänsyn till. Alla dessa regler syftar gemensamt till att upprätthålla 

ett säkert rättssamhälle där alla är lika inför lagen. Eftersom det finns många utarbetade 

lagar kring byggande och planering, och översiktsplaner som täcker hela landet, är det 

mycket som måste tas hänsyn till vid en bygglovsprövning. Syftet med 

bygglovsprövningen är att se till att byggnationen inte strider mot den gällande rätten. 

 

Utan bygglovsplikten skulle det inte finnas någon kontroll på vad som byggs och det 

finns en stor risk för att bestämmelser som är genomarbetade, exempelvis skydds- och 

utformningskrav, går förlorade. Det är lätt hänt att den viktiga avvägningen som måste 

göras mellan det allmänna och enskilda intresset försvinner och på så sätt kan den 

grundläggande äganderätten förlora en del av sin värdefulla betydelse.  

                                                      
70 Didón m.fl. Plan- och bygglagen under 13 kap 8 §  
71 Gustafsson (2015) Bygglovsboken s. 138 
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3 Historisk utveckling av tidsbegränsade bygglov 

Dagens plan- och bygglagstiftning har vuxit fram genom många reformer och 

lagändringar. I detta kapitel följer en tillbakablick på plan- och bygglagens historia 

gällande tidsbegränsade bygglov, främst med fokus på tidsbegränsningen. I tabell 1 

finns en sammanställning för att enkelt visa vilka förändringar som har gjorts med 

tidsfristerna för tidsbegränsade bygglov. Första siffran anger för hur lång tid bygglovet 

fått beviljas för när beslutet ges, andra siffran anger maximal förlängning om sökande 

ansöker om det.  

 

 
Tabell 1. Historisk tidsöversikt, antal år 

Lag, år Beviljas Förlängas Maximalt 

Byggnadsstadgan, 1947 3 3 - 

ÄPBL, 1987 10 5 20 

ÄPBL, 2008 5 5 10* 

PBL, 2010 10 5 15* 

*ändamål av säsongskaraktär72 

 

 

3.1 Byggnadsstadgorna 1874 och 1907 

Den första byggnadsstadgan för hela riket kom 1874 och innehöll bland annat reglering 

om städernas bebyggelse, byggordningar och byggnadsnämnder. I denna 

byggnadsstadga fanns det första allmänna plankravet. Det var till en början främst en 

administrativ förordning och först genom 1907 års lag om stadsplan och tomtindelning 

fick stadsbyggandet en civilrättslig betydelse. Detta innebar att hänsyn även togs till 

förhållandet mellan enskilda personer. 1874 års byggnadsstadga och 1907 års 

stadsplanelag gällde sedan gemensamt och lade grunden för dagens kommunala 

planmonopol. I dessa upplagor av byggnadsstadgan fanns inget som benämndes som, 

eller liknade dagens tidsbegränsade bygglov. 

 

3.2 Byggnadsstadgan SFS 1931:364 

År 1931 infördes en ny byggnadsstadga och stadsplanelag. Första gången 

tidsbegränsade bygglov reglerades i lagtext var genom 118 § i byggnadsstadgan:  

 

”Är fråga om att uppföra byggnad, avsedd att kvarstå endast viss kort 

tid, eller att vidtaga anordningar och uppföra mindre byggnader, som 

avse att tillgodose den allmänna trevnaden, må byggnadsnämnden, 

ändå att företaget strider mot stadsplan, stomplan, byggnadsplan eller 

utomplansbestämmelser, därtill meddela tillstånd, där företaget prövas 

ej avsevärt försvåra markens användande för avsett ändamål.” 
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Byggnadsstadgan från 1931 var öppen för tolkning men otillräcklig för de nya krav 

som ställdes i Sverige i mellankrigstiden. Det saknades bestämmelser om ersättning för 

intrång vilket ledde till mindre lämpliga planlösningar för att tillgodose markägarnas 

intressen. Vad gäller tillfälliga lov saknades framförallt en tidsreglering som 

definierade kort tid i 118 § BS.73 

 

Regeln från 1931 liknar dagens regler om mindre avvikelse vid fastighetsbildning och 

bygglovsprövning. I 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen stadgas att fastighetsbildning 

inte får ske i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser om syftet med 

planen eller bestämmelserna inte motverkas. 

 

3.3 Byggnadsstadgan SFS 1947:390 

Byggnadslagen och byggnadsstadgan av år 1947 har lagt grunden för den svenska 

mark- och bostadspolitiken även om författningarna har ändrats genom åren. 

Framförallt reglerades här den enskildes byggande av mark i tätbebyggelse. Det slogs 

fast att det krävdes att marken befunnits vara lämplig för detta ändamål vid 

planläggning. Glesbebyggelsen lämnades dock nästan fri. Sammantaget inskränktes 

markägarens befogenheter att bebygga sin mark jämfört med tidigare.74  

 

En bestämmelse med i stort sett samma utformning som tidigare kom år 1947 i 170 § 

1 mom BS:  

 

”Är fråga om uppförande av tillfällig byggnad av enkel beskaffenhet, 

må byggnadsnämnden, även om företaget strider mot fastställd 

generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser 

eller mot bestämmelserna i 37 § första eller andra stycket 

byggnadslagen eller i 96, 97 eller 141 § denna stadga, meddela lov 

därtill, såframt företaget prövas ej avsevärt motverka det med planen 

eller bestämmelserna avsedda syftet. Byggnadslov, som nu sagts, må 

meddelas allenast för byggnad i en våning och må avse rätt att låta 

byggnaden kvarstå högst tre år från det byggnadslovet meddelades; 

dock må länsstyrelsen, om särskilda skäl äro därtill, medgiva, att 

byggnaden uppföres i mer än en våning eller att den får kvarstå mer än 

tre år.  

 

Byggnadsnämnden må jämväl meddela lov till anordningar och mindre 

byggnader som avse att tillgodose den allmänna nyttan och trevnaden, 

oaktat de strida mot fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan 

eller utomplansbestämmelser, såframt de prövas ej avsevärt försvåra 

markens användning för avsett ändamål. …” 
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I betänkandet skrev stadsplaneutredningen att den dåvarande formuleringen av 

paragrafen ledde till att den tillämpades olika på olika håll. Den dispensmöjlighet som 

fanns användes i ej ringa utsträckning. Utredningen pekade på lov till bostads- och 

förrådsbyggnader som uppförts i avvaktan på färdigställandet av permanenta 

byggnader och menade att paragrafen använts till åtgärder som inte var förenliga med 

syftet, såsom fasadbyggnader som uppförts i avvaktan på slutlig reglering av ett 

byggnadskvarter. Även om byggnaderna var avsedda att så småningom försvinna var 

inte tanken att de skulle kvarstå endast under en kort tid. Det trycktes även på att 

dispenser endast ska ges för sådana åtgärder som verkligen är tillfälliga. 

Stadsplaneutredningen framhöll vidare att en byggnad ej får ses som tillfällig om den 

ska uppföras i mer än en våning.   

 

Stadsplaneutredningen påpekade att de stadsplaner som uppförs under denna tid ofta 

var onödigt detaljerade. För att undvika planändringar borde stadsplanebestämmelserna 

innehålla en föreskrift om rätt för byggnadsnämnden att medgiva mindre avvikelser 

från planen. Avvikelserna borde begränsas till att avse detaljregleringen av 

bebyggelsen, men inte att det skulle gå att helt kunna avvika från den utan endast tillåta 

mindre avsteg utan att gå ifrån planens grunddrag. Inte heller fick bestämmelserna i 

stadsplanelagen och byggnadsstadgan åsidosättas. 

 

3.4 Byggnadsstadgan SFS 1959:612 

År 1959 infördes en ny byggnadsstadga. Några genomgripande förändringar från 1947 

års byggnadsstadga gjordes inte. Framförallt handlade det om förenkling av själva 

byggandet och att de omfattande tekniska regleringarna flyttades till särskilda 

föreskrifter.75 56 § 2 mom 2 st reglerade möjligheten till tidsbegränsat bygglov: 

 

”Utan hinder av vad i 1 mom. sägs må byggnadsnämnden meddela lov 

till anordningar och mindre byggnader, som avse att tillgodose den 

allmänna nyttan och trevnaden, även om de skulle strida mot fastställd 

generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser 

eller innefatta tätbebyggelse, såframt de prövas ej avsevärt försvåra 

markens användning för avsett ändamål.  

 

Byggnadsnämnden må ock meddela lov till uppförandet av tillfällig 

byggnad, oaktat företaget strider mot plan eller bestämmelser som nu 

sagts eller mot bestämmelserna i 37 § första eller andra stycket 

byggnadslagen, såframt företaget prövas ej avsevärt motverka det med 

planen eller bestämmelserna avsedda syftet. Sådant byggnadslov må 

avse rätt att låta byggnaden kvarstå högst tre år från det byggnadslovet 

meddelades, nämnden dock obetaget att sedermera på ansökan medgiva 

förlängning av tiden med högst tre år i sänder.  

 

                                                      
75 Prop. 1985/86:1 s.63 
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Angående befogenhet i vissa fall för byggnadsnämnd att medgiva 

undantag från gällande planer, bestämmelser och förbud i vidare mån 

än nu sagts stadgas i 67 §.” 

 

År 1974 uppdaterades byggnadsstadgan från 1959. Länsstyrelsen gavs en möjlighet att 

medgiva undantag från detaljplan eller fastighetsplan då det fanns särskilda skäl. Målet 

var att dessa undantag skulle tillämpas restriktivt och att begreppet särskilda skäl skulle 

innebära att planens syfte skulle beaktas så långt som möjligt. Detta uppfylldes inte i 

praktiken och det meddelades dispenser i en alltför stor utsträckning. 76 Därför infördes 

en ny reglering i plan- och bygglagen år 1987 där lagstiftaren hade en ambition att 

regeln skulle leda till en mer restriktiv tillämpning.77 

 

3.5 Plan- och bygglagen 1987:10 (Äldre plan- och bygglagen) 

År 1987 trädde den första plan- och bygglagen i kraft efter nära 20 års förarbeten. 

Genom en ny plan- och bygglag ville riksdagen ge kommunerna ansvaret för 

planläggningen och på så sätt begränsa statens kontroll. Man ville också ge 

medborgarna större möjlighet att påverka planeringen samt förenkla, förbättra och 

modernisera hela plansystemet.  

 

8 kap 14 § ÄPBL reglerade bygglov för tillfälliga åtgärder: 

 

”Kan bygglov inte lämnas på grund av bestämmelserna i 11 eller 12 §, 

får bygglov för tillfällig åtgärd lämnas, om sökanden begär det. Sådant 

lov skall lämnas, om den ansökta åtgärden har stöd i en 

detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller 

mark. I ett bygglov som avses i första stycket får medges att en byggnad 

eller annan anläggning uppförs, byggs till eller i övrigt ändras och att 

en byggnads eller en byggnadsdels användning ändras. Lovet skall 

lämnas för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 

högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 

tjugo år.”  

 

I prop. 1985/86:1 med förslag till ny plan- och bygglag ansågs utgångspunkten vara att 

det inte fick vara till nackdel för den enskilde att endast ha ett tillfälligt bygglov till 

stöd för sin markanvändning. Det skulle ses som en reservmöjlighet om den gällande 

planen utgjorde hinder. Tillfälliga åtgärder ansågs ligga i sökandens intresse medan 

berörda sakägares intresse och eventuella nackdelar inte diskuterades. Förutom att 

sökanden skulle begära tillfälligt bygglov angavs det inte något, varken i lagtext eller i 

förarbeten, om på vilka grunder ett tillfälligt bygglov fick ges. Eftersom det inte fanns 

några reella prövningsgrunder i 8 kap 14 § ÄPBL och tidsgränsen var generös, öppnade 

det för en vidsträckt tillämpning av regeln. Detta ledde till tolkningsproblem och risk 

för rättsosäkerhet. Det var också oklart vad som avsågs med tillfällig åtgärd i 8 kap 14 

                                                      
76 Prop. 1972:111 bilaga 2 s.370 f. 
77 Prop. 1985/86:1 s.713-714  
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§ ÄPBL.78 Uttrycket tillfällig karaktär är fortfarande inte ett uttryck i lagtext, men har 

utvecklats och tydliggjorts i praxis.79 

 

Till skillnad från 1959 års byggnadsstadga nämndes nu inte något om att åtgärden inte 

får strida mot detaljplanens syfte. Utan att det kommenterades i propositionen togs 

kravet bort. Objektivt kan detta ses som att det blev en helt annan regel trots att det i 

propositionen sägs att 8 kap 14 § ÄPBL motsvarar 56 § 2 mom 2 st. Andra skillnader 

jämfört med 1959 års byggnadsstadga är att tillfälligt lov även kan ges för ändring av 

en byggnads användningssätt och även för en del av byggnad.  

 

En uppdatering av 1987 års plan- och bygglag lag trädde i kraft 2008 då 8 kap 14 § 

ÄPBL förändrades: 

 

För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla kraven i 11 

eller 12 § får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och 

åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov skall ges, 

om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark. Ett tidsbegränsat bygglov får ges 

för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst 

fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast om 

lovet skall användas för ett ändamål som avses i 14 a §. Lag 

(2007:1303). 

 

Både språket och paragrafens innebörd uppdaterades. Anledningen till ändringen från 

tillfälligt till tidsbegränsat bygglov var att tydliggöra att lovet ges för en begränsad tid. 

I propositionen till lagförslaget uppmärksammades att lov för en tillfällig åtgärd ibland 

benämndes som tillfälligt lov vilket ledde till missuppfattningar om att det var lovet 

som var provisoriskt och att det kunde ges i avvaktan på ett pågående planarbete. Det 

förekom att bygglov för en tillfällig åtgärd begärdes och beviljades för att undgå en 

planändring för planstridiga åtgärder, som inte kunde betraktas som en mindre 

avvikelse, även för permanent avsedda åtgärder.80 Ett starkt skäl till den förkortade 

tidsbegränsningen jämfört med tidigare lydelse var att den generösa tidsbegränsningen 

hade skapat en betydande rättsosäkerhet. Det ansågs att grannar kunde ha fått leva med 

olägenheter under en för lång tid.81 

 

3.5.1 Mindre avvikelse 

I propositionen från 1985/86:1 hanteras mindre avvikelse, 8 kap 11 § sista stycket 

ÄPBL, som en möjlighet att begränsa möjligheterna till avsteg från planbestämmelser 

i förhållande till vad praxis ansåg vara godtagbart vid tillämpning av äldre 

byggnadslagstiftning. Enligt propositionen borde mindre avsteg, till exempel att en viss 

del av byggnaden placeras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas, 

                                                      
78 Prop. 2006/07:122 s. 53 
79 Se kapitel 6.1 Tillfällig karaktär 
80 Prop. 2006/07:122 s. 52-54 
81 Prop. 2013/14:59 s. 26 
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kunna medges. Även väl motiverade avsteg från maximal byggnadshöjd eller 

överskridande av tillåten byggnadsarea borde kunna medges. Dock ansåg 

departementschefen i propositionen att det inte skulle vara möjligt att medge mindre 

avvikelse om användandet av marken skulle strida mot det i planen avsedda 

ändamålet.82  

 

I proposition 1985/86:1 med förslag till ny plan- och bygglag angavs att 

bestämmelserna om mindre avvikelse borde behållas oförändrade. Här togs 

medborgarinflytandet, som finns enligt plan- och bygglagen, upp. Ingen åtgärd som är 

av intresse för en bredare allmänhet eller en vidare krets än de som skulle få tillfälle att 

yttra sig i ett bygglovsärende bör kunna inrymmas i begreppet mindre avvikelse. Det 

framgår av propositionen att det vid prövningen av mindre avvikelse särskilt bör 

övervägas om beslutet kan få så kallade prejudicerande effekter och om denna 

påverkade krets av berörda. Det framhölls också att huruvida en avvikelse är mindre 

inte borde bedömas i en absolut bemärkelse. Avvikelsen ska istället relateras till skalan 

och karaktären av miljön.83  

 

3.6 Dagens plan- och bygglag (2010:900) 

Dagens plan- och bygglag trädde i kraft 2 maj 2011. Införandet innebar framförallt en 

språklig och redaktionell förändring vilket innebär att de äldre förarbetena och praxis 

fortsatt ofta kan tillämpas. Syftet med den nya lagen var att förenkla byggprocesserna 

och skapa större kontroll över byggandet. Den språkliga förändringen var främst en 

modernisering och ett förtydligande genom införande av definitioner av viktiga termer. 

 

Istället för krav ändras nu lydelsen till förutsättningar, se nedan. Ingenstans i 

propositionen nämns ändringen av den specifika ordalydelsen. Vi kan därför inte svara 

på om ordalydelsen avsiktligen skulle innebära någon konkret förändring.  

 

ÄPBL:  

”För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla kraven i 11 eller 12 §…” 

 

PBL:  

”För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 

30–32 a §§…” 

                                                      
82 Prop. 1985/86:1 s.713 f.  
83 Prop. 1989/90:37 s. 55 f.  
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4 Regeln och dess innebörd 

I detta kapitel följer en traditionell juridisk analys av 9 kap 33 § PBL. Lagen och dess 

problematik redovisas noggrant. I kapitlet återfinns också regler om bygglovstaxan. 

Sista delen i kapitlet tar upp två fall från mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

Fallen är intressanta eftersom de har lika förutsättningar men domstolen tillämpar 9 kap 

33 § PBL på olika sätt i sin bedömning. Dessa fall har ingen prejudicerande verkan än, 

men visar på problematiken som kan finnas. 

 

4.1 Lagtext 9 kap 33 § plan- och bygglagen 

9 kap 33 § PBL:  

 

"För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 

förutsättningar enligt 30–32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad 

tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en 

detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller 

mark.  

 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på 

sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den 

sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska 

användas för ett ändamål som avses i 9 §. (SFS 2014:224 och 

2014:900.)” 

 

I 9 kap 33 § PBL anges att tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller 

någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 30–32 a §§ PBL om sökande 

begär det och åtgärden avses pågå under en begränsad tid. Om alla förutsättningar för 

bygglov i plan- och bygglagen är uppfyllda får tidsbegränsat bygglov inte lämnas. 

Tidsbegränsat bygglov kan ges för alla slags bygglovspliktiga åtgärder.84 

 

Paragrafen är komplicerad. Tre grundläggande problem kan identifieras: 

 

 Hur ska någon eller några men inte alla förutsättningar tolkas? 

o Hur ska någon … förutsättningar tolkas?  

o Hur ska ... några men inte alla förutsättningar tolkas? 

 Hur ska avses att pågå under en begränsad tid tolkas? 

 Hur stor är byggnadsnämndens handlingsfrihet i och med att det står får ett 

tidsbegränsat bygglov ges? 

Alla generella bestämmelser om handläggning gällande bygglov som beskrivits i 

kapitel 2 Bygglovets rättsliga förutsättningar gäller även för tidsbegränsade bygglov. 

                                                      
84 Prop. 2013/14:59 s. 26 
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Detta innebär att ansökan om tidsbegränsat bygglov ska innehålla samma handlingar 

som vid ansökan om ett permanent bygglov samt en avvecklingsplan. Därutöver 

behöver det definieras i ansökan att det gäller ett tidsbegränsat bygglov. Alternativt bör 

byggnadsnämnden göra den sökande uppmärksam på att det är detta som ska sökas 

enligt myndigheternas serviceskyldighet. Avsikten med bestämmelsen om 

tidsbegränsat lov är bland annat att mark ska kunna användas på ett meningsfullt sätt i 

avvaktan på att marken, efter exempelvis detaljplaneläggning, tas i anspråk för ett mer 

långsiktigt ändamål.85  

 

I prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter ansåg regeringen att 

byggnadsnämnden bör vara restriktiv i sin prövning av tidsbegränsade bygglov. Det är 

viktigt att byggnadsnämnden bedömer om byggnaden medför olägenheter för 

grannarna i varje enskilt fall. Om bygglovet omfattar en åtgärd som innebär 

olägenheter, i form av till exempel buller, bör prövningen vara särskilt restriktiv.86 

 

I följande kapitel, 4.1.1 till 4.1.5, benas 9 kap 33 § PBL upp och kriterierna utreds och 

kommenteras. Först citeras delar av lagtexten i kursiv stil, efter det förtydligas och 

kommenteras lagtexten. I kapitel 6 följer sedan rättspraxis kring tidsbegränsade 

bygglov. Utöver lagens utformning har praxis stor betydelse för många bedömningar 

vad gäller kriterier kring tidsbegränsade bygglov. 

 

4.1.1 Åtgärder som inte uppfyller förutsättningarna i 9 kap 30 till 32 a §§ 
plan- och bygglagen 

För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt  

30–32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges 

 

Som 9 kap 33 § PBL anger får tidsbegränsade bygglov beviljas om åtgärden uppfyller 

någon eller några av förutsättningarna i 9 kap 30–32 a §§ PBL. I dessa paragrafer 

regleras vad som ska vara uppfyllt för att ett permanent bygglov ska ges.87 Vilka 

förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett tidsbegränsat lov ska kunna beviljas 

och i vilken grad det ska uppfyllas bedöms av byggnadsnämnden i varje enskilt fall, 

eftersom 9 kap 33 § PBL lyder att tidsbegränsat lov får ges.88 Att alla förutsättningar 

inte är uppfyllda kan bero på att åtgärden är planstridig, inte uppfyller 

lämplighetskraven i 2 kap PBL eller inte uppfyller de tekniska egenskaps- och 

utformningskraven i 8 kap PBL. 

 

I prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag anges att ett 

grundläggande krav som normalt bör vara uppfyllt är att byggnaden inte placeras så att 

byggnaden eller dess användning inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat 

sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap 9 § PBL.89 

                                                      
85 Prop. 1985/86:1 s. 163 
86 Prop. 2013/14:59 s. 27 
87 Se kapitel 2.2.2.1 Plan- och bygglagen 9 kap 30 till 32 a §§ 
88 Blomberg och Gunnarsson. 9 kap 33 § 
89 Prop. 2006/07:122 s. 55 
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Detta är dock inte reglerat i 9 kap 33 § PBL vilket gör att en viss handlingsfrihet 

kvarstår för byggnadsnämnden och även för mark- och miljödomstolarna att bedöma 

vad som är betydande olägenhet och om detta ska tas hänsyn till vid beslutet om 

tidsbegränsat lov. 

