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Abstract 
 
The vision when municipalities are planning new areas is to create a feeling of urbanity 

and create vibrant and safe places. Usually the municipalities have designed the 

detailed development plan with a space between the public space and the buildings. 

Lately this place has been removed from many detailed development plans in central 

urban areas to fulfil the vision of urbanity. It means that balconies, bay window, 

downpipes, utility or other device have to be placed on public space. 

 

Problems have occured when the place between public space and the buildings has 

been removed and private facilities wishes to be placed in public space, especially 

when the request comes up late in the process. The road traffic office in Gothenburg 

doesn’t want private utilities below the street because this place could be used for 

public utilities. Private utilities can complicate possible future restructuring and 

maintenance of the existing utilities. The aim of the study is to give a proposal how 

the municipalities can handle the situation that detailed development plans creates in 

urban areas.  

 

Advantages and disadvantages of different options of rights for the private facilities in 

public space have been compiled. The study has been done at the real estate office in 

Gothenburg municipality.  

 

The discussion about where the facilities can be placed has to been taken before the 

binding decision for the development plan to avoid problems. If it’s crowded with 

utilities below the public space it may be a good idea to make room for private 

facilities between public space and the buildings. In that case the private facilities can 

be placed on the property and the public space don’t have to be used for private 

facilities.  

  

The outcome of the study is a proposal that the space between buildings and public 

space will be an x-area in the development plans. An easement for the walk and cycle 

path means that the public can use the place even if the municipality not ownes it. This 

proposal means that the private facilities can be placed on the property.  
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Sammanfattning 
 

Visionen när områden ska detaljplaneläggas för ny bebyggelse, i centrala delar av 

städer, är att skapa gaturum med stadsliknande karaktär. Önskan finns om att skapa 

mötesplatser och ett livfullt område. För att uppfylla denna vision har detaljplaner 

utformats utan kvartersmark mellan byggnader och allmän plats vilket innebär att 

husfasaderna går i användningsgräns till den allmänna platsen. Följderna blir att 

enskilda anläggningar så som balkonger, burspråk, stuprör, entréer, ledningar, 

grundläggning med mera hamnar inom allmän plats och utanför fastighetsgränsen 

vilket innebär att rättigheter måste upplåtas för att trygga anläggningarna. 

 

Problem och diskussioner har uppstått när önskan om att placera de enskilda 

anläggningarna inom allmän plats kommit upp i ett sent skede i detaljplaneprocessen, 

ibland först när detaljplanen ska genomföras. Trafikkontoret i Göteborg som förvaltar 

gator som utgör allmän plats vill inte att enskilda ledningar ska placeras under gatan. 

Enskilda ledningar i konkurrens med de befintliga allmänna ledningarna kan innebära 

att problem uppstår vid reparationer och eventuella omstruktureringar av ledningar 

under gatan i framtiden. Stora kommuner har många nämnder och förvaltningar som 

arbetar mot olika mål. När enskilda anläggningar placerats inom allmän plats på grund 

av att byggnader placeras i användningsgräns mot allmän plats har det funnits 

svårigheter i att samarbeta eftersom förvaltningarna får olika konsekvenser av hur 

gaturummet utformas.  

 

Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på hur problematiken med borttagande 

av förgårdsmark kan hanteras.  

 

En sammanställning har gjorts av för- och nackdelar med olika alternativ av 

rättighetsupplåtelser för de enskilda anläggningarna inom allmän plats. Detaljplanerna 

som undersöktes i studien har olika planbestämmelser för de enskilda anläggningarna 

inom allmän plats. Följande bestämmelser noterades: 3D-bestämmelser, 

egenskapsbestämmelser på allmän plats och egenskapsbestämmelser på kvartersmark. 

Det förekom också detaljplaner utan bestämmelser där diskussionen om placeringen av 

de enskilda anläggningarna först kommit upp vid genomförandeskedet i 

detaljplaneprocessen. Arbetet har utförts på fastighetskontoret, 

exploateringsavdelningen, i Göteborgs Stad.  

 

När byggnationen önskas ske över användningsgräns mot allmän plats måste parterna 

diskutera placeringen av de enskilda anläggningarna under detaljplaneprocessen för att 

undvika problem i genomförandeskedet. Trots problemen som följer av smala remsor 

förgårdsmark finns det tillfällen då detta är att föredra framför att tillåta byggrätt ända 

ut till användningsgräns mot allmän plats. Förgårdsmark bör planläggas när det är 

trångt under gatan och enskilda ledningar eller grundläggning försvårar vid reparation. 

Framförallt behövs förgårdsmark när trappor och entréer försvårar framkomligheten på 

allmän plats för allmänheten. 
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Arbetet resulterade i ett förslag till utformning av detaljplaner där en sammanhållen 

karaktär önskas uppnås från fasad till fasad, i syfte att få ett stadsliknande gaturum, 

men inga enskilda anläggningar behöver placeras inom allmän plats. Det innebär att 

marken mellan byggnad och allmän plats läggs ut som kvartersmark med ett x-område 

i detaljplanen. I genomförandet skapas sedan ett servitut för kommunens gatufastighet 

och x-området kan används som gång- och cykelväg för allmänheten.  
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Förord  
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Förkortningar  
 
Lagar  

 

Avgiftslagen: Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser 

av offentlig plats, m.m 

AL: Anläggningslagen (1973:1149)  

FBL: Fastighetsbildningslagen (1970:988)  

JB: Jordabalken (1970:994)  

PBL: Plan- och bygglagen (2010:900)  

 

Domstolar 

MMD: Mark- och miljödomstolen  

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen   

HD: Högsta domstolen  

 

Övrigt  

3D: Tredimensionell  

 

Ord och begrepp 
 
Användningsgräns: Gräns mellan olika användningar i en detaljplan.  

 

Byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings- och 

byggnadsarbeten. 

 

Dagvattenledningar: Ledningar som leder bort regn- och smältvatten från bland annat 

tak och gator. 

 

Dräneringsledningar: Ledningar som leder bort grundvatten och nedträngande vatten 

från regn och snösmältning.  

 

Enskilda anläggningar: De delar som tillhör byggnaden men som hamnar inom allmän 

plats när husfasaden går i användningsgräns mot allmän plats.  

 

Förgårdsmark: Den mark som utgör kvartersmark och prickmark mellan byggnad och 

allmän plats i detaljplanen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I takt med att städer förtätas finns en önskan om att gaturummet ska få en stadsliknande 

karaktär. Ett sätt att uppfylla detta är att placera byggnader i direkt anslutning till 

användningsgräns mot allmän plats. Ett direktörsbeslut finns i Göteborgs Stad som 

innebär att detaljplaner ska utformas med byggrätt ända ut till användningsgräns mot 

allmän plats.  

 

Alternativet till att bygga i användningsgränsen mot allmän plats är att avsätta plats för 

ledningar, balkonger och entréer med mera som hör till byggnaden på kvartersmark 

som inte får bebyggas. Detta område brukar kallas förgårdsmark och har varit det 

vanliga tidigare. Förgårdsmarken har utgjort plats för enskilda anläggningar som hör 

till byggnaden men också ofta använts till cykelparkering och grönområde. Genom att 

istället styra placeringen för byggnation till användningsgränsen mot allmän plats kan 

balkonger, takutsprång, dörrar, ledningar med mera som hör till byggnaden behöva 

placeras inom allmän plats.  

 

Ett annat sätt att skapa stadsliknande karaktär av gaturummet är att ha smala remsor 

förgårdsmark. Trafikkontoret som sköter underhåll av allmän plats vill undvika samla 

remsor förgårdsmark eftersom det visuellt skapar otydliga gränser mellan kvartersmark 

och allmän plats. Den smala förgårdsmarken skapar bland annat problem i 

ansvarsförhållanden när den utformas liknande den allmänna platsen och 

privatpersoner kan få svårigheter att veta var man ska vända sig vid skadeersättningsfall 

eller synpunkter på underhåll av gata.   

 

Idag finns det inga tydliga nationella riktlinjer för detaljplanens genomförande när 

enskilda anläggningar placeras inom allmän plats och det finns ett behov av att utreda 

konsekvenserna för de fastighetsrättsliga aspekterna. Den allmänna platsen ska vara 

tillgänglig för allmänheten och frågan är om det finns möjlighet att placera enskilda 

anläggningar inom allmän plats och i så fall vilka delar som får tas i anspråk utan att 

inskränka på området för allmänheten.  

 

Grundprincipen är att allmän plats bara tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål.1 I 

och med att det finns en önskan om att byggnation ska ske i användningsgräns mot 

allmän plats aktualiseras frågan om det finns laglig grund till att placera balkonger, 

takutsprång, dörrar, ledningar med mera som hör till byggnaden inom allmän plats. 

Vilka rättigheter kan i så fall användas för att säkra anläggningarna? I rättsfallet MÖD 

F 1962-16 ansåg MÖD att en gemensamhetsanläggning för dagvattenledningar som 

placerats inom allmän plats var en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 9 

§ AL.  

                                                      
1 Boverket (2017). Användning av allmän plats 
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De fastighetsrättsliga aspekterna samt utformning och genomförande av detaljplaner 

vid byggnation över användningsgräns mot allmän plats är ett aktuellt ämne som finns 

ett behov av att studera.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att ge förslag på hur problematiken med borttagande av 

förgårdsmak kan hanteras. Följande frågeställningar behandlas i examensarbetet:  

 

1. Vad vill kommuner uppnå (arkitektoniskt/stadsbyggnadsmässigt) med att ta 

bort förgårdsmark? 

 

2. Hur kan borttagandet av förgårdsmark regleras i detaljplan? 

a) Hur ska detaljplanen utformas när byggnation ska ske över 

användningsgräns?  

b) Vilka planbestämmelser har stöd i lagen för de enskilda 

anläggningarna inom allmän plats?  

c) Hur påverkas andra ledningsägare som nyttjar mark under allmän 

plats? 

 

3. Hur genomförs detaljplanerna fastighetsrättsligt?  

a) Vilken fastighetsbildning har använts för ledningar, balkonger, 

takutskott, entréer med mera på allmän plats?  

b) I vilka fall har det bildats officialservitut/gemensamhetsanläggning 

genom lantmäteriförrättning på allmän plats?   

 

1.3 Tidigare studier på området  

I de flesta stadskärnor förekommer huvudgator med byggnader placerade intill gatan 

med butiker i bottenplan. Det är ingen nyhet att utforma gaturummet på detta sätt i de 

centralaste delarna av städer. Anledningen till att frågan tagits upp på senare år är 

troligtvis att omfattningen av att utforma detaljplaner med byggnation över 

användningsgräns mot allmän plats ökat i omfattning och att det inte enbart är 

detaljplaner i stadskärnan utan även områden utanför centrum med byggnader 

innehållande bostäder som utformas på detta sätt.  

 

Sara Nilsson och Åse Olander har genomfört en studie om enskilda ledningar i allmän 

plats år 2016 på Högskolan i Gävle. Studien innehåller en undersökning kring hur 

Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg har hanterat frågan kring enskilda ledningar 

i allmän plats samt rättsläget för dessa ledningar. Detta examensarbete bygger vidare 

på examensarbetet om enskilda ledningar i allmän plats och en undersökning av motivet 

till att ta bort förgårdsmark har gjorts samt undersökning av rättsläget för ledningar 

men även andra anläggningar exempelvis balkonger, burspråk, trappor, grundläggning 

och entréer inom allmän plats. Fokus har varit på att ta fram ett förslag på hur 
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kommunerna kan arbeta med problematiken och utformningen av detaljplaner när 

önskan finns om att skapa gaturum med stadsliknande karaktär.  

 

Henrik Bergshem har genomfört en studie på Umeå universitet i vilka fall allmän plats 

kan användas för förtätning. Slutsatsen i uppsatsen, Allmän platsmark: Ett steg i att 

förtäta staden, är att lämplig allmän plats att bebygga är detaljplaner där 

genomförandetiden gått ut och marken inte längre uppfyller syftet som allmän plats.    

 

Studien av Susanne Enbom, Skalans betydelse vid utformning av stadsrum genomförd 

på SLU i Alnarp, innehåller en undersökning kring hur gaturummet kan upplevas 

beroende på vilken höjd byggnaderna har och bredden på gatan.    

 

Vid förtätning uppstår utmaningar kring brist på grönytor. Johanna Kleverman och 

Jenny Sjölin har undersökt Nobeltorget och Masttorget i Malmö med fokus på grönska 

i studien: Grönskans betydelse i den täta staden. Studien genomfördes på Malmö 

universitet.  

 

1.4 Metod  

Arbetet består av tre delar: teori, undersökning och analys. I teoridelen har en studie 

gjorts av aktuella lagar, förarbeten, propositioner och utredningar för ämnet. 

Informationen har hämtats från Lantmäteriets handböcker, PBL kunskapsbanken som 

är Boverkets handbok om PBL och aktuella böcker för ämnet. Viss information har 

hämtats från tidskrifter och internetsidor som författaren ansetts varit tillförlitliga. 

Lexinokommentarer har hämtats från rättsdatabasen Karnov group. Tolkning av 

lagstiftningen har gjorts för att sedan kunna utreda vilka åtgärder som är aktuella för 

att kunna hantera genomförandet i detaljplanen på ett smidigt sätt. 

 

Undersökningen har främst bestått i att granska detaljplaner. Plankartan och 

genomförandebeskrivningen har legat i fokus vid granskningen men i vissa fall har 

även granskningsutlåtanden och övriga dokument granskats. Detaljplaner är offentliga 

dokument som finns på kommunernas hemsidor. Fastighetsregistret har sedan använts 

för att undersöka vilken fastighetsbildning som genomförts. I de fall fastighetsbildning 

har skett har förrättningsakterna undersökts för att se hur detaljplanen har tolkats av 

förrättningslantmätaren.  

 

Fallstudie har gjorts av två detaljplaner för att kunna undersöka och jämföra planer som 

utformats olika men har samma vision om att planen ska generera i ett område med 

stadsliknande karaktär. Bakgrundsinformationen i fallstudierna har hittats i 

detaljplanernas planbeskrivningar. 

 

Rättsfall har granskats för att undersöka hur domstolen har tolkat lagstiftningen.  

Arbetet består också av två intervjuer för att få en djupare förståelse för problematiken 

och vilka utmaningar och lösningar som aktörer inom branschen ser. Tolkning av 

lagstiftningen har gjorts för att kunna utreda vilka åtgärder som är aktuella för att kunna 

hantera genomförandet i detaljplanen på ett smidigt sätt. Till sist har materialet från 
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undersökningen analyserats och ett förslag på hur kommuner kan hantera situationen 

har tagits fram.  

 

1.5 Avgränsning  

Flera olika aspekter kan studeras vid byggnation över användningsgräns mot allmän 

plats. Detta arbete har begränsats till att studera de fastighetsrättsliga aspekterna och 

genomförandet i detaljplaner. Det finns byggnadstekniska lösningar för att minimera 

ianspråktagandet av allmän platsmark men detta tas inte i beaktning i detta arbete. Det 

finns även ett behov av att utreda lagstiftningen kring ersättning för upplåtelse på 

allmän platsmark.  

 

Det är främst stora kommuner befolkningsmässigt som har en intensiv byggtakt och 

önskar att förtäta och skapa stadsliknande områden som stöter på problem när 

byggnader placeras i användningsgräns mot allmän plats. Situationen har därför 

undersökts i Göteborg, Uppsala och Stockholm.  

 

1.6 Målgrupp  

Detta arbete riktar sig till personer som arbetar inom samhällsbyggnadsprocessen med 

detaljplaner eller stadens utformning men även till studenter inom fastighetsrättsliga- 

och arkitektutbildningar. Exploateringsingenjörer, exploatörer, stadsplanerare och 

förrättningslantmätare är exempel på yrkeskategorier som skulle kunna ha hjälp av 

arbetet.  

 

1.7 Fastighetsrättsliga åtgärder och bestämmelser i detaljplaner 

För att undvika enskilda anläggningar inom allmän platsmark är som tidigare nämnts 

förgårdsmark att föredra. I de fall detaljplaner tillåter fasadliv i användningsgräns mot 

allmän plats aktualiseras frågan vilka fastighetsbildningsåtgärder som går att vidta för 

att trygga de enskilda anläggningarna inom allmän plats. Servitut, 

gemensamhetsanläggning och 3D fastighetsbildning är exempel på fastighetsbildning 

som kan bli aktuell men dessa upplåtelser kräver att vissa villkor måste uppfyllas enligt 

anläggningslagen och fastighetsbildningslagen. Ett alternativ är att i detaljplanen 

bestämma fastighetsindelning, servitut och gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsindelningsbestämmelser innebär att väsentlighetsvillkoret inte behöver 

prövas för servitutsupplåtelser och båtnadsvillkoret prövas redan vid inrättandet av 

fastighetsindelningsbestämmelserna. 

 
Följande fastighetsbildning kan bli aktuell:  

• Officialservitut  

• Gemensamhetsanläggning 

• 3D fastighetsbildning 

o 3D fastighet  

o 3D fastighetsutrymme  
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I detaljplanen kan följande regleras:  

• Planbestämmelse som reglerar byggnaders placering  

• Tredimensionell uppdelning mellan kvartersmark och allmän plats 

• I genomförandebeskrivningen ange vilken fastighetsbildning som är aktuell 

inom allmän platsmark 

• Fastighetsindelningsbestämmelser 

Följande avtal kan bli aktuella för att trygga anläggningarna inom allmän plats:  

• Avtalsservitut 

• Allmän nyttjanderätt  

• Lägenhetsarrende  

1.8 Disposition  

Kapitel 1: Inledning  

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrund, syfte, frågeställningar, tidigare studier på 

området, metod, avgränsning och målgrupp med arbetet. Kapitlet avslutas med en 

introduktion i de åtgärder som kan bli aktuella för att trygga de enskilda anläggningarna 

som hamnar utanför fastighetsgränsen.  

 

Kapitel 2: Den täta staden 

I detta kapitel redogörs för motiven till varför byggnation ska ske i användningsgräns 

mot allmän platsmark och vad det är för vision som vill uppnås.  

 

Kapitel 3: Plan- och bygglagen  

Kapitlet redogör för PBL som är den lagstiftning som främst ligger till grund för 

planering av markanvändningen och byggnation.  

 

Kapitel 4: Fastighetsbildningslagen  

Kapitlet redogör för de olika fastighetsbildningar som kan vara aktuella när 

anläggningar placeras utanför fastighetsgränsen och vilka villkor som måste uppfyllas 

för fastighetsbildningen.  

 

Kapitel 5: Anläggningslagen  

Kapitlet redogör för villkoren för gemensamhetsanläggningar som regleras i AL.  

 

Kapitel 6: Jordabalken  

Kapitlet redogör för nyttjanderätter och avtalsservitut som finns reglerat i JB.  

 

Kapitel 7: Undersökning 

I kapitlet redovisas undersökningen som gjorts genom granskning av detaljplaner, 

fallstudier, rättsfall och intervjuer.  

 

Kapitel 8: Analys, förslag och slutsats  

I kapitlet presenteras analys, slutsats och även förslag på hur ämnet kan hanteras i 

framtiden.  



Byggnation över användningsgräns mot allmän plats 

 

 21 

 

Källförteckning  

 

Bilagor  

 

 

 

 

 

  



Byggnation över användningsgräns mot allmän plats 

 

 22 

2 Den täta staden  

2.1 Förtätning  

Sveriges befolkning blev år 2017 över 10 miljoner invånare och prognosen visar att 

befolkningen kommer att öka till över 11 miljoner invånare år 2029.2 

Befolkningsökningen har inneburit att många kommuner har en bostadsbrist vilket i sin 

tur har lett till att det blivit en trend att vid planeringen av städer fokusera på förtätning 

vid byggnation av bostäder. Förtätning innebär att viktig natur- och åkermark kan 

bevaras istället för att bebyggas och anses leda till minskade utsläpp eftersom resvägen 

blir kortare samt tillgång till fungerande kollektivtrafik. 3 Detaljplaner krävs vid 

stadsplanering och kommunerna har ett ansvar att skapa offentliga platser som är trygga 

och inbjudande, detta regleras i 2 kap. 3,6 och 7§§ PBL. Det krävs en god dialog och 

ett väl fungerande samarbete inom kommunen, invånare och näringsliv för att uppnå 

den täta stadens fördelar. 4 Buller, dagsljus och konkurrens om plats är några 

utmaningar som blir aktuella när staden ska förtätas och som är viktiga att ta i beaktning 

för att skapa en trivsam miljö.5  

 

En aspekt som ofta diskuteras vid tät byggnation är ytan mellan husen som ska utgöra 

allmän plats. Detta utrymme är viktigt att ta tillvara på och det finns en risk att området 

tas i anspråk för ny bebyggelse trots att denna yta är viktig som grönyta för människor 

och ur klimatanpassningssynpunkt.6 

 
2.1.1 Berörda parter 

Stadens utformning påverkar allmänheten som brukar allmän plats och dessutom berörs 

flera parter och olika förvaltningar inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som 

är det högst beslutande organet i kommunen och är den part som antar detaljplaner med 

undantaget att kommunfullmäktige kan besluta att planer som inte är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt ska antas av kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnden.7 Nämnderna i kommunen ansvarar för genomförande av besluten 

som fattas i kommunfullmäktige, den löpande verksamheten och förbereder ärenden 

som ska tas upp i kommunfullmäktige och det är tjänstemän inom olika förvaltningar 

som genomför uppgifterna.8 Alla kommuner ska ha en byggnadsnämnd som styr 

verksamheten i enlighet med PBL.9 Det finns en stor variation kring hur Sveriges 

kommuner organiserar arbetet kring PBL i och med att kommunerna är olika gällande 

storlek, bebyggelsetryck, befolkningstäthet och geografisk förutsättning vilket innebär 

                                                      
2 SCB (2018). Befolkningsprognos för Sverige 
3 Boverket (2016 a). Rätt tätt s. 6-7 
4 Mattson Kristina (2015). Förtätning av städer trender och utmaningar s. 5  
5 Boverket (2016 a). Rätt tätt s. 7 
6 Ranesköld Mirja (2016). Plan. Hur tätt är rätt?  
7 5 kap. 27§ PBL 
8 Kullander och Langlet (2019). SKL  
9 12 kap. 1§ PBL  
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att kommunerna består av olika antal nämnder.10 Göteborgs Stad är ett exempel på en 

kommun med många nämnder och förvaltningar vilket innebär att byggnation över 

användningsgräns mot allmän plats berör flera olika nämnder och framförallt följande 

förvaltningar:  

 

• Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret är den förvaltning som står under 

byggnadsnämnden som bland annat ansvarar för detaljplanearbetet i enlighet 

med PBL och beslutar om bygglov och förhandsbesked.11 Planavdelningen och 

Lantmäterimyndigheten är de avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret 

som främst kommer i kontakt med frågan om var byggnationen ska placeras i 

förhållande till allmän plats.  

 

Planavdelningen har till uppgift att handlägga detaljplaner och det är i detta 

skede som gestaltning av gaturummet och byggnadernas placering planeras. 

 

Lantmäterimyndigheten är med under samråd och granskning av detaljplaner.12 

Vidare beslutar Lantmäterimyndigheten om fastighetsbildning och blir part vid 

genomförandeskedet av detaljplaner. Vid yrkande gällande fastighetsbildning 

inom allmän plats har Lantmäterimyndigheten till uppgift att pröva de 

paragrafer som krävs vid respektive åtgärd. 

 

• Fastighetskontoret  

Den strategiska avdelningen ansvarar för att planera för den mark som 

Göteborgs Stad äger. Allmän plats ägs oftast av kommunen men kommunen 

äger också mark som inte är detaljplanelagd för att kunna använda marken på 

kort eller lång sikt för det behov som behövs för staden.13 

 
Exploateringsavdelningen vid fastighetskontoret är med från start i 

detaljplaneprocessen och är även med under genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavdelningen upprättar avtal och kommer i kontakt med 

problematiken kring byggnation över användningsgräns mot allmän plats när 

förfrågan från byggherrar kommer in om att få placera enskilda anläggningar 

inom allmän plats.   

 

• Trafikkontoret  

Det är trafikkontoret som ansvarar för underhåll av allmän plats när kommunen 

är huvudman såsom snöröjning, belysning och städning av gata.14 I och med 

att trafikkontoret förvaltar allmän plats är de i hög grad påverkade av 

                                                      
10 Boverket (2019). Den politiska nämnden. 
11 Göteborgs Stad (u/å a). Byggnadsnämndens uppdrag 
12 Se avsnitt 3.5 
13 Göteborgs Stad (u/å b). Fastighetskontorets verksamheter  
14 Göteborgs Stad (u/å c). Skötsel, städning och snöröjning  
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utformning av förgårdsmark samt om enskilda anläggningar placeras inom 

allmän plats.  

 

Förvaltningarna har olika nämnder med specifika uppdrag vilket gör att det kan bli en 

utmaning att samordna arbetet. Kommuner med lägre befolkningsstorlek har oftast 

färre nämnder än kommuner med en hög befolkningsstorlek vilket innebär att inte 

samma arbetsbelastning behöver läggas på samordning mellan olika förvaltningar i 

mindre kommuner.  

 

Exploatörer är en annan part som påverkas av att byggnation tillåts i angränsning till 

allmän plats. Genom husfasadens placering i användningsgränsen mot allmän plats kan 

det vara kostsamt och opraktiskt att placera ledningar, balkonger, entréer med mera 

inom kvartersmark och därför finns ofta en önskan om att få placera enskilda 

anläggningar inom allmän plats.  

 

När exploatören är klar med byggnationen och säljer fastigheten vidare blir det den nya 

fastighetsägaren som tar över ansvaret för byggnaden och de utskjutande delarna inom 

allmän plats som hör till byggnaden. Detta innebär att fastighetsägaren får stå för 

kostnader vid reparation av ledningar eller underhåll av fasad och balkonger över 

allmän plats i framtiden. Vilken rättighetsupplåtelse som upprättades med byggherren 

kan ha betydelse för bland annat fördelning av kostnader vid reparation samt under 

vilken tidsperiod rättigheten gäller.  

 

2.2  Gaturummet  

Gaturummet består av beläggning som utgör golv, byggnader som bildar väggar och 

himmel som utgör tak. Upplevelsen av gaturummet beror på förhållandet mellan 

gatubredden och hushöjden. 15 Vilka mått som ska användas för att få den optimala 

känslan anses vara olika och varierar beroende på vilken känsla som önskas uppnås 

med gaturummet.16 Märkbart är att breda mått kan upplevas som ett ödsligt område 

medan tvärtom alltför smala mått ger en påträngande känsla.17 Synen på hur städerna i 

Sverige ska utformas har varierat över tiden vilket går att se på utformningen av 

gaturummen som förändrats över tid. På 1920-talet slog den så kallade trädgårdsstaden 

igenom och gaturummen var ofta breda, öppna och gröna.18 Befolkningen ökar och 

kraven ändras med tiden vilket innebär att tidigare ideal kan behöva ändras för att 

tillmötesgå dagens situation och de krav som det medför.19  

 

Känslan av stadsmässighet vill oftast uppnås i centrala delar av städer och denna känsla 

ökar med trängre gaturum. Praxis för måtten på gaturummets bredd och höjd är att 

bredden bör vara bredare än höjden på byggnaderna.20 

                                                      
15 Balgård (1994). Den goda stadsgatan om gestaltningen av gator s. 127 
16 Trafikverket (2015). Gatutyper en exempelsamling s. 25 
17 Ibid 
18 Malmö Stad (2006). Gatusektioner s. 11 
19 Trafikverket (2015). Gatutyper en exempelsamling s. 28 
20 Balgård Sture (1994). Den goda stadsgatan om gestaltningen av gator s. 144 
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2.3 Förgårdsmark  

Förgårdsmark är inget juridiskt begrepp men 

används för den mark som är planlagd som 

kvartersmark som är belägen mellan 

byggnader och allmän platsmark. Figur 1 och 

figur 2 visar hur förgårdsmark ser ut på 

plankartan. Utformningen av 

förgårdsmarken har betydelse för det visuella 

intrycket av gatan och trafikkontoret i 

Göteborgs Stad kallar smala remsor 

kvartersmark som är utformad liknande den 

allmänna platsen för kvartersremsor men i 

detta arbete används endast ordet 

förgårdsmark oavsett utformning.  

  Figur 1: Del av detaljplanen för

  Karlavagnsplatsen i Göteborg.21 

 

Gult område på figur 2 utgör kvartersmark och gult område som är prickat utgör 

förgårdsmark. När förgårdsmarken är tydligt skild från utformningen av den allmänna 

platsen kan det se ut som på figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvattenhantering kan bli en utmaning vid täta gaturum. Förgårdsmarken i figur 3 

används som grönområde som tar upp dagvatten. När byggnaden placeras nära gatan 

och det därmed blir ett smalt område förgårdsmark alternativt ingen förgårdsmark 

överhuvudtaget kan det bli problematiskt att ta hand om dagvattnet inom 

                                                      
21 Bild skapad på trafikkontoret Göteborgs Stad (2018) 

Figur 2: Utformning av 

förgårdsmark i detaljplaner. 

Bild utformad av 

trafikkontoret, Göteborgs Stad. 

Figur 3: Förgårdsmark vid 

Thorburnsgatan, Göteborg. Bild: 

Emma Sundman    
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kvartersmark.22 Ledningar som leder bort dagvatten har tidigare placerats inom 

förgårdsmarken. Över mark har funnits utrymme för byggnadsdelar som hör till huset 

så som balkonger, stuprör, burspråk och entréer att rymmas inom fastigheten på 

kvartersmark. Förgårdsmarken kan även användas för cykelparkering och grönområde, 

se figur 4. I och med att byggnationen inte går precis i gräns mot allmän plats fungerar 

förgårdsmarken som insynsskydd. Bred förgårdsmark kan även användas till 

uteservering.  

  

2.4 Borttagande av förgårdsmark  

Bredden på förgårdsmarken kan regleras för att styra upplevelsen av gaturummet och 

för att generera i en tät stad kan förgårdsmarken tas bort helt vilket innebär att 

byggnaderna placeras i gräns mot allmän plats. Anledningen till att ta bort 

förgårdsmark och placera byggnader i gräns mot gatan är att få en känsla av täthet och 

närhet. Figur 5 visar balkonger som placerats inom allmän plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Utmaningar  

De utmaningar som uppkommer när förgårdsmark tas bort är bland annat konkurrens 

om plats på den allmänna platsmarken, framförallt under mark där det finns befintliga 

ledningar. Balkonger, entréer och burspråk inom allmän plats hamnar utanför 

fastighetsgränsen och någon typ av rättighet krävs för att trygga användningen.  

 

                                                      
22 Stockholms Stad (2016 a). Dagvattenhantering riktlinjer för kvartersmark i tät 

stadsbebyggelse s. 8 

Figur 4: Bred förgårdsmark 

vid Lövstagatan i Örebro.  

Bild: Emma Sundman  

Figur 5: Ingen förgårdsmark 

vid Helmutsrogatan i Göteborg 

Bild: Emma Sundman   
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När byggnation sker i direkt anslutning till gata kan buller vara en faktor som man 

måste ta hänsyn till. Trånga gaturum gör även att solljuset stängs ute. 
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3 Plan- och bygglagen  

I detta kapitel kommer lagrummen i PBL tolkas för att undersöka vilka möjligheter och 

hinder som finns i detaljplaneringen för enskilda anläggningar inom allmän plats till 

följd av byggnation över användningsgräns mot allmän plats.  

 

3.1 Detaljplaner  

PBL har en central roll vid planering av markanvändning och stadens utformning. 

Kommunerna bestämmer vid vilken tidpunkt, var och när planer ska upprättas samt vad 

de ska innehålla. Detta infördes i 1947 års byggnadslag och resulterade i dagens 

planmonopol som följer av 1 kap. 2§ PBL.23 Det är endast kommunerna som kan anta 

och ändra detaljplaner.24 Kommunerna ska inom fyra månader från ansökan ge 

planbesked till den som ansöker om att få ett område detaljplanelagt. Planbeskedet ska 

innehålla information om kommunen avser att inleda planläggningen eller inte. Vid 

positivt planbesked ska beräknad tidpunkt för antagande, upphävande eller ändring 

anges.25 

 

Detaljplanekravet i 4 kap. 2§ 1 p. PBL innebär att vid ny sammanhållen bebyggelse 

med bygglovspliktiga byggnadsverk krävs det detaljplanering om det behövs med 

hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till 

behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt.  

 

I detaljplanen ska kommunen enligt 4 kap. 5§ PBL ange vad som ska utgöra allmän 

plats, kvartersmark och vattenområde, bestämma utformningen och användningen av 

den allmänna platsen och om kommunen är huvudman bestämma användningen av 

kvartersmark och vattenområde. Genomförandetiden ska anges i detaljplanen och ska 

vara mellan fem och femton år.26 Dessa uppgifter är obligatoriska i detaljplanen men 

utöver dessa bestämmelser finns frivilliga bestämmelser som kan användas för att 

lättare uppfylla syftet med planen.27 

 

3.2 Allmän plats  

Allmän plats utgör ett område som är avsatt för ett gemensamt behov och som är 

tillgängligt för allmänheten. Det finns flera olika användningar av allmän plats 

exempelvis torg, gata eller park.28 Användningen tillsammans med 

egenskapsbestämmelser och beskrivning i planhandlingar redogör för hur den allmänna 

platsen är tänkt att utformas. Den allmänna platsen är uteslutande avsedd för den 

användning som angivits. Det som ingår i användningen av den allmänna platsen ska 

                                                      
23 Boverket (2014 a). Plan och bygglagstiftningens utveckling 
24 Blomberg och Gunnarsson. Lexinokommentar till 1 kap. 2 § PBL (karnov)  
25 5 kap. 2, 5§§ PBL 
26 4 kap. 21§ PBL  
27 Detaljplanehandboken (2015). s. 33-34 
28 1 kap. 4§ PBL 
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vara förenligt med syftet med den allmänna platsen vilket ska finnas med i 

planbeskrivningen.29 

 

Grundregeln är att allmän plats enbart tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål.30 

Frågan om en reklamskylt inom allmän plats med användningen gata skulle beviljas 

bygglov togs upp i fallet MÖD P11463-12. MÖD kom fram till att ytan var en obetydlig 

del av den allmänna platsen och att reklamskylten hindrade allmänhetens tillträde av 

den allmänna platsen i ytterst begränsad omfattning vilket resulterade i att 

reklamskylten ansågs förenlig med detaljplanen.  

 

3.2.1 Huvudmannaskap  

Huvudmannen för allmän plats ansvarar för att den allmänna platsen iordningsställs 

och underhålls. Kommunen ska vara huvudman för allmän plats om det inte finns 

särskilda skäl för att huvudmannaskapet istället ska vara enskilt.31 I bedömningen för 

vem som ska vara huvudman för allmän plats tas omfattningen av användningen av den 

allmänna platsen i beaktning. Anses platsen vara viktig för allmänheten bör kommunen 

ange kommunalt huvudmannaskap.32 Vid förtätning bebyggs ytor i centrala lägen eller 

i nära anslutning till centrum vilket innebär att allmän plats bör vara planlagt med 

kommunalt huvudmannaskap.  

  

Kommunen kan i enlighet med 6 kap. 13§ PBL lösa in mark eller utrymme som ska 

användas som allmän plats. Fastighetsägaren som blir belastad med allmän plats på sin 

fastighet kan i sin tur begära att kommunen löser in marken som kommunen ska vara 

huvudman för.33 Detta innebär att den allmänna platsen oftast ägs av kommunen.  

 

3.2.2 Enskild verksamhet på allmän plats  

Ordningslagen innefattar bestämmelser om att tillstånd krävs för exempelvis 

användningsområdena uteservering, filminspelning eller byggetablering inom offentlig 

plats.34 Allmän plats som upplåtits för sitt ändamål utgör offentlig plats i enlighet med 

1 kap. 2§ 2 p. ordningslagen. Enligt 3 kap. 1§ ordningslagen får inte den allmänna 

platsen utan tillstånd från Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer 

överens med ändamålet som platsen upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. 

Vidare regleras i samma lagrum att det finns undantag då tillstånd inte krävs för 

användning av allmän plats och det är när den offentliga platsen inskränks tillfälligt, i 

obetydlig omfattning och utan att påverka något annat tillstånd på platsen. Kommunen 

har rätt enligt 3 kap. 2§ ordningslagen att lämna yttrande på ansökan om tillstånd och 

om kommunen avstyrker ansökan ska tillstånd inte lämnas. Vidare kan yttrandet 

innehålla villkor för att tillstyrka ansökan och tillstånd ska då ges om villkoren uppfylls. 

 

                                                      
29 Boverket (2017). Användning av allmän plats 
30 Ibid 
31 4 kap. 7§ PBL  
32 Boverket (2016 d). Huvudmannaskap 
33 14 kap. 14§ PBL  
34 Polisen (2018). Ansök om tillstånd att använda offentlig plats 
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I enlighet med 1§ avgiftslagen kan kommunen ta ut ersättning för användning av den 

allmänna platsen om tillstånd har meddelats. Ersättningen beslutas av 

kommunfullmäktige och utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt 

med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens 

kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.  

 

3.3 Kvartersmark   

Kvartersmark är den mark som i detaljplanen inte är allmän platsmark eller 

vattenområde. Redovisning av användningen av kvartersmarken sker genom att ange 

denna i plankartan. Exempel på användningar är bostad, handel och kontor.35 

 

Marken inom kvartersmark ska användas till den användning som är angiven i planen. 

Vid ansökan om bygglov prövas att bebyggelsen överensstämmer med detaljplanen 

men bygglov får ges för mindre avvikelser som är förenlig med detaljplanens syfte om 

avvikelsen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att 

området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.36 Om avvikelser 

tidigare har godtagits ska en samlad bedömning göras av alla avvikande åtgärder som 

gjorts.37  

 

Genom att i detaljplanen ange planbestämmelser kan den allmänna tillgängligheten 

säkras inom kvartersmark men övrig yta är avsedd för ändamålet som angivits i 

detaljplanen vilket vanligtvis är avsatt för bebyggelse för enskilt eller allmänt 

ändamål.38  

 

3.4 Planbestämmelser  

Det fjärde kapitlet i PBL styr hur detaljplanen kan regleras. En planbestämmelse ska 

ha stöd i PBL och för att förtydliga detta placeras ofta en redovisning om vilket lagrum 

som aktualiserats bredvid planbestämmelsen i plankartan.39 Trots detta finns det många 

detaljplaner med bestämmelser som saknar stöd i lagen eller som är otydligt 

formulerade. I studien utförd av Carl Caesar och Eidar Lindgren om kommuners 

detaljplanebestämmelser granskades 390 detaljplaner som resulterade i att cirka 55% 

av planerna innehöll bestämmelser som saknar lagstöd eller är otydliga.40 

 

I en detaljplan kan åtgärder utanför planområdets gräns inte regleras såvida det inte 

finns särskilda skäl att reglera störningar gällande luftförorening, buller, skakning, ljus 

eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap. miljöbalken.41 

 

                                                      
35 Detaljplanehandboken (2015). s. 81 
36 9 kap. 30 1 p. a § och 9 kap 31 b § PBL 
37 9 kap. 31 d§ PBL 
38 Boverket (2018 a). Användning av kvartersmark 
39 Detaljplanehandboken (2015). s. 113 
40 Caesar och Lindgren (2009). Kommunernas detaljplanebestämmelser  
41 Boverket (2015). Planbestämmelser som saknar lagstöd 
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Frivilliga bestämmelser ska användas för att uppnå syftet med planen med det finns ett 

tydlighetskrav i 4 kap. 32 § PBL som innebär att detaljplaner inte ska vara för 

detaljerade. Planers tydlighet varierar beroende på hur omgivningen ser ut och hur långt 

det är till bebyggelse. Vid korta genomförandetider kan en mer detaljerad detaljplan 

accepteras eftersom det ska vara möjligt att hantera karaktären och syftet med planen.42 

Otydliga bestämmelser kan ge problem vid tillämpningen av bestämmelser vid 

bygglovsprövningar eller fastighetsbildning och kan innebära att tolkningen av 

detaljplanen skiljer sig åt beroende av vem som tolkar den.43 

 
3.4.1 Markreservat  

Det finns flera olika bestämmer som kan användas i en detaljplan. De administrativa 

bestämmelserna reglerar bland annat genomförandetid, huvudmannaskap, 

fastighetsindelningsbestämmelser och markreservat och finns till för att planen ska vara 

möjlig att genomföra. Markreservat kan inrättas för allmännyttigt ändamål och för 

gemensamhetsanläggningar. Bestämmelsen innebär att marken planeras att användas 

för ett visst ändamål men reservatet i sig ger inte rätt för nyttjaren att nyttja området 

utan en rättighet måste skapas. Markreservatet är till för att säkerställa att området kan 

användas för ändamålet med reservatet och sätter stopp för exempelvis bygglov och 

begränsar därmed användningen av marken. 44 

 

Ett markreservat för allmännyttigt ändamål är vanligtvis förenligt med den allmänna 

platsens ändamål vilket betyder att det oftast går att inrätta markreservat för 

allmännyttigt ändamål inom allmän plats för att precisera området men detta är oftast 

inte nödvändigt eftersom anläggningen troligtvis går att inrätta utan markreservatet.45  

 

Vid enskilt huvudmannaskap inrättas vanligen en gemensamhetsanläggning för den 

allmänna platsen för lättare hantering av drift och underhåll och ett markreservat för 

gemensamhetsanläggningen krävs inte och är överflödig. För att ett markreservat för 

gemensamhetsanläggning inom allmän plats när kommunen är huvudman ska kunna 

inrättas krävs det att gemensamhetsanläggningen inte påverkar användningen av den 

allmänna platsen vilket ska framgå i planhandlingarna. I huvudsak inrättas 

markreservat enbart inom kvartersmark eftersom gemensamhetsanläggningen innebär 

en rättighet för ett enskilt syfte och allmän plats inte avses användas till enskilt syfte. 

Ett exempel på undantag då markreservat för gemensamhetsanläggning inrättas på 

allmän plats skulle kunna vara en ledning under gata som inte påverkar gatan som 

allmän plats. Viktigt är att precisera ledningens höjdläge under marken för att tydligt 

visa att den allmänna platsen inte påverkas.46  
 
I enlighet med 4 kap. 6§ PBL får kommunen bestämma markreservat för trafik- och 

väganläggningar för allmännyttigt ändamål. Bokstaven x används för markreservat för 

                                                      
42 Detaljplanehandboken (2015). s. 113 
43 Boverket (2015). Planbestämmelser som saknar lagstöd 
44 Boverket (2016 e). Administrativa bestämmelser 
45 Boverket (2018 b). Markreservat för allmännyttiga ändamål 
46 Boverket (2018 c). Markreservat för gemensamhetsanläggning 
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allmännyttig gång- och cykeltrafik. Kommunen ska vara huvudman för detta 

markreservat vilket innebär att markreservatet ska ansluta till allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap. Vanligtvis bildas servitut för gång- och cykelbana med 

en kommunal gatufastighet som härskande fastighet.  

 

Studien av Ida Dalhammer angående kartläggning av x-områden i kommunerna 

Linköping, Motala och Mjölby visar att inrättandet av x-områden i dessa kommuner 

minskar. I studien motiveras minskningen av x-områden med att det i flera fall inte 

bildats något servitut eller nyttjanderättsavtal i genomförandet. Uteblivande av rättighet 

har skapat problem kring ansvarsfördelningen för underhåll. En annan orsak tycks vara 

att det finns en osäkerhet kring x-områdets syfte, genomförande och användning.47 

 

Markreservat för ledningar för allmännyttiga ändamål har bokstaven l för luftburna 

ledningar och u för underjordiska ledningar. 48  

 
3.4.2 Egenskapsbestämmelser  

När kommunen är huvudman för allmän plats ska det i detaljplanen anges 

användningen och utformningen av den allmänna platsen enligt 4 kap. 5§ 2 p. PBL.   

Egenskapsbestämmelser kan användas för att styra utformningen för området både 

inom allmän plats och kvartersmark. Viktigt att tänka på är att planbestämmelserna ska 

vara förenliga och kunna motiveras med planens syfte. Detta innebär att 

egenskapsbestämmelse på allmän plats inte ska hindra syftet med den allmänna platsen. 

Exempel på vad som kan regleras med egenskapsbestämmelse på allmän plats är 

rivningsförbud, skydd av kulturvärden och skydd mot störningar.49 

Egenskapsbestämmelser på kvartersmark bör vara involverade i framtida prövning 

exempelvis bygglov eller fastighetsbildning eftersom det annars kan finnas risk att 

åtgärden inte genomförs.50  

 

En egenskapsbestämmelse på kvartersmark kan reglera bebyggelsens placering och 

utformning som kan styra byggnationen till användningsgränsen mot allmän platsmark. 

Kommunen kan genom att styra var byggnation ska uppföras ändra eller bevara 

karaktären på gaturummet.51 En annan möjlig reglering är placering av entréer och dess 

läge till gatan.52 

 

Egenskapsbestämmelser som hör till en sekundär användning i skilda plan bör sättas 

inom samma parantes som användningen. I listan med planbestämmelser redovisas 

egenskapsbestämmelsen enskilt inom parentes.53 

                                                      
47 Dalhammer Ida (2015). Kartläggning av allmänna gång- och cykelvägar på kvartersmark: 

utan rättsligt genomförande  
48 Boverket (2018 b). Markreservat för allmännyttiga ändamål 
49 Boverket (2018 f). Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
50 Boverket (2018 d). Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
51 Boverket (2018 e). Placering 
52 Detaljplanehandboken (2015). s. 125 
53 Boverket (2018 d). Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
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3.4.3 Fastighetsindelningsbestämmelser   

När det finns behov av att bestämma framtida fastighetsindelning kan kommunen 

använda sig av fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplanen.54 Genomförandet av 

detaljplanen är begränsat när fastighetsindelningsbestämmelser finns och om önskan 

finns att frångå bestämmelserna måste detaljplanen ändras, upphävas eller ersättas.55 

Fastighetsindelningsbestämmelser medför att beslut kan fattas mot fastighetsägares 

vilja och vid fastighetsbildningen fattar Lantmäterimyndigheten beslut i enlighet med 

bestämmelserna i detaljplanen.56 Undantag är mindre avvikelser från detaljplanen i 

enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 2§ FBL.  

 

3.4.4 Entréer mot allmän plats  

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd reglerar hur dörrar för 

utrymning ska utformas och sedan lång tid tillbaka har lagstiftningen krävt att dörrar 

för utrymning ska kunna öppnas i utrymningsriktningen. Enligt Boverkets byggregler 

5:335 får dörrar som öppnas in i byggnaden endast användas för lokaler anpassade för 

utrymning om 30 personer eller färre eftersom ett högre antal skulle innebära 

köbildning vid utrymning. När fasadlivet går i linje med exempelvis allmän plats med 

användning gata kan detta innebära att entréer öppnas ut mot gatan och försvårar 

tillgängligheten för den allmänna platsen. Detta kan innebära att entréerna måste 

byggas in i fasaden för att kunna öppnas ut mot gatan.  

    

3.5 Lantmäterimyndighetens roll i planprocessen  

För att genomföra en detaljplan krävs oftast en lantmäteriförrättning vilket innebär att 

Lantmäterimyndigheten har kunskap om hur planbestämmelserna kan försvåra 

genomförandet av planen.57 Lagändringar i PBL som trädde i kraft år 2015 innebar 

bland annat att förtydliga och ge Lantmäterimyndigheten en mer aktiv roll i 

planprocessen.58 Vid samråd för detaljplaner ska Lantmäterimyndigheten lämna 

synpunkter på planförslaget för att underlätta det framtida fastighetsrättsliga 

genomförandet. Vidare enligt 5 kap. 15§ PBL ska Lantmäterimyndigheten verka för att 

planförslaget är förenligt med bestämmelserna om huvudmannaskap, 

fastighetsindelning och planbeskrivning samt ge råd om tillämpningen av 

bestämmelserna om exploateringsavtal. När ett planförslag innebär byggnation över 

användningsgräns mot allmän plats har därmed Lantmäterimyndigheten till uppgift att 

ge förslag på hur planbestämmelserna ska utformas för att underlätta vid 

genomförandet av detaljplanen. Lantmäterimyndigheten ska enligt 5 kap. 22 a§ PBL 

lämna yttrande under granskningstiden om detaljplanen inte är förenligt med de 

bestämmelser som myndigheten tidigare i samrådet ska verka för.  

                                                      
54 4 kap. 18§ PBL 
55 Boverket (2016 b). Bestämmelser om fastighetsindelning 
56 Ibid 
57 Lantmäteriet (2016). s. 11  
58 Ibid s. 3 
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3.6 Genomförande av detaljplaner  

För att nå fram till de mål och visioner som finns med detaljplaner krävs det att vissa 

åtgärder sker. Det kan vara tekniska, ekonomiska eller fastighetsbildningsåtgärder som 

krävs innan genomförandet är klart.59 Vid planläggning av allmän platsmark kan det 

krävas inlösen av mark om kommunen är huvudman och inte äger marken.60 Det är 

därför vanligt att det krävs fastighetsregleringsåtgärder vid planläggning där 

kommunen är huvudman.  

 

Planläggningen måste samspela med plangenomförandet för att detaljplanen ska kunna 

genomföras. Detta kräver en genomtänkt plankarta.61 I planhandlingarna ingår därför 

planbeskrivningen som anger syftet med planen och hur den ska genomföras. 

Dokumentet är inte juridiskt bindande men ska tydliggöra syftet och ska ligga till grund 

för genomförandet av detaljplanen.62  

 
3.6.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplaner startar då detaljplanen vunnit laga kraft eller senare 

vid en given tidpunkt som anges i planen och pågår mellan fem och femton år beroende 

på vilken genomförandetid som angetts i detaljplanen.63 Om ingen genomförandetid är 

angiven gäller 15 år.64 Under genomförandetiden får inte kommunen ändra planen utan 

medgivande från berörda fastighetsägare. Det finns undantag om det uppstår nya 

förhållanden som är av stor vikt för allmänheten som inte kunde förutses vid 

planläggningen. Införing av fastighetsindelnings- eller rättighetsbestämmelser är ett 

annat undantag men om ett undantag aktualiseras och planen ändras eller upphävs har 

de berörda fastighetsägarna rätt till ersättning för skadan.65  

 

 

  

                                                      
59 Detaljplanehandboken (2015). s. 205 
60 14 kap. 14§ PBL  
61 Detaljplanehandboken (2015). s. 205 
62 Ibid s. 94 
63 4 kap. 21 § PBL  
64 Boverket (2016 c). Genomförandetid 
65 Ibid 



Byggnation över användningsgräns mot allmän plats 

 

 35 

4 Fastighetsbildningslagen  

Fastighetsbildningslagen är tillämplig i de fall anläggningar ska tryggas på annan 

fastighet med officialservitut och 3D-fastighetsbildning. I detta kapitel redovisas vilka 

villkor som ska vara uppfyllda för att fastighetsbildningsåtgärden ska kunna 

genomföras.  

 

4.1 Officialservitut 

Ett officialservitut innebär att en fastighetsägare har rätt att nyttja ett visst område för 

ett visst ändamål på någon annans fastighet. Det krävs en lantmäteriförrättning eller ett 

domstolsbeslut för att bilda ett officialservitut. Det går även att upprätta ett servitut 

mellan parter utan att en myndighet eller domstol är inblandade vilket kallas 

avtalsservitut. Rättigheten gäller mellan fastigheterna och om ett ägarbyte sker kommer 

servitutet att fortsätta att gälla mot den nya ägaren.66  

 

Ett officialservitut kan bildas genom överenskommelse mellan fastigheternas ägare 

som grund. I de fall parterna inte är överens kan officialservitut bildas om det är 

förenligt med villkoren i FBL.67 Enligt 7 kap 1§ FBL får inte officialservitut bildas för 

viss tid och inte heller göras beroende av villkor.  

 

Det finns rekvisit som ska vara uppfyllda för att rättigheten ska vara ett servitut vilka 

regleras i 14 kap. 1§ JB och innebär att servitut enbart får upplåtas om det främjar en 

ändamålsenlig markanvändning samt att ändamålet ska vara av stadigvarande 

betydelse. Den tjänande fastigheten får inte vara skyldig att stå för annat än underhåll 

av anläggningen som avses med servitutet. För att ett officialservitut ska kunna bildas 

krävs förutom villkoren i 14 kap. 1§ JB att villkoren i 3 kap. och 5 kap. i FBL är 

uppfyllda.  

 

4.1.1 Väsentlighetsvillkor och båtnadsvillkor  

I 7 kap 1§ FBL finns väsentlighetsvillkoret för officialservitut vilket innebär att 

Lantmäterimyndigheten ska pröva om servitutet är av väsentlig betydelse för 

fastighetens ändamålsenliga användning. Villkoret är tvingande på grund av att 

undvika att onödiga servitut bildas.68 Detta innebär att ingen hänsyn ska tas till att den 

tjänande fastighetens ägare medger servitutsbildningen. Väsentlighetsvillkoret har 

prövats i bland annat domarna NJA 1978 s. 57 och NJA 1991 s. 177. I den förstnämnda 

domen ansågs ett servitut för hiss med tunnelbaneändamål vara av väsentlig betydelse 

för den härskande fastigheten och i det sistnämnda rättsfallet ansågs det väsentligt för 

en fastighet med centrum för hamnverksamhet att hålla servitut för bland annat ett 

sjömärke.  

 

                                                      
66 Lantmäteriet (2018 a). s. 643 
67 Lantmäteriet (u/å a) 
68 Lantmäteriet (2018 a). s. 650 

https://pro-karnovgroup-se.ludwig.lub.lu.se/document/408718/1
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När enskilda anläggningar placeras inom allmän plats kan det bli aktuellt med 

servitutsbildning. Balkonger, takutsprång, entréer, ledningar med mera som kan behöva 

tryggas på annan fastighet måste uppfylla bland annat väsentlighetsvillkoret för att 

officialservitut ska kunna bildas. Det har aldrig prövats i domstol om servitut för 

balkong är av väsentlig betydelse för en fastighet men i december år 2017 fanns det 

133 officialservitut och 31 inskrivna avtalsservitut för balkonger vilket innebär att 

servitut för balkonger inte är ovanligt. I de fall officialservitut bildats för balkong och 

det inte funnits några fastighetsindelningsbestämmelser har balkongen ansetts vara av 

väsentlig betydelse för fastigheten. Båtnadsvillkoret i 5 kap 4§ FBL måste vara uppfyllt 

om parterna inte är överens om servitutsbildningen. Villkoret innebär att åtgärden 

måste resultera i en vinst det vill säga fördelarna överväger olägenheterna och 

kostnaden för åtgärden och att en mer ändamålsenlig markanvändning vinnes med 

åtgärden. 

 

4.2 Planvillkor och villkor för servitut inom detaljplan  

Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser med 

undantaget att om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får mindre 

avvikelser göras.69 Enligt 9 § AL gäller en liknande bestämmelse som reglerar att 

gemensamhetsanläggningar inte får inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna.70 

Undantag finns även i AL vilket innebär om syftet med planen eller bestämmelserna 

inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. I motiven till att tillåta mindre 

avvikelse i enlighet med 3 kap. 2§ FBL beskrivs att mindre avvikelse ska användas 

med försiktighet och om det finns tveksamheter bör samråd ske med 

byggnadsnämnden.71 Vad som innebär mindre avvikelse enligt 3 kap. 2§ har prövats i 

bland annat rättsfallet NJA 1984 s. 60 där domstolen kom fram till att avvikelse från 

plan endast kan göras i bagatellartade fall. Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun 

avstyrkte ansökan om avstyckning för fritidsändamål på grund av att minimiarealen 

understegs. HD kom fram till att en avvikelse som understeg den angivna 

minimiarealen på 2000 kvadratmeter med 150 kvadratmeter inte var en bagatellartad 

avvikelse.  

 
4.2.1 Fastighetsindelningsbestämmelser  

Kommunen kan om det behövs för genomförandet av en ändamålsenlig indelning i 

fastigheter eller för att annars underlätta detaljplanens genomförande bestämma 

fastighetsindelningen, de servitut som ska bildas och vilka anläggningar som ska utgöra 

gemensamhetsanläggningar i detaljplanen.72 Vidare ska båtnadsvillkoret för 

servitutsåtgärder och för gemensamhetsanläggningar prövas i planärendet. Det ska vara 

av väsentlig betydelse för de fastigheter som ska ha del i gemensamhetsanläggningar 

däremot behöver inte väsentlighetsvillkoret prövas för servitut.    

                                                      
69 3 kap. 2§ FBL 
70 Se avsnitt 5.1.5 
71 Prop. 1969:128 s. B 125 
72 4 kap. 18§ PBL  

https://pro-karnovgroup-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/NJA_1984_S_0060?src=document
https://pro-karnovgroup-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/PROP_1969_0128?src=document
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4.3 3D-fastighetsbildning  

Vid 3D-fastighetsbildning avgränsas fastigheter i höjdled och djupled. Denna typ av 

fastighetsbildning antogs med syftet att underlätta för användning som sker i skilda 

plan och möjliggör för att kunna bilda enskilda fastigheter för olika verksamhetsutövare 

som nyttjar samma tvådimensionella yta.73 3D-fastighetsbildning har liknande villkor 

som vid tvådimensionell fastighetsbildning men med tillägg i 3 kap. 1 a§ FBL. I de fall 

ägarlägenheter ska nybildas eller ombildas finns restriktioner i 3 kap. 1b§ FBL. I 

förarbetena till 3D-fastighetsbildning sätts kravet att fastigheten ska innehålla en större 

anläggning som utgör en självständig enhet.74  

 

Lagparagraferna om 3D-fastighetsbildning trädde i kraft 1 januari 2004 och efter det är 

det möjlighet att låta kvartersmark och allmän plats överlappa varandra. Exempel på 

när kvartersmark överlappas av allmän plats är när ett enskilt parkeringsgarage ligger 

under marken och ovan jord är mark avsett för gemensamt behov. Omvänt då allmän 

plats överlappas av kvartersmark skulle kunna vara när en bro eller tunnel förbinder 

byggnader på varsin sida om en gata.75Det sistnämnda exemplet kan bli aktuellt när 

byggnader placeras i användningsgränsen mot allmän platsmark och detaljplanen 

tillåter byggrätt över den allmänna platsen med avsikt att skapa en övergång eller binda 

ihop fastighet som är belägen på två olika sidor om allmän plats. Krav ställs på 

fastighetssamverkan när flera fastigheter finns inom samma markyta vilket kan lösas 

med servitut eller gemensamhetsanläggning som kan bildas i samband med det 

tredimensionella fastighetsbildningsbeslutet.76 

 

I detaljplanen anges den primära användningen först, sedan bör den sekundära 

användningen skrivas inom parentes efter. Det finns olika sätt att reglera 

tredimensionell planering i detaljplanen. Det kan regleras under rubriken 

”Kvartersmark” eller under både rubriken ”Kvartersmark” och ”Allmän platsmark”.77 

Den redovisning som är tydligast i det aktuella fallet bör användas.  

 

I projektet ”Smart planering för byggande” som startade år 2017 har det gjorts en 

utredning kring de möjligheter som finns att effektivisera detaljplaneprocessen med 

hjälp av 3D-detaljplaner och BIM-modeller. Utredningen visar att 3D-detaljplaner ger 

stor nytta, bland annat resulterar det i kortare handläggningstider i 

fastighetsbildningsprocesser och bygglovsprocesser.78  

 

                                                      
73 Prop. 2002/03:116. s.1 
74 Ibid 
75 Boverket (2014 b). s. 27-28 
76 SOU 1996:87 s. 13 
77 Detaljplanehandboken (2015). s. 200-201 
78 Smart built environment (2018). Smart planering för byggande s.53 
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4.3.1 3D-fastighetsutrymme  

Ett utrymme som är avgränsat vertikalt och horisontellt som inte är en del av en 3D-

fastighet kallas 3D-fastighetsutrymme. 79 Ett fastighetsutrymme urholkar en traditionell 

fastighet men det finns även fastighetsutrymmen som innehåller en luftvolym. 

Gränsdragningen tillåter även att balkonger kan utgöra fastighetsutrymme.80 

Fastighetsutrymme är ett sätt att trygga balkonger inom allmän plats. Bildande av eller 

ombildande av 3D-fastighet eller 3D-fastighetsutrymme får endast ske om inte 

lämpligare åtgärder finns för att tillgodose ändamålet. 81 

  

                                                      
79 1 kap 1 a§ JB 
80 Boverket (2014 b). s.16 
81 3 kap 1§ 3 st. 
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5 Anläggningslagen 

Vid behov av en anläggning som berör flera fastigheter kan en 

gemensamhetsanläggning inrättas om villkoren i anläggningslagen är uppfyllda. 

Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning på allmän platsmark måste 

uppfylla villkoren nedan för att inrättas. 

 

5.1 Gemensamhetsanläggning  

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som tillgodoser ett behov för flera 

fastigheter och som kan vara belägen utanför fastighetens gränser. Dräneringsledningar 

och ledningar för vatten och avlopp kan vara i behov att hanteras gemensamt för flera 

fastigheter inom samma kvarter. För att inrätta en gemensamhetsanläggning krävs en 

lantmäteriförrättning där villkoren i anläggningslagen prövas. Varje fastighet tilldelas 

ett andelstal i förrättningen för utförande och drift och underhåll som sedan ligger till 

grund för fördelningen av kostnader. De fastigheter som är anslutna till 

gemensamhetsanläggningen bildar en samfällighet för att sköta anläggningen.82  

 

När huslivet går i användningsgräns mot allmän platsmark kan det förekomma ett 

behov för fastighetsägaren att anlägga ledningar för bland annat dränering utanför 

fastighetens gränser under gatan som utgör allmän plats. För att detta behov ska 

tillgodoses genom att inrätta en gemensamhetsanläggning krävs att nedan angivna 

villkor är uppfyllda.  

 

5.1.1 Stadigvarande betydelse  

Enligt 1§ AL ska anläggningen vara gemensam för flera fastigheter samt vara av 

stadigvarande betydelse vilket innebär att anläggningen ska ha ett varaktigt ändamål. 

Detta innebär inte nödvändigtvis att det ska finnas ett behov för anläggningen under all 

framtid utan en tidsbegränsning kan bestämmas om anläggningen anses överflödig 

inom en överskådlig tid.83 Behovet måste vara fastighetsanknutet för att en 

gemensamhetsanläggning ska inrättas. Kravet på att anläggningen ska vara av 

stadigvarande betydelse för fastigheterna är tvingande och gäller även vid 

överenskommelse.84 

 

5.1.2 Väsentlighetsvillkor  

Enligt 5§ AL måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för fastigheterna vilket 

innebär att det ska finnas ett påtagligt behov för fastigheterna att ta del av anläggningen. 

Då fastigheten redan har en liknande anläggning som fyller samma behov anses inte 

väsentlighetsvillkoret vara uppfyllt om det inte finns undantag så som att den befintliga 

anläggningen är i strid mot detaljplan eller att anläggningen är utsliten och inrättandet 

                                                      
82 Lantmäteriet (u/å b)  
83 Lantmäteriet (2018 b). s 22 
84 Ibid 
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av gemensamhetsanläggningen skulle utgöra en påtaglig förbättring.85 

Väsentlighetsvillkoret är dispositivt vilket innebär att anläggningen inte måste vara av 

väsentlig betydelse om ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen medger 

det.86 

 

5.1.3 Båtnadsvillkor  

Båtnadsvillkoret innebär enligt 6§ 1 st. AL att fördelarna av ekonomisk art eller annan 

art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför, 

det vill säga att gemensamhetsanläggningen ska vara ekonomiskt försvarbar. 

Båtnadsvillkoret ska alltid prövas vid inrättande av gemensamhetsanläggning även om 

alla fastighetsägare är överens. 87   

 

Båtnaden är den nytta som uppstår för fastigheterna med anläggningen. Från båtnaden 

dras sedan kostnaderna och olägenheterna som anläggningen medför och vid ett 

positivt resultat är båtnadsvillkoret uppfyllt. Nyttan av anläggningen är fastigheternas 

ökade fastighetsvärde och andra faktorer som får bedömas för varje enskilt fall. 

Kostnaderna är kostnaden för anläggningens utförande och drift och även 

förrättningskostnader och andra kostnader som tillkommer ska vara med i 

beräkningen.88 

 

5.1.4 Fastighetsindelningsbestämmelser, opinionsvillkoret, lokalisering 
och utförande  

 

När det har meddelats bestämmelse om gemensamhetsanläggning genom 

fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplanen krävs inte prövning av 

väsentlighetsvillkoret och båtnadsvillkoret. Villkoren ska ha prövats i detaljplanskedet 

och behöver inte prövas igen vid förrättningen för inrättandet av 

gemensamhetsanläggningen.89 Detta gäller när anläggningsbeslut meddelats under 

detaljplanens genomförandetid. 

 

Opinionsvillkoret innebär enligt 7§ AL att gemensamhetsanläggning inte får inrättas 

om ägarna av de fastigheter som skall deltaga i anläggningen och hyresgästerna i 

sådana fastigheter mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för 

det. Om behovet av anläggningen är synnerligen angeläget gäller inte villkoret.  

 

Vidare enligt 8§ AL ska anläggningen lokaliseras så att ändamålet med anläggningen 

vinnes med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. 

 

                                                      
85 Lantmäteriet (2018 b). s. 44-45 
86 16 § 1st. 1p. AL  
87 Lantmäteriet (2018 b). s. 56 
88 Ibid s. 57-58 
89 Ibid s. 62 
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5.1.5 Beaktande av planer och bestämmelser  

Enligt 9§ AL får en gemensamhetsanläggning inom ett område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser inte inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet 

med planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. På 

kvartersmark kan bokstaven g stå för utrymme som ska utnyttjas för 

gemensamhetsanläggning men det hindrar inte att inrätta gemensamhetsanläggning på 

någon annan del av kvartersmarken om anläggningen är ändamålsenlig med planens 

syfte. Vid enskilt huvudmannaskap finns det normalt inget som hindrar att inrätta 

gemensamhetsanläggningar på allmän plats eftersom gemensamhetsanläggningen 

förenklar ansvarsfördelningen vid byggandet och underhåll av den allmänna platsen. 90  

 

En mindre avvikelse från planen anses kunna genomföras om det är uppenbart att 

avvikelsen inte strider mot syftet och tanken som låg bakom planen. Avvikelsen får 

inte innebära att ett enskilt eller allmänt intresse försämras.91 Motsvarande regel finns 

i 3 kap 2§ FBL som innebär att fastighetsbildning inte får ske i strid mot planen men 

det finns möjlighet att göra mindre avvikelse om syftet med planen inte motverkas. 

Mindre avvikelse från planen får då bara ske om de enskilda och allmänna intressena 

påverkas marginellt eller inte alls.92 Exempel på mindre avvikelse från detaljplanen vad 

avser 3 kap 2§ FBL är avvikelse från den angivna minimiarean för en fastighet, större 

eller mindre hörnavskärningar än vad detaljplanen utvisar och justering av gränser så 

att de bättre anpassas till terrängen eller befintliga eller projekterade anläggningar.93 

 

I rättsfallet MÖD F 1962-16 ansåg MÖD att en gemensamhetsanläggning för dagvatten 

som var belägen inom allmän platsmark utgjorde en mindre avvikelse från planen i 

enlighet med 9§ AL.  

 

5.1.6 Skyldighet att avstå utrymme  

Enligt 12§ AL får utrymme för gemensamhetsanläggning upplåtas inom fastighet som 

ska delta i gemensamhetsanläggningen eller inom annan fastighet om det inte uppstår 

synnerligt men för fastigheten. Vidare enligt 12 § AL kan utrymme tas i anspråk även 

om synnerligt men uppkommer om gemensamhetsanläggningen behövs för ett större 

antal fastigheter eller är av väsentlig betydelse för allmänheten. Väsentlighetsvillkoret 

är enligt 5§ AL dispositivt men vid oenighet vid förvärv av utrymme krävs det att 

anläggningen är väsentlig för att ett tvångsförvärv ska kunna genomföras.94 Detta kan 

aktualiseras om fastighetsägare ansöker om gemensamhetsanläggning inom allmän 

plats och kommunen motsätter sig att avstå utrymme. Utrymmet som behövs för 

gemensamhetsanläggningen upplåtes med servitutsrätt och det kan utgå ersättning för 

ianspråktagandet av marken.95 

                                                      
90 Ibid s. 78 
91 Ibid s. 79 
92 Lantmäteriet (2018 a). s. 137 
93 Ibid 
94 Sjödin, Ekbäck, Kalbro och Norell (2016). s. 55 
95Lantmäteriet (2014). Gemensamhetsanläggning – en hållbar lösning tillsammans med 

grannarna 
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6 Jordabalken  

I jordabalken regleras de föreskrifter som gäller för nyttjanderätter. För enskilda 

anläggningar inom allmän plats är det främst avtalsservitut som regleras i jordabalkens 

14 kapitel och allmän nyttjanderätt som regleras i jordabalkens sjunde kapitel som kan 

bli aktuella upplåtelseformer.  

 

6.1 Avtalsservitut  

I jordabalkens 14 kapitel regleras servitut som tillkommit genom överenskommelse 

mellan fastighetsägare och som inte tillkommit genom förrättning enligt 

fastighetsbildningslagen eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv.96 Ett 

servitut ska främja en ändamålsenlig markanvändning och ska resultera i en rätt för 

ägarna till en fastighet, härskande fastighet, att nyttja eller ta i anspråk en byggnad eller 

anläggning eller råda över en annan fastighets, den tjänande fastighetens, användning i 

visst hänseende.97 Servitutet ska vara av stadigvarande betydelse och främja en 

ändamålsenlig markanvändning. Den tjänande fastigheten får inte göras skyldig för 

annat än underhåll för anläggningen som avses med servitutet.98 Vidare ska härskande 

och tjänande fastigheter ha ett funktionellt samband och servitutet får inte innebära ett 

totalt ianspråkstagande av ett område eller hela den tjänande fastigheten.99 

 

Avtalsservitutet ska vara skriftligt och det ska framgå vilken fastighet som är härskande 

och vilken fastighet som är tjänande och vilket ändamål upplåtelsen är ämnat för. De 

avtal där dessa föreskrifter inte uppfylls är inte att betrakta som servitut.100 Avtalet kan 

även om rekvisiten för servitut inte är uppfyllda gälla som allmän nyttjanderätt om 

avtalets innehåll är förenligt med vad som gäller för allmän nyttjanderätt.101 

 

Servitut avser oftast att gälla för all framtid men det går att begränsa avtalsservitut att 

gälla för viss tid.102 Det finns flera skillnader mellan officialservitut och avtalsservitut, 

bland annat att ett officialservitut ska vara av väsentlig betydelse för fastigheten och att 

ett officialservitut inte får göras beroende av villkor i enlighet med 7 kap. 1§ FBL.  

 

Ett servitut kan upplåtas till förmån för två eller flera fastigheter vilket medför att 

anläggningen som servitutet upplåtits för är tillbehör till de härskande fastigheterna om 

de härskande fastigheternas ägare uppför anläggningen.103 

                                                      
96 14 kap 1§ JB  
97 Ibid 
98 Ibid 
99 Larsson och Synnergren (2015). s. 83 
100 14 kap 5§ JB 
101 Larsson och Synnergren (2015). s.83 
102 7 kap 6§ JB 
103 Larsson och Synnergren (2015). s. 36 
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6.2 Nyttjanderätt  

En nyttjanderätt är en rätt för en person att nyttja hela eller del av en annans fastighet 

vilket är den största skillnaden mot servitut som gäller mellan fastigheter.104 Kapitel 7-

15 i jordabalken reglerar villkoren för nyttjanderätter. En annan skillnad mot servitut 

är att en nyttjanderätt gäller i högst 25 år inom detaljplanelagt område och högst 50 år 

utanför detaljplanelagt område.105 Efter denna tid kan parterna säga upp avtalet. När 

kommunen är markägare kan kommunen som juridisk person sluta ett 

nyttjanderättsavtal. 106  

 

6.2.1 Ianspråktagande av allmän plats  

Polismyndigheten ge tillstånd enligt 3 kap. 1§ ordningslagen om allmän plats ska 

användas till något annat än vad som anges i detaljplanen. Om tillstånd har lämnats kan 

kommunen ta ut avgift för användningen av den offentliga platsen enligt avgiftslagen 

och ersättningen ska vara skälig.107 Detta innebär i princip att kommunen inte kan 

upplåta offentlig plats med nyttjanderätt utan upplåtelsen ska ske i enlighet med 

ordningslagen och avgiftslagen. Nyttjanderätt inom allmän plats som avsåg ledningar 

under jord har prövats i rättsfallet NJA 1973 s. 70 där HD ansåg att ledningarna under 

jord inom allmän plats som utgjorde gata kunde upplåtas som nyttjanderätt. HD kom 

fram till att tillstånd enligt ordningslagen inte skulle tillämpas på grund av att utrymmet 

som togs i anspråk inte berörde användningen av gatan som var allmän plats. 

Kommunen kunde kräva ersättning för att ledningarna tog ianspråk utrymme inom den 

allmänna platsen under jord.  

 

6.2.2 Lägenhetsarrende  

Det finns flera olika arrendeupplåtelser men vid enskilda anläggningar inom allmän 

plats är det enbart lägenhetsarrende som kan vara den aktuella arrendeupplåtelsen 

eftersom lägenhetsarrende uppkommer när avtal upplåtes, skriftligt eller muntligt, och 

avser upplåtelse av jord för annat ändamål än jordbruk, bostadsarrende eller 

anläggningsarrende samt att det utgår ersättning för upplåtelsen.108 Kapitel sju i 

jordabalken innehåller allmänna bestämmelser om nyttjanderätter och kapitel åtta i 

jordabalken innehåller allmänt om arrende. Bestämmelserna för lägenhetsarrende 

regleras i kapitel sju och åtta.   

 

Stor avtalsfrihet gäller vid lägenhetsarrende och förutom de tvingande reglerna som 

finns i sjunde och åttonde kapitlet jordabalken kan parterna komma överens om vad 

avtalet ska innehålla. Enligt 8 kap. 2§ JB är kapitlets bestämmelser i princip tvingande 

och strider avtalet mot bestämmelserna i kapitlet så måste jordägaren rätta sig efter 

lagbestämmelserna.109  

                                                      
104 Ibdi s.83 
105 7 kap 5§ JB 
106 Larsson och Synnergren (2015) s. 44 
107 Ibid s.61-62 
108 Ibid s. 324 
109 Ibid s.325 
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Avgiften för lägenhetsarrende ska betalas i pengar. Parterna bestämmer vilken avgift 

som ska erläggas för upplåtelsen och vid vilken tidpunkt. Enligt 8 kap. 12§ ska avgiften 

betalas senast tre månader före arrendetidens utgång om det avtalet inte innehåller 

betalningstid.110 Vid lägenhetsarrende finns inget besittningsskydd utan om det inte 

framgår att någon uppsägning ska ske av avtalet så upphör avtalet att gälla när 

avtalstiden går ut. Jordägaren måste agera aktivt vid avtalstidens utgång om arrendatorn 

fortsätter att nyttja marken efter avtalstidens utgång annars riskerar jordägaren att bli 

bunden genom att ha handlat passiv. Finns ingen avtalstid krävs uppsägning för att 

avtalet ska upphöra.111 

 

6.3 Nyttjanderättsavtalets giltighet vid ägarbyte och ändring av 
fastighet  

Nyttjanderättsavtalet upprättas mellan fysiska eller juridiska personer. För att avtalet 

ska gälla även vid ägarbyte kan vissa åtgärder krävas. Vid lantmäteriförrättningar kan 

fastighetsindelningen ändras och beroende på vilken fastighetsbildning som sker 

hanteras befintliga nyttjanderätter olika.  

 

Vid avstyckning och klyvning gäller rättigheten i var och en av de nya fastigheterna. 

Vid de tillfällen nyttjanderätten eller servitutet är begränsad till ett visst område och 

fastighetsbildningen medför att någon fastighet inte omfattas av nyttjanderätten eller 

servitutet, upphör upplåtelsen att gälla i den fastigheten.112  Vid sammanläggning antas 

nyttjanderätten gälla i det område som avsetts med upplåtelsen.113 

 

När fastighet som besväras av servitut eller nyttjanderätt tillförs mark genom 

fastighetsreglering är huvudregeln enligt 7 kap. 29§ JB att nyttjanderätten får utövas på 

det område som tillförs fastigheten. Undantag från huvudregeln är om upplåtelsen är 

lokaliserad till en begränsad del av fastigheten eller om rättigheten på det överförda 

området anses strida mot upplåtelsen.  

 

Om fastigheten istället frångår mark är huvudregeln att nyttjanderätten eller servitutet 

inte gäller i den mark som fastighetsregleras. Det finns även här undantag som innebär 

att lantmäterimyndigheten kan förordna rättigheten att fortsätta gälla enligt 5 kap. 33 

a§ FBL.   

 

Avtalsservitut och nyttjanderätter kan skrivas in i fastighetsregistret och gäller då vid 

ägarbyte. Enligt 7 kap. 11§ JB ska överlåtaren göra förbehåll om upplåtelsen om den 

inte är inskriven i fastighetsregistret.  

                                                      
110 Ibid s.327 
111 Ibid s.326 
112 7 kap. 27§ JB  
113 Larsson och Synnergren (2015) s. 354 
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7 Undersökning  

7.1 Detaljplaner i Göteborg  

En undersökning av detaljplaner i Göteborg har genomförts för att analysera hur 

detaljplanerna har utformats och hur frågeställningarna i detta arbete har hanterats i 

projekten. Direktörsbeslutet i Göteborgs Stad som innebär att smala remsor 

förgårdsmark ska tas bort togs 2018-01-25 och ska gälla påbörjade planer 2018 och 

framåt och i tillämpliga fall för planer 2017 eller tidigare. Göteborgs Stads hemsida 

med plan- och byggprojekt innehåller dokument med handlingar från projekten och 

under ”pågående byggprojekt” hittades detaljplaner som tillät byggrätt ända ut till 

användningsgräns mot allmän plats.  

 

Tyngdpunkten låg på utformningen av detaljplanerna men också hur diskussionen gått 

kring hur enskilda anläggningar skulle säkras. Det gick oftast inte att hitta något 

utförligt om de enskilda anläggningarna i genomförandebeskrivningarna utan samtal 

hölls med exploateringsingenjörer och projektledare på fastighetskontoret i Göteborg.   

 

Planbestämmelserna i tabell 1 registrerades i utformningen av detaljplaner som tillät 

byggrätt ut till användningsgräns mot allmän plats.   

 

Planbestämmelse Antal detaljplaner 

3D-bestämmelse  8 

Egenskapsbestämmelse på allmän plats 3 

Egenskapsbestämmelse på  
kvartersmark  

7 

Generell bestämmelse  1 

Ingen bestämmelse  5 
Tabell 1: Antal detaljplaner för respektive planbestämmelse  

 

Vidare undersöktes fastighetsregistret för att se om fastighetsbildning hade skett för de 

enskilda anläggningarna inom allmän plats.  

 

Alla undersökta detaljplaner visar byggrätt ända ut till användningsgränsen mot allmän 

plats i plankartan. Vissa detaljplaner innehåller dessutom placeringsbestämmelse om 

att byggnaden ska placeras i användningsgränsen mot allmän plats. Detaljplanerna är i 

olika faser i detaljplaneprocessen vilket innebär att vissa detaljplaner har genomfört 

fastighetsbildning medan andra inte vunnit laga kraft. Totalt undersöktes 20 

detaljplaner som tillåter byggrätt ända ut till användningsgränsen mot allmän plats. 

Några av detaljplanerna innehåller flera av planbestämmelserna i tabell 1. Det medför 

att summan av antal detaljplaner i tabell 1 är högre än antal undersökta detaljplaner.    

 
7.1.1 Detaljplaner med 3D-bestämmelse  

Undersökta detaljplaner med 3D-bestämmelser redovisas i bilaga 1. Några detaljplaner 

innehåller även egenskapsbestämmelse om enskilda anläggningar inom allmän plats. 
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Fallen då både 3D-bestämmelse och egenskapsbestämmelse förekommit redovisas 

båda under rubriken 3D-bestämmelse i bilaga 1. I detaljplanearbetet för bland annat 

bostäder vid Falkenbergsgatan pågår diskussion kring befintliga enskilda ledningar 

inom allmän plats. Detaljplanen innehåller ingen planbestämmelse för dessa ledningar.  

 

Undersökningen resulterade i åtta detaljplaner med 3D-bestämmelse. Endast en av de 

undersökta detaljplanerna innehåller 3D-bestämmelse för balkong.  

 

7.1.2 Detaljplaner med egenskapsbestämmelse på allmän plats  

Detaljplaner med egenskapsbestämmelse på allmän plats redovisas i tabell 2. 

Egenskapsbestämmelsen för burspråk och balkong som gäller för detaljplanen för 

Selma Lagerlöfs torg är på kvartersmark men övriga bestämmelser i tabell 2 är på 

allmän plats. Av de 20 undersökta detaljplanerna är det tre som innehåller 

planbestämmelse på allmän plats.  

 

 
 

Tabell 2: Detaljplaner men egenskapsbestämmelser på allmän plats  

 

I granskningsutlåtandet för detaljplanen för Smörgatan beskrivs situationen med 

privata trappor ut på allmän plats på så sätt att trafikkontoret vill tillmötesgå önskan om 

trapporna som kompensation för att undvika förgårdsmark.114 Vidare i 

granskningsutlåtandet beskrivs att en sådan lösning med privata trappor på allmän plats 

enbart kan säkras genom avtal.  

 

7.1.3 Detaljplaner med egenskapsbestämmelse på kvartersmark  

Bilaga 3 visar detaljplaner med utformningsbestämmelse på kvartersmark som avser 

enskilda anläggningar inom allmän plats. Noterbart är att de sju undersökta 

detaljplanerna med egenskapsbestämmelser på kvartersmark angående enskilda 

                                                      
114 Granskningsutlåtande Smörgatan s. 17  

Detaljplaner: Utformning av egenskapsbestämmelse: Fastighetsbildning: Avtal/nyttjanderätt: 

Smörgatan inom stadsdelen

Kallebäck 

"trappa" Trappor tillåts kraga ut högst 2,5 meter på 

allmän plats. Högst tre trappor per kvarter. Varje 

trappa får vara högst 1,2 meter bred (PBL 4 kap 5§). 

Burspråk och balkonger med fri höjd om minst 4,5 

meter över mark tillåts kraga ut högst 1,5 meter 

från fasad över allmän plats (PBL 4 kap 5§). 

Ingen fastighetsbildning 

har skett än. 

Trappor ska lösas med 

avtal enligt trafikkontoret, 

se granskningsutlåtande.

Klövervallsgatan v1: Allmän plats får underbyggas med enskilda 

ledningar. 

v2: Balkonger tillåts ej kraga ut över allmän plats 

Ingen fastighetsbildning har 

skett än men ledningarna avses 

säkras med avtalsservitut.

Avtalsservitut 

för ledningar.

Selma lagerlöfs torg, etapp 1 g2: Marken ska vara tillgänglig för 

gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering. 

 

f1: Över allmän platsmark, betecknad med TORG, 

tillåts burspråk kraga ut högst 0,8 meter och 

balkonger högst 1,6 meter från fasad. Balkonger 

över allmän plast ska ha en minsta fri höjd från 

mark på 3,5 meter. 

Gemensamhetsanläggning för 

dagvattenledningarna som 

bestämmelserna avser. 
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anläggningar inom allmän plats gäller ovan mark. Vanligt är att fri höjd från gatan och 

tillåtet djup anges för balkonger och burspråk.  

 

7.1.4 Detaljplan med generell bestämmelse  

Av de undersökta detaljplanerna finns det en detaljplan som innehåller vad som kallas 

en generell bestämmelse i detta arbete. I detaljplanen för kvarteret Bangården och 

Friggagatan finns bestämmelsen enligt nedan.  

 

”På fasad mot Friggagatan får burspråk uppföras över gångbanan 1,5 meter ut från 

fasad, ovan nivån + 17,5 m.” 

 

I detaljplanen ingår enbart kvartersmark men bestämmelsen avser att reglera   burspråk 

på Friggagatan som utgör allmän plats i en annan plan. Officialservitut för burspråk 

och utskjutande byggnadsdelar över bussgata har bildats. Detaljplanen vann laga kraft 

2008-10-30.   

 

7.1.5 Detaljplaner utan bestämmelse  

Det som avses med detaljplaner utan bestämmelse i detta fall är detaljplaner som vunnit 

laga kraft och de enskilda anläggningarnas placering och rättighet har diskuterats först 

i genomförandeskedet i detaljplaneprocessen. Delen av undersökningen som avser 

detaljplaner utan bestämmelse bygger enbart på kontakt med exploateringsingenjörer 

och projektledare på fastighetskontoret i Göteborg. Det kan finnas fler detaljplaner med 

diskussioner om enskilda anläggningar inom allmän plats utan planbestämmelse i 

projekt med exploateringsingenjörer eller projektledare som jag inte haft kontakt med.  

 

Tidigare har nämnts att detaljplanen för bostäder vid Falkenbergsgatan inneburit 

diskussioner i genomförandeskedet om befintliga enskilda ledningar inom allmän plats. 

Detaljplanen för Selma Lagerlöfs torg innehåller g-områden på allmän plats för 

enskilda ledningar men det finns områden i planen utan bestämmelse där enskilda 

ledningar inom allmän plats togs upp i genomförandeskedet. Liknande situation 

uppkom i detaljplanen för bostäder vid Stortoppsgatan/Kabelgatan där diskussion om 

placering och rättighet för enskilda ledningar inom allmän plats pågår i 

genomförandeskedet av detaljplanen.  

 

Vid lantmäteriförrättning gällande fastighetsbildning för detaljplanen för 

Järnvångsgatan yrkade byggherren om servitut för grundläggning under gatan som 

utgör allmän plats och servitut för takutsprång ovan gatan. Ingen planbestämmelse 

finns för vare sig grundläggning eller takutsprång i planen. Grundläggningen ansågs 

utgöra en mindre avvikelse från planen. Det ska prövas om servitut kan bildas för 

takutsprånget.  

 

I detaljplanearbetet för bostäder vid Smörslottsgatan uppkom diskussion kring om 

gemensamhetsanläggning för enskilda ledningar inom allmän plats skulle bildas. Ingen 

prövning gjordes av Lantmäterimyndigheten utan ledningarna kunde anslutas till 

kommunens anslutningspunkt utan att officialrättighet behövde bildas. Kommunen 
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ville undvika att en gemensamhetsanläggning placerades under gatan som är allmän 

plats för att utrymmet enbart önskades att användas för allmänna ledningar.  

 

Totalt har 5 detaljplaner utan planbestämmelse undersökts. Gemensamt för dessa 

detaljplaner är att diskussionen uppkommit i genomförandeskedet och parter med olika 

intressen har velat hantera de enskilda anläggningarna på olika sätt.  

 

7.2 Fallstudier  

Detaljplanerna som studerats har inneburit olika följder av att byggnader tillåts i 

användningsgräns mot allmän plats. I vissa fall har det inte funnits några skiljaktiga 

meningar kring placeringen medan i andra fall har det varit svårare att komma fram till 

en lösning som parterna är nöjda med och en hel del arbete har lagts ner för att lösa 

situationen. Två projekt har valts ut för att grundligt undersöka projektens 

förutsättningar, visioner, genomförande och utformning av detaljplan. En av 

detaljplanerna tillåter byggrätt ut till användningsgräns mot allmän plats medan den 

andra detaljplanen har smala remsor förgårdsmark. Båda detaljplanerna har den 

gemensamma visionen att gaturummet ska upplevas som stadsliknande och att ytorna 

ska användas effektivt. En del av underökningen har bestått av att granska vilka följder 

utformningen av detaljplanen kommer att få för de olika förvaltningarna i staden. 

Intressant är också att undersöka vid vilken tidpunkt i projekten som frågan om 

rättigheter för de enskilda anläggningarna inom allmän plats diskuteras och hur 

lagstiftningen kring planbestämmelser har tillämpats i de olika projekten.  

 

7.2.1 Detaljplan för Selma Lagerlöfs torg, etapp 1 i Göteborg 

Området som har detaljplanerats var tidigare ett miljonprogramsområde som 

bebyggdes på 1970-talet. Vid framtagande av detaljplanen som vann laga kraft 2015-

11-19 var bebyggelsen gles, se figur 6. Torget har varit ett centrum för omkringliggande 

bostäder med butiker, bibliotek och vårdcentral med mera. Området har upplevts som 

otryggt med begränsad variation i bostadsutbudet. Detaljplanen möjliggör för 800 nya 

bostäder vilket innebär en stor förändring av torget, dessutom ger projekt med fler nya 

bostäder inom närområdet förhoppning om en levande, trygg och hållbar stadskärna.  
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Figur 6: Planområdet innan detaljplanearbetet börjat.115 

 

Tanken är att visionen om en levande stadskärna ska uppfyllas genom att bland annat 

placera byggnader nära gator. Detta speglas i detaljplanen genom att tillåta byggrätt 

ända ut till gatan i stor utsträckning och en tvingade planbestämmelse om att byggnader 

ska placeras i användningsgräns vid torget. Utgångspunkten med att bygga tätt märks 

inte minst vid Litteraturgatan som är en trafikerad gata där byggnationen planeras nära 

gatan. Balkonger och burspråk tillåts inom allmän plats inom utvalda områden i 

detaljplanen med motiveringen att det innebär att möten skapas mellan människor på 

balkongerna och torgytan och därmed ett livfullt gaturum. Figur 7 visar visionsbild hur 

planområdet förmodas se ut efter byggnationen. 

 

Kommunen är huvudman och ansvarar för drift och underhåll av den allmänna platsen. 

Detaljplanen innehåller tre g-områden för dagvattenledningar som är placerade inom 

allmän plats, se figur 9. Vid en samlad bild kan det konstateras att konsekvenserna av 

att byggnationen i närhet till gator och torg har gjort att den allmänna platsmarken 

delvis behöver användas till enskilt ändamål i form av burspråk, balkonger, ledningar 

med mera och även att avsikten har varit att använda den allmänna platsen ovan mark 

för detta ändamål för att skapa ett livfullt gaturum. Förutom ledningarna som avses med 

planbestämmelserna inom allmän plats finns det områden där ledningar önskas placeras 

inom allmän plats som inte har någon planbestämmelse. Hur dessa ledningar ska 

tryggas har tagits upp först i genomförandeskedet. Stor del av detaljplanen tillåter 

byggrätt ända ut till användningsgräns mot allmän plats men det finns undantag där 

prickmark som ej får bebyggas finns mellan byggnaden och den allmänna platsen. Vid 

torget finns tvingande bestämmelse om att byggnaden ska placeras i användningsgräns 

mot allmän plats, se figur 8. 

 

 

                                                      
115 Göteborgs Stad (2018). Så ser Göteborg ut före och efter byggtid  
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Figur 7: Visionsbild för Selma Lagerlöfs torg efter byggnation.116  

 

                                                      
116 Göteborgs Stad (2018). Så ser Göteborg ut före och efter byggtid  

Figur 8: Del av detaljplanen för 

Selma Lagerlöfts torg som visar 

tvingande bestämmelse att 

bygga i användningsgräns mot 

allmän plats. 
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Förvaltningarna samhällsbyggnadskontoret, 

fastighetskontoret och trafikkontoret har arbetat med 

planeringen och med följderna av att byggnationen 

sker i användningsgräns mot allmän plats. 

Trafikkontoret ser problematiken med att den 

allmänna platsen tas i anspråk av enskilda 

anläggningar eftersom det kan skapa svårigheter vid 

reparation av befintliga ledningar och eventuella 

omstruktureringar av ledningar i framtiden.  

 

Vid genomförandet av planen står fastighetskontoret 

med utmaningen att upprätta rättigheter för de enskilda 

anläggningarna inom allmän plats alternativt att 

officialrättighet söks för anläggningarna. 

Lantmäterimyndigheten som är under 

Samhällsbyggnadskontoret måste tolka lagstiftningen 

och pröva de ansökningar som gäller enskilda 

anläggningar inom allmän plats och besluta om de är i 

enlighet med syftet med planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9: Del av detaljplanen 

för  

Selma Lagerlöfs torg som visar  

g-område på allmän plats.  
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7.2.2 Detaljplan för Karlavagnsplatsen i Göteborg  

Detaljplanen vann laga kraft 2017-02-07 och fokus i planen är den stadsmässiga 

utformningen. Detaljplanen möjliggör för en blandstad med bostäder, kontor och 

centrumverksamhet samt höghuset Karlatornet. Det finns planer på att förtäta områdena 

runt detaljplaneområdet och visionen är att skapa en attraktiv stadsdel. Stor del av 

detaljplanen kommer att utgöra allmän plats och tätheten förväntas generera en levande 

stadsmiljö. Figur 10 visar visionsbild för området.   

 

 
 

Figur 10: Visionsbild för Karlavagnsplatsen.117 

 

Marken i området har tidigare använts som parkeringsplats med cirka 500 platser, se 

figur 11. Andra delar har använts till lokaler för verksamheter. Byggnaderna ska rivas 

för att göra plats till den nya bebyggelsen. Området har upplevts som otryggt bland 

annat på grund av stora öppna ytor i form av parkeringsplatsen och ett grönområde samt 

att verksamhet för missbrukare funnits i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
117 Göteborgs Stad (2018). så ser Göteborg ut före och efter byggtid  



Byggnation över användningsgräns mot allmän plats 

 

 53 

Figur 11: Karlavagnsplatsen innan planprojektet startat.118  

 

För att lyckas med att få fram ett område 

som upplevs som tätt, tryggt och 

stadsmässigt har fokus legat på 

utformningen av fasader och placeringen 

av entréer mot gatan. I plankartan står det 

att ”Rummen ska gestaltningsmässigt 

uppfattas som sammanhållna, från fasad till 

fasad, oavsett ägoförhållanden eller 

förvaltningsansvar”. 

 

De flesta byggrätter går inte ända ut till 

användningsgräns mot allmän plats utan en 

smal remsa förgårdsmark är planlagd, se 

figur 12.  Allmän plats består bland annat 

av gata, anlagd park på tak och torg. Den 

anlagda parken på tak planeras att bli en 

viktig plats främst för unga och barn där de 

kan leka. Olika användningsområden tillåts 

i skilda plan genom 3D-bestämmelser. 

Under allmän plats tillåts garage och 

tekniska anläggningar. Över allmän plats 

finns 3D-bestämmelse för gångbro.  

 

 

 

                                                      
118 Göteborgs Stad (2018). Så ser Göteborg ut före och efter byggtid  

Figur 12: Del av detaljplanen 

för Karlavagnsplatsen.  
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Detaljplanen innehåller även egenskapsbestämmelser som är intressanta för valet av 

utformningen med förgårdsmark. Under rubriken egenskapsbestämmelser allmän plats 

finns text om en sammanhållen gestaltning av gaturummet, se figur 13.   

 

 
 

 

 

 

 

Trafikkontoret förutser negativa konsekvenser av utformandet av detaljplanen med 

förgårdsmark samtidigt som det gestaltningsmässigt ska vara sammanhållet från fasad 

till fasad. Trafikkontoret gör bedömningen att följande konsekvenser uppstår med 

smala remsor förgårdsmark:  

 

• Svårt att veta ansvarsfördelning och vem man ska vända sig till vid 

felanmälan vid exempelvis skadefall och drift och underhåll. 

• Vid ianspråktagande av allmän plats för exempelvis uteservering har 

kommunen rätt att påverka om tillstånd ska ges. Om marken läggs ut som 

kvartersmark har kommunen inget att säga till om.   

• Staden kan behöva söka tillstånd för belysning med mera inom 

kvartersmarken.  

• Olika regler gäller för kvartersmark och allmän plats, exempelvis om staden 

inrättar parkeringsförbud gäller detta enbart på allmän plats.  

• Risk att kvartersmarken stängslas in.  

• Tillgängligheten för exempelvis synskadade som ofta går utmed byggnader 

kan inte garanteras eftersom blomkrukor och skyltar kan vara uppställda på 

kvartersmarken. 

• Vanligtvis är det olika projektörer för kvartersmark och den allmänna platsen 

vilket gör att gatan har olika projektörer och samordningen blir komplicerad.  

Stadsbyggnadskontoret har visionen om att området ska få en stadsmässig 

utformning. Smala remsor kvartersmark mellan byggnad och allmän plats har 

planlagts för att uppnå visionen. Dagvattenledningar ryms inom kvartersmark och 

Figur 13: Del av planbestämmelser från 

detaljplanen för Karlavagnsplatsen.  
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innebär att fastighetskontoret inte behöver upplåta någon rättighet för enskilda 

ledningar inom allmän plats.  

7.3 Situationen i andra städer  

I Göteborg har problematiken uppmärksammats framförallt efter direktörsbeslutet som 

togs år 2018 men flera städer har haft liknande situation. Uppsala och Stockholm är 

kommuner där problematiken uppkommit. Kommunerna är stora och många 

förvaltningar måste samarbeta för att arbetet kring frågan ska kunna lösas på ett smidigt 

sätt. Önskan om att förtäta och bygga stadsmässigt finns eventuellt i mindre kommuner 

som bygger nya bostadsområden. Diskussionen kring de enskilda anläggningarna inom 

allmän plats går att lösa på ett smidigare sätt i mindre kommuner eftersom 

förvaltningarna är färre och arbetar nära varandra. Anledningen till att stora kommuner 

valts ut är att de har liknande problematik med bostadsbrist och en önskan om att 

förtäta.  

 

Direktörsbeslutet i Göteborg bygger bland annat på en utredningsrapport från 

trafikkontoret i Göteborg. I rapporten presenteras hur situationen ser ut i Stockholm 

baserat på diskussioner med representanter som arbetat med frågan. Trafikkontoret 

poängterar att det inte går att dra några långtgående slutsatser från kommunernas 

övergripande hållning eller riktlinjer eftersom det rör sig om enskilda representanter 

som uttalat sig.  

 

7.3.1 Stockholm  

Utredningen visar att byggrätt ända ut till användningsgräns mot allmän plats har 

tillämpats i Norra Djurgårdsstaden, Värtahamnen och Hagastaden. I de fall 

dagvattenledningar har placerats inom allmän plats har anläggningarna tryggats med 

avtal och nyttjanderätter. Detta för att ha rådighet över den allmänna platsen. 

Stockholms Stad strävar efter att tidigt ta upp ämnet för diskussion och att ha en 

avtalsstrategi klar innan detaljplanen vinner laga kraft.  

 

Stockholms Stad har riktlinjer som utgör planeringsstöd för byggnation i anslutning till 

allmän platsmark.119 I planeringsstödet redovisas fria höjder och bredder ovan mark 

samt beskrivning på hur entréer ska utformas för att dörrar inte ska hindra allmänheten 

på gatan. Stuprör tillåts inte kasta ut mot gatan utan ska via fastighetens 

dagvattensystem anslutas under gatunivån till gatans dagvattensystem. 

Dräneringsledningar och sopsugsledningar kan placeras inom allmän plats om särskilt 

avtal tecknas.  

 

 

 

 

                                                      
119 Stockholms Stad (2016 b). Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän plats 
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7.3.2 Uppsala 

I Uppsala har avgörandet genom MÖD F 3734-15 inneburit att problematiken har 

uppmärksammats och frågan om hur de enskilda anläggningarna ska hanteras tas oftast 

upp i ett tidigare skede i detaljplaneprocessen. Ingegerd Hedmark har arbetat med 

frågan i Uppsala och beskriver att kommunen planlägger förgårdsmark i de fall det är 

trångt med ledningar under gatan.120 Kontakt har även tagits med Anna Möller på 

Lantmäterimyndigheten i Uppsala. Planavdelningen i Uppsala vill att byggrätten ska 

gå ända ut mot allmän plats. Uppsala kommuns förvaltning som sköter underhåll av 

allmän plats vill undvika detta eftersom det innebär att befintliga allmänna ledningar 

behöver konkurrera med de enskilda ledningarna som hör till byggnaden.    

 

Anna Möller beskriver att det sällan uppstår problem ovan mark. Hon poängterar att 

det är viktigt att i detaljplanen precisera på vilken höjd och djup balkonger och burspråk 

får placeras inom allmän plats för att Lantmäterimyndigheten ska kunna bedöma om 

fastighetsbildningen är planenlig.  

 

På Uppsala kommuns hemsida finns antagna detaljplaner sorterade efter år och en 

undersökning av detaljplaner som vunnit laga kraft år 2018 visar att vissa detaljplaner 

innehåller förgårdsmark medan andra medger byggrätt ända ut till användningsgräns 

mot allmän plats.121 Detaljplanerna som tillåter byggnad i användningsgräns mot 

allmän plats innehåller 3D-bestämmelse eller egenskapsbestämmelser för enskilda 

anläggningar inom allmän plats, se bilaga 4.  

 

7.4 Rättsfall  

7.4.1 Rättsfall om gemensamhetsanläggning inom allmän plats 

I MÖDs dom F 3734-15 från 2016 undersöker domstolen om en 

gemensamhetsanläggning inom allmän plats är förenlig med planens syfte.  

 

Lantmäterimyndigheten i Uppsala inrättade en gemensamhetsanläggning för 

dagvattenledningar där fyra fastigheter skulle ingå och nyttja och sköta underhåll på 

ledningarna. Figur 14 visar detaljplanen och förrättningskartan från fallet. Detaljplanen 

innehåller en tvingande bestämmelse för byggnadernas placering för att skapa ett 

stadsmässigt gaturum. Utrymmet för gemensamhetsanläggningen var inom en 

kommunägd fastighet som var utlagd som allmän plats med användning gata i 

detaljplanen. Detaljplanen medgav att byggnadens fasadliv skulle ligga i linje med 

gränsen till den allmänna platsen och exploatören placerade ledningarna nära 

fasadlivet. Exploatören menade att en avvattning under husgrunden skulle kunnat 

genomföras till liknande kostnad men att säkerheten då skulle varit sämre än att placera 

dräneringsledningar utmed fasadliv. Placeringen av ledningarna stred inte mot beviljat 

bygglov.  

 

                                                      
120  Se avsnitt 7.5.1 
121 Uppsala kommun (2018). Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018 
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Figur 14: Del av detaljplan och förrättningskarta från rättsfallet F 3734-15.  

 

Kommunen menade att enskilda ledningar i gatan skapar problem vid bland annat 

framtida schaktarbeten, vid planering av träd och placering av belysning. En önskan 

fanns om att lösa frågan genom avtal istället för gemensamhetsanläggning. Uppsala 

kommun anförde att anläggningen stred mot båtnadsvillkoret i 6§AL och mot syftet 

med planen i 9§ AL. Vidare ansåg kommunen att enskilda ledningar inom allmän plats 

är av olägenhet för allmänt intresse 11§ AL. Kommunen ansåg även att 

Lantmäterimyndigheten inte samrått med byggnadsnämnden trots att 

gemensamhetsanläggningen avsett en mindre avvikelse från planen 21 § AL.  

 

MMD bedömer att gemensamhetsanläggningen utgör en mindre avvikelse från 

detaljplanen 9§ AL och i den bedömningen har ledningarnas djup och avstånd från 

fasadlivet tagits i beaktande. Domstolen konstaterar vidare att intrånget får betraktas 

som en mindre olägenhet och därmed utgör inte 11§ AL hinder för inrättandet av 

gemensamhetsanläggningen. Domstolen anser att båtnadsvillkoret, 6§ AL, är uppfyllt 

eftersom fastighetsägarna kan bruka och sköta underhåll på ett fördelaktigt sätt och 

detta väger tyngre än olägenheten för kommunen.  

 

Domstolen bifaller kommunens andrahandsyrkande delvis det vill säga att utrymmet 

för gemensamhetsanläggningen ändrades till 0,5 meter från fasadliv och djup ska 

överstiga 1,0 meter. På de ställen där installerade brunnar kräver mer utrymme ska detta 

utrymme tas med i beslutet för gemensamhetsanläggningen.  
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MÖD slår fast MMDs dom. Faktum att ledningarna placerats inom allmän plats som är 

avsatt för allmänt behov har ansetts utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen men 

varit förenlig med planens syfte.  

 

7.4.2 Nyttjanderättsavtal ledningar inom allmän platsmark  

Rättsfallet NJA 1973 s.70 gäller teleledningar inom allmän plats för enskild nytta. 

Frågan var om ordningslagens regler gäller vid ersättning för ledningarna eller om 

utrymmet kunde upplåtas med nyttjanderätt och kommunen genom avtalet kunde kräva 

ersättning för upplåtelsen.  

 

Stockholms kommun gav tillstånd för Televerket att nyttja utrymme under allmän plats 

för teleledningar med restriktionen att ersätta eventuella skador orsakade av 

ledningarna samt flytta ledningarna om gatuarbete eller annat kommunalt arbete kräver 

det. Frågan i rättsfallet är om kommunen kunde utkräva ersättning för rättigheten.  

 

Televerket menade att staden inte kunde kräva ersättning eftersom marken som 

utrymmet gäller är allmän plats och att det inte finns lagligt stöd att avgift får utgå för 

denna typ av tillstånd. De ansåg att tillståndet gavs i enlighet med 2 § allmänna 

ordningsstadgan och därför kan ersättning för tillståndet enbart kan utgå i enlighet med 

fastställd avgift i 1957 års kommunala avgiftslag. I andra hand yrkade Televerket att 

ersättning inte bör utgå eftersom ledningarna är belägna under jord och inte utgör någon 

skada eller intrång för staden. Kommunen ser upplåtelsen som en upplåtelse på 

privaträttslig grund och att kommunen därmed kan kräva ersättning för upplåtelsen. 

  

HD kommer fram till att upplåtelsen vilar på privaträttslig grund och att kommunen 

kan kräva ersättning för upplåtelsen. Motiveringen var att ordningsstadgan gäller för 

allmän plats gällande exempelvis försäljningsstånd eller annat nyttjande som inte 

stämmer överens med ändamålet för den allmänna platsen men att de underjordiska 

ledningarna inte berör användningen av gatan som allmän plats och domstolen 

konstaterar att utrymmet för ledningar under allmän plats inte är att betrakta som 

offentlig plats enligt ordningslagen.  

 

7.4.3 Ledningsrätt inom allmän plats 

Tidigare har nämnts att när offentlig plats upplåts för enskilt ändamål ska en avgift tas 

ut från kommunen för upplåtelsen. Frågan är om kommunen har rätt att ta ut avgift för 

arbetsområde för underhåll av fasader, balkonger, ledningar och liknande som placerats 

inom allmän plats eftersom husfasaden går i gräns mot allmän plats och spelar det då 

någon roll om byggnadsdelarna är tryggade genom officialrättigheter eller avtal?  

 

I fallet NJA 2013 s. 795 tar domstolarna upp frågan om ledningsrätt kan inrättas inom 

allmän plats men frågan kvarstår om det krävs tillstånd enligt ordningslagen utöver 

ledningsbeslutet.  

 

Lantmäterimyndigheten i Malmö beslutade om ledningsrätt för en 

telekommunikationsanläggning för allmänt ändamål som belastar en kommunägd 
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fastighet som utgör allmän plats i detaljplan. Bygglov för anläggningen beviljades och 

ansågs därmed utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen och att anläggningen är 

förenlig med planens syfte.  

 

Kommunen ansåg att ledningarna inom allmän plats skulle regleras med avtal och 

ordningslagen för att skötsel och utveckling av platsen skulle kunna vara möjlig. MMD 

påpekade att i förarbetena till ordningslagen kan det utläsas att användning av allmän 

plats för vissa ledningar inte kräver tillstånd enligt ordningslagen och därför har inte 

ordningslagen företräde framför ledningsrättslagen. MMD lämnade kommunens 

överklagan om upphävande av Lantmäterimyndighetens beslut om ledningsrätt utan 

bifall.   

 

MÖD fastställde MMDs domslut.  HD beskriver skillnaderna mellan ordningslagen 

och ledningsrättslagen vilka domstolen ser som påtagliga i hänseende av innebörd, 

prövning och ersättning. Vidare finns det inget hinder i ledningsrättslagen för att 

ledningsrätt upplåts inom kommunägd mark och inget undantag för upprättande inom 

allmän plats. Faktum att ledningarna är inom allmän plats och påverkar utrymmet för 

allmänheten får vägas in i bedömningen vid prövning enligt ledningsrättslagen. 

Kommunen måste visa konkreta nackdelar för det allmänna intresset vid prövning av 

6§ LL för att ledningsrätten inte ska inrättas inom allmän plats.  

 

Ledningsrättsbeslutet kan inte avslås på grund av att det går att söka tillstånd enligt 

ordningslagen. HD fastställde MÖDs domslut och prövningen om tillstånd krävs enligt 

ordningslagen utöver ledningsrätt kvarstår.   

 

7.4.4 Väg för enskild fastighet inom allmän plats 

Rättsfallet MÖD P 8653-17 tar upp frågan om det fanns lagstöd för planbestämmelse 

för utfart som placerats inom allmän plats med användning natur.  

 

Kommunfullmäktige i Oskarshamn antog en detaljplan år 2016 med en 

planbestämmelse y1: ”Marken ska vara tillgänglig för in- och utfarter till och från 

angränsande fastigheter”. Detaljplanen överklagades bland annat av två fastighetsägare 

som skulle få tillgång till vägen genom planbestämmelsen men som inte var nöjda med 

sträckningen.  

 

Länsstyrelsen och MMD avslog överklagandet.  

 

Domen överklagades till MÖD. Boverket gav ett remissyttrande där detaljplanen 

ansågs skulle upphävas på grund av att planbestämmelsen om vägen saknar lagstöd. 

Förklaringen var att planbestämmelsen ansågs utgöra en rättighet för en enskild 

fastighet inom allmän plats vilket inte är förenligt med detaljplanen. Boverket ansåg 

följande: ”Att använda en planbestämmelse om enskilt utnyttjande på samma yta som 

ska vara tillgänglig för en större grupp innebär att bestämmelserna blir oförenliga”.  
Vidare tolkade Boverket att kommunen eventuellt avsett att planbestämmelsen ansåg 

en utformningsbestämmelse inom den allmänna platsen eftersom bestämmelsen stod 

under rubriken ”utformning av allmänna platser” vilket har lagstöd i 4 kap. 5 och 8 §§ 
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PBL. Utformningsbestämmelse ska precisera vad den allmänna platsen ska ha för 

standard exempelvis lekplats inom allmän plats med användning natur. Boverket ansåg 

att en väg med rätt för enskilda fastigheter för in- och utfart är inte en 

utformningsbestämmelse med stöd i lagen.  

 

Boverket redogör att bokstaven y har använts för planbestämmelsen vilken tidigare har 

använts för markreservat som innebär att det krävs servitut, avtal eller dom innan 

fastigheterna har tillgång till marken. Markreservat regleras i 4 kap. 6 och 18 §§ första 

stycket PBL och avser anläggningar för allmänna ändamål eller 

gemensamhetsanläggningar. Boverket drar slutsatsen att det inte är aktuellt med 

markreservat i detta fall och att servitut för enskilt ändamål inte är förenligt med 

detaljplanen eftersom området är utlagt som allmän plats.  

 

Lantmäterimyndigheten yttrade sig och ansåg att 4 kap 10 § PBL gav kommunen rätt 

att precisera området för fordonstrafik inom området avsatt för natur men att det inte 

med stöd av paragrafen går att bestämma vilka som får nyttja vägen. Planbestämmelsen 

är varken ett markreservat eller en rättighet vilket gör att formuleringen av 

planbestämmelsen får ifrågasättas om den är ändamålsenlig och lämplig enligt 

Lantmäterimyndigheten.  

 

MÖD konstaterar att det är möjligt för kommunen att i detaljplanen ange område för 

gångväg eller fordonstrafik inom allmän plats i enlighet med 4 kap. 8 och 10 §§ PBL. 

I detta fall har kommunen preciserat vilka som ska nyttja vägen vilket saknar stöd i 

lagen. Domstolen anser följande: ”Att bilda servitut för en enskild fastighet på allmän 

plats är inte förenligt med detaljplanen och kommer därför att hindra en 

rättighetsbildning enligt 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) och 9 § 

anläggningslagen (1973:1149)”. Konsekvenserna av genomförandet av planen samt 

vilka åtgärder som krävs vid genomförandet anses inte ha beskrivits tillräckligt av 

kommunen i enlighet med  4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje stycket PBL. Innan 

detaljplanen antogs fanns redan ett vägservitut och MÖD ansåg att planbeskrivningen 

var bristfällig gällande detta servitut. MÖD upphävde detaljplanen i sin helhet.  

 

7.5 Intervjuer  

Konsulten Ingegerd Hedmark och projektledaren Charlotte Lundin har intervjuats om 

ämnet byggnation över användningsgräns mot allmän plats för att få en inblick i hur 

personer som arbetat med frågan om enskilda anläggningar inom allmän plats upplever 

problematiken. Respondenterna har medgivit att namn och arbetsplats presenterats i 

detta arbete. Intervjun med Ingegerd Hedmark hölls onsdagen den 10 april 2019 via 

videosamtal. Charlotte Lundin intervjuades den 17 april 2019 på fastighetskontoret i 

Göteborg.  

 

7.5.1 Intervju med Ingegerd Hedmark 

Ingegerd Hedmark har en civilingenjörsexamen inom lantmäteri på Kungliga Tekniska 

högskolan och har utöver detta studerat företagsekonomi och juridik. Hon har lång 

erfarenhet inom fastighetsbranschen och har jobbat bland annat som 

https://pro-karnovgroup-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/SFS2010-0900_K4_P33?src=document
https://pro-karnovgroup-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/SFS2010-0900_K4_P33_S3?src=document
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fastighetsvärderare, fastighetsförvaltare och förrättningslantmätare. Nu arbetar 

Hedmark som konsult på företaget Structor Projektutveckling och har arbetat som 

ombud för byggherrar i Uppsala när det uppstått meningsskiljaktigheter när 

detaljplanen möjliggjort för byggrätt ut till användningsgräns mot allmän plats. Nedan 

följer en sammanfattning av intervjun.  

 

Följder av byggnation över användningsgräns mot allmän plats 

Hedmark beskriver att problem har uppstått i samband med att kommunen i 

detaljplanen har gett byggrätt ända ut till användningsgräns mot allmän plats med 

motivering att bygga en stadsliknande tät stad och att byggherren har byggt enligt 

detaljplanen vilket resulterat i att dräneringsledningar har hamnat intill huskroppen 

men utanför fastighetsgränsen och inom allmän plats. När byggnaden och ledningarna 

varit på plats och en sista förrättning som ska avsluta det fastighetsrättsliga i ärendet 

ska genomföras har kommunens förvaltning som sköter underhåll av allmän plats inte 

varit nöjd och velat ha bort ledningarna från gatan.  

 

Att placera ledningarna utanför husgrunden är det vanliga men det inte lika fördelaktiga 

alternativet finns att dra in dem i källaren och under huset. Problemet är att kommunens 

förvaltning som sköter drift och underhåll av allmän plats inte varit med under 

projekteringsskedet och kommit in sent i processen och vill få bort ledningarna när de 

redan finns under gatan eller gång- och cykelvägen.  

 

Kommunen vill råda över utrymmet under gång- och cykelvägen som utgör allmän 

plats och önskar att enbart kommunala ledningar ska placeras där. I de fall detaljplanen 

har medgett byggrätt till användningsgränsen mot allmän plats behöver utrymmet 

under gatan eller gång- och cykelvägen bland annat användas till plats för enskilda 

ledningar.  

 

Tidig diskussion kring de enskilda anläggningarnas placering 

Diskussionen ska ske senast i granskningsskedet eller när man skriver 

exploateringsavtalet. Fördelar finns att redan i exploateringsavtalet ha med en bilaga 

där man har med var den kommunala anslutningspunkten finns och hur man ska ansluta 

sig till den. Om det då visar sig att ledningarna måste gå utanför byggnaden och 

kommunen inte vill ha ledningarna inom allmän plats får man planlägga en bit 

förgårdsmark.    

 

Lantmäteriförrättning eller avtal för att säkra anläggningarna inom allmän plats  

Hedmark anser att i situationer där det är flera fastighetsägare som ska äga ledningar 

tillsammans är det fördelaktigt att bilda gemensamhetsanläggning genom 

lantmäteriförrättning. När ledningarna behöver repareras är det tydligt vilka som ska 

ansvara för reparationen och fördelningen av kostnad för drift och underhåll är reglerat 

i gemensamhetsanläggningsbeslutet. Alternativet är att kommunen ingår avtal med 

byggherren som är fastighetsägare för de olika fastigheterna, men när byggherren har 

sålt fastigheterna till olika fastighetsägare och det krävs reparation av ledningarna kan 

det uppstå konflikter hur ansvaret ska fördelas. Hon beskriver att det kan kännas enklare 

för byggherren att ingå de olika avtalen eftersom de vill hålla en god relation med 



Byggnation över användningsgräns mot allmän plats 

 

 62 

kommunen. Hon vill uppmana parterna att tänka långsiktigt och ta ansvar att det i 

framtiden kan finnas behov av reparation och då underlättar det om det finns en 

gemensamhetsanläggning.  

 

I situationer där det enbart är enskilda fastighetsägare som ska äga ledningar inom 

allmän plats kan det finnas fördelar med att ingå avtal som skrivs in i fastighetsregistret 

för att underlätta processen. Avtalet kan då med enkelhet ingås i samband med andra 

avtal och ingen lantmäteriförrättning krävs.  

 

Hedmark har sett nyttjanderättsavtal där kommunen tar ut en väldigt hög avgift för de 

enskilda ledningarna och dessutom enligt avtalet ger sig rätten att säga upp avtalet och 

kräva att fastighetsägaren flyttar sina ledningar inom allmän plats. Hon har inte varit 

med om att kommunen tvingar fastighetsägaren att flytta sina ledningar men skulle 

kommunen utnyttja denna rätt skulle det få stora konsekvenser och en stor kostnad för 

fastighetsägaren. Hon menar att dessa ojämlika avtalsförhållanden fortfarande finns där 

fastighetsägaren, i många fall bostadsrättsföreningar, får lägga stora kostnader för att 

få ha sina ledningar inom allmän plats.  

 

Hedmark understryker att den upplåtelseform som lämpar sig i de här situationerna är 

servitutsavtal och inte nyttjanderättsavtal eftersom nyttjanderättsavtal är gällande max 

25 år inom detaljplanerat område. Efter 25 år måste ett nytt avtal upprättas om 

rättigheten ska fortsätta att gälla. De aktuella anläggningarna förväntas ha en längre 

upplåtelsetid än 25 år och servitut gäller för all framtid. Servitut är att föredra i fall där 

anläggningarna förväntas ha en bestående placering.   

 

Skillnaden mellan enskilda anläggningar under respektive över mark inom 

allmän plats  

Hedmark har inte sett några problem från kommunens sida att bilda servitut för 

balkonger eller andra anläggningar ovan mark. Det är fördelaktigt att säkra det som är 

enskilt inom allmän plats med avtal eller officialrättighet vid byggskedet och inte vänta 

flera år efter byggnaden står klar då det kan bli en väldigt hög ersättning eftersom 

vinstdelning tillämpas vid servitutsbildning.  

 

Planbestämmelse i detaljplanen 

Hedmark ser positivt på planbestämmelse för de enskilda anläggningarna i de fall som 

det går att tillämpa.  

 

Strategin i Uppsala  

Uppsala kommun har arbetat med frågan efter utfallet av rättsfallet MÖD F 3734-15. 

Kommunen tillåter enskilda ledningar 0,5 meter från fasadliv och längre ner än 1,0 

meter från markytan inom allmän plats i de fall det inte planlagts någon förgårdsmark. 

De har även tagit fram en prislista för ersättningen för rättigheten där domslutet ligger 

till grund. Uppsala kommun anser att prislistan inte speglar den belastning som de 

enskilda ledningarna medför men principbilden och prislistan underlättar för aktörerna 

när de enskilda ledningarna måste placeras inom allmän plats. När det inte passar att 



Byggnation över användningsgräns mot allmän plats 

 

 63 

lägga ledningarna inom området som gäller enligt skissen läggs marken istället ut som 

förgårdsmark.  

 

I Uppsala har förgårdsmark ansetts som det bästa alternativet framför att få ett gaturum 

som upplevs stadsliknande och tätt eftersom inga enskilda anläggningar behöver 

placeras inom allmän plats utan de ryms inom förgårdsmarken.  

 

7.5.2 Intervju med Charlotte Lundin  

Charlotte Lundin har studerat civilingenjörsutbildningen i lantmäteri på Lunds tekniska 

högskola och fick tidigt ett intresse för fastighetsrätt. Efter utbildningen har hon arbetat 

som förrättningslantmätare och de senaste tre åren på fastighetskontoret på Göteborgs 

Stad. Som projektledare för projektet vid Selma Lagerlöfs torg kom hon i kontakt med 

byggnation över användningsgräns mot allmän plats.  

 

Följder av byggnation över användningsgräns mot allmän plats  

Lundin har sett problem när detaljplaner har en tvingande bestämmelse om att byggnad 

ska placeras i användningsgräns mot allmän plats alternativ valfri byggrätt ända ut till 

användningsgränsen och diskussionen om hur de enskilda anläggningarna hanterats 

först i genomförandeskedet av detaljplanen.  

Direktörsbeslutet i Göteborg som innebär att smala remsor förgårdsmark ska tas bort 

har medfört konsekvenser för genomförandet av detaljplaner. Hur genomförandet ska 

ske när byggnad placeras i användningsgräns mot allmän plats är inte fastställt ännu.  

 

Lundin beskriver att kommunen inte vill ha ledningar för privata ändamål i gator 

eftersom de i så fall måste konkurrera med kommunens egna ledningar och allmänna 

ledningar för el, tele fjärrvärme med mera som oftast redan finns i gatan. Det har redan 

tidigare varit svårt för dessa ledningar att få plats och ytterligare aktörer gör att det 

uppstår en konkurrenssituation. Det är många anläggningar som tidigare rymts inom 

förgårdsmarken som nu istället placeras inom allmän platsmark som ska hanteras.  

 

Lundin ser problem när exploatören ska uppföra byggnaden och i viss mån måste ta i 

anspråk allmän plats. Fastighetskontoret har undersökt möjligheter för att minska ytan 

i anspråkstagande av allmän plats vid byggskedet eftersom risken finns att anläggningar 

inom allmän plats förstörs strax efter att de färdigställts. Åtgärderna medför eventuellt 

högre kostnader men de nya anläggningarna inom allmän plats kan hållas intakta. 

  

Park- och naturförvaltningen ser stora negativa konsekvenser av att byggnad placeras i 

gräns mot natur- eller parkmark. Park- och naturmarken går inte att skapas på det sätt 

som var avsett eftersom byggandet gör att marken trycks till och skyddsområde krävs 

för träd. Risken finns också att parken nyttjas i ett mer privat syfte.  

 

Samråd och dialog 

Lundin förklarar att man på fastighetskontoret jobbar med att ta upp hur genomförandet 

av detaljplaner ska ske tidigare i processen. Frågan om enskilda anläggningar inom 

allmän plats bör diskuteras inför samråd och parallellt från samråd menar Lundin 

eftersom det då finns plankarta och diskussionsmaterial tills hands. Göteborgs Stad står 
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inför utmaningen att bygga mycket och snabbt och dessutom förtäta vilket innebär att 

det blir konkurrens och trångt om plats. Flera planer har vunnit laga kraft och sedan har 

frågorna uppstått var ledningar, grundläggning med mera tillhörande byggnaderna ska 

placeras. För kommande planer bör denna fråga komma upp i ett tidigare skede.   

 

Lantmäteriförrättning eller avtal  

När det är en fastighetsägare som ska sköta anläggningarna är avtalsservitut att föredra 

anser Lundin eftersom det ger avtalsfrihet och fastighetsägaren får en rättighet som 

gäller på obegränsad tid. Nyttjanderättsavtal är inget bra alternativ i dessa situationer 

eftersom det gäller över bestämd tid och gäller till förmån för fastighetsägare och inte 

för fastigheten som har nytta av anläggningen.  

 

I situationer där flera fastighetsägare gemensamt ska sköta ledningar ser hon fördelen 

från fastighetsägarens perspektiv att inrätta en gemensamhetsanläggning. Detta 

eftersom en gemensamhetsanläggning tydligt anger hur drift- och underhållskostnader 

samt utförandekostnader ska fördelas. Nackdelen för kommunen med 

gemensamhetsanläggning är att avtalsfriheten upphör och Lantmäterimyndigheten 

bestämmer ersättning om parterna inte är överens.  

Lundin har reflekterat över att de befintliga ledningarna som Göteborgs Stad har 

upplåtit i marken är säkrade med avtal vilket innebär att om gemensamhetsanläggning 

inrättas för de privata ledningarna får de en starkare rätt än ledningarna som upplåtits 

med avtal för allmänna ändamål vilket inte är önskvärt för ledningshavarna eller från 

kommunens sida.  

 

Ianspråktagandet av allmän plats vid reparation och underhåll 

Lundin beskriver att kommunen önskar att reparationer sker så snabbt som möjligt och 

att byggställningar och liknande tas bort så att allmänheten får tillgång till platsen igen. 

När allmän plats tillfälligt upplåts till annat ändamål än syftet med den allmänna platsen 

krävs tillstånd och kommunen får ta ut en taxa. Denna taxa gör ofta att reparationen 

sker så snabbt som möjligt. En fördel med avtalsservitut är att avtalet kan utformas så 

att denna taxa gäller vid reparation och förhoppningsvis innebär att den allmänna 

platsen kan användas så snabbt som möjligt av allmänheten. Lundin är osäker på om 

sådan taxa kan tas ut om fastigheten har en officialrättighet.  

 

Enskilda anläggningar under och ovan mark 

Lundin ser inga svårigheter med att bilda rättigheter för balkonger, burspråk och 

takutsprång med mera ovan mark om kommunen är tydlig med att ange vilken höjd 

som ska vara fri från markplan och vilka djup som ska gälla. Stadens tillgänglighet 

påverkas inte av dessa anläggningar och därför ser hon inte de som ett hinder.  

 

Under jord är det ofta trångt och uppmärksammar man inte det i ett tidigt skede då man 

har möjlighet att anpassa bredder så uppstår det problem. En annan problematik som 

Lundin kan se är anläggandet och eventuell samordning av ledningarna under mark. 

Allmänna ledningar samordnas oftast samtidigt och frågan är om de enskilda 

ledningarna kan samordnas i detta skede eller om de ska placeras efter när huset byggs. 
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Planbestämmelse i detaljplanen för de enskilda anläggningarna 

En planbestämmelse som innebär att enskilda ledningar får placeras inom allmän plats 

och en gemensamhetsanläggning får inrättas innebär att avtalsfriheten för kommunen 

försvinner helt. I de fall planbestämmelse finns för enskilda anläggningarna kommer 

gemensamhetsanläggningar troligtvis att inrättas även om kommunen anser att det är 

olämpligt.   

 

Trots detta menar hon att det kan vara nödvändigt med planbestämmelse med g-område 

inom allmän plats i vissa fall om lagstiftningen tillåter det. Lundin har stött på 

detaljplaner med sådan planbestämmelse men är osäker på om sådan planbestämmelse 

har stöd i lagen. Detaljplanen för Selma Lagerlöfs torg innehåller denna typ av 

planbestämmelse för dagvattenledningar fram till parkeringsplats där 

dagvattenkassetter ska ligga. Orsaken till planbestämmelsen var att kvarteren var så 

smala att dagvattenkassetter enbart kunde placeras inom kvarteret för parkering och 

mellan kvarteren fram till parkeringen var det allmän plats för gång- och cykelväg. 

Fördelen är att diskussionen kommer upp i ett tidigt skede. Frågan om de enskilda 

anläggningarna ska ha planstöd är en svår fråga och det finns olika syn inom kontoret. 

Ovan mark med exempelvis balkonger och burspråk finns det en poäng med att ha 

planbestämmelse för att kunna reglera fri höjd från marken och djup på balkongerna.  

 

Framtida hantering av frågan 

Byggnation över användningsgräns mot allmän plats med användningen park eller 

natur bör inte tillåtas eftersom det medför stora negativa konsekvenser för park- och 

naturmarken. Mot gata som är allmän plats bör frågan lyftas i detaljplanearbetet för att 

kunna avgöra om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga i fastighetsgräns. Är det inte 

lämpligt ska detaljplanen inte utformas på det viset. Kommunen behöver också ta beslut 

om vilka avtalsformer som ska användas för det fall det är möjligt att bygga i 

fastighetsgräns. Lundin misstänker dock att hon ännu inte sett alla konsekvenser som 

byggnation över fastighetsgräns kan medföra. Ställs frågan till en byggherre har de 

säkert fler skäl till varför det blir komplicerat att bygga i fastighetsgräns. Hon avslutar 

med att konstatera att hittills har vi troligtvis bara skrapat på ytan angående den här 

frågan.    
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8 Analys, förslag och slutsats 

Valet att placera byggnader i användningsgräns mot allmän plats påverkar flera parter 

med olika målbilder och synsätt. Problematiken uppstår ofta i områden med höga 

markpriser där utökad byggrätt ger högre nytta vid försäljning. Utformningen av 

gaturummet är en komplex fråga och det är viktigt att i ett tidigt skede diskutera hur 

detaljplanen ska genomföras. 

 

I PBL regleras hur detaljplaneprocessen ska ske och att detaljplanerna ska kunna 

genomföras är en förutsättning för att de ska vinna laga kraft. En förklaring till att 

diskussionen om de enskilda anläggningarna ofta har skett i ett sent skede i processen 

skulle kunna vara att bostadsbristen är stor i många stora städer i Sverige. Kommunerna 

har press på sig att leverera nya bostäder snabbt vilket kan innebära att exempelvis 

placering av enskilda ledningar diskuterats först i genomförandet av detaljplanerna.  

 

Vid utformning av gaturummet finns det olika alternativ för att uppnå stadsmässighet. 

Alternativen har olika fördelar och nackdelar och det är upp till parterna att diskutera 

fram vilket alternativ som är bäst i respektive fall. I denna studie har olika alternativ 

analyserats och nedan redovisas för- och nackdelar samt ett förslag på hur frågan skulle 

kunna hanteras framöver. Studien innehåller en undersökning och tolkning av lagtext 

för att kunna visa vilka eventuella medel i detaljplanen som går att använda för enskilda 

anläggningar inom allmän plats samt undersökning av detaljplaner för att se hur dessa 

medel har använts.  

 

8.1 Förutsättningar för enskilda anläggningar inom allmän 
platsmark  

Allmