
 
 
 
Överför mark – annars inget bygglov, är 
ett ultimatum som många fastighets-
ägare har fått när de ansökt om bygglov 
hos byggnadsnämnden. Detta på grund 
av att deras tomtgräns inte stämmer 
överens med områdets detaljplan. Istället 
krävdes för beviljat bygglov att 
fastighetsägaren ansökte om förrättning 
hos lantmäterimyndigheten för att få 
tomten att överensstämma med detalj-
planen. 
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Kommunfullmäktige har antagit detalj-

planer som inte stämmer överens med 

verkligheten. Resultatet har blivit att det 

inom tomten enligt områdets detaljplan, 

finns mark som är till för allmänheten - 

exempelvis en gata. Detta har i somliga fall 

hindrat ett godkännande av bygglov, då 

fastigheten vid bygglovsprövningen ansetts 

strida mot detaljplanen.  

Enligt detaljplanen innehåller tomten en remsa 
gata. För att erhålla bygglov har det krävts att 
denna remsa frångår tomten så att tomtgränsen 

sammanfaller med gränsen mellan tomt och gata 
som bestämts i detaljplanen.  

 

En detaljplan kan ha kommunalt och/eller 

enskilt huvudmannaskap. Huvudmanna-

skapet innebär att det är huvudmannen som 

ansvarar för att ställa iordning och förvalta 

mark som ska vara tillgänglig för allmän-

heten - allmän platsmark. Vid kommunalt 

huvudmannaskap är det kommunen som är 

huvudman. Vid enskilt huvudmannaskap är 

det ägarna till de tomter som ligger inom 

detaljplanens område som tillsammans 

ansvarar för den allmänna platsmarken.  

 

I ovan beskrivna ställda krav från byggnads-

nämnden hade detaljplanerna enskilt huvud-

mannaskap. Den enskilda huvudmannen kan 

sköta den allmänna platsmarken genom en 

så kallad gemensamhetsanläggning. En 

gemensamhetsanläggning är en anläggning 

som är till nytta för flera tomter, exempelvis 

en väg. Delaktigheten i en gemensamhets-

anläggning ger fastighetsägarna rätt att 

nyttja anläggningen, exempelvis köra på 

vägen. Det vill säga marken ägs inte av 

deltagarna i gemensamhetsanläggningen. 

Tomten innehåller även efter bildandet av en 

gemensamhetsanläggning allmän plats-

marken enligt områdets detaljplan. Huvud-

mannen är vid enskilt huvudmannaskap 

hänvisad enligt lag att tillämpa förfarandet 

att bilda en gemensamhetsanläggning. Att 

äganderätten till den allmänna platsmarken 

fortfarande är fastighetsägarens hindrar inte 

att denna marken används på det sätt som 

Begrepp Förklaring 
Allmän plats en gata, en väg, en park,  

ett torg eller ett annat 
område som är avsett för 
ett gemensamt behov 
 

Detaljplan en karta med bestämmelser 
och beskrivning av hur ett 
område får användas och 
bebyggas 
 

Gemensamhets-
anläggning 

en anläggning som flera har 
nytta av och rätt att 
använda 
 

Huvudman i en detaljplan ansvarar 
huvudmannen för iordning-
ställande och skötsel av 
allmänna platser 
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detaljplanen föreskriver. Den allmänna 

platsmarken kan genom en gemensamhets-

anläggning juridiskt tryggas för sitt allmänna 

ändamål.  Därför är det märkligt att 

byggnadsnämnden vid ansökt bygglov har 

krävt att samma mark frångår fastigheten 

med äganderätt.  

 

För att ett bygglov ska beviljas ska tomten 

överensstämma med områdets detaljplan. 

Dock kan bygglov ändå godkännas om 

tomten avviker lite grann från detaljplanen 

men stämmer överens med detaljplanens 

syfte. Så kan vara fallet om avvikelsen har 

godkänts av lantmäterimyndigheten tidigare 

eller godtagits vid en tidigare bygglovs-

prövning. 

 

Examensarbetets enkätundersökning visar 

på att den generella inställningen hos lant-

mäterimyndigheterna är att en tomts ringa 

innehåll av allmän platsmark är en mindre 

avvikelse från detaljplan som kan god-

kännas. Detta innebär att avvikelsen ska 

godtas av byggnadsnämnden vid en senare 

bygglovsprövning Det finns en lagstadgad 

bundenhet. Resultatet av enkätunder-

sökningen indikerar att denna bundenhet i 

stort följs när det gäller bedömningen av en 

tomts överensstämmelse med detaljplan 

angående tomtens innehåll av allmän plats-

mark. 

 

De flesta tillfrågade bygglovshandläggare 

anser att tomtens innehåll av allmän plats-

mark är en avvikelse från detaljplan som kan 

godtas, antingen genom hänvisning till ett 

tidigare myndighetsbeslut eller genom att 

tolka avvikelsen som en liten sådan som inte 

motverkar detaljplanens syfte.  

 

Att en tomts innehåll av allmän platsmark 

godtas som en avvikelse från detaljplan, 

återfinns i handboken till fastighets-

bildningslagen. Där skrivs att om en tomt i 

verkligheten marginellt innehåller en annan 

användning än vad detaljplanen visar, borde 

detta vara en avvikelse från detaljplan som 

kan godkännas.  

I motsats till kommunalt huvudmannaskap, 

tycks gränsen mellan tomt och allmän plats-

mark i en detaljplan med enskilt huvud-

mannaskap vara mer flexibel. Vid en 

bygglovsprövning borde inte gränsen vara 

något som absolut måste följas för att erhålla 

bygglov. Att en tomt innehåller allmän 

platsmark borde således inte hindra en 

fastighetsägare att få bygglov. Denna åsikt 

delas av författarna till lagkommentaren till 

plan- och bygglagen. 

 

Det finns situationer där en gemensamhets-

anläggning finns bildad på den allmänna 

platsmarken inom tomten och där fastighets-

ägaren trots detta inte fått sitt bygglov 

beviljat. För att erhålla bygglov har 

fastighetsägaren varit tvungen att ansöka om 

förrättning hos lantmäterimyndigheten för 

att föra bort den allmänna platsmarken från 

tomten. I de här fallen är den allmänna 

platsmarken inom tomten redan juridiskt 

tryggad för sin användning enligt detalj-

planen. Det har även redan skett en 

förrättning för att bilda gemensamhets-

anläggningen. Detta förfarandet är helt i 

enlighet med de möjligheter den enskilda 

huvudmannen har för att ansvara och sköta 

allmän platsmark enligt lag. 

 

I ett rättsfall uttalade domstolen att oavsett 

om det inte är kommunen som är huvud-

man, borde kommunen kunna bevilja bygg-

lov utan att ställa villkor på att den allmänna 

platsmarken inom tomten ska frångå denna. 

I ett annat rättsfall berördes innebörden av 

att en tomt innehåller en remsa allmän plats-

mark. Domstolen anförde att den allmänna 

platsmarken inom tomten inte hindrade den 

användning som detaljplanen föreskrev och 

därmed hindrades inte heller beviljandet av 

bygglovet. 

 

Härmed pekar det mesta på att ultimatumet 

– överför mark, annars inget bygglov – inte 

ska ställas bara för att tomten innehåller en 

remsa allmän platsmark. 