 

Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att tidsbegränsat bygglov ska kunna 

beviljas får bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet med hänsyn till 

proportionalitetsprincipen.90 Lydelsen någon eller några av förutsättningarna får 

tolkas som att det räcker att en av förutsättningarna är uppfyllda. I ett fall från mark- 

och miljödomstolen ansåg domstolen att inga av förutsättningarna var uppfyllda vilket 

innebar att ett tidsbegränsat bygglov inte kunde beviljas.91 Fallet diskuteras vidare i 

kapitel 4.5 Exempel på problematik nedan. 

Författarnas reflektioner 

Bokstavstolkningen av lagtexten i 9 kap 33 § PBL ger byggnadsnämnden stort utrymme 

att bedöma och besluta om tidsbegränsade bygglov. Prövningen ska ske enligt fasta 

principer om myndighetsutövning och likhet, vilket betyder att alla ska vara lika inför 

lagen, samtidigt som bedömningen ska ske utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. 

Sveriges kommuner har givits beslutsmakt genom PBL och framförallt genom det 

kommunala planmonopolet. Vid prövningar enligt PBL finns alltid parallell 

lagstiftning som måste följas, till exempel förvaltningslagen. Självklart ligger också 

grundlagsstiftningen som en grund för all den övriga svenska lagstiftningen. Att 

byggnadsnämnden har den frihet den har att bevilja eller avslå ansökningar om 

tidsbegränsade bygglov torde innebära att 2 kap PBL går in och får en större betydelse 

jämfört med vid permanenta bygglov. Avvägningen mellan olika intressen borde bli 

viktigare eftersom det handlar om stridigheter mot den plan som genomgått en 

demokratisk beslutsprocess. Samtidigt tyder Mark- och miljööverdomstolens beslut på 

att det ska finnas en högre toleransnivå hos grannar eftersom åtgärden är av tillfällig 

karaktär och således ska avvecklas inom begränsad tid. Dessa två reflektioner är något 

motstridiga och skapar tolkningssvårigheter och bedömningsskillnader mellan 

byggnadsnämnder i olika kommuner.  

4.1.1.1 Liten avvikelse eller planstridighet? 

När byggnadsnämnden beslutar om ett bygglov ska bedömas som permanent eller 

tidsbegränsat handlar det ofta om planstridigheten. Kan permanent bygglov beviljas 

handlar det om att avvikelsen från detaljplanen är en så kallad liten avvikelse enligt 9 

kap 31 b § 1 PBL. Om åtgärden är mer omfattande, kanske till och med strider mot 

detaljplanens syfte, kan den inte ses som en liten avvikelse. Istället kan åtgärdens 

karaktär, befintlighet och om den är tillfällig studeras för att se om det är möjligt att 

bevilja ett tidsbegränsat lov. Det är syftet med åtgärden, snarare än dess varaktighet, 

som bör vara avgörande för vilka krav som byggnadsnämnden kan ställa på åtgärden.92 

                                                      
90 Prop. 2006/07:122 s. 54 
91 MMD P 3230-15 
92 Prop. 2006/07:122 s. 54 
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Enligt 9 kap 31 b § 2 PBL får avvikelser från detaljplanen göras om åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

I 9 kap 31 c § PBL har möjligheten till lov för planstridiga åtgärder utvidgats efter att 

planens genomförandetid har gått ut. Om åtgärden är av gemensamt behov eller av ett 

allmänt intresse eller om det är ett komplement till tidigare användning, så länge det 

inte är störande, finns möjlighet till lov trots planstridighet. Det är viktigt att den 

kompletterande användningen inte är dominerande jämfört med planenlig 

användning.93 Praxis på området saknas eftersom regeln är så ny, men bestämmelsen 

avses bli tillämplig framför allt när det är fråga om äldre och inaktuella planer. Det ska 

således vara sådana situationer där det inte är troligt att avvikelser från planen skulle 

äventyra trovärdigheten från den demokratiska planprocessen.94  

 

Det är ofta planbeskrivningen som aktualiseras vid bedömning om åtgärden är förenlig 

med planens eller bestämmelsernas syfte. Även om planbeskrivningen inte är juridiskt 

bindande är den viktig i tolkningen av planen. Det ges också utrymme att i 

bedömningen ta hänsyn till planens aktualitet, framförallt när det gäller äldre planer. 

Avvikelsen ska vara förenlig med planens syfte och inte syftet med den enskilda 

planbestämmelsen. En fråga som ofta ställs är om syftet med planen är lika starkt 

gällande idag som vid tidpunkten för antagandet av planen.95 I många äldre planer är 

syftet inte alltid så tydligt angivet i beskrivningen och därmed ges dåligt stöd vid 

bedömningen av vilka avsteg som kan medges från planbestämmelserna.  

 

4.1.2 Begränsad tid 

åtgärden avses att pågå under en begränsad tid 

 

Kriteriet gällande begränsad tid är viktigt och grundläggande för prövningen av 

tidsbegränsade bygglov. Enligt prop. 2006/07:122 krävdes ett förtydligande av att lovet 

endast fick beviljas för åtgärder som skulle pågå under en begränsad tid, och inte för 

ett provisoriskt ändamål i avvaktan på planarbete. Namnet byttes därför ut från 

tillfälligt bygglov till tidsbegränsat bygglov år 2008. 

 

Många av de krav som ställs på ändamålet för att ett tidsbegränsat bygglov ska beviljas 

har arbetats fram genom praxis.96 Det handlar framförallt om åtgärdens karaktär och 

omfattning samt ekonomiska och praktiska förutsättningar för avveckling. Det är upp 

till den sökande att visa att ändamålet är av tillfällig karaktär och således bara är tänkt 

att bestå under en begränsad tid. För att visa detta lämnas bland annat en 

avvecklingsplan in tillsammans med ansökan. 

 

                                                      
93 Prop. 2013/14:126 s. 180 
94 Blomberg och Rosén. 9 kap 31 c § 
95 Blomberg och Gunnarsson. 9 kap 31 b § 
96 Se kapitel 6 Rättspraxis 
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Benämningen tillfällig karaktär är ingenting som nämns i 9 kap 33 § PBL, däremot 

används begreppet fortfarande i 4 kap 26–29 §§ PBL.97 Begreppet har framförallt fått 

sin betydelse genom praxis.98 Förr handlade lagstiftning mycket om anpassning av 

lagen utifrån Högsta domstolens domslut. Genom prejudicerande domslut skickades 

signaler till lagstiftaren att det måste till en lagändring. På senaste tid har Högsta 

domstolen haft många uppmärksammade domar som blivit rättsskapande och inte bara 

rättstillämpande. En debatt pågår om det är bra eller om Högsta domstolen har en för 

aktivistisk framtoning och tar sig befogenheter som egentligen är riksdagens. I Sverige 

är vi vana vid folksuveränitetsprincipen och inte den maktdelning som finns i till 

exempel USA och Tyskland där domstolarna har mycket hög kontroll över politikerna. 

I och med införande av Europarätten har Sverige börjat närma sig maktdelnings-

strukturen mer och mer. I Sverige har lagrådet ingen större makt utan riksdagen beslutar 

själva om lagändringar. Plan- och bygglagen ger möjligheten till en förskjutning av 

beslutsmakten från riksdagen till de enskilda kommunerna.99 

4.1.2.1 Avveckling  

Redan i en ansökan om ett tidsbegränsat bygglov bör det anges en plan för hur 

byggnationen ska avvecklas och hur marken skall återställas, för att en kommande 

avveckling ska bedömas vara trovärdig. Byggherren bär ansvaret för att avvecklingen 

sker i tid och att platsen återställs. Sker inte detta blir byggandet olovligt. 

Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa enligt 11 kap PBL. Om behovet av 

byggnaden har blivit permanent under tiden kan istället ett permanent bygglov ges om 

förutsättningarna för ett sådant bygglov är uppfyllda.100 

 

Det räcker inte att visa att åtgärden är lätt demonterbar om det inte samtidigt visas att 

behovet är tidsbegränsat. Åtgärdens provisoriska karaktär ska visas av syftet samt av 

de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för avveckling och möjlighet att 

återställa marken till planenligt användningssätt.101 Det har inte bedömts vara 

tillräckligt att en byggnad är lätt demonterbar, om det samtidigt framgår att behovet av 

byggnaden har långsiktig karaktär.102 

 

Det är behovet av åtgärden på den aktuella platsen som ska vara tidsbegränsat. Till 

exempel är behovet av studentbostäder i Sveriges kommuner inte ett tillfälligt behov. 

Men behovet på en specifik plats kan vara tidsbegränsat, oftast i väntan på permanenta 

byggnationer i andra delar av kommunen.103  

 

                                                      
97 Se kapitel 4.1.3 Stöd i detaljplanebestämmelse  
98 Se kapitel 6 Rättspraxis 
99 Blomberg. Muntlig intervju 2016-04-26 
100 Prop. 2006/07:122 s. 54-55 
101 RÅ 1994 ref. 13 
102 RÅ 1998 not 92 
103 Se kapitel 6.4 Framtida lösningar 



Tidsbegränsade bygglov 

 

 52 

Författarnas reflektioner 

Avvecklingen är oftast mycket mer omfattande vid nybyggnation jämfört med ändrad 

användning av befintlig byggnation. Det ska i avvecklingsplanen visa att byggnationen 

kan demonteras och marken återställas. Tekniskt sett är allt möjligt att ta bort, men till 

vilket pris? En vidare fråga är vad återställande av mark innebär i praktiken. Ska 

marken lämnas som den var innan lovet eller räcker det att återställa till någorlunda 

gott skick?  

 

I Tynnered, Göteborgs kommun, genomfördes omfattande markarbeten med 

schaktning och sprängning för att ge plats åt studentbostäder i moduluppförande. Det 

är näst intill omöjligt att återställa marken till ursprungsskick efter sådana 

bergssprängningar. I avvecklingsplanen nämndes ingenting om markens återställande 

utan endast att byggnaderna var lätt demonterbara, något som mark- och 

miljödomstolen bedömde som tillräckligt.104 Ytterligare reflektioner kring 

avvecklingsplanens betydelse och omfattning finns i kapitel 4.5 Exempel på 

problematik. 

 

Efter kontakt med flera kommuner upptäcktes en skillnad i hantering av 

avvecklingsplaner. I vissa kommuner är det viktigt med tydliga avvecklingsplaner 

innehållandes tidsplaner och i en annan kommun räcker det att i ansökan skriva att 

anläggningen eller byggnationen är lätt att demontera.  

 

4.1.3 Stöd i detaljplanebestämmelse 

Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark. 

 

I 4 kap 26–29 §§ PBL regleras kommunens rätt att i en detaljplan besluta om tillfällig 

användning av mark eller byggnader som inte genast behöver tas i anspråk för det 

planenliga ändamålet. Syftet är att möjliggöra ett meningsfullt utnyttjande av marken 

då planläggningen ligger långt före det realistiska genomförandet.105 Finns en 

bestämmelse om tillfällig användning i detaljplanen är byggnadsnämnden skyldig att 

ge lov för den tiden som planen anger enligt 9 kap 33 § PBL. Då har 

lämplighetsprövningen redan skett i detaljplaneprocessen. 

 

Enligt 4 kap 27 § PBL får den tillfälliga användningen pågå i höst tio år och tiden ska 

anges i planen. Möjlighet till förlängning, fem år i taget upp till maximalt 20 år, finns 

enligt 4 kap 29 § PBL. Ett tidsbegränsat bygglov är endast möjligt för 15 år, inklusive 

förlängning. Varför det är olika tidsbegränsningar i detaljplanen och i tidsbegränsade 

bygglov framgår inte av förarbetena.106  

                                                      
104 MMD P 2325-15 
105 Prop. 1985/86:1 s. 163 
106 Blomberg och Gunnarsson. 9 kap 33 § 
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Författarnas reflektioner 

Vi har inte hittat så många exempel på där det i detaljplaner har använts bestämmelser 

om tillfällig användning. Det kan vara svårt att veta vid planläggning hur 

genomförandet av projektet kommer att se ut. Bestämmelsen kan tappa sitt syfte om 

flexibilitet om det i ett för tidigt stadie regleras exakt var den tillfälliga användningen 

får genomföras. De exempel som har hittats rör bevarande av tidigare aktuell 

markanvändning i nya planer, i väntan på att den nya användningen aktualiseras.107  

 

I denna del av paragrafen används istället formuleringen att bygglov ska ges om 

åtgärden har stöd i detaljplanen. Det betyder antagligen inte att bygglov ska ges till 

olämpliga byggnader. Det får förutsättas att åtgärden ändå ska uppfylla kraven i 2 kap 

PBL.108 

 

Det är intressant att man i denna del av paragrafen använder tillfällig användning 

istället för tidsbegränsad utifrån de kommentarer om tydlighet som lades vid 

namnbytet 2008. Denna skillnad har inte kommenterats i propositioner eller 

lagkommentarer. 

 

4.1.4 Tidsgräns  

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 

förlängas med högst fem år i taget. 

 

Enligt 9 kap 33 § 2 st PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för högst tio år. Om den 

sökande begär det kan lovet förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda 

maximala tiden för ett tidsbegränsat bygglov är idag femton år. Bakgrunden till att 

regeringens tidsbegränsning ändrades från fem till tio år 2014 var att under fem år var 

det svårt för en byggherre att räkna hem sin ekonomiska kalkyl. Den tidigare 

sammanlagda tiden på 20 år som gällde före år 2008 ansågs vara för lång. Det kunde 

skapas olägenheter för omgivningen och en risk att byggherren skulle hävda en byggrätt 

som egentligen inte fanns. På så sätt skapades dagens utformning med ett tidsbegränsat 

bygglov gällande maximalt tio år med möjlighet till fem års förlängning. Detta skulle 

underlätta för byggherrar att bygga med tidsbegränsade bygglov.109   

 

Den maximala tiden innebär totalt antal år innan avveckling måste genomföras, vilket 

innebär att bygglovet exempelvis kan förlängas två gånger om den första beviljade 

tiden inte beviljats för maximalt antal år. Det är den sökande av bygglovet som ansvar 

för att ansöka om förlängning när tiden för det tidsbegränsade bygglovet gått ut. 

Kommunen får förelägga vite enligt 11 kap PBL om tiden överskrids.  

 

                                                      
107 Detaljplan för Bolagsområdet, Kiruna kommun och Detaljplan för överdäckning av 

Götaleden, Göteborgs stad. 
108 Jämför kommentaren till ÄPBL (1 uppl 1987) s. 481 
109 Boverket (2014) Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet för studentbostäder med 

tidsbegränsat bygglov s. 16-17 
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4.1.5 Säsongskaraktär 

Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett 

ändamål som avses i 9 §. 

 

Om bygglovet rör något som bara ska finnas säsongsvis, exempelvis en glasskiosk som 

bara är uppställd under sommaren eller en uteservering som monteras ned under 

vintern, finns möjlighet till ett så kallat säsongslov enligt 9 kap 9 § PBL. Precis som 

vid vanliga tidsbegränsade bygglov kan, om inte alla förutsättningar för ett permanent 

bygglov är uppfyllda, ett tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär ges. 

Tidsbegränsade bygglov för ändamål av säsongskaraktär kan förlängas obegränsat 

antal gånger.110 Åtgärden behöver upprepas minst två år i följd. Åtgärden får då vidtas 

igen utan ny prövning om det sker inom ett år från det att åtgärden avslutades. 

Säsongslov har ingen bortre tidsbegränsning, de är giltiga så länge de upprepas inom 

ett år från dess att det avslutas. Nytt lov måste sökas om uppehåll görs och således bör 

bygglov för åtgärder av säsongskaraktär bara ges i de situationer då åtgärden vidtas 

varje år. Ansökan om säsongslov bör innehålla en avvecklingsplan hur marken ska 

återställas under den tid då lovet inte nyttjas.111 Det är enligt Gustafsson inte lämpligt 

att använda ordet säsongslov i beslutstexten rörande bygglov eftersom det används i 

talspråk och inte i lagtexten.112  

 

4.2 Tidsbegränsade bygglov utanför planlagt område 

Inom planlagt område är det ofta planstridigheten som gör att tidsbegränsade bygglov 

aktualiseras. Utanför planlagt område finns ett plankrav i 4 kap 2 § PBL som säger att 

kommunen ska pröva ett områdes lämplighet för bebyggelse genom en detaljplan vid 

vissa åtgärder.  

 

Är det då möjligt att undvika plankravet genom att istället bevilja ett tidsbegränsat 

bygglov? Enligt 9 kap 33 § PBL finns ingenting som säger att det inte skulle gå att 

bevilja ett tidsbegränsat bygglov utanför plan. Kommunen har givits en stor 

handlingsfrihet att frångå vissa förutsättningar i plan- och bygglagen för att möjliggöra 

tillfällig byggnation. Det är därför den tidsbegränsade karaktären bör tolkas restriktivt, 

vilket framgår av lagens förarbeten. Teoretiskt skulle alla förutsättningar i 9 kap 30–32 

a §§ PBL kunna vara uppfyllda, förutom plankravet i 4 kap 2 § PBL som det hänvisas 

till i 9 kap 31 § PBL. Då är det förutsättningen om plankrav som kan frångås i 

prövningen. 

 

Utom plan handlar tidsbegränsade bygglov främst om åtgärder som inte uppfyller de 

tekniska egenskapskraven i 8 kap PBL, som hänvisas till i 9 kap 30 § 4 PBL. Exempel 

på detta kan hämtas från Örebro kommun. Där beviljades tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnation av enbostadshus på mark där både detaljplan och områdesbestämmelser 

saknades. Eftersom byggnaden inte uppfyllde tillgänglighetskraven i 8 kap 1 § 3 PBL 

                                                      
110 Blomberg och Gunnarsson. 9 kap 33 § 
111 Prop. 2006/07:122 s. 56 f. 
112 Gustafsson (2015) Bygglovsboken s. 102 
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kunde ett permanent lov inte beviljas. Kriteriet om tillfällig karaktär var uppfyllt 

eftersom det redovisades att huset skulle ersättas med ett permanent hus inom en 

sexårsperiod.113 

 

Teoretiskt skulle åtgärderna även kunna strida mot landskapsbilden eller ha en negativ 

påverkan på kulturmiljön, vilka är förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § 4 PBL. 

Författarnas reflektioner 

När ett bygglov bedöms för en planenlig åtgärd har de flesta förutsättningar och 

lämpligheten för byggnation redan prövats i detaljplaneprocessen. Det i sin tur borde 

betyda att kraven i 2 kap PBL blir starkare vad gäller bygglov utanför plan, i de fall 

inte plankravet i 4 kap 2 § PBL går in.  

 

4.3 När ska tidsbegränsade bygglov inte beviljas?  

Det finns vissa förutsättningar som gör att tidsbegränsade bygglov inte beviljas. Om 

alla förutsättningar för ett permanent bygglov är uppfyllda ska inte ett tidsbegränsat 

bygglov beviljas, vilket förtydligades i propositionen 2006/07:122. Ett tidsbegränsat 

bygglov får inte heller ges om den sökande har ansökt om ett permanent lov enligt 9 

kap 33 § PBL.  

 

Om marken genast behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet kan 

ansökan om det tidsbegränsade bygglovet avslås, även om den avslagsgrunden inte är 

specifikt uttryckt i lagen.114 Tidsbegränsade bygglov ska heller inte användas som ett 

sätt att undgå planändring för åtgärder som är av permanent karaktär och strider mot 

detaljplan och inte kan betraktas som en liten avvikelse.115 Tanken med tidsbegränsade 

bygglov är således inte att de ska användas som lov för planstridiga åtgärder som i 

framtiden beräknas bli permanenta. Enligt lagkommentarerna till plan- och bygglagen 

är en förutsättning för tidsbegränsat bygglov att byggnaden eller anläggningen inte 

byggs fast i underlaget.116 Att uppföra en komplicerad byggnad på mark som kräver 

omfattande markarbeten, exempelvis pålning, är inte hållbart ur en praktisk eller 

ekonomisk synvinkel. Det är inte rimligt att avveckla en sådan byggnad efter några få 

år. Det är samtidigt inte tillräckligt att byggnaden är lätt demonterbar om det samtidigt 

framgår att behovet av byggnaden har en långsiktig karaktär, vilket konstaterades av 

Regeringsrätten i fallet RÅ 1998 not 92. I samma fall konstateras också att lönsamhets- 

och konkurrensskäl inte är skäl nog för att tidsbegränsat bygglov ska beviljas, så länge 

åtgärden inte är tillfällig. 

 

Enligt proportionalitetsprincipen ska alltid de eventuella olägenheterna vägas mot 

nyttan av åtgärden. En avvägning mellan de intressen som talar för åtgärden och de 

motstående allmänna intressen som behandlas i plan- och bygglagen och annan 

                                                      
113 Länsstyrelsen Örebro län Dnr 403-5173-2014 
114 Prop. 1985/86:1 s. 722 
115 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Tidsbegränsat bygglov s. 1217 
116 Didón m.fl. Plan- och bygglagen under 9 kap 33 § 



Tidsbegränsade bygglov 

 

 56 

lagstiftning. För att bevilja bygglov för en åtgärd som bedöms innebära större 

olägenheter bör det krävas goda skäl.117  

 

4.4 Bygglovstaxa 

Taxan för bygglovsärenden beslutas av kommunfullmäktige i varje enskild kommun 

enligt 12 kap 10 § PBL. I de flesta kommuner som undersökts bestäms 

bygglovsavgiften av en formel baserad på kommuninvånarantal, byggnadens area och 

prisbasbeloppet. Avgiften för tidsbegränsade bygglov är oftast 75 procent av 

bygglovavgiften, i enlighet med äldre underlag från SKL.118 Nyare underlag från SKL 

anger att bygglovstaxan för tidsbegränsade bygglov ska vara samma som för 

permanenta, det vill säga utifrån den tid handläggningen tar.119  

 

Utifrån det gamla underlaget bedömdes bygglovstaxan främst utifrån byggnadens area 

men även handläggningstiden inverkade på taxan. Tanken med det nya underlaget var 

att konstruera om så att taxan i större utsträckning motsvarar handläggningstiden. 

Underlaget uppdateras kontinuerligt och en implementering av det nya underlaget sker 

succesivt. Det är viktigt att poängtera att SKLs underlag inte är något som kommunerna 

måste följa. De har frihet att besluta hur de vill gällande vilka grunder som ska finnas 

för taxan.120  

 

Kommuner får ta ut avgifter i enlighet med 12 kap 8 § PBL. Enligt 12 kap 10 § PBL 

får en avgift enligt 12 kap 8 eller 9 §§ inte överstiga den genomsnittliga kostnaden för 

ett besked, beslut eller handläggning kommunen hanterar. 

 

4.5 Exempel på problematik 

Ett kriterium som ställs för att visa att åtgärden fyller ett tillfälligt behov är att kunna 

visa på alternativa framtida lösningar.121 Mark- och miljödomstolen bedömde inte 

modulbyggnation av 95 studentbostäder i Kalmar som tidsbegränsat då kommunen inte 

hade pågående konkreta planer för permanent byggnation. Åtgärden bedömdes även 

vara av sådan art och omfattning att det skulle krävas åtskilliga markförberedande 

åtgärder för att genomföra projektet. Åtgärden stred således mot utarbetad praxis, att 

åtgärden ska kunna avskaffas till rimliga ekonomiska och praktiska kostnader.122  

 

Om studentbostäder kan ses som ett tillfälligt behov har fortsatt diskuterats i domstolar. 

Under januari och februari 2016 avkunnades två domar i mark- och miljödomstolen i 

Vänersborg rörande tidsbegränsat bygglov för uppförande av studentbostäder i 

Göteborgs stad. Domarna blev uppmärksammade i media och skapade osäkerhet hos 

                                                      
117 Se kapitel 2.2.1.1 Proportionalitetsprincipen 
118 SKL (2011) Plan- och bygglovtaxa 2011 
119 SKL (2015) Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 
120 Isacsson. Telefonkontakt 2016-05-02 
121 Se kapitel 6.4 Framtida lösningar 
122 MMD P 3558-14 
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finansiärer som lämnar lån till byggnationer av tillfällig karaktär.123 Byggnadsnämnden 

i Göteborgs stad lämnade under januari och april 2015 tidsbegränsat bygglov, gällande 

i tio år, för nybyggnation av studentbostäder på två olika platser i staden, 

Rambergsstaden och Tynnered. Det var samma företag, Prime living, som fick lov att 

uppföra studentbostäder med modulbyggnation. Båda dessa beslut överklagades till 

länsstyrelsen där byggnadsnämndens beslut fastställdes. Överklagandegrunderna 

återfinns sammanfattade nedan:  

 

Rambergsstaden124:  

 Omfattande planavvikelser, ny detaljplan krävs för hela området  

 Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning saknas  

 Skymd sikt och sämre ljusförhållanden  

 Behovet av studentbostäder är inte tillfälligt.  

 Otillräcklig utredning kring passage av väg och järnväg 

Tynnered125:  

 Byggnationen förstör grönområde  

 Husen är för mörka, förfular miljön och skymmer sol 

 Högre än befintlig bebyggelse. Passar inte in i områdesbilden.  

 Bullrig miljö, tidigare bedömd som olämplig för bostadsbebyggelse. 

Riktvärden kommer att överstigas.  

 Omfattande arbete med rörläggning och el. Grundarbete, sprängning och 

schaktning har skett.   

 Bebyggelsen kommer att försämra trafiksituationen. 18 parkeringsplatser till 

208 studenter. 

I mark- och miljödomstolen skilde sig bedömningen i de båda fallen åt. 

Studentbostäderna i Rambergsstaden fick avslag i mark- och miljödomstolen med 

motiveringen att ingen av förutsättningarna i 9 kap 30–32 a §§ PBL var uppfyllda. 

Domstolen menade vidare att behovet av studentbostäder inte är tillfälligt, utan ett 

behov som kommer att finnas i framtiden. Att det pågick ett omfattande 

detaljplanearbete för permanenta studentbostäder i kommunen medförde inte att 

behovet kunde anses som tillfälligt. De menade även att avvecklingsplanen som 

bifogats ansökan saknade tidplan och var allmänt bristfällig. Utöver detta bedömdes 

uppförandet av moduler inte vara av provisorisk karaktär.  

 

I fallet från Tynnered bedömde mark- och miljödomstolen annorlunda. Eftersom 

konkret planläggning för permanenta studentbostäder pågick på andra platser i 

kommunen var behovet av bostäder på den aktuella platsen tillfälligt och tidsbegränsat. 

Domstolen påpekade också att det inte är tillräckligt att visa att anläggningen är lätt 

                                                      
123 Specialist inom fastighetsanalys. Telefonintervju 2016-04-28 
124 MMD P 3230-15 
125 MMD P 2325-15 
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demonterbar men att avvecklingsplanen visade på att behovet var tidsbegränsat och 

avvecklingen därmed trovärdig.  

 

Avvecklingsplanerna i dessa två fall var mycket lika varandra. Ingen av avvecklings-

planerna innehöll en tidplan. I Tynneredsfallet fanns bilder på beståndsdelarna med i 

avvecklingsplanen och en något mer utförlig beskrivning om hur lätt demonterbart 

bygget var. Därutöver förelåg ingen skillnad mellan avvecklingsplanerna. 

 

Då loven avsåg samma ändamål borde redogörelsen av planläggning för permanenta 

studentbostäder vara den samma i båda fallet. Denna redogörelse är mycket mer 

omfattande i fallet Tynnered. Samma förutsättningar för arbete med detaljplaner finns 

eftersom fallen rör samma kommun och besluten i mark- och miljödomstolen är fattade 

med endast två veckors mellanrum.  

 

Trots att 470 personer överklagade byggnadsnämndens beslut i Tynnered har beslutet 

nu vunnit laga kraft efter mark- och miljödomstolens dom. I Rambergsstaden har 

byggherren överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som har meddelat 

prövningstillstånd. I bygglovsfrågor finns ingen fullständig litispendens, vilket innebär 

att två bygglov gällande samma fastighet kan processas samtidigt. Därför har 

byggherren, i avvaktan på domslut, lämnat in en ny bygglovsansökan avseende 

flyktingboende. Anledningen är att flyktingboende ofta bedöms mer tillfälligt och 

därmed skulle byggherren kunna få gehör för sitt argument att bostäderna endast 

behövs tillfälligt.126  

Författarnas reflektioner 

Det är förvånansvärt att mark- och miljödomstolen kan säga att ingen av 

förutsättningarna i 9 kap 30–32 a §§ PBL är uppfyllda. Att ingen av förutsättningarna 

är uppfyllda är nästan omöjligt, detta skulle innebära att åtgärden strider mot många 

förutsättningar i både 2 och 8 kap PBL. I domen görs ingen motivering till varför ingen 

av förutsättningarna är uppfyllda. Här är ett tydligt exempel på den bedömnings- och 

motiveringsproblematik som kan finnas.  

 

I domen från Rambergsstaden menar domstolen att behovet av studentbostäder inte är 

tillfälligt eftersom behovet funnits länge och inga prognoser tyder på att det kommer 

att upphöra. Praxis har visat att konkret alternativ planläggning är bevis för att åtgärden 

på den aktuella platsen är tillfällig.127 Det är konstigt att det görs så olika bedömningar 

av fallen trots att förutsättningarna är så lika.  

 

Vi har noterat att besluten i mark- och miljödomstolen har fattats av olika tjänstemän. 

En fundering är om utfallet hade blivit annorlunda om samma personer hade dömt båda 

fallen? 
 

                                                      
126 Molliver (2016) Studenthus kan bli flyktingboende  
127 Se kapitel 6.4 Framtida lösningar 
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5 Några statistiska data 

En översiktlig statistik lämnas här för att ge läsaren en uppfattning om beviljade 

bygglov mellan 2010 och 2015. Statistiken är hämtad från Nacka kommun. Tabellen 

nedan visar en jämförelse mellan permanenta och tidsbegränsade bygglov samt hur 

många av dessa som gäller någon form av boende. Tabell 2 nedan visar att en stor del 

av ansökningarna om permanenta bygglov rör boendeändamål. Statistiken visar att det 

är en liten andel av alla bygglov som är tidsbegränsade, och av dem är det inte många 

som rör boende. De 160 tidsbegränsade bygglov som inte gäller boende omfattar 

framförallt skyltar och byggbodar.  

 

Det är viktigt att poängtera att siffrorna, främst gällande permanenta bygglov, rör alla 

typer av byggnationer av boende. Exempelvis räknas tillbyggnationer och utvändiga 

ändringar in i denna siffra. Det är endast 733 av de 3352 permanenta byggloven som 

gäller nybyggnation av bostäder.  

 

 
Tabell 2. Statistik över Nacka kommuns bygglov, år 2010 till 2015 

Alla permanenta bygglov 
5476 st 

Permanenta bygglov gällande boende 
3352 st 

Alla tidsbegränsade bygglov 
171 st 

Tidsbegränsade bygglov gällande boende 

11 st 

 

 

Vid genomgång av bygglovshandlingar från fem byggnadsnämnder, Halmstad, 

Helsingborg, Lund, Malmö och Nacka, syns en trend att fler tidsbegränsade bygglov 

för boenden har beviljats de senaste två åren jämfört med tidigare. Det handlar framför 

allt om tillfälliga anläggningsboenden för asylsökande men även studentboenden.  

 

5.1 Beslutsgrunder 

I detta avsnitt följer en genomgång av de beslutsgrunder som har funnits i de 

bygglovsbeslut och rättsfall som undersökts. Först följer en översikt av besluten från 

byggnadsnämnderna. Därefter följer en reflektion kring de beslutsgrunder som 

länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen använder 

sig av. 

 

5.1.1 Byggnadsnämnd 

I arbetet har 122 beslut om tidsbegränsade bygglov för bostäder från fem olika 

kommuner undersökts. Metoden beskrivs i kapitel 1.3.1.1 Bygglovshandlingar.  

 

Tabell 3 nedan visar vilka åtgärder dessa beslut avser. De flesta tidsbegränsade lov rör 

ändrad användning under en begränsad tid. Det är också vanligt med uppförande eller 

uppställning av provisoriska byggnader för en tillfällig åtgärd. Av de undersökta 

ärendena gäller 27 stycken endast förlängning av ett redan beviljat tidsbegränsat 
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bygglov. I dessa fall saknas utförliga motiveringar då prövningen genomförts vid ett 

tidigare tillfälle.  

 

 
Tabell 3. Åtgärder för bostadsändamål med tidsbegränsade bygglov. Genomgång av 122 

bygglovshandlingar från fem byggnadsnämnder 

 

Åtgärd 

Antal 

ärenden  

Förlängning av lov 27 

Tillfällig flytt 3 

Tillbyggnad 3 

Uppförande/uppställning 34 

Ändrad användning 50 

Övrigt 5 

Summa 122 

 

 

Vid undersökning och analys av dessa bygglovsbeslut är vår uppfattning att många av 

besluten är ofullständiga och har svagt motiverade beslutsgrunder. Frågan är om kraven 

i 20 § FL gällande motiveringsskyldigheten kringgås? 

 

Av 20 § FL följer att de skäl som bestämt utgången för ärendet ska framgå av 

bygglovsbeslutet. Skälen kan utelämnas om besluten inte går någon emot, om ärende 

är så brådskande att det inte finns tid att utforma skäl eller om utlämnande är nödvändigt 

med hänsyn till rikets eller den enskildas säkerhet. Motiveringarna i besluten är dock 

viktiga för den enskildes rättssäkerhetsgaranti. Om det vid samråd eller liknande 

kommunikation framkommer att någon är emot beslutet bör det motiveras.  

 

Av de handlingar som undersökts är det få ansökningar som avslagits av 

byggnadsnämnden. Det är därför svårt att göra en jämförelse mellan bifalls- och 

avslagsbeslut. Vi anser att det bör det vara bättre motiveringar vid avslag eftersom 

beslutet går någon emot. Samtidigt bör det också vara väl motiverade beslut när lovet 

beviljas och beslutet går annan part emot.  

 

I många av de undersökta bygglovsbesluten finns endast en enkel mening om att 

byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan. Exempel på detta finns i beslut DL 

BL 05-1260 från Helsingborg stad. Ofta anges att förutsättningar för beviljandet finns 

i 9 kap 33 § PBL utan närmare motivering av vilka avsteg som görs från 

förutsättningarna i 9 kap 30–32 a §§ PBL eller vilka grunder som är uppfyllda. Även 

om skälen för beslutet finns med, är det ofta kortfattade meningar som bara hänvisar 

till relevanta paragrafer utan vidare motivering. Som stöd för besluten citeras ibland 

även den aktuella lagtext som ligger till grund för beslutet. Beslutsgrunderna är ofta att 

åtgärden är av tillfällig karaktär och ibland påpekas att planläggning pågår för 

permanent byggnation i andra delar av kommunen.  
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I flertalet beslut av byggnadsnämnden är det svårt att utläsa varför ett tidsbegränsat 

bygglov beviljats istället för ett permanent lov. Länsstyrelsen har återförvisat flera av 

dessa ärenden för fortsatt handläggning, antingen för att motivering utelämnats eller 

för att motiveringen är felaktig. Exempel på detta kan hämtas från Tyresö kommun där 

nämnden nekat förlängning av tidsbegränsat bygglov utan att ange hur den sökta 

åtgärden inte uppfyller kraven för tidsbegränsat bygglov. Länsstyrelsen i Stockholms 

län återförvisade ärendet till nämnden.128 

 

Ett exempel på ett välmotiverat beslut kan hämtas från Halmstads kommun där beslutet 

gällde ändrad användning från kontor/industrilokal till asylboende. Byggnadsnämnden 

motiverade varför åtgärden ansågs vara av tillfällig karaktär, att det var lätt att återställa 

lokalen till ursprungligt ändamål och varför det var acceptabelt att göra avsteg från 

gällande detaljplan. Dock finns en mening i beslutet där byggnadskontoret anser att 

åtgärden kan ses som en liten avvikelse då åtgärden är av tillfällig karaktär.129 Liten 

avvikelse är enligt författarna något som kan tillåtas för att få ett permanent lov, vilket 

inte bör blandas ihop med tidsbegränsade bygglov och kriteriet om tillfällig karaktär. 

Författarnas reflektioner 

Vi har efter besök på tre olika kommuner, Halmstad, Helsingborg och Lund, fått 

uppfattningen om att det finns för lite resurser på bygglovsenheter i allmänhet. Detta 

kan leda till att handläggarna i vissa fall där de bedömer eller tror att bygglovet inte 

kommer överklagas, endast skriver en kortfattad motivering. I mer komplicerade fall 

där det finns en risk att beslutet överklagas är de mer utförliga i sitt beslut.  

 

5.1.2 Domstol 

Motiveringskrav för domstolar finns i lagen (1996:242) om domstolsärenden, och i 30 

§ FPL, vilket är likalydande som 20 § FL (som gäller för byggnadsnämnder). 

Författarnas uppfattning efter genomgång av cirka 70 domslut från länsstyrelsen, mark- 

och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen är att beslutsgrunderna oftast 

är bättre motiverade än besluten från byggnadsnämnderna. Enligt officialprincipen är 

myndigheterna ansvariga för att ett ärende blir ordentligt utrett. Därför återförvisar 

ibland högre instanser ärenden tillbaka till byggnadsnämnder för vidare utredning. 

 

När grannar överklagar bygglov handlar det ofta om att det inte tycker att de har fått 

tillräckligt med information från kommunen. Länsstyrelsen har som andra instans 

uppgiften att konstatera om det klagande har klagorätt eller inte. Överklaganden från 

parter som saknar klagorätt avslås. Exempel på detta kan hämtas från Norrköping där 

en klagande ansåg att hon inte hade fått information om uppförandet av paviljonger. 

Hon ansåg sig vara närmast berörd granne och därför skulle ha fått information. 

Länsstyrelsen avslog överklagande med stöd av 22 § FL, då klagandens fastighet låg 

för långt bort (310 meter) från byggnationen för att kunna anses berörd.130  

 

                                                      
128 Länsstyrelsen Stockholm, Dnr 40322-11232-2014 
129 Halmstad kommun, BN 2015-001720 
130 Länsstyrelsen Östergötland, Dnr 403-13129-15 
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När domstolar avslår beviljade bygglov handlar det ofta om att kriterierna om 

tidsbegränsning eller tillfällig karaktär inte är uppfyllda. I Sigtuna beviljades 

tidsbegränsat bygglov för transitboende. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan om 

bygglov med motiveringen att det saknades utredning om hur länge behovet av 

transitboendet kommer att kvarstå samt utredning om hur behovet kommer att 

tillgodoses på annan plats i framtiden. I samma dom understryker mark- och 

miljödomstolen att det är mycket angeläget att ordna bostäder för asylsökande men att 

detta inte innebär att lag och etablerad praxis kan åsidosättas.131 

 

När det gäller tillfälliga anläggningsboenden är det vanligt att grannar överklagar på 

grund av otrygghet, störningar eller riskmoment. De flesta av dessa överklaganden 

avslås med hänvisning till att olägenheterna inte är betydande i plan- och bygglagens 

mening (2 kap 9 §). Detta aktualiserades i ett mål från Nora kommun. 

Byggnadsnämnden beviljade ett fem-årigt tidsbegränsat bygglov för ett asylboende för 

ensamkommande flyktingbarn. Då den aktuella platsen användes av barn och 

ungdomar var många föräldrar rädda och oroliga för deras barns trygghet och säkerhet. 

Klaganden anför att asylboenden medför problem som misshandel, mord och rån. 

Länsstyrelsen bedömde att åtgärden inte kunde anses ha sådan påverkan på 

omgivningen så att det medförde fara för människor hälsa eller säkerhet och inte heller 

andra betydande olägenheter i plan- och bygglagens mening.132 

 

Om en åtgärd är tidsbegränsad eller permanent kan bedömas genom uppställning av ett 

visst antal kriterier så som behov, framtida planläggning eller möjlighet till 

återställande. Huruvida plan- och bygglagens andra kapitel ska hanteras i 

bedömningarna är svårare. Enligt förarbetena bör en tidsbegränsad åtgärd inte innebära 

sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. Någon konkret vägledning om 

avsteg från 2 kap PBL vid bedömning av tidsbegränsade bygglov finns inte. 

 

5.2 Överklagandegrunder 

Under 2015 fattades cirka 100 000 beslut om lov och förhandsbesked i Sveriges 

byggnadsnämnder. Cirka tre procent av dessa ärenden överklagades till länsstyrelsen, 

vilket indikerade på en nedåtgående trend sedan 2013. Andelen överklagade beslut som 

upphävdes av länsstyrelsen var över 20 procent.133  

 

I diagrammet nedan visas antalet beslut som upphävts av länsstyrelsen och anledningen 

till varför de upphävts. Observera att denna statistik omfattar alla former av lov och 

förhandsbesked, inte bara de tidsbegränsade. Statistiken är hämtad från Boverket. Det 

saknas motsvarande sammanställning för enbart upphävande av tidsbegränsade 

bygglov. 

 

 

                                                      
131 MMD P 3933-15 
132 Länsstyrelsen Örebro län, Dnr 403-560-2016 
133 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Överklagade beslut om förhandsbesked och lov  
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Figur 5 ovan visar att de flesta upphävanden beror på att bygglovet strider mot 

detaljplanens bestämmelser. Av de 142 ärendena som stred mot detaljplan kunde 115 

inte anses som en liten eller mindre avvikelse. I 124 av ärendena saknade kommunen 

giltiga grunder för avslag.  

 

5.2.1 Överklagandegrunder tidsbegränsade bygglov 

I arbetet har 42 lovärenden som överklagats till länsstyrelsen studerats för att få en bild 

av vad sakägare har åberopat för överklagandegrunder. Överklagandena har gällt 

tidsbegränsade bygglov för olika former av boenden. Ärendena har bland annat handlat 

om nybyggnation, uppförande av moduler och ändrad användning. Sakägarnas 

överklagandegrunder presenteras i text nedan. Tabell 4 nedan visar en översiktlig 

förenklad bild av vad sakägarna, det vill säga grannarnas, överklagandegrunder är och 

vilka som är de vanligast förekommande.  

 

 

 

 

Figur 5. Antal upphävda beslut 2012-2015 inom och utom detaljplanelagt område som inte 

uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen. Figur hämtad från Länsstyrelsernas svar på 

Boverkets Plan- och byggenkät 2015. Illustration: Isabelle Ripa, Boverket 
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Tabell 4. Användningsfrekvens av överklagandegrunder vid överklagande av tidsbegränsade 

bygglovsbeslut rörande boenden 

 

Överklagandegrund 

Användnings-

frekvens 

Buller/oljud  9 

Ej tillfällig karaktär 12 

Felaktig hantering av kommunen 10 

Strider mot detaljplan/detaljplan krävs 16 

Störande för befintlig verksamhet 6 

Säkerhet/otrygghet 6 

Värdesänkande 5 

 

 

Många av överklagandena handlar om att åtgärden strider mot detaljplan och att 

klaganden anser att en ny plan är nödvändig. Att åtgärden är planstridig är en vanlig 

anledning till att ett permanent bygglov inte kan beviljas och att ett tidsbegränsat 

bygglov prövas istället. När det gäller större byggnationer av till exempel 

studentbostäder eller asylboenden är det många överklaganden som anser att åtgärden 

inte är av tillfällig karaktär. Både på grund av omfattande byggnationer och på grund 

av att behovet av nya bostäder inte är tillfälligt.  

 

Många klaganden anser också att de blivit felaktigt behandlade av kommunen eller att 

kommunen missat viktiga bedömningsgrunder i sitt beviljande. Ofta påpekar grannar 

att de borde omfattats av kommunens underrättelseplikt och därmed givits klagorätt. I 

flertalet fall visar det dock sig att de klagande inte omfattats av klagorätt enligt 13 kap 

8 § PBL som hänvisar till 22 § FL. Om det anses att kommunen gjort handläggningsfel 

återförvisas ärendet till byggnadsnämnden för ny handläggning  

 

De allra flesta överklagandena handlar om att placeringen av åtgärden är olämpligt 

antingen på grund av stads- eller landskapsbilden förfulas, att placeringen av åtgärden 

är för nära en fastighetsgräns, att byggnationen skymmer ljusinsläpp eller att insynen 

ökar. Många av dessa överklaganden bortser domstolen från eftersom det mycket sällan 

är sådana betydande olägenheter som avses i plan- och bygglagen. Eftersom åtgärden 

bara ska bestå under en begränsad tid får ovan nämnda olägenheter accepteras till 

förmån för samhällets behov av byggnation.  

 

Av de 42 genomgångna överklaganden var det 5 ansökningar som fått avslag hos 

byggnadsnämnden och sedan överklagats av sökanden. De som fått avslag på ansökan 

hos byggnadsnämnden har andra överklagandegrunder vid överklagande till 

länsstyrelsen. Då hävdar klaganden ofta att åtgärden visst är tidsbegränsad och 

uppfyller förutsättningarna i 9 kap 33 § PBL. Vid avslag på ansökan om förlängning är 

en vanlig motivering att den sökande tidigare fått beviljat tidsbegränsat lov och att 

samma förutsättningar fortfarande föreligger. Det förekommer även yrkanden om att 

åtgärden inte innebär störande moment för omgivningen.  
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6 Rättspraxis 

I detta kapitel redovisas rättsfall som berör tidsbegränsade bygglov för olika åtgärder. 

Då det endast är högsta instans bedömning som är vägledande har underinstansernas 

bedömningar i de allra flesta fall utelämnats. Flera av rättsfallen rör inte boenden, men 

bedömningsgrunderna kan tillämpas för andra ändamål. 

 

I svensk rätt har domstolar ingen formell skyldighet att följa etablerad rättspraxis, det 

vill säga att vi inte tillämpar någon stare decesis-princip. Domstolarna bryter sällan mot 

praxis utan mycket starka skäl. Mark- och miljödomstolarna bildades i maj 2011 och 

ersatte bland annat de tidigare fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna. Mark- och 

miljödomstolarna handlägger mål om miljöfrågor, fastighetsbildning samt plan- och 

byggärenden.134  

 

Mark- och miljööverdomstolen anses vara prejudikatinstans och har möjligheten att 

skapa nya ventiler för tidsbegränsade bygglov. Dessa ventilbeslut kan överklagas till 

Högsta domstolen. De avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen samt Högsta 

domstolen som anses ha en särskild betydelse som vägledning för underinstansernas 

bedömning samlas på Sveriges Domstolars hemsida.135 Få av de redovisade rättsfallen 

nedan har nått denna nivå. De anses ändå vara vägledande inom aktuellt ämne. För en 

mer utförlig redovisning har även domar från kammarrätten tagits med i redovisningen.  

 

Kapitelindelningen har gjorts efter vad som kan utläsas vara det domstolen anser vara 

knäckfrågan i fallet. Många av rättsfallen passar in i flera kapitel då domstolen oftast 

gör en samlad bedömning utifrån flera bedömningsgrunder.  

 

6.1 Tillfällig karaktär 

I lagkommentarer och förarbeten till plan- och bygglagen framhävs att behovet av 

åtgärden ska vara tillfälligt och därmed tidsbegränsat för att ett tidsbegränsat bygglov 

ska kunna beviljas. Den sökta åtgärden ska enligt praxis vara av tillfällig karaktär, 

vilket bland annat innebär att den praktiskt och ekonomiskt ska vara rimlig att avveckla 

inom den för lovet avsedda tiden.136 I avgörandet RÅ 1994 ref. 13 uttalade 

Regeringsrätten följande: 

 

”Som ett grundläggande krav gäller emellertid att den avsedda 

åtgärden verkligen är tillfällig. Det är naturligtvis därvid inte 

tillräckligt, att i ansökningen endast avser en begränsad period, som 

ryms inom den i 8 kap. 14 § andra stycket föreskrivna maximitiden.  

 

Omständigheterna måste också vara sådana, att åtgärdens provisoriska 

karaktär med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska 

                                                      
134 Sveriges Domstolar (2016) Mark- och miljödomstol  
135 Sveriges Domstolar (2015) Vägledande avgöranden 
136 Prop. 2006/07:122 s. 53 
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möjligheterna att återgå till ett planenligt användningssätt framstår som 

reell.” 

 

Målet gällde ett tillfälligt bygglov (idag med benämningen tidsbegränsat) för 

inrättandet av en förskola i ett bostadshus under en tioårsperiod. Byggnadsnämnden i 

Malmö kommun beviljade det tillfälliga bygglovet med motiveringen att det rådde stor 

brist på förskoleplatser. Lovet beviljades trots att planen, som enligt 17 kap 4 § ÄPBL 

gällde som detaljplan, angav att området endast fick användas för bostadsändamål. 

Regeringsrätten fastställde byggnadsnämndens beslut om beviljat tidsbegränsat 

bygglov med motiveringen enligt ovan. Detta uttalande har sedan legat till grund för 

efterföljande bedömningar i liknande mål.   

Restaurangverksamhet inte tillfällig, MÖD P 11590-13 

Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte tidsbegränsat bygglov för en 

restaurangbyggnad på strandpromenaden i Helsingborg. Uppförandet av restaurangen 

stred mot gällande detaljplan, som angav allmän plats. Verksamheten skulle endast 

bedrivas under sommarmånaderna och således ansågs kravet om tidsbegränsning 

uppfyllt. Byggnaden var även förhållandevis lätt att nedmontera. Dock innebar inte 

förhållandet att verksamheten skulle bedrivas säsongsvis att åtgärden skulle anses vara 

tillfällig, behovet ansågs vara av stadigvarande karaktär. Sammantaget fann Mark- och 

miljööverdomstolen att åtgärden inte var av tillfällig karaktär och tidsbegränsat 

bygglov kunde därför inte beviljas.  

Förskoleverksamhet – permanent avsikt? MÖD P 10863-11 

Ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till förskola 

beviljades av byggnadsnämnden i Örebro kommun. Frågan i målet var om avsikten 

med förskoleverksamheten var permanent eller ej.  

 

Eftersom hyresgästen som skulle driva verksamheten drog sig ur när hyresvärden inte 

bemötte de kostnader som en ombyggnad för lämpligt ändamål medförde, ansåg Mark- 

och miljööverdomstolen att avsikten med verksamheten varit mer varaktig än vad 

ansökan avsåg och avslog därmed ansökan.  

 

6.2 Tillfälligt behov 

Det är sökanden som ska visa att behovet av åtgärden är tillfälligt för att ett 

tidsbegränsat lov ska kunna beviljas. I kapitel 4.5 Exempel på problematik ovan 

redovisas tre domar från mark- och miljödomstolen där det varit kommunens ansvar att 

visa att behovet av studentbostäder på den aktuella platsen varit tillfällig. I ovan 

nämnda fall har ansvaret hamnat på kommunen då det finns ett kommunalt 

bostadsförsörjningsansvar.137 Nedan följer fyra fall där enskilde sökande inte kunnat 

visa på att åtgärden uppfyllt ett tillfälligt behov. 

 

                                                      
137 Se kapitel 2.1 Plansystemet 
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Förlängning av tidsbegränsat lov, MÖD P 7853-13 

Ansökan gällde förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för en ändrad användning. 

Ändringen innebar att en del av ett enbostadshus togs i anspråk för väsentligt annat 

ändamål, vårdändamål, än det som byggnaden senast använts för, bostad. Bolaget som 

bedrev verksamheten på fastigheten hade vid ansökan inte anfört något som tydde på 

att åtgärden skulle vara tillfällig. Dessutom hade permanent lov sökts för andra 

anordningar som behövdes för den nya användningen av fastigheten. Sammantaget 

fann Mark- och miljööverdomstolen att det inte var visat att åtgärden var tillfällig och 

det tidsbegränsade bygglovet upphävdes istället för att förlängas. 

Containrar - inget tillfälligt behov, MÖD P 3676-13 

Byggnadsnämnden i Mora kommun beslutade att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem 

år för uppställda containrar. Uppställningen stred mot gällande detaljplan och medförde 

olägenheter i form av skymd sikt. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godtog 

det tidsbegränsade lovet då containrarna till sin natur var enkla att forsla bort. Mark- 

och miljööverdomstolen instämde i bedömningen att det var enkelt att återställa 

fastigheten till ett mer planenligt användningssätt. Men då bolaget som nyttjade 

containrarna anförde att de var nödvändiga för verksamhetens fortsättning ansåg Mark- 

och miljööverdomstolen att behovet presenterats som beständigt över tid. Eftersom 

någon alternativ framtida lösning inte presenterats var det inte visat att behovet av den 

sökta åtgärden enbart var tillfällig och bygglovsbeslutet upphävdes. 

Lagertält - inget tillfälligt behov, MÖD P 1281-15 

I likhet med ovanstående fall beviljade byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun ett 

bolags ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält under fem år. Vid 

byggnadsnämndens beviljande stred åtgärden mot detaljplanen vad gällande 

byggnadshöjd, minsta avstånd till fastighetsgränsen samt bebyggande av prickmark. 

När målet kom upp till Mark- och miljööverdomstolen hade en ny detaljplan antagits 

för området. Den aktuella åtgärden, industri, stred nu mot den nya detaljplanens 

användning om bostäder, förskola och centrumverksamhet. Bolagets anförande om att 

tältet var tillfälligt i avvaktan på genomförande av detaljplan och att det skulle rivas när 

det inte längre användes, ansågs inte vara en tillräcklig precisering om när behovet av 

tältet skulle komma att upphöra. Mark- och miljööverdomstolen fann att behovet av 

åtgärden var beständigt över tid och att förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat 

bygglov saknades. 

Tältpaviljong vid behov av större utrymme, MÖD P 6220-13 

Byggnadsnämnden i Norrköpings kommun beviljade tidsbegränsat bygglov för en 

tältpaviljong. Åtgärden avvek från detaljplanens bestämmelser avseende maximal 

tillåten byggyta. Tältpaviljongen användes av ett segelsällskap då föreningens 

huvudbyggnad inte räckte till. Tältpaviljongen hade använts varje sommarsäsong i fyra 

års tid. Mark och miljööverdomstolens ansåg att segelsällskapets behov av större 

utrymme var beständigt över tid och att det i målet inte var visat att behovet av den 

sökta åtgärden enbart var tillfälligt. Därför förelåg inte förutsättningar att bevilja 

tidsbegränsat bygglov, varvid bygglovsbeslutet upphävdes. 
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6.3 Begränsad tid 

Förhållandet att åtgärden är lätt demonterbar eller lätt att flytta medför inte att åtgärden 

ska anses vara tillfällig om det samtidigt framgår att behovet inte är tidsbegränsat. Detta 

är en motivering som domstolarna ofta återkommer till vid bedömning av en åtgärds 

tidsbegränsning. Hänvisningar görs då ofta till Regeringsrättens uttalande i RÅ 1994 

ref. 13 och RÅ 1998 not 92. 

Surfshop – användning under begränsad tid? KamR 1973-10  

Ett mål från kammarrätten hanterar kriteriet om begränsad tid vad gäller tidsbegränsade 

bygglov. Målet handlade om en etablering av en surfshop i en befintlig lokal på en 

fastighet som enligt detaljplan var avsedd att användas för bostadsändamål. 

Byggnadsnämnden i Motala kommun beviljade ett tidsbegränsat bygglov för ändrat 

användningssätt från bostadsändamål till handels- och idrottsändamål, i strid mot 

gällande detaljplan. Kammarrätten beslutade senare att upphäva det tidsbegränsade 

bygglovet eftersom det inte var visat att surfshopen var av tillfällig karaktär. I 

kommunens detaljplaneprogram för området angavs att det var angeläget att den 

verksamhet som fanns på aktuell fastighet, surfshopen, skulle vara kvar och utvecklas. 

Det var således inte fråga om någon åtgärd som endast skulle pågå under en begränsad 

tid, varvid ett tidsbegränsat bygglov inte kunde beviljas. 

Hur räknas tiden vid förlängning? KamR 4956-10 

Frågan om hur tiden ska räknas vid förlängning av tidsbegränsade bygglov prövades i 

kammarrätten 2011. Målet rörde en skola där tidsbegränsat bygglov var beviljat för 20 

år i enlighet med äldre plan- och bygglagen och frågan var huruvida lovet kunde 

förlängas i ytterligare tre år. Detaljplanen angav ändamålet bostäder. Kammarrätten, i 

enlighet med förvaltningsrätten, ansåg att tiden en åtgärd har haft tidsbegränsat lov för 

måste beaktas vid ansökan om förlängning. Eftersom åtgärden haft tillfälligt lov i totalt 

20 år, vilket var den maximala tid som gällde när lovet gavs, kunde en förlängning inte 

medges. 

Parkering i avvaktan på planenlig bebyggelse, MÖD P 10625-13 

I Nynäshamns kommun beviljades ett tidsbegränsat bygglov för anläggande av 

parkering i avvaktan på detaljplaneenlig bebyggelse. Parkeringsplatserna var avsedda 

att tillgodose ett tillfälligt behov då det fanns temporära lokaler för förskoleverksamhet 

i anslutning till aktuell plats. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att kommunens 

planer för planenlig bebyggelse var reella och att åtgärden därför var att bedöma som 

tillfällig.  

Bevis om begränsad tid saknades, KamR 6865-07 

Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun beviljade ett tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av uthyrningsstugor. Åtgärden stred mot gällande detaljplan som angav att 

området var avsett för bostadsändamål. Kammarrätten menade att det i ansökan inte 

framhållits något som skulle tyda på att byggnationen bara skulle behållas under en 

begränsad tid. Endast den omständighet att åtgärden var planstridig och 

byggnadsnämnden tidsbegränsat åtgärden medförde inte att åtgärden var att betrakta 
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som tillfällig. Någon förutsättning för att bevilja tidsbegränsat bygglov förelåg därför 

inte.   

 

6.4 Framtida lösningar 

Citatet är hämtat från Mark- och miljööverdomstolens mål P 7678-13 som beskrivs 

utförligare nedan: 

 

"Eftersom det inte finns något i kommunens beslut som visar att man har 

en konkret plan kring hur man ska tillgodose behovet av 

återvinningsstationer i det aktuella området i framtiden så har man 

heller inte visat att behovet är tillfälligt. Kommunen har heller inte 

redovisat några alternativa placeringar för återvinningsstationen och 

Mark‐  och miljööverdomstolen finner därför sammantaget att det inte 

finns förutsättningar för att meddela tidsbegränsat bygglov, och att 

beslutet därför ska upphävas."  

 

För att kunna betrakta behovet av den sökta åtgärden som tillfälligt måste den 

alternativa lösningen presenteras så konkret att det går att bedöma att behovet av den 

sökta åtgärden kommer att upphöra. Rättsfallen i detta avsnitt visar vilka krav Mark- 

och miljööverdomstolen ställer på framtida planläggning för att det ska visas att 

behovet är tillfälligt.  

Återvinningsstation – långsiktigt behov, MÖD P 7678-13 

Målet gällde ett tidsbegränsat bygglov för en återvinningsstation i Örebro kommun. 

Åtgärden stred mot detaljplanen som angav ändamålet allmän plats. Bolaget menade 

att placeringen var tillfällig i avvaktan på en permanent plats och att de tillsammans 

med kommunen ansträngt sig för att hitta en permanent lösning. I kommunens beslut 

om lov saknades uppgifter som visade på en konkret plan för framtiden. Inga andra 

konkreta alternativ eller framtida lösningar har presenterats av kommunen eller bolaget. 

I Mark- och miljööverdomstolen konstaterades att syftet med återvinningsstationen är 

långsiktig, eftersom det alltid finns behov av avfallshantering. Att kommunen har 

underlåtit motiveringar som gjort det trovärdigt att betrakta behovet som tillfälligt, 

medförde att behovet av åtgärden framstod som beständig över tid, varvid Mark- och 

miljööverdomstolen upphävde bygglovsbeslutet.  

Pågående detaljplanering i kommunen, MÖD P 8860-14 

Nacka kommun beviljades tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tio stycken 

genomgångsbostäder inklusive förråd, bullerplank och parkeringsplatser. Då 

byggnationerna stred mot detaljplanens bestämmelser kunde ett permanent bygglov 

inte beviljas.  Mark- och miljööverdomstolen menade, till skillnad från länsstyrelsen 

och mark- och miljödomstolen, att det fanns ett stort och ökande behov av 

genomgångsbostäder och att eftersom kommunen arbetade med detaljplaner för 

permanenta lösningar i andra delar av kommunen, var det visat att det fanns en framtida 

konkret lösning. Då behovet av den ansökta åtgärden på den aktuella platsen kunde 

visas tillfälligt beviljades tidsbegränsat lov.  
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Fotbollstält – tillfälligt behov? MÖD P 7171-14 

Byggnadsnämnden i Danderyds kommun beviljade ett tidsbegränsat bygglov för 

fotbollstält. Frågan i målet var om det var möjligt att betrakta den sökta åtgärden som 

tillfällig. Enligt Mark- och miljööverdomstolen saknades det i byggnadsnämndens 

beslut uppgifter som visade att behovet av fotbollstältet på den aktuella platsen var 

tillfälligt. Eftersom uppgifter om en konkret och långsiktig framtidsplan om att 

tillgodose behovet av en fotbollshall saknades, kunde det inte bedömas om, och i så fall 

när, behovet av tältet på den aktuella platsen skulle komma att upphöra. Således 

saknades förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov. 

Nybyggnation av pelletspanna – stadigvarande karaktär? MÖD P 6797-15 

I Åre ansökte ett bolag om ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnation av en 

pelletspanna. Åtgärden stred mot gällande detaljplan, dels på grund av att anläggningen 

delvis var placerad på prickmark, dels eftersom maximal byggnadshöjd överskreds. 

Efter flera överklaganden utvecklade bolaget sin talan i Mark- och miljööverdomstolen 

och anförde att byggnaden inte var av stadigvarande karaktär eftersom de sedan 

anläggningen togs i drift undersökt möjligheten till en permanent lösning på en annan 

plats. Vidare kunde de visa att denna plats nu var funnen och att de fått ett positivt 

förhandsbesked avseende nybyggnation på denna plats. De kunde även visa uppgifter 

på att projektering pågick och att planerad idrifttagning skulle ske under kommande år. 

De förtydligade även att behovet av anläggningen endast fanns under en begränsad tid 

eftersom behovet skulle upphöra när den permanenta anläggningen var färdigställd.  

 

Mark- och miljööverdomstolen bedömde att uppgifterna var tillräckligt konkreta för att 

kunna konstatera att behovet endast var tillfälligt och lät därmed det beviljade 

bygglovet kvarstå. 

 

6.5 Påverkan på omgivningen 

Hur 2 kap PBL ska hanteras vid bedömningen av tidsbegränsade bygglov är något 

oklart. I förarbetena diskuteras att människor hälsa och säkerhet inte får äventyras vid 

beviljande av lov. Det anges också att det är byggnadsnämndens ansvar att verka för 

en god och estetiska tilltalande stads- och landskapsmiljö. Hur detta ska tillämpas visas 

exempel på i nedanstående rättsfall.  

Pariserhjul – KamR 7866-09 

Byggnadsnämnden i Göteborgs stad beviljade ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 

av en nöjespark med ett 50 meter högt pariserhjul mitt i centrala Göteborg.  Området 

där pariserhjulet skulle placeras var enligt detaljplanen ett trafikområde, vilket innebar 

att åtgärden stred mot planen. Dock innebar ändamålet trafik att området redan utstod 

ett visst mått störningar i form av buller, nedskräpning och ljus.  

 

I 3 kap 1 och 2 §§ ÄPBL framgick att byggnader skulle utformas och placeras på ett 

sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden. Byggnadens 

utformning och placering skulle inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. 
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Även om attraktionen inte bedömdes vara lämplig i ett längre perspektiv, ansågs den 

genom sin placering aktivera platsen och skapa rörelsestråk som skulle kunna gynna en 

framtida utveckling i området. Med denna motivering beviljade byggnadsnämnden det 

tidsbegränsade bygglovet.  

 

Omfattande utredningar gjordes gällande bland annat buller, skakningar, utsikt, insyn 

och nedskräpning. Trots att dessa utredningar tydde på störningar för omgivningen 

kunde störningarna inte anses utgöra betydande olägenhet för de kringboende. 

Eftersom avsikten med åtgärden var att under en begränsad tid sätta fokus på ett område 

i utveckling instämde Mark- och miljööverdomstolen i byggnadsnämndens bedömning. 

De menade dessutom att pariserhjulet var lätt demonterbart eftersom det tidigare 

monterats upp och ned, vilket visade att det var både praktiskt och ekonomiskt rimligt 

att attraktionen skulle avvecklas inom den avsedda tiden.  

Pråm - påverkan på stadsbilden, MÖD P 2701-15 

Då en pråms ursprungliga förtöjningsplats var i behov av renovering ansöktes det om 

ett tidsbegränsat bygglov för förtöjning vid en annan kaj. Ansökan avslogs av 

byggnadsnämnden eftersom placeringen ansågs olämplig och skulle ge ett negativt 

intryck i stadsbilden.  

 

Enligt de förutsättningar som framkom i målet fanns inga konkreta eller långsiktiga 

planer för hur behovet av förtöjning i framtiden och på en annan plats skulle kunna 

tillgodoses. Då nämndens skäl i huvudsak gällde påverkan på stadsbilden gjorde Mark- 

och miljööverdomstolen en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 

Domstolen ansåg att nämnden haft tillräckliga skäl att avslå ansökan då placeringen 

inte var lämplig med hänsyn till påverkan på stadsbilden.  

 

6.6 Kommunens handläggning 

Kommunens handlingsfrihet, RÅ 1991 not 162 

I Båstads kommun beviljades tidsbegränsat bygglov för uppställning av ett 

vindkraftverk som försöksanläggning. Överklagandena handlade framförallt om 

bullerstörningar och att anläggandet hindrade framtida utnyttjande av klagandens tomt. 

Regeringsrätten ansåg inte att byggnadsnämnden hade överskridit sin handlingsfrihet 

rörande beviljandet av lovet. Regeringsrätten gjorde följande uttalande som senare har 

legat till grund för andra bedömningar:   

 

”Här av får den slutsatsen dras att en betydande handlingsfrihet 

lämnats åt de beslutsfattande myndigheterna, i första hand 

byggnadsnämnden, vid prövning av ansökningar om tillfälliga bygglov 

och att gränserna för handlingsfriheten inte kan bestämmas med någon 

exakthet. I fall där myndigheterna lämnats viss handlingsfrihet vid 

beslutsfattandet har regeringsrätten, med stöd av uttalanden i 

förarbetena till lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa 

förvaltningsbeslut, funnit att rättsprövningen skall omfatta frågan om 
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beslutet ryms inom handlingsfriheten (se t ex RÅ 1989 ref 95). 

Regeringsrätten finner att den lämplighetsbedömning som skall göras 

enligt 8 kap 14 § PBL bör innefatta en avvägning mellan de intressen 

som talar för åtgärden och de motstående allmänna och andra intressen 

som skyddas av PBL eller annan lagstiftning.” 

 

Fel i handläggning, MÖD P 9993-15  

Kommunstyrelsen i Burlövs kommun ansökte om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 

av boendemoduler. Byggnadsnämnden beviljade bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL. 

Modulerna var tänkta till boende för ensamkommande flyktingbarn som saknar 

vårdnadshavare i Sverige. Ingen vård eller behandling skulle ske inom anläggningen. 

Mark- och miljööverdomstolen bedömde utifrån detta att det huvudsakliga ändamålet 

med verksamheten var boende och att användningen därmed avvek från gällande 

detaljplan, som angav allmänt ändamål. Avvikelsen kunde inte ses som en liten 

avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL. Således kunde inte permanent bygglov ges för den 

sökta åtgärden.  

 

Mark- och miljödomstolen ansåg att behovet på den aktuella platsen var tillfälligt då 

modulerna var förhållandevis lätta att nedmontera och kommunen samtidigt sökte 

mycket aktivt efter mer lämpliga platser för boende. Inga omständigheter som skulle 

kunna medföra att tidsbegränsat lov inte kunde beviljas framkom. Då åtgärden var 

planstridig borde byggnadsnämnden gett sakägare tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Att byggnadsnämnden inte hade gjort detta ansågs vara ett så allvarligt formellt fel i 

ärendehanteringen att målet återförvisades till byggnadsnämnden för fortsatt 

handläggning.   
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7 Bostäder med tidsbegränsade bygglov 

När vi undersökt tidsbegränsade bygglov för bostäder framkom att det oftast gäller 

olika former av kategoriboenden. För att kunna göra en hållbarhetsanalys kring detta 

följer i kapitlet en genomgång av olika former av kategoriboenden samt vilka regler i 

plan- och bygglagen som är tillämpliga på dessa samt från vilka regler som avsteg får 

göras. När bygglov prövas för olika former av kategoriboenden är det vad som kommer 

att försiggå inom fastigheten som ska ligga till grund för beslutet, inte vad 

verksamheten kallas. Vid genomgång av bygglovshandlingar visade det sig att ansökan 

oftast endast innehöll en kort namn på åtgärden, till exempel asylboende eller HVB-

hem. Ibland bifogades även en verksamhetsbeskrivning där utförligare motivering och 

avsikter presenterades. Det var i dessa fall lättare att se vilka beslutsgrunder kommunen 

motiverat sitt beslut på. Det får förutsättas att vid avsaknad av verksamhetsbeskrivning 

måste handläggaren på annat sätt ha tillgodosett sig denna information. 

 

Det finns flera sorters kategoriboenden, till exempel ungdoms-, student-, äldrebostäder 

och anläggningsboenden. Kategoriboenden innebär begränsningar gentemot 

hyresgästen i någon form. Ungdomsbostäder begränsas till exempel av åldern och 

allergibostäder av fysiska begränsningar. Besittningsskyddet för dessa 

kategoriboenden är inte klart reglerade i hyreslagen.138 

 

Kategoriboende som boendeform kan ibland uppfattas som negativt eftersom det 

genererar en uppdelad samhällsstruktur. Samtidigt kan kategoriboenden fylla en viktig 

funktion för människor med speciella behov under begränsad period. Ofta byggs 

kategoribostäder med unga som målgrupp. På de ungas bostadsmarknad är det vanligt 

med missförhållanden. Till SOU 2007:014 Renovering av bostadsmarknad efterlyses! 

Om ungas möjligheter till en egen bostad intervjuades unga, ungas företrädande och 

andra på bostadsmarknaden. Dessa intervjuer visade att det var vanligt förekommande 

med svarta pengar och olagliga överhyror på andrahandsbostadsmarknaden.139 

 

Ett annat problem med kategoriboende är att även om förstahandskontakt erhålls ges 

inte besittningsrätt eftersom det finns en reglering som gör att boendet inte blir 

permanent på obegränsad framtid. Om den boende till exempel blir för gammal för ett 

ungdomsboende eller inte längre studerar måste hen lämna sin bostad.  

 

När det gäller den tillfälliga karaktären av olika kategoriboenden, till exempel 

studentbostäder och genomgångsbostäder, är det inte själva bostadsbehovet som är 

tillfälligt utan behovet av åtgärden på den aktuella platsen. När det gäller 

genomgångsbostäder för asylsökanden kan man inte heller, rent teoretiskt, säga att det 

är ett tillfälligt behov. Även om domstolarna, för att lösa en akut kris, har följt teorin 

att det är ett tillfälligt akut behov som behöver lösas. Det går inte att veta hur 

befolkningsströmmarna till Sverige kommer att se ut i framtiden, även om prognoser 

säger att det kommer att komma färre människor framöver. 

                                                      
138 Tillrooth (2005) Begränsningar i besittningsskyddet för studentbostad 
139 SOU 2007:014 
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7.1 Små bostäder, ungdoms- och studentboenden 

Ett slags kategoriboende som uppförs eller inrättas med tidsbegränsade bygglov är 

studentboenden. Hög omflyttning och begränsade ekonomiska resurser hos hyresgästen 

i kombination med stränga regler och samma ekonomiska förutsättningar som vid 

förvaltning av vanliga hyresrätter, ställer särskilda krav på förvaltningen. Enligt 

Lantmäteriet är en studentbostad en bostad som är varaktig för studerande vid 

universitet eller högskola. Det kan antingen vara ett rum i korridor eller en fullständigt 

utrustad bostad. Internat och andra elevhem vid andra typer av utbildningar räknas inte 

som studentboende.140 

 

För studentbostäder finns en inskränkning i besittningsskyddet som gör att bostaden 

inte får bli permanent. Klausuler i kontrakten som tidsbegränsar boendet och ställer 

krav på aktiva studier gör att uppsägning från hyresvärden blir giltig om den boende 

handlar i strid med något av dessa förbehåll. Enligt 12 kap 46 § 10 JB har hyresgästen 

rätt att bo kvar förutom när ”det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden 

eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet 

upphör”. När det gäller studentbostäder anses det inte bryta mot god sed om 

hyresvärden vill säga upp ett kontrakt gentemot hyresgästens, om hyresgästen inte 

uppfyller de villkor som ställts i kontraktet.141  

 

Enligt den bostadsmarknadsenkät som Boverket tillsammans med länsstyrelsen 

genomför varje år har 76 procent av landets kommuner ett underskott på bostäder för 

ungdomar. Genom generella satsningar på nyproduktion av mindre lägenheter, 

ungdomslägenheter eller ungdomshyror som avvecklas efter några år har kommunerna 

försökt att snabbt lösa underskottet. I vissa kommuner tillämpas även uthyrning med 

delade kontrakt för unga.142 

 

7.1.1 Lättnader i byggregler 

Den 1 juli 2014 trädde Boverkets ändrade byggregler i kraft. Ändringarna gjordes för 

att kunna bygga mindre bostäder, möjliggöra lättnader i kraven på studentboenden och 

för att tydliggöra reglerna. I och med de ändrade byggreglerna infördes ett nytt begrepp, 

bostäder om högst 35 kvadratmeter. I dessa små bostäder får flera funktioner samsas 

på samma plats. Det räcker att det finns plats för en säng som kan användas som soffa 

och ett bord som kan användas för både matplats och arbetsplats. Bostäderna behöver 

inte vara avskiljbara, vilket innebär att alla funktioner utom hygien får finnas i ett och 

samma rum. Utrymmen för köksinredning och förvaring får också göras mindre än i 

vanliga bostäder.143 I prop. 2013/14:59 föreslogs att avsteg från kraven på tillgänglighet 

och användbarhet vid inredning av vind skulle möjliggöras. Utskottet ansåg dock att 

det var viktigt att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 

samhället. Då begränsningen endast avsåg en begränsad mängd bostäder kunde 

                                                      
140 Lantmäteriet (2016) Lägenhetskategori  
141 Tillrooth (2005) Begränsningar i besittningsskyddet för studentbostad 
142 Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla s. 21 
143 Boverket (2014) Boverket informerar om ändringar i Boverkets byggregler den 1 juli 2014.  
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avstegen tillåtas.144 Enligt 8 kap 7 § PBL får nu avsteg från tillgängligheten och de 

tekniska egenskapskraven gällande tillgänglighet göras när en bostad om högst 35 

kvadratmeter inreds på en vind.  

 

Vad gäller studentbostäder gjordes ytterligare lättnader i utformningskraven, utöver de 

lättnader som gjordes för små bostäder om högst 35 kvadratmeter. Ännu fler funktioner 

kan samsas om samma yta och förvaringsutrymmen kan minskas ytterligare. Enligt 

Boverket får en studentbostad vara minst 16 kvadratmeter. För att öka byggandet av 

studentbostäder togs bland annat kravet på direkt dagsljus i gemensamma utrymmen 

bort och ersattes med krav på indirekt ljus. Även kravet på direkt solljus för 

studentbostäder om högst 35 kvadratmeter togs bort.145  

 

7.1.2 Konsekvenser av minskad tillgänglighet 

Boverket publicerade i november 2014, på uppdrag av regeringen, en utredning 

angående generella undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och 

användbarhet vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Som 

bakgrund för uppdraget angavs den akuta bostadsbristen som finns på vissa studieorter 

i Sverige. 

 

Enligt utredningen är det möjligt att göra avsteg från tillgänglighetskraven i 

studentbostäder så länge som de samhällsekonomiska intäkterna överstiger 

kostnaderna för en sådan förändring. I intäkterna räknas alla de positiva effekterna med, 

framförallt minskade produktionskostnader. På samma summeras de negativa 

effekterna av otillgänglighet till kostnaderna för förändringen. Det är ett omfattande 

arbete att identifiera, kvantifiera och värdera alla dessa kostnader. Byggkostnader är 

lätta att mäta då de har ett definierat pris. Det är svårare med kostnadssidan för till 

exempel diskriminering och andra inskränkningar i studenters bostäder, framförallt för 

de studenter med nedsatt orienteringsförmåga.146 Enligt ordförande Caroline Sundberg 

på Sveriges förenade studentkårer finns det ett problem att studentbostäder räknas som 

ett kategoriboende. Hon menar att det genererar bilden av att studentbostäder är en 

experimentmiljö där det är möjligt att pröva att ta bort tillgänglighet, testa att bygga 

billigare och framförallt att minimera ytor.147 

 

Att ta bort de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet är främst en fördel för 

tillverkarna eftersom det på så sätt blir billigare att producera bostäder, speciellt i 

modulform. Om det är möjligt att sänka produktionskostnaden i den grad att det 

motiverar en prissänkning gentemot kund, blir det även billigare för den byggherre som 

köper och uppför modulerna. Detta kan leda till ökat intresse av att uppföra 

studentbostäder med tidsbegränsade bygglov. Byggkostnaden är endast en faktor i det 

totala byggandet. Andra viktiga faktorer är markpriser och avskrivningstider. 

                                                      
144 Civilutskottets betänkande 2013/14:CU22 
145 Boverket (2014) Boverket informerar om ändringar i Boverkets byggregler den 1 juli 2014.  
146 Boverket (2014) Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet för studentbostäder med 

tidsbegränsat bygglov s. 32 
147 Fastighetsnytt (2016) [podcast] Studenter är också människor  
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Sammantaget är alla faktorer som påverkar byggherren att investera i nya 

studentbostäder viktiga för slutresultatet. Boverket anser att den minskade 

byggkostnaden, som undantag från de tekniska egenskapskraven skulle leda till, skulle 

vara så små att det inte skulle leda till en nämnvärd ökning av byggandet av 

studentbostäder. 

 

Att ta bort de tekniska egenskapskraven och utformningskraven skulle underlätta för 

byggandet. Eftersom det idag skiljer sig från fall till fall huruvida reglerna om 

utformningskrav ska vara uppfyllda eller inte råder en komplex hantering. Om inte 

byggherren på förhand vet vilka krav som kommer att ställas på byggnationen 

kompliceras hela lov- och byggandeprocessen. Minskade krav kan troligtvis inte leda 

till kortare handläggningstider eller någon större minskning av de administrativa 

kostnaderna. 

 

Om de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet tas bort innebär det att människor 

med nedsatt orienteringsförmåga kan få svårare att få tillgång till studentbostäder 

uppförda med tidsbegränsade bygglov. Enligt Boverket är otillgänglighet och hälsa 

starkt sammankopplade. I förlängningen kan detta innebära att studentbostäder 

uppförda med tidsbegränsade bygglov skulle vara helt otillgängliga och att en grupp i 

samhället helt skulle kunna utestängas från en del av den sociala samvaron bland 

studenter.148  

 

7.2 Tillfälligt anläggningsboende 

Det finns, som ovan nämnt, lättnader i vilka förutsättningar som ska uppfyllas vid 

uppförande och inrättande av åtgärder med tidsbegränsade bygglov. Till exempel att de 

tekniska egenskapskraven inte behöver vara uppfyllda eller att det kan tålas lite mer 

omgivningspåverkan än vid permanenta bygglov. Från och med 1 januari 2016 finns 

även lättnader i plan- och byggförordningen gällande specifikt tillfälliga 

anläggningsboenden.  

 

Lättnaderna infördes för att underlätta etableringen av anläggningsboenden för 

asylsökanden eftersom 85 procent av Sveriges kommuner uppger att de har underskott 

på bostäder för nyanlända. Då detaljplaneprocessen är komplex kan det ta lång tid från 

idé till färdig byggnad och snabbare lösningar efterfrågas.149 Ändringarna innebär att 

alla krav i plan- och bygglagen inte kommer att behöva uppfyllas för de tillfälliga 

anläggningsboendena, som är tänkta att användas under en begränsad tid, i likhet med 

förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov. I samband med införandet av 

lättnaderna skapades en definition av tillfälligt anläggningsboende i 1 kap 3 b § PBF: 

 

 

 

                                                      
148 Boverket (2014) Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet för studentbostäder med 

tidsbegränsat bygglov s. 33 
149 Remiss av promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden 
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”Med tillfälligt anläggningsboende avses i denna förordning en 

byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används 

som en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.” 150 
 

Det kan vara kostsamt och ta tid att etablera anläggningsboenden. Tanken med 

ändringarna var att det skulle bli billigare och gå snabbare att få fram bostäder. I och 

med ändringen kommer kommunerna behöva tillåta avsteg från och anpassning av 

byggkraven i plan- och byggförordningen. Kraven gällande konstruktionsdelens stadga 

och beständighet måste dock alltid vara uppfyllda. Avstegen får inte vara så omfattande 

att de boendes hälsa och säkerhet riskeras.151 De nya paragraferna återfinns i 3 kap 27–

29 §§ PBF.   

 

De nya paragraferna handlar bland annat om att kraven på hushållning med energi, 

vatten och avfall är helt undantagna. Till exempel behöver inte soprum byggas vid 

tillfälliga anläggningsboenden. Det görs också avsteg från hisskravet, ett tillfälligt 

anläggningsboende behöver inte vara försett med hiss oavsett hur många våningar det 

är. De tekniska kraven på brand, säkerhet, hygien och miljö ska kunna anpassas utifrån 

åtgärdens art, omfattning och varaktighet och skäliga avsteg ska kunna göras.  

 

Just nu råder en trend i Sverige där ett antal anläggningsboenden utsatts för anlagda 

bränder. Det råder osäkerhet hos många berörda aktörer, inte minst vad gäller 

brandskyddet i boendena. Avstegen från de tekniska kraven på brand har skapat 

diskussioner. I förslaget, promemorian Anpassade krav för tillfälliga 

anläggningsboenden, som remitterades, föreslogs att inga avsteg från brandsäkerheten 

skulle göras.152 När lagparagraferna trädde i kraft möjliggjordes det ändå att göra 

skäliga avsteg från brandsäkerhetskraven. Avstegen får inte utgöra en risk för 

människors hälsa och säkerhet. Eftersom det råder en akut brist på anläggningsboenden 

behövs ibland vissa speciella ställningstaganden för att snabbt kunna iordningsställa 

denna typ av boenden. Det är svårt att avgöra när avsteg från brandskyddet är av skälig 

omfattning. I varje enskilt fall vägs risker mot omfattningen av de arbeten som måste 

göras.153 Boverket har gett förslag på vilka avsteg som kan göras beroende på inom 

vilken verksamhetskategori boendet klassas. Förslagen gäller bland annat avsteg från 

kravet på ytskikt, utrymningsvägarnas utformning och larm.154 

 

I samband med införandet av de nya reglerna kring tillfälliga anläggningsboenden höll 

Boverket ett webbseminarium där det diskuterades huruvida det krävs bygglov eller 

inte för anläggningsboenden. En varaktig konstruktion kräver alltid bygglov. Det har 

förekommit anläggningsboenden uppförda i tältform. Ett känt och omdebatterat 

exempel var de tält som Migrationsverket och MSB (Myndigheten för samhällsskydd 

                                                      
150 SFS 2015:934 
151 Boverket (2015) [video] Ändrade regler för tillfälliga anläggningsboenden 
152 Remiss av promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden 
153 Brandskyddsföreningen (2016) Vägledning för brandskydd i boenden för asylsökande s. 12 
154 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Möjligheter till anpassningar och avsteg för 

brandskydd s. 110 
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och beredskap) uppförde i Revinge, Lunds kommun. Tälten uppfördes med bygglov 

men tält är inte av samma varaktiga konstruktion som hus. Frågan som behöver ställas 

i byggnadsnämnden är hur länge tältet är avsett att vara uppfört? Och vidare om 

baracker och moduler liknar tält eller hus? För att besvara den frågan måste hänsyn tas 

till avsikten med åtgärden i det enskilda fallet, vad är det för verksamhet som kommer 

att försiggå?155 

Författarnas reflektioner 

Utifrån motiveringen vid införandet av de särskilda undantagen i 3 kap 27–29 §§ PBF 

skulle man motsatsvis kunna anta att det är krav som annars ställs vid nybyggnation. 

Om så är fallet har inte diskuterats i någon större utsträckning vid införandet av 

undantagen. 

 

Det är märkligt att tillåta avsteg från brandskyddet, även om det bara är skäliga avsteg 

som tillåts. Det råder idag problem med anlagda bränder på anläggningsboenden och 

boendena är svåra och dyra att försäkra. Om avsteg får göras från brandskyddet ökar 

riskerna och försäkringen torde bli ännu mer kostsamma. Avsteg från brandskyddet 

borde riskera människors hälsa och säkerhet på grund av den ökade brandrisken.   

 

7.2.1 Varaktigt eller tillfälligt boende? 

Det finns i plan- och bygglagen två huvudkategorier av boenden, dels bostadsändamål 

för varaktig karaktär, dels olika typer av tillfälliga vistelseformer med verksamheter 

som bedrivs för att tillhandahålla övernattningslägenheter. De vanligaste formerna av 

tillfälliga vistelseformer är hotell, vandrarhem och campingplatser. Tillfällig vistelse är 

även en benämning på en verksamhetskategori. Olika typer av tillfälliga vistelser har 

olika särskilda krav på den tekniska utformningen. Dessa krav skiljer sig från de krav 

som ställs på byggnader för bostäder.  

 

Vissa verksamheter hamnar mellan olika verksamhetskategorier. När boende, vård och 

andra verksamheter förekommer i olika kombinationer kan det vara svårt att veta vad 

som gäller. Det är viktigt att tänka på att det inte spelar någon roll vad anläggningen 

eller verksamheten kallas utan att det är användningen och avsikten med verksamheten 

som spelar roll när bygglovsplikten bedöms.156 

 

Boverket gjorde i början av 2016 ett nytt ställningstagande gällande anläggningsboende 

i verksamheter klassade för tillfällig vistelse. Det behövs inte längre bygglov för denna 

typ av ändring, från till exempel hotell eller vandrarhem till anläggningsboende. Det 

krävs dock fortfarande bygglov om den nya verksamheten innefattar betydande 

vårdinslag när den placeras på anläggningar för tillfällig vistelse. Om 

anläggningsboenden placeras i bostäder beror bygglovsplikten på anläggningens 

omfattning. En inkvartering av två till tre personer i en bostad kräver inte bygglov, 

oavsett om det är flyktingar eller svenska medborgare. Gäller det snarare 50 stycken 

                                                      
155 Boverket (2015) [video] Bygglov eller inte för anläggningsboenden?  
156 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Bostadsändamål och olika typer av tillfällig vistelse 

s. 42 
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personer, inkvarterade på samma plats, har bostadsbegreppet lämnats och övergått till 

något mer institutionellt där bygglov således krävs.157 Ett rättsfall från kammarrätten i 

Göteborg visar på detta. En bostadsbyggnad hade tagits i anspråk för en verksamhet 

som inhyste ungdomar i ett boende med vuxenstöd. Boendet eftersträvade att i så lång 

utsträcknings som möjligt efterlikna ett traditionellt familjeboende. Frågan i målet var 

huruvida verksamheten ansågs vara ett väsentligt annat ändamål, enligt 8 kap 1 § 3 st 

ÄPBL, än det planlagda ändamålet bostad. Kammarrätten bedömde att störningarna 

inte var annorlunda än från ett vanligt familjeboende, varvid bygglov inte krävdes för 

inrättandet.158 

 

7.3 Boende med vårdinslag 

Ändamålet för vård, beteckningen D i en detaljplan, omfattar all den vårdverksamhet 

som avser människor och som bedrivs i särskilda lokaler, i både offentlig och privat 

regi. När det gäller vård av lättare karaktär, till exempel tandvård, kiropraktik eller 

fotvård kan de även gå in under andra användningar, till exempel centrum och 

handel.159 

 

Hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem, är verksamheter som bedriver 

behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.160 HVB-hem är ett brett 

samlingsnamn som inte i sig själv svarar på vad det är för verksamhet som bedrivs. Det 

finns en problematik när det gäller verksamheter som omfattar flera olika former av 

verksamheter i olika kombinationer. Har en verksamhet ett betydande vårdinslag är 

verksamheten att klassa som vård och får då endast placeras på mark som är planlagd 

för vård för att ett permanent bygglov ska kunna beviljas. Det finns ett antal rättsfall 

som visar på vad som anses vara bostad och vad som ska anses som vård, men en 

bedömning i det enskilda fallet är alltid avgörande. Nedan beskrivs två fall där det bland 

annat utretts hur stort vårdinslaget varit och hur stor omgivningspåverkan 

verksamheten förväntades ha.  

Tillbyggnad av HVB-hem, MÖD P 15-12 

Målet gällde tillbyggnad av ett HVB-hem i Enköpings kommun inom ett område där 

gällande detaljplan endast medgav bostadsändamål. Frågan i målet var huruvida 

anläggningen hade betydande vårdinslag eller om det var att anse som bostad. Bolaget 

som bedrev verksamheten ansåg att de drev ett behandlingshem, där verksamheten 

utgick från boendet. Målet med behandlingen var att klienterna skulle klara av ett eget 

boende, arbete och liv. Klienterna bodde i egna rum med egen nyckel. 

 

Enköpings kommun bedömde att verksamheten var förenlig med detaljplane-

bestämmelserna, då det ansågs vara mindre avvikelser som var förenliga med planens 

syfte. Då byggnaden inte låg inom något område för riksintresse och inte heller ansågs 

skapa olägenheter för närområdet beviljades ett permanent bygglov för verksamheten. 

                                                      
157 Boverket (2015) [video] Bygglov eller inte för anläggningsboenden? 
158 KamR 5612-04 
159 Boverket (2016) PBL Kunskapsbanken Planbestämmelser för detaljplan s. 877 
160 Inspektionen för vård och omsorg (2016) Hem för vård eller boende (HVB) 
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Mark- och miljööverdomstolen menade att en grundläggande fråga var att ta ställning 

till vilken inverkan planläggningen medför på omgivningen beroende på vilken 

verksamhet som försiggår. En samlad bedömning av verksamhetens art och omfattning 

ska ligga till grund för om åtgärden genererar omgivningspåverkan utöver vad som är 

accepterat enligt detaljplanen. 

 

I fallet fann Mark- och miljööverdomstolen att ändamålet för tillbyggnaden var den 

samma som det befintliga ändamålet som bedrivits sedan 1980-talet. De bedömde att 

det huvudsakliga ändamålet var behandling och inte boende, eftersom målet med 

behandlingen var att personerna skulle klara av ett eget boende. Mark- och 

miljööverdomstolen upphävde underinstansernas beslut och avslog ansökan om 

bygglov.  

Syftet med behandlingshem, MÖD P 4246-14 

Målet rörde ändrad användning från föreningslokal till behandlingshem för drogfri 

verksamhet i Linköpings kommun. Frågan i målet var huruvida ett behandlingshem, 

för patienter som genomgått ett 12-stegsprogram och behövde ytterligare behandling 

för att tillfriskna, skulle klassas som bostad eller vård.  

 

Detaljplanen för området angav bostadsändamål och möjlighet för samlingslokaler och 

lokaler för handel och hantverk där det var lämpligt. Kommunen menade i sin 

bedömning att boende var verksamhetens huvudsakliga syfte och att ändamålet hade 

en varaktig karaktär. Bedömningen var därmed att ändringen var planenlig. Mark- och 

miljööverdomstolen var av en annan åsikt och ansåg att inslaget av behandlingvar av 

så stor omfattning att vård skulle betraktas som verksamhetens huvudsakliga syfte. 

Åtgärden ansågs inte heller kunna klassas som en liten avvikelse i enlighet med 9 kap 

31 b § PBL. Mark- och miljööverdomstolen upphävde därför byggnadsnämndens 

beslut om bygglov. 
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8 Modulbyggnation - vanligaste nybyggnationen 
med tidsbegränsade bygglov 

Ett snabbt sätt att lösa ett akut bostadsbehov kan vara att bygga med prefabricerade 

moduler. Enligt vår uppfattning är modulbyggnation idag den vanligaste formen av 

nybyggnation på tidsbegränsade bygglov, framförallt gäller det olika kategoriboenden. 

Eftersom modulbyggnationer blir vanligare och vanligare och ofta förknippas med 

tidsbegränsade bygglov beskrivs i detta kapitel bostadsbyggandets industrialisering och 

dagens möjligheter till effektiv modulbyggnation. Här beskrivs dess standard, kvalitet 

och kostnader för att kunna diskutera modulbyggnation som en lösning på dagens 

bostadsbrist. 1960- och 70-talets miljonprogram lyckades bygga bort en betydande 

bostadsbrist. Idag krävs ungefär samma omfattande bostadsbyggande, vilket betyder 

att stora lärdomar från miljonprogramstiden kan aktualiseras.  

 

8.1 Bostadsbyggandets industrialisering 

Från andra världskrigets slut fram till 1970-talet präglades Sverige av en kraftig 

välståndsökning. En rationalisering av jordbruken och ett ökat behov av arbetskraft till 

exportindustrierna ledde till en urbanisering, vilket vidare ledde till ett stort behov av 

bostäder i städerna och att byggbranschen konkurrerade med industrierna om 

arbetskraften.161 

 

Samhällsutvecklingen och dess tekniska framfart efter krigstidens slut kan delas in i tre 

faser. Den första fasen skedde under efterkrigstiden fram till och med 

miljonprogrammet. Den andra fasen utvecklades under sent 70-tal och 80-talet. Då 

ställdes högre krav på anpassning och variation av bebyggelsen. Det blev då viktigare 

att anpassa bostaden efter brukaren och att få in ett miljövänlighetsperspektiv. I början 

av 90-talet inleddes den tredje generationens utveckling. Utvecklingen har präglats av 

krav på flexibilitet, ekologiskt synsätt och informationsteknologins genomslag. I tredje 

generationens utveckling finns också inslag av volymelement som på senare tid har 

utvecklats och nu förekommer i allt större utsträckning.162 

 

Det är en vanlig uppfattning att det mesta som byggdes under miljonprogrammet var 

prefabricerat. Mycket till produktionen av miljonprogrammen ritades för att kunna 

tillverkas i förhand, men det var bara omkring 20 procent av byggnationen i Sverige 

som hade en förtillverkad stomme år 1970. Det finns många idéer om varför 

miljonprogrammen byggdes så storskaliga och likriktiga. Vissa säger att det beror på 

lånereglernas utformning i kombination med exploatering av orörd mark som krävde 

en stor skala för att bära nya investeringar, som till exempel infrastruktur. I diskussioner 

kring miljonprogram glöms ofta de positiva innovationerna, som planlösningar och 

byggnadsteknik, bort. Det saknas kvalitativ dokumentation och utvärderingar kring 
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miljonprogramsprojekten, vilket gör att mycket kunskap från denna tid har gått 

förlorad.163 

 

Miljonprogrammen lyckades bygga bort bostadsbristen i stor utsträckning och efter en 

storskalig byggnation upphörde produktionen av flerfamiljshus nästan helt. Istället 

gynnades skattereglerna för småhus och en storskalig småhusproduktion inleddes. 

Utvecklingen gick mot en ökad industrialisering och förtillverkade trähus i 

volymelement. De system som togs fram för förtillverkade volymelement under denna 

tid används än idag, om än i annan form.164 

 

Från en kraftig bostadsbrist fram till 1970-talet vände det svenska samhället helt och 

istället startade en kris med överproduktion av bostäder och ökad konkurrens. 

Produktiviteten sjönk och de traditionella byggmetoderna började ifrågasättas och 

utvecklas, bland annat blev lägenheterna mindre. En lägre grad av förproducerade 

element användes och det lades mer kraft på att diversifiera användbarheten i det 

befintliga beståndet samt på utemiljöer och landskapsplanering.165 

 

Idag är vi tillbaka på 70-talets behov av nybyggnation. En låg bostadsproduktion, som 

inte har mött den efterfrågan som finns, i kombination med en växande befolkning 

kräver långsiktiga permanenta lösningar för fler bostäder. I väntan på permanenta 

lösningar och för att lösa en akut kris behövs det kompletteras med snabba lösningar, 

exempelvis modulbyggnation på tidsbegränsade bygglov.  

 

8.2 Volymelement 

Volymelement definieras enligt TNC 95, plan- och byggtermer 1994, som:  

 

"Byggelement med huvudsaklig utsträckning i tre dimensioner och som 

består av bjälklagsdel(ar) och två eller flera väggdelar som tillsammans 

omsluter ett utrymme."  

 

Utmärkande för byggande med volymelement är att komponenterna tillverkas på fabrik 

i relativt stora delar och sedan transporteras dessa komponenter till platsen för 

uppförandet. Detta ställer andra krav på upphandlingsformer, teknik, kvalitet, miljö och 

arkitektur jämfört med traditionellt byggande. 

 

8.2.1 Kvalitet 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att det ställs krav på kvaliteten i 

konstruktionen och komponenterna i samband med modulbyggande. Det är framförallt 

byggherren som har möjlighet att ha insyn i processen och på så sätt ställa krav på 

kvalitet och de arkitektoniska delarna. Boverket hävdar att de största svagheterna i 

dagens volymelement är brister i arkitektoniska kvaliteter, både funktionella och 
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164 Ibid. 
165 Ibid. 



Tidsbegränsade bygglov 

 

 83 

estetiska. De hävdar även att det finns stora brister i planlösningseffektiviteten då 

planlösningarna ofta är grova och saknar finess. En annan brist i modulbyggnationer är 

den yttre gestaltningen. Det satsas sällan på den arkitektoniska gestaltningen vilket gör 

att modulbyggnationer kan se provisoriska ut.   

 

Boverket hävdar även att Sverige generellt strävar efter att i så stor utsträckning som 

möjligt dölja volymelementtekniken, eller låta den få så liten påverkan som möjligt på 

arkitekturen. Internationellt sett har byggherrar istället medvetet försökt att integrera 

volymelementtekniken med arkitekturen. Till exempel är de Schweiziska arkitekterna 

Burkhalter och Sumi kända för att ha lyckats skapa en spänning mellan konstruktion 

och form på ett medvetet sätt.166 

 

Mellanlagring av elementdelar på arbetsplatsen bör aldrig förekomma av 

kvalitetsmässiga skäl. Varje lyft och nedsättning av ett färdigställt element innebär risk 

för bland annat sprickor i ytskikt. Volymelement levereras oftast kompletta med 

installationer och inre ytskikt från fabrik. På byggplatsen sker enbart sammankoppling 

av installationssystemen mellan volymelementen.167 Det ställer höga krav på transport 

och effektiv montering på byggplatsen för att undvika skador och 

kvalitetsförsämringar.  

 

Boverkets fallstudier visar att produktionskostnaderna för moduler är lägre än vid 

traditionellt byggande. Dock är problemet att det även innebär sämre kvalitet. 

Kvaliteten på modulhus beror även på samverkan under projektprocessen. Risken är att 

det i projekt väljs det alternativ som kortsiktigt ger den bästa ekonomin och det som 

kräver minst av aktörerna i stunden. Det ger sämre möjligheter att uppnå långsiktiga 

värden.168 

 

Vissa moduler är möjliga att flytta och återuppföra på annan plats. Det finns bland annat 

ett koncept, SNABBA HUS, som går ut på att bygga flyttbara bostadsmoduler som 

placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov. När bygglovet löper ut ska modulerna 

förflyttas och återuppföras på en annan tomt. Målet är att modulerna ska gå att flytta 

minst två gånger och slutligen uppföras permanent.169  

 
8.2.2 Hinder för bostadsbyggnad 

När Boverket genomförde sin bostadsmarknadsenkät 2005 ställdes frågan till 

kommunerna om vilka som var de huvudsakliga hindren i bostadsbyggandet. De mest 

förekommande svaren var höga produktionskostnader och bristen på mark i attraktiva 

lägen. De tillfrågade såg också problem i plan- och bygglagen och dess tillämpning. 

Att industrialisera bostadsbyggandet kan enligt Boverket vara lite provocerande. Våra 

hem är något av det mest privata vi har. Massproducerade och fabrikstillverkade 

moduler kan uppfattas som homogent och tråkigt. Denna känsla påverkar också hur vi 

                                                      
166 Boverket (2006) Bostäder byggda med volymelement s. 27 f. 
167 Träguiden (2003) Volymelement – projekterings- och produktionsaspekter 
168 Boverket (2006) Bostäder byggda med volymelement s. 15 
169 Snabba hus (2014) Mobila hyresrätter för unga vuxna 
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använder arkitekturen i bostadsbyggandet, antingen som en del i att framhäva 

byggtekniken eller som en möjlighet att dölja den. En faktor i det långsamma 

bostadsbyggandet kan vara just att samverkan mellan byggteknik och arkitektur inte 

fungerar önskvärt.170   

 

8.2.3 Bostadens skick 

När det gäller modulhus för bostadsuthyrningsändamål finns, förutom kraven i plan- 

och bygglagen, plan- och byggförordningen och annan bygglagstiftning, även krav på 

standard utifrån 12 kap JB, även kallad hyreslagen. Enligt 12 kap 9 § JB ska 

hyresvärden tillhandahålla lägenheten så att den enligt den ortens sed, den allmänna 

uppfattningen, är fullt brukbar för det ändamål den är avsedd för. Det finns möjligheter 

att avtala om att lägenheten kan vara i sämre skick om lägenheten upplåts för 

fritidsändamål, är en lokal eller om hyresavtalet innehåller en förhandlingsklausul och 

bestämmelserna om lägenhetens skick har tagits in i en förhandlingsöverenskommelse 

enligt hyresförhandlingslagen.171 Samma krav på bostadens skick gäller emellertid 

oavsett om byggnaden är uppförd i moduler eller med traditionell teknik.  

Författarnas reflektioner 

Enligt 12 kap 9 § JB måste bostaden under hela uthyrningsperioden vara i brukbart 

skick. Kravet gäller även moduler. Om modulerna är av för dålig kvalitet, kan de inte 

hyras ut utan att det strider mot hyreslagen. Hyresgästen har rätt att klaga och få 

problemet åtgärdat. Ofta är det fasaderna på modulerna som kritiseras, vilka i sig oftast 

inte påverkar hyresgästen. Att fasaden är i dåligt skick påverkar ofta inte hyresgästens 

möjlighet att inneha bostaden i brukbart skick. I många fall kritiseras även modulernas 

livslängd. Men modulerna hyrs inte ut lika länge som de tekniskt sett håller eftersom 

det finns ett kvalitetskrav enligt hyreslagen.  

 

Kvaliteten på moduler blir, i likhet med permanenta bostäder, sämre med tiden. Det 

talar ändå för att när bostadsmodulen inte längre klarar kravet i 12 kap 9 § JB om 

brukbart skick, borde det ändå finnas ett visst restvärde i modulen, kvaliteten går inte 

från 100 till noll direkt. 

 

8.3 Kostnader 

Olika typer av kostnader i samband med byggande av volymelement presenteras i 

Stefan Olanders publikation Lägre kostnader med volymelement - en fallstudie från 

2000. I utvärderingen kring kostnadssänkningar vid byggande av volymelement har 

CVS (Concrete Volyme Sweden) valt att titta på materialkostnader, arbetskostnader, 

underentreprenadkostnader, arbetsplatsomkostnader, kreditivkostnader samt 

projekteringskostnader och hur dessa kan reduceras jämfört med traditionellt 

byggande. I publikationen drogs slutsatsen att byggande med volymelement (i 

undersökningen var volymelementen tillverkade i betong) kunde visa på vissa 

produktionsekonomiska och produktionstekniska fördelar. Dessa fördelar var:  
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 Kortare byggtider som leder till minskade arbetsplatsomkostnader och 

kreditivkostnader.   

 Mindre materialspill som minskar materialkostnader och ger en bättre 

arbetsmiljö.  

 Byggande med volymelement medger bebyggelse i trånga stadskärnor, tomter 

som innan varit obyggbara kan bebyggas.  

 Volymelement som är demonterbara kan ge ett mervärde för beställaren då 

bygganden kan demonteras och byggas upp på annan plats.  

Olander trycker i sin publikation på att den viktigaste faktorn för att 

produktionsmetoden ska bli lönsam är att det produceras en tillräckligt hög 

tillverkningsvolym för att täcka de fasta kostnaderna i produktionen. Det är också 

viktigt att skapa flexibilitet kombinerat med standardisering i produktionen. Beställaren 

ska kunna få det den vill ha, utan att produktionspriset blir för högt.172 En kontinuerligt 

hög produktionsvolym skulle kunna förbättra kvaliteten samtidigt som 

produktionskostnaderna sänks.  

Författarnas och branschens reflektioner 

Det finns en uppfattning om att moduler är den billigaste lösningen just nu. Att bygga 

prefabricerade moduler, som får plats på lastbilsflak, leder till en effektivisering av 

monterandet och således en effektivisering i själva byggandet. Problemet är att moduler 

för bostäder är ett relativt nytt fenomen i Sverige, framförallt i den utsträckning som 

sker just nu. Barnsjukdomar förekommer i alla nya byggnadsprojekt, det viktiga är att 

branschen tar lärdom av dessa brister och rättar till dem. Risken med att bygga med för 

dålig kvalitet är att det skapas merkostnader för kommande generationer i form av 

onödigt höga underhållskostnader.173  

 

Det pågår spännande diskussioner kring dagens modulbyggnationer i jämförelse med 

70-talets miljonprogram. Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi, KTH, Stockholm, 

skriver i en krönika i tidningen Fastighetsnytt att vi kan se dagens modulbyggnationer 

som något positivt. Att det är ett tecken på handlingskraft och problemlösnings-

förmåga. På 70-talet löstes en kris genom en snabb insats som håller än idag, även om 

ett visst underhåll krävs. Eller så kommer vi att se tillbaka på modulbyggnationen och 

tänka; varför löste vi inte situationen bättre och mer hållbart med den teknik som ändå 

fanns? 174 
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174 Lind (2015) Flyktingkrisen och bostadsmarknaden 
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8.4 Finansiering av modulbyggnation 

När bankerna ger lån för finansiering av modulbyggnationer ses modulerna som lös 

egendom, eftersom modulerna så gott som alltid står på ofri grund. Vid belåningen tas 

inte hänsyn till modulernas restvärde utan istället tittar man på kassaflödet. 

 

Hur länge kommer byggnationen att hålla?  

Hur länge bär detta kassaflödet belåningen?  

 

Det görs en samlad bedömning om på vilken tid krediterna kan amorteras. För att det 

ska kunna ses som pantbelåning görs en säkerhetsöverlåtelse av byggnaden. Det måste 

också finnas ett arrendeavtal som pantsätts samt ett fastighetsägarmedgivande. 

Avkastningen från verksamheten ska ge ett överskott som räcker till amortering och 

räntekostnader.175  

 

Två huvudsakliga skatteregler rör modulbyggnation. 19 kap 5 § inkomstskattelagen 

anger att värdeminskningsavdragen ska beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss 

procentsatser år på byggnadens anskaffningsvärde, med hänsyn till byggnadens 

ekonomiska livslängd. 19 kap 6 § inkomstskattelagen anger att om en byggnad bara är 

avsedd att hålla ett visst antal år kan hela utgiften dras av omedelbart, ett så kallat 

kontantavdrag. Detta är ofta fallet med enklare moduler. Dessa skatteregler kommer 

inte behandlas vidare i arbetet.176  

 

  

                                                      
175 Specialist inom fastighetsanalys. Telefonintervju 2016-04-28 
176 Se kapitel 9.10 Vidare studier 
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9 Diskussion och slutsatser 

På grund av ökad befolkning och låg bostadsproduktion under flera års tid råder idag 

ett underskott på bostäder. För att fylla ett akut behov måste det byggas ett stort antal 

bostäder på kort tid. Boverket har ett mål om 700 000 nya bostäder fram till år 2025. 

Vad finns det för möjliga lösningar för att underlätta bostadsbyggandet? Krävs det 

tydligare regler eller lättnader i det befintliga regelverket? Vem ska ha huvudansvaret 

för bostadsbyggandet och har kommunen givits ett för stort ansvar i och med det 

kommunala planmonopolet? Det finns många funderingar kring detta, de flesta ligger 

utanför arbetets omfattning. Vi har valt att fokusera på en möjlighet till ökat 

bostadsbyggande, tillfälliga bostäder med tidsbegränsade bygglov. En vanlig företeelse 

är modulbyggnation eftersom det inte kräver så omfattande markförberedande åtgärder 

och kan byggas upp snabbt eftersom elementen är prefabricerade och endast monteras 

på plats.  

 

Sverige har en gedigen planprocess som är omdiskuterad. I flera år har processens 

omfattning ifrågasatts och utredningar om förenklingar pågått. Som en ventil i det 

omfattande systemet har kommunerna, enligt 9 kap 33 § PBL, givits en möjlighet att 

tillåta tidsbegränsade bygglov för åtgärder av tillfällig karaktär som avser att tillgodose 

ett tidsbegränsat behov, trots att åtgärden inte uppfyller förutsättningarna för ett 

bygglov.  

 

Regelverket kring tidsbegränsade bygglov är komplicerat. Paragrafen har förändrats 

flera gånger sedan byggnadsstadgans införande utan att egentligen medföra någon 

större klarhet för hur byggnadsnämnderna ska göra sina bedömningar. Plan- och 

bygglagen är en tolkningslag, vilket i kombination med paragrafens komplicerade 

utformning skapar stort tolkningsutrymme och undermålig förutsägbarhet. 

 

Hållbar utveckling var ett begrepp som lanserades i Brundtlandrapporten 1987. Där 

definierades begreppet som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar 

utveckling kräver en långsiktig helhetssyn ur ett globalt perspektiv.177 Plan- och 

bygglagen ska enligt 1 kap 1 § bidra till en långsiktigt hållbar livsmiljö, därför ska en 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vara centralt i all byggnation.  

 

9.1 Plansystemet 

Diskussioner kring handläggning och byråkrati i plan- och lovprocesser pågår ständigt. 

I Sverige finns ett väl utarbetat planprocessprogram som ska säkerställa avvägningen 

mellan de enskilda och allmänna intressen som föreligger. Det pågår ständiga arbeten 

med att förbättra, förenkla och snabba på processer som rör byggande och 

planläggning. Det kan vi se, inte minst, på de namn som getts propositionerna till plan- 

och bygglagen, Ett första steg för en enklare plan- och bygglag, En enklare plan- och 
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bygglag och En enklare planprocess. Sveriges politiker strävar efter att, så snabbt som 

möjligt, möta invånarnas och byggbolagens behov av byggbar mark.  

 

Den politiska debatten om ändringar i plan- och bygglagen kan ge upphov till osäkerhet 

och instabilitet på bygg- och bostadsmarknaden. Många ändringar och nya direktiv gör 

det svårt att hålla sig uppdaterad. Vad är det som gäller just nu? Det krävs tid och 

kunskap för tjänstemännen som ska bedöma enligt nya direktiv. Vad kommer hända i 

framtiden? Ovisshet för framtiden kan leda till att färre vågar investera i, och satsa på, 

nya projekt vilket kan stanna upp bostadsbyggandet ytterligare.  

 

Då förutsättningarna är sådana att ett permanent lov inte kan beviljas kan 

förutsättningarna för ett tidsbegränsat lov prövas. Ofta handlar det om att åtgärden 

strider mot gällande detaljplan. I arbetet har flera fall förekommit där planerna varit 

gamla och det angivna användningsområdet inte längre varit aktuellt, till exempel 

industrimark inne i en stad där bostadsbebyggelse skulle vara ett lämpligare ändamål 

idag. Att bygga tillfälliga boenden för att permanenta bostäder är planstridigt trots att 

marken idag kanske är mer lämpad för bostäder, känns inte som en hållbar lösning. Det 

hade i dessa fall varit bättre med en planändring eller en helt ny plan. Men 

planändringar tar för lång tid och bostäderna behövs idag.  

 

Tidskrävande planprocesser är ett hämmande system som tvingar byggherrarna att 

under lång tid binda sitt kapital. Den långa tiden gör att mindre aktörer, som inte har de 

ekonomiska förutsättningarna, inte får tillträde till byggmarknaden och därmed inte kan 

bidra till bostadsbyggandet.  

 

Eftersom det inte går att förutse alla olika situationer när lagen upprättas behövs det 

möjlighet till flexibilitet i lagen, så att oväntade händelser kan hanteras på ett rättssäkert 

sätt. Genom lagförändringar, till exempel med förslag om enklare planläggning, har 

lagstiftaren försökt att vidga elasticiteten.  

 

Intentionen när den nya plan- och bygglagen infördes år 2010 var att planförfarandet 

skulle effektiviseras. Detta har inte skett i den utsträckning som önskades.178 Hade 

planförfarandet effektiviserats som önskats, hade kanske inte tidsbegränsade bygglov 

för planstridiga åtgärder förekommit i den utsträckning de gör. Det hade kanske kunnat 

gå lika snabbt att genomföra en planändring eller en ny plan.  

 

Lättnader och ändringar i lagen för att få till snabbare planprocesser är komplicerat. 

Det skapas vissa merkostnader och ibland även merarbeten för att tillämpa nya regler 

och bestämmelser. Men vilka regler är det som skulle kunna förenklas? Enligt SOU 

2015:109 är det främst förbättringar i organisationer som skulle effektivisera 

planprocessen. I och med att plan- och bygglagen främst ger en ram för hur 

planprocessen ska hanteras finns inte så mycket överflödig detaljstyrning som kan 

elimineras genom lagförändring. En effektivisering handlar snarare om att förbättra 

organisatoriska samordningsproblem och minska intressekonflikter.179 
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Dagens detaljplaner är oftast mycket mer detaljerade än vad som behövs enligt plan- 

och bygglagens bestämmelser. En hög detaljeringsgrad minskar flexibiliteten i 

byggandet vilket gör att avsteg från planen behövs i större utsträckning. Det handlar 

både om liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § 1 PBL och tidsbegränsade bygglov för 

åtgärder som inte uppfyller förutsättningarna för permanent lov. Det är svårt att vid 

planläggning förutse hur förutsättningarna vid byggstart kommer att vara. Detaljerade 

bestämmelser i detaljplanen kan hämma ett effektivt byggande, exempelvis eftersom 

en mer lämplig teknik som strider mot planen, kan ha utvecklats. Planerna behöver vara 

flexibla, och inte så detaljerade, för att kunna möta de behov som uppstår.  

 

Det är teoretiskt möjligt att få ett tidsbegränsat bygglov inom ett detaljplaneområde där 

genomförandetiden inte har gått ut. I fall där tidsbegränsade bygglov beviljas i väntan 

på planenlig användning är det ett hållbart sätt att lösa vissa behov under en begränsad 

tid. När tidsbegränsade lov istället används för att planläggningen inte motsvarar de 

behov som finns i området, i likhet med föråldrade planer, anser vi det vara mindre 

hållbart. Syftet med detaljplaneprocessen motverkas om platser inte används som det 

var tänkt vid prövningen redan efter ett par år.  

 

Utredningar har gjorts som visar att kommunernas planberedskap generellt sett har ökat 

under de senaste åren.180 Kanske sker en positiv trend där kommunerna ligger steget 

före och på så sätt kommer att möta det behov som uppstår i ett tidigare skede. Det 

finns detaljplanerad mark där byggbolagen kan börja bygga med kort varsel men ändå 

byggs det inte i den takt som behövs. Det kan bero på byggbolagens ekonomi, 

konsumenternas ekonomi – att byggbolagen inte får sålt sina bostäder eller att 

byggbolagen har specifika önskemål om läget och att detaljplanerna inte finns där 

efterfrågan finns.181  

 

9.2 Regelns utformning 

Regeln om tidsbegränsade bygglov i 9 kap 33 § PBL är vid en hastig granskning 

svårtillämpad och oförutsägbar. Den grundläggande tanken i plan- och bygglagen är att 

varje prövning ska ske utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. I aktuell paragraf 

har byggnadsnämnderna givits ytterligare handlingsfrihet utifrån formuleringen att ett 

tidsbegränsat bygglov får ges om någon eller några av förutsättningarna är uppfyllda. 

Samtidigt ska myndighetsutövningen ske enligt likhetsprincipen och bedömningarna 

ska vara lika, oavsett vilken byggnadsnämnd eller tjänsteman som handlägger ärendet. 

En annan svårighet är att tolka tidsbegränsningen i bygglovet, vad menas med att 

åtgärden ska avses pågå under en begränsad tid? Det avgörandet har i flera fall lämnats 

till domstolarna att bedöma.182  

 

Att åtgärden ska avses pågå under en begränsad tid binder den sökande att vid ansökan, 

bland annat genom avvecklingsplan, visa att behovet verkligen är tillfälligt. Om 

sökande inte kan visa att behovet kommer att upphöra på den aktuella platsen kan 

                                                      
180 Konkurrensverket (2015) Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande 
181 Magnusson (2015) Byggbolagen utnyttjar inte sina byggrätter 
182 Se kapitel 6.3 Begränsad tid 
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tidsbegränsat bygglov inte beviljas. Bedömningarna av hur tydliga motiveringar den 

sökande behöver uppge anser vi, efter genomgång av bygglovshandlingar, skiljer sig 

från fall till fall.  

 

Tidsbegränsade bygglov får bara beviljas då förutsättningarna för ett permanent lov 

inte är uppfyllda. I aktuell utformning saknas direkt hänvisning till 2 kap PBL som 

hanterar lämplighetskravet och omgivningspåverkan. Då tidsbegränsade bygglov inte 

uppfyller vissa förutsättningar som vanligtvis gäller för bygglov, torde andra kapitlets 

bestämmelser ha starkare inverkan för att skydda omgivningen och tredje man.  

 

Under arbetets gång har vi upptäckt att benämningen tillfälliga lov är vanligare i 

folkmun, kanske eftersom det var benämningen mellan 1987 och 2008. När ämnet har 

diskuterats med personer som varit mindre insatta i ämnet har vi ofta fått förtydliga att 

tidsbegränsade och tillfälliga bygglov är samma sak. Vi anser, i likhet med lagstiftaren, 

att tidsbegränsade bygglov är en bättre formulering då den befäster att åtgärden 

verkligen ska pågå under en bestämd begränsad tid.183 

 

9.2.1 Myndigheternas handlingsfrihet 

Enligt 9 kap 33 § PBL får byggnadsnämnden ge tidsbegränsade lov för vissa åtgärder. 

I samma paragraf följer att tillfälligt bygglov ska ges om åtgärden har stöd i 

detaljplanebestämmelse om tillfällig användning.184 Att byggnadsnämnden får ge lov 

betyder inte att den kan göra som den vill eftersom bedömningen kan överklagas. I 

prop. 2006/07:122 anges att byggnaden inte bör placeras så att den eller dess avsedda 

användning inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller 

betydande olägenhet för omgivningen enligt 3 kap 2 § ÄPBL (motsvarande 2 kap 9 § 

PBL). Denna hänvisning till 2 kap PBL saknas i 9 kap 33 § PBL.  

 

Lydelsen får ger en vid handlingsfrihet för byggnadsnämnderna. Samtidigt är det snävt 

om lagen skulle föreskriva att alla kommuner ska ge tidsbegränsade bygglov eftersom 

det då begränsar handlingsfriheten. Det behövs ett visst tolkningsutrymme och en 

bedömningsfrihet för att samhället ska kunna utvecklas bra. Bedömningen ska ske 

utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Det är svårt att skriva tydliga lagar för varje 

enskilt fall. Rättstillämpningen bör ändå vara densamma i alla kommuner. I RÅ 1991 

not 162 konstateras att myndigheternas gräns för handlingsfrihet inte kan bestämmas 

med någon exakthet.185 Kan avsaknaden av gränser för handlingsfriheten skapa 

negativa konsekvenser? 

 

Förr var samhället mindre komplext. Då kunde riksdagen eller regeringen ganska noga 

peka ut hur bedömningar skulle göras och vilka faktorer som skulle vara avgörande för 

en bedömning. I och med att samhällsstrukturen blivit allt mer komplex är det svårt för 

lagstiftaren att precisera hur man ska avgöra i varje enskilt fall. Makten har, på grund 

av detta, förflyttats till rättstillämparna. I detta fall är det byggnadsnämnden, 

                                                      
183 Se kapitel 3.5 Plan- och bygglagen 1987:10 
184 Se kapitel 4.1.3 Stöd i detaljplanebestämmelse 
185 Se kapitel 6.6 Kommunens handläggning 
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länsstyrelserna och mark- och miljödomstolarna som är rättstillämparna. Handlings-

utrymmet för byggnadsnämnderna kan ha blivit så stort att det kan leda till brister i 

förutsägbarhet och tillämpningsproblem ur rättssäkerhetsperspektivet. 

 

Många försök att göra reglerna om tidsbegränsade bygglov mer tydliga har gjorts 

genom åren.186 Eftersom det inte har gått att förutse för vilka ändamål ventilen ska 

användas har det troligtvis varit svårt att specificera lagen i någon större utsträckning, 

vilket kan förklara paragrafens otydlighet.  

 

Om kommunen avslår en ansökan om ett tidsbegränsat bygglov är det troligen svårt att 

genom överklagande få bygglovet beviljat. Likaså torde det vara svårt för grannarna att 

angripa ett bygglov som beviljats av kommunen, eftersom kommunen ska ha tagit 

hänsyn till både de enskilda och de allmänna intressena i sin bedömning.187 Den 

myndighetsutövning som sker hos byggnadsnämnden påverkar den starkt förankrade 

äganderätten som regleras i regeringsformen och i Europarätten. Eftersom det står att 

tidsbegränsade bygglov får beviljas i paragrafen har den som klagar, oavsett vem det 

är, svårare att angripa beslutet. Genom att ge byggnadsnämnden bedömningsfrihet har 

riksdagen gett kommunen stort handlingsutrymme, vilket är grunden i plan- och 

bygglagen. Även i ett permanent bygglovsmål är det ganska svårt för en granne att få 

rätt, till exempel på grunder som utsikt och värdeminskning. Det kan tänkas att det är 

ännu svårare när det gäller tidsbegränsat bygglov eftersom det bara är under en 

begränsad tid man som granne måste stå ut med åtgärden.  

 

I Sverige får grannar finna sig i intrång. Äganderätten till den egna marken är stark men 

när det gäller grannarnas byggnationer och åtgärder får fastighetsägaren tåla mycket. 

Ofta handlar det om olägenheter men de når nästan aldrig omfattningen betydande 

olägenhet enligt 2 kap 9 § PBL. Det är troligtvis ännu svårare att nå upp till den 

omfattningen i tidsbegränsade bygglov.188 

 

Denna tes stärks av Kammarrättens uttalande i dom 7866-09: 

 

”Normalt krävs goda skäl för att ge bygglov för en åtgärd som bedöms 

innebära större olägenheter än som accepteras i fråga om bygglov som 

inte är tidsbegränsade. Samtidigt har en betydande handlingsfrihet 

lämnats åt de beslutsfattande myndigheterna, att göra en avvägning 

mellan nyttan av åtgärden och de eventuella olägenheter som kan 

förväntas följa av densamma.”  

 

 

 

                                                      
186 Se kapitel 3 Historisk utveckling av tidsbegränsade bygglov 
187 Se kapitel 2.2.1.1 Proportionalitetsprincipen 
188 Blomberg. Muntlig intervju 2016-04-26 
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9.2.2 Någon eller några förutsättningar 

Av paragrafens lydelse får tillämpningen tolkas som att åtminstone en av 

förutsättningarna i 9 kap 30–32 a §§ PBL ska vara uppfylld.  En förutsättning i 9 kap 

30 § 1 st 1 a PBL är att fastigheten överensstämmer med detaljplanen. Detta skulle 

betyda att den enda förutsättning som teoretiskt skulle behöva vara uppfylld för att 

bevilja ett tidsbegränsat bygglov är att fastigheten inte är planstridig. Fastigheter är 

sällan planstridiga.  

 

Hur många eller vilka av förutsättningarna som ska vara uppfyllda är sällan prövat i 

praxis. I fallet P 3230-15 från mark- och miljödomstolen Vänersborg uttalades: 

 

”Det krävs dessutom att åtminstone någon av förutsättningarna enligt 9 

kap. 30-32 a §§ plan- och bygglagen är uppfyllda. Så är inte fallet vad 

avser de sökta byggnadsåtgärderna, varför det redan på denna grund 

saknas möjlighet att bevilja tidsbegränsat bygglov.”  

 

Det är uppseendeväckande att ingen förutsättning anses vara uppfylld. Domstolen 

motiverar inte sitt uttalande vilket gör bedömningen svår att förstå. Två veckor senare 

gör samma domstol en helt annan bedömning i ett mycket likt fall. De menar i fallet P 

2325-15 att lagstiftarens intention har varit att tidsbegränsade bygglov ska kunna 

tillämpas, i tider med bostadsbrist, för en effektiv markanvändning samtidigt som 

bostadsbeståndet ökar.189  

 

Det är förvånande att två fall med så lika förutsättningar bedöms så olika i mark- och 

miljödomstolen. En teori är att mark- och miljödomstolen saknar praxis för tillfälliga 

studentbostäder och medvetet gör olika bedömningar för att få upp fallen till Mark- och 

miljööverdomstolen. Detta är inte tillåtet men skulle kunna vara en förklaring till den 

bristfälliga motiveringen att ingen förutsättning för bygglov är uppfylld. För att öka 

rättssäkerheten kring bedömningar av tidsbegränsade bygglov är det bra att det kommer 

vägledande domar från högsta instans. Den totala nyttan i samhället skulle kunna öka 

genom att fall överklagas, trots att det kan vara felaktigt.  

 

9.3 Tillämpning av tidsbegränsade bygglov 

Av alla tidsbegränsade bygglov är det relativt få som rör bostäder, dock råder en 

uppåtgående trend på grund av den akuta bostadsbristen. För att lösa en akut 

bostadsbrist kan tillfälliga boenden byggas för vissa samhällsgrupper. Det handlar 

framförallt genomgångsbostäder där hyresgästen bor under en begränsad tid, 

exempelvis asyl- och studentboenden.190 Denna trend tyder på att lagstiftarens intention 

om ökat bostadsbyggande på tidsbegränsade bygglov i prop. 2013/14:59 har uppfattats 

och börjat tillämpas.  

 

                                                      
189 Prop. 2013/14:59 s. 26 
190 Se kapitel 5 Några statistiska data 
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På grund av att tidsbegränsade bygglov inte tidigare har använts för större 

bostadsprojekt i samma utsträckning saknas tydligt beslutsunderlag och praxis. I 

kombination med att lagen är otydlig och handlingsutrymmet är stort kan det leda till 

inkonsekventa bedömningar i liknande fall.191 

 

Vår uppfattning efter genomgång av bygglovshandlingar är att byggnadsnämndernas 

motiveringar är kortfattade och ibland även bristfälliga. Byggnadsnämnderna har, som 

tidigare nämnts, en skyldighet att motivera sina beslut enligt 20 § FL men det är 

emellanåt svårt att utläsa vilka förutsättningar som funnits för att bevilja lov. Många 

överklaganden handlar om att närboende anser att byggnadsnämnden inte prövat lovet 

tillräckligt mot kriterierna i 2 kap PBL. I 9 kap 33 § PBL finns, som tidigare nämnt, 

ingen tydlig hänvisning till 2 kap PBL. Det är därför svårt att ange hur stor inverkan 

bestämmelserna ska ha på bedömningen av åtgärden.  

 

Avsaknad av kompetens hos kommunen är något som påpekats för oss under arbetets 

gång. Detta är också något som påpekas i SOU 2015:109. Hög omflyttning av personal 

och ett omfattande generationsskifte kan leda till brist på erfarenhet. Detta kan vara 

anledningen till bristande motiveringar.  

 

En annan syn på anledningen till de korta motiveringarna skulle kunna vara att de görs 

med avsikt. Genom att utesluta motiveringar serveras inte överklagandegrunderna till 

klagande och på så sätt kan överklaganden kanske undvikas. Det finns inga konkreta 

belägg för denna fundering utan det är ett försök att förklara de korta motiveringarna.  

 

En hög arbetsbelastning leder bland annat till att kommunerna inte har möjlighet att 

genomföra tillsyn. Istället förlitar sig vissa kommuner på att grannarna reagerar och 

säger till om det är något som inte följs. Detta är dock ett problem då man som granne 

inte alltid vet vilka regler som gäller. En annan åsikt kan också vara att det som inte 

stör någon skulle kunna få stå kvar, trots att till exempel tidsfristen för lovet gått ut. 

Plan- och bygglagens syfte är att underlätta samhällsutvecklingen och skydda tredje 

part, inte att motarbeta den enskilde.  

 

Vår uppfattning är att allmänheten tycker att åtgärder med tidsbegränsade bygglov 

ibland står kvar längre än vad de borde göra. Framförallt gäller åsikterna skolmoduler. 

Tidsbegränsade bygglov får beviljas för tio år, med möjlighet till förlängning på 

ytterligare fem år. Tidsbegränsningen har justerats flertalet gånger sedan lagens 

tillkomst.192 Samhällsekonomiskt behöver tiden vara tillräckligt lång för att projekten 

ska bli lönsamma. 

 

9.4 Överklaganden och domstolarnas beslutsgrunder 

Eftersom boendet är en viktig del av en människas liv är det lätt att känna sig hotad om 

någon vill inkräkta på ens äganderätt. I Sverige är det lite av marken som är bebyggd, 

                                                      
191 Se kapitel 4.5 Exempel på problematik 
192 Se kapitel 3 Historisk utveckling av tidsbegränsade bygglov 



Tidsbegränsade bygglov 

 

 94 

mindre än tre procent.193 Ändå vill man generellt sett inte att det byggs för mycket i ens 

egen närhet. Det är en svår balansgång mellan vad som uppfattas som givande 

exploatering och vad som blir för mycket för individen och för området. Detta gör att 

många planer och även bygglovsbeslut överklagas. Samtidigt som nästan alla är 

överens om att det behöver byggas mer för att upprätthålla en hållbar utveckling. En 

logisk följd av detta borde vara att det finns möjlighet att uppföra åtgärden på annan 

plats.  

 

I arbetet har vi inte kunnat visa att tidsbegränsade bygglov varken blir mer eller mindre 

överklagade än permanenta bygglov. Överklagandegrunderna gällande bostads-

byggnation med tidsbegränsade bygglov handlar oftast om att åtgärden inte är av 

tillfällig karaktär och att den strider mot detaljplanen.194 Vår uppfattning är att 

beslutsgrunderna i domstolen inte är samma som överklagandegrunderna. Många 

överklaganden handlar om att åtgärden medför olägenheter som till exempel 

värdeminskning, otrygghet eller försämrad utsikt. Vi har inte sett något exempel på 

bygglovsbeslut som upphävts på dessa grunder. Om åtgärden medför sådan betydande 

olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL kan lovet upphävas. Dock är ribban för betydande 

olägenhet hög och ännu högre när det gäller tidsbegränsade bygglov.195 

 

Domstolarnas avgöranden handlar oftare om en bedömning huruvida åtgärden 

uppfyller förutsättningarna i 9 kap 33 § PBL. Det vill säga att åtgärden är tidsbegränsad, 

av tillräckligt tillfällig karaktär eller om sökanden visat att avsikten med åtgärden på 

den aktuella platsen är tillfällig. I arbetet har vi stött på flertalet fall där domstolen 

bedömt att kommunens prövning varit undermålig och ärendet därmed återförvisats till 

nämnden för ny eller ytterligare handläggning. 

 

9.5 Domstolars bedömningar 

Rättspraxis och domstolars bedömningar spelar en stor roll vid bedömningar om 

tidsbegränsade bygglov, på grund av paragrafens otydlighet. Tidsbegränsade bygglov 

för bostadsbyggnation är inte så vanliga och därför finns inte så mycket vägledning för 

bedömningar. Byggnadsverket ska vara lätt demonterbart och när lovet löpt ut ska 

marken återställas, till reella tekniska möjligheter och ekonomiska kostnader. Att 

uppföra stora bostadskomplex kräver ofta omfattande markarbeten. Markarbeten som 

omfattat sprängning och pålning kan rimligtvis inte anses vara sådana markarbeten som 

lätt kan återställas.  

Tillfälligt behov 

Det är enligt praxis upp till sökande att visa att behovet av åtgärden är tillfälligt. I ett 

fall angående avfallscontainrar anförde sökande att containrarna var nödvändiga för att 

verksamheten skulle kunna fortsätta vilket innebar att Mark- och miljööverdomstolen 

bedömde behovet som beständigt över tid. Verksamheten hade inte presenterat någon 

                                                      
193 SCB (2010) Markanvändningen i Sverige, 2010  
194 Se kapitel 5.2.1 Överklagandegrunder tidsbegränsade bygglov 
195 Se kapitel 9.2.1 Myndigheternas handlingsfrihet 



Tidsbegränsade bygglov 

 

 95 

alternativ framtida lösning.196 Frågan vi ställer oss var om den i ansökan presenterade 

utformningen var den enda lösningen som fanns? Behovet av källsortering är beständigt 

men varför presenterade inte bolaget någon annan, mer permanent, placering för att 

visa att behovet på den aktuella platsen var tillfälligt?  

Framtida lösningar 

Att det ska finnas konkreta framtida lösningar för att ett behov ska anses som tillfälligt 

har vi bland annat sett när det gäller studentbostäder och andra former av 

genomgångsbostäder. Framförallt i mark- och miljödomstolen men även några fall från 

Mark- och miljööverdomstolen.197 I Nacka kommun beviljades tidsbegränsat bygglov 

för tio stycken genomgångsbostäder. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att 

kommunen arbetade med konkret planläggning av permanenta lösningar i andra delar 

av kommunen, varvid behovet av genomgångsbostäder på den aktuella platsen ansågs 

vara tillfälligt.198 Mark- och miljödomstolen bedömde annorlunda i ett liknande fall 

från Kalmar. Där skulle 95 stycken studentbostäder uppföras i moduler. Här ansågs 

kommunens planer på framtida permanenta lösningar inte vara tillräckligt konkreta för 

att behovet på den aktuella platsen skulle anses vara tillfälligt. Kommunens 

undersökningar visade att det skulle byggas bostäder de kommande åren och det pågick 

byggnationer just nu. Men ingen konkret detaljplan för att tillgodose behovet av 

studentbostäder presenterades.199 Om man bortser från fallens olika förutsättningar 

kring storlek och ändamål frågar vi oss om det tidsbegränsade bygglovet i Nacka 

enklare beviljades eftersom det är en mer expansiv kommun där det generellt finns ett 

större intresse för att bygga? Detta får enligt likhetsprincipen inte ske, varför frågan är 

svår att besvara. 

 

Bedömningsfrågan om framtida lösningar har även aktualiserats i de två fallen från 

Vänersborgs mark- och miljödomstol. De tidsbegränsade byggloven för de två 

studentbostadsbyggnationen i Göteborgs stad beviljades med tre månaders mellanrum 

2015. När fallen sedan kom upp till mark- och miljödomstolen ansågs Göteborgs stads 

planering för permanenta studentbostäder vara tillräcklig i fallet Tynnered200 men inte 

i fallet Rambergsstaden201. Fallen avgjordes med endast två veckors mellanrum. 

Kommunens motivering angående framtida lösningar är mycket mer omfattande i fallet 

Tynnered. Där namnges faktiska planer med namn och år. Detta anser mark- och 

miljödomstolen visa att behovet på den aktuella platsen är tillfälligt. Samma 

kommunala planering gäller i fallet Rambergsstaden, men i det fallet nämns inga planer 

och mark- och miljödomstolen bedömer att behovet av studentbostäder inte kan anses 

tillfälligt då det har varit ett känt behov sedan lång tid tillbaka. Återigen måste det 

konstateras att det är något som inte har gått rätt till när det görs så olika bedömningar 

i två så lika fall, nära inpå varandra, i samma domstol. 

                                                      
196 MÖD P 3676-13 
197 Se kapitel 6.4 Framtida lösningar 
198 MÖD P 8860-14 
199 MMD P 3558-14 
200 MMD P 2325-15 
201 MMD P 3230-15 
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Tidsbegränsat trots att alla förutsättningar för permanent lov är uppfyllda? 

Om förutsättningarna för ett permanent bygglov är uppfyllda får inte ett tidsbegränsat 

bygglov beviljas.202 Men om sökanden uppfyller alla krav för permanent lov men ändå 

av någon anledning bara vill ha ett tidsbegränsat lov, kan denna då nekas detta? Detta 

fall kan aktualiseras om kommunen vill vara tydliga mot medborgarna att åtgärden bara 

avses pågå under en begränsad tid. Det skulle kunna röra sig om politiska 

ställningstaganden. Svaret på frågan har konstaterats i ett fall rörande asylboenden i 

Burlövs kommun. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det av ordalydelsen 

i 9 kap 33 § PBL och förarbetena framgår att det inte är möjligt att ge tidsbegränsat lov 

för en åtgärd som uppfyller alla förutsättningar för permanent lov.203 

 

9.6 Modulbyggnation – en möjlighet att lösa en bostadsbrist? 

Eftersom bostadsbyggandet har legat på en låg nivå de senaste 20 åren och inte 

motsvarat den befolkningsökning som skett, finns ett stort hinder för att hela 

befolkningen ska få möjlighet att bo i goda bostäder. 

 

Redan innan dagens flyktingkris hade nyanlända svårt att få en egen bostad i de flesta 

av Sveriges kommuner. Det vanligaste skälet till att kommuner inte vill ta emot fler 

flyktingar är den generella bristen på bostäder inom kommunerna. Där 

Migrationsverket har sina anläggningsboenden uppstår konkurrens om bostäderna. 

Sverige har under de senaste åren tagit emot ett ökat antal ensamkommande 

flyktingbarn, exempelvis kom det under bara år 2015 cirka 35 000 barn utan någon 

förälder eller annan vårdnadshavare. När dessa barn blir äldre har de extra svårt att få 

en egen bostad på grund av bristande kontaktnät och svag ekonomi.204 

 

Tidsbegränsade bygglov, främst för olika former av kategoriboenden, skulle kunna 

vara en möjlighet att lösa det akuta behovet på bostäder. Just byggnation med moduler 

är ett förslag som framförallt Boverket hävdar är en snabb lösning på ett växande 

problem. De menar att eftersom modulerna är flexibla och kan anpassas efter vilket 

behov som finns är det ett effektivt komplement till det vanliga bostadsbyggandet. 

Eftersom modulerna är flexibla och ofta även flyttbara kan det också underlätta 

möjligheten till att få tidsbegränsade bygglov på centrala platser som enligt detaljplan 

är tänkta att användas för ett annat ändamål.205  

 

Enligt Boverket påpekar flera leverantörer av prefabricerade hus att det inte är 

leveranskapaciteten eller produktionen av bostäder som är den begränsande faktorn 

utan att problemet i första hand ligger i tillgången på mark, planläggning, finansiering 

och bygglov. Flera rapporter som Boverket tidigare publicerat visar att det finns 

obyggd, planlagd mark i de flesta kommuner. Resultaten spretar dock i olika riktningar, 

och är beroende av vilka tolkningar som görs i förhållande till huruvida detaljplanen är 

                                                      
202 Prop. 2006/07:122 s. 73 
203 MÖD P 9993-15 
204 Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla s. 23-24 
205 Boverket (2015) Nyanländas boendesituation s. 30 f. 
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användbar för vissa syften eller inte och beroende på vem som genomför inventeringen 

och i vilket syfte inventeringen görs. Det är alltså ganska svårt att säga generellt om det 

finns mycket eller lite byggklar mark i kommunerna.  

 

En annan lösning för fler bostäder, förutom nybyggnation med moduler, är en ändring 

av outnyttjade lokaler till bostäder. Boverket hävdar att det i förorter som är byggda 

före miljonprogrammet ofta finns tomma lokaler eller lokaler som genererar små 

hyresintäkter. Dessa lokaler är särskilt intressanta för omvandling. Ofta finns i dessa 

områden redan ett omvandlingstryck och en etablerad marknad för omvandling av 

lokaler till bostäder.206 

 

Det är viktigt att alla åtgärder som görs för att lösa bristen på bostäder sammantaget 

inte leder till diskriminering av någon grupp. Svaga eller nya grupper bör inte ställas 

mot varandra på bostadsmarknaden. Det är viktigt att det byggs fler permanenta 

boenden för att öka det totala utbudet, samtidigt som tillfälliga lösningar på vissa platser 

kan lösa akuta problem. 

 

9.7 Hållbarhet 

Som tidigare nämnt är det idag vanligare med tidsbegränsade bygglov för 

bostadsbyggande med prefabricerade moduler jämför med tidigare. I detta avsnitt 

diskuteras detta bostadsbyggande ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

9.7.1 Social hållbarhet 

Sverige är ett av de länder med flest ensamhushåll.207 Detta ställer höga krav på 

bostadsmarknaden.  Att människor väljer att bo ensamma leder till ett ökat behov av 

små bostäder. Ensamlevande har ofta en lägre betalningsförmåga och därför finns ett 

behov av billigare bostäder, både vad gäller bostadsrätter och hyresrätter. Idag finns 

ingen möjlighet att i detaljplanen bestämma varken upplåtelseform eller 

lägenhetsstorlek. Kommunen har istället möjlighet att reglera detta genom 

markanvisning.  

 

I prop. 2013/14:59 föreslog regeringen ett ökat bostadsbyggande genom att i större 

utsträckning möjliggöra bostadsbyggnationer med tidsbegränsade bygglov. Ett socialt 

problem som uppstår när det byggs temporära lösningar för boendeformer är att man 

oftast kategoriserar medborgarna. Ofta väljer man att bygga tillfälliga boenden för 

antingen unga, studenter eller nyanlända. Detta skapar problem med segregation och 

risker för diskriminering.  

 

Att placera många nyanlända tillsammans i anläggningsboenden kan hämma den 

sociala integrationen i samhället. Genom att dessutom ge de tillfälliga 

anläggningsboenden lägre arkitektoniska och ekonomiska värden skapas områden som 

är mindre attraktiva.  

                                                      
206 Boverket (2015) Nyanländas boendesituation s. 37  
207 Höjer (2014) Ensamboendet ökar i hela världen och Sverige ligger i topp 
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Ett problem är markåtkomst för anläggningsboenden kontra närheten till arbete och 

social samvaro, samt kommunikationsmöjligheterna till viktiga platser som skola etc. 

Nyanlända är inte intresserade av att bo i glesbygd utan tyr sig till platser där 

arbetsmarknaden är god. Det visar sig också vara viktigt att skapa permanenta boenden 

(efter anläggningsboendetiden) i närheten av anläggningsboendets placering, då det är 

där individerna har försökt att skapa sig en ny tillvaro och har sina sociala kontakter.208  

För att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden har vissa avsteg från 

plan- och byggförordningen tillåtits.209 De avsteg från brandsäkerheten som kan göras 

i tillfälliga anläggningsboenden skapar en social osäkerhet. Vad är det som ligger 

bakom att vi kan ställa lägre krav på dessa boenden jämfört med andra boenden? Det 

är ett faktum att bostäder behöver tas fram snabbt, men människors säkerhet bör inte 

äventyras.  

 

Det är svårt att egentligen säga att anläggningsboenden för asylsökanden är ett tillfälligt 

behov eftersom vi inte vet hur prognosen för befolkningsströmmarna kommer att se ut 

i framtiden. Att Boverket gjort en definition för tillfälligt anläggningsboende och pekat 

ut avstegsmöjligheterna ger kommunerna möjlighet att göra enhetligare bedömningar.  

Dessa förändringar får antas leda till att tillfälliga anläggningsboenden ska ses som 

något som fyller ett tillfälligt behov vid prövning av tidsbegränsade bygglov och att 

åtgärderna avses pågå under en begränsad tid.   

 

Det pågår en diskussion kring alla avsteg som får göras i bostäder som byggs för 

studenter och unga. Det finns en uppfattning om att unga, som är i stort behov av 

bostäder och har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, blir en slags försöksgrupp där 

avsteg kan göras. Få protesterar mot dessa avsteg eftersom gruppen generellt sett är i 

stort behov av bostäder.  

 

9.7.2 Ekonomisk hållbarhet 

En anledning till att modulbyggnation används i allt större utsträckning är att många 

anser att byggnationen går snabbare jämfört med permanent byggande. Vissa hävdar 

även att kostnaderna är lägre vid byggande av moduler jämfört med traditionellt 

byggande. Dock råder delade meningar kring detta. Rådgivningskonsulterna Evidens 

kritiserar Boverkets rapport Nyanländas boendesituation som hävdar att 

produktionskostnaderna för moduler är lägre än vid traditionellt byggande. Evidens 

skriver i sin rapport Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande att 

bostadsbyggande med tidsbegränsade bygglov kräver kort avskrivningstid och att 

kostnaderna under användningstiden därför blir mycket höga. De menar vidare att det 

i varje möjligt fall är bättre att bygga permanenta bostäder och att Boverkets förslag 

”riskerar att skapa undermåliga boendemiljöer till rekordhöga kostnader”.210  

 

                                                      
208 Boverket (2015) Nyanländas boendesituation s.10 f. 
209 Se kapitel 7.2 Tillfälligt anläggningsboende 
210 Evidens (2015) Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande 
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För bostadsbyggande med tidsbegränsade bygglov är en förutsättning att åtgärden är 

lätt demonterbar och att marken kan återställas till rimliga kostnader. En permanent 

nybyggnation med tidsbegränsat bygglov skulle inte vara hållbar av ekonomiska skäl. 

Eftersom åtgärden måste avvecklas inom maximalt 15 år bör inte permanenta åtgärder 

som till exempel gjuten betongplatta etc. användas. Det är inte ekonomiskt hållbart 

eftersom den inte är flyttbar. Moduler är ofta flyttbara och kan återuppföras på annan 

plats.  

 

Det är svårt för finansiärer att göra bedömningar om de ska bevilja lån för 

modulbyggnation med tidsbegränsade bygglov. Eftersom byggnationen står på ofri 

grund kan inte fastigheten pantsättas. Istället säkerhetsöverlåts byggnaden och 

kreditens värde bedöms utifrån verksamhetens kassaflöde.  Eftersom tiden för 

verksamheten är begränsad vid uppförande med tidsbegränsade bygglov måste 

säkerheten räknas hem under denna begränsade tid. Det leder till att finansiärerna måste 

ta med större risker i sin bedömning. Även om många modulfabrikörer vill hävda att 

modulernas livslängd är långt över det tidsbegränsade bygglovets längd är det inget 

som finansiärerna kan ta hänsyn till. Finansiärerna kan endast beräkna den tid som 

bygglovet verkligen gäller.  

 

Regeringen har tidigare föreslagit subventioner för ökat byggandet av hyresrätter och 

studentlägenheter. Något som branschen har satt sig emot. Subventioner leder ofta till 

enhetligt byggande, utifrån vad som är subventionerat. I samhällsutvecklingen behöver 

det finnas en helhetsbild där bostäder och annan service ska samverkas för att skapa 

hållbara stadsdelar. Branschen anser att subventioner inte är en hållbar lösning. Istället 

bör det satsas på att minska byggkostnaderna.211 En mer påkostad och 

kvalitetsmedveten bostadsproduktion leder ofta till lägre renoverings-kostnader och det 

lönar sig alltså oftast i framtiden. Den billigaste lösningen är oftast inte den bästa ur ett 

långsiktigt perspektiv. Nästa generation ska inte behöva betala för dagens besparingar 

i kvalitet. Den långsiktiga lösningen fungerar dock inte med tidsbegränsade bygglov.  

 

9.7.3 Ekologisk hållbarhet 

Det är viktigt att ha ett ekologiskt perspektiv på allt bostadsbyggande. Storskaliga 

projekt med modulbyggnation är ett relativt nytt fenomen, och som vid alla nya projekt 

förekommer barnsjukdomar. Tyréns har på uppdrag av Boverket utrett 

hållbarhetsperspektivet kring prefabricerade bostadsmoduler. De hävdar att temporära 

byggnadskonstruktioner tar mindre hänsyn till hållbarhetsperspektivet jämfört med 

permanent byggande.  

 

Temporära byggnader kräver, i likhet med permanent bebyggelse, ofta omfattande 

mark- och tillverkningsåtgärder som skapar ofrånkomliga utsläpp. Det är mer 

ekologiskt hållbart att bygga tåliga bostäder med bättre konstruktion och högre standard 

som håller en längre tid än att uppföra kortsiktiga byggnader med sämre hållbarhet.212 

 

                                                      
211 Efendic (2015) Branschen sågar byggsubventioner 
212 Tyréns (2015) Inventering av leverantörer av prefabricerade bostadsmoduler 
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Att använda tidsbegränsade bygglov för att främja en effektivare markanvändning är 

ekologiskt hållbart men att bygga temporära bostäder med sämre kvalitet är inte 

ekologiskt hållbart. Nu när moduler börjar användas i större utsträckning för att lösa 

akuta kriser sker en utveckling av byggnationen. Vi tror att vi i framtiden kommer att 

få se mer hållbara lösningar, både ekonomiskt och ekologiskt sett. 

 

9.8 Hur ska regeln tillämpas? 
 

Efter arbetets genomförande har det visat sig att det finns svårigheter i hur regeln ska 

tolkas och tillämpas. Lagstiftaren vid 1987-års plan- och bygglag ansåg att regeln om 

tidsbegränsade bygglov skulle tillämpas restriktivt.213 Vid oförutsedda situationer, som 

exempelvis den ökade befolkningstillströmning som råder idag, anser vi att möjligheten 

till snabba, tillfälliga bostäder bör vara mer generös. Det ska räcka att någon av 

förutsättningarna i 9 kap 30–32 a §§ PBL är uppfylld, så länge människors säkerhet 

och hälsa inte riskeras.  

 

I och med att åtgärder uppförda med tidsbegränsade bygglov måste avvecklas inom 

maximalt 15 år bör det inte ställas för höga krav på byggnationerna. Kraven måste 

anpassas efter samhällets behov. I extrema situationer ska det gå att göra större avsteg, 

så länge det motiveras väl. 

 

Det finns en uppfattning om att tidsbegränsade bygglov är ett sätt att gå runt lagen.214 

Kommunerna måste visa att detta inte är fallet genom att ställa höga krav på avveckling. 

Kommunerna bör också motivera sina beslut tydligare för att öka förståelsen hos 

gemene man.  

 

Vi tycker det är viktigt att den sökande ska visa att åtgärden bara fyller ett tidsbegränsat 

behov och att grannarna på så sätt skyddas genom denna bevisbörda. Kommunerna bör 

vara hård i sin tillsyn för att dessa tillfälliga byggnationer inte ska bli permanenta.215 

En ökad tillsyn ger en trygghet till kommuninvånarna att reglerna följs. Kunskapen 

kring tidsbegränsade bygglov i samhället bör ökas, både hos tjänstemän som ska 

bedöma rättvist och förutsägbart samt hos grannar som får en ökad förståelse. Vet man 

att det går till på rätt sätt kanske inte lov överklagas i samma utsträckning. Det ökar 

även förståelsen för och acceptansen av nybyggnation med tidsbegränsade bygglov.  

 

Det är viktigt att det finns en enhetlig bedömningsgrund och vägledning för alla 

kommuner så att förutsägbarheten och rättssäkerheten fastställs. Om förutsägbarheten 

ökar vet byggherrarna vad som gäller, fler kan våga sig in på marknaden och ett ökat 

bostadsbyggande med tidsbegränsade bygglov möjliggörs. En ökad förutsägbarhet 

skulle även minska överklaganden och därmed förkorta exploateringsprocesserna med 

tidsbegränsade bygglov.  

 

 

                                                      
213 Se kapitel 4.1 Lagtext 9 kap 33 § plan- och bygglagen 
214 Se kapitel 1.1 Bakgrund 
215 Se kapitel 9.3 Tillämpning av tidsbegränsade bygglov 
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9.9 Slutsatser 
 

 Hur ser regelverket kring tidsbegränsade bygglov ut? 

Tidsbegränsade bygglov får enligt 9 kap 33 § PBL ges om någon eller några men inte 

alla förutsättningar i 9 kap 30–32 a §§ PBL är uppfyllda och åtgärden avses pågå under 

en begränsad tid. Tidsbegränsat lov ska ges om åtgärden har stöd i en 

detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.216  

Lagstiftningen kring tidsbegränsade bygglov är otydlig, framförallt frasen någon eller 

några men inte alla förutsättningar skapar ett stort tolkningsutrymme. 

Byggnadsnämnderna har givits ett vitt handlingsutrymme att göra egna bedömningar i 

varje enskilt fall. Bedömnings- och handlingsutrymmet kan skapa brister i 

förutsägbarheten och riskera rättssäkerhetsperspektivet. Samtidigt är det viktigt för 

samhällsutvecklingen att det finns flexibilitet och ventiler att ta till vid akuta, 

oförutsedda situationer.  

 

 Hur har lagstiftningen på området vuxit fram och utvecklats? 

Första gången tidsbegränsade bygglov reglerades i lagtext var i byggnadsstadgan från 

1931. Sedan dess har regeln förändrats ett flertal gånger. Tidsbegränsningen har 

varierat från odefinierad kort tid till dagens tio år med möjlighet till förlängning om 

maximalt fem år. Ordalydelsen har också varierat genom åren, och därmed även 

innebörden.217 Vår slutsats är att syftet med bestämmelsen dock alltid har varit att skapa 

en ventil till den annars väl reglerade plan- och bygglagen. Eftersom det inte varit 

möjligt att förutse vilka ventiler som krävs har det antagligen varit svårt att specificera 

lagen mer, utan att den tappar sitt syfte. 

 

 Vilka huvudfaktorer påverkar bedömningen av tidsbegränsade bygglov? 

För att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs att åtgärden är av tillfällig 

karaktär. Åtgärden ska uppfylla ett tillfälligt behov och avsedd att pågå under en 

begränsad tid. I bedömningsgrunderna tittar man på presenterade framtida lösningar för 

att lösa behoven permanent samt på åtgärdens påverkan på omgivningen. Slutsatsen är 

att betydande olägenhet enligt 2 kap 9 § PBL är svårare att uppnå genom tidsbegränsade 

bygglov jämfört med permanenta. Som granne får man således tåla mer olägenhet 

eftersom åtgärden endast ska pågå under en begränsad tid. 

 

 För vilka ändamål och åtgärder används tidsbegränsade bygglov? 

Tidsbegränsade bygglov används framförallt för skyltar och byggbodar.218 På senare 

tid har användningsområdet utvidgats något och nu används loven även för tillfälliga 

boenden, framförallt olika kategoriboenden. Det handlar främst om tillfälliga 

anläggningsboenden och studentboenden med avsikt att försöka avhjälpa en akut 

                                                      
216 Se kapitel 4 Regeln och dess innebörd 
217 Se kapitel 3 Historisk utveckling av tidsbegränsade bygglov 
218 Se kapitel 5 Några statistiska data 



Tidsbegränsade bygglov 

 

 102 

bostadsbrist.219 För nybyggnation av bostäder med tidsbegränsade bygglov är 

modulbyggnationer den vanligaste uppförandeformen.220 

 

 Är modulbyggnation med tidsbegränsade bygglov hållbart för att öka 

bostadsbyggandet? 

Att använda tidsbegränsade bygglov för att främja en effektivare markanvändning är 

hållbart men att bygga temporära bostäder med sämre kvalitet är inte hållbart. Behovet 

av bostäder är akut vilket innebär att alla former av byggnationer som utökar 

bostadsbeståndet är bra. Dock är det viktigt att parallellt med modulbyggnationer inte 

försaka det långsiktiga permanenta bostadsbyggandet.221 

 

9.10 Vidare studier  
 

Under arbetets gång har många intressanta utsvävningar gjorts, vilket har lett fram till 

förslag på vidare studier. Dessa studier skulle kunna beröra: 
 

 Finns det motsvarande regler internationellt? 

 

 Hur ser skatteregler och andra ekonomiska förutsättningar ut kring 

tidsbegränsade bygglov för modulbyggnation? 

 

 För att öka utbudet på bostäder skulle en möjlighet vara att ytterligare 

klargöra regler kring omvandling av befintlig bebyggelse från ett annat 

ändamål till bostad. 

 

                                                      
219 Se kapitel 7 Bostäder med tidsbegränsade bygglov 
220 Se kapitel 8 Modulbyggnation - vanligaste nybyggnationen med tidsbegränsade bygglov 
221 Se kapitel 9.7 Hållbarhet 
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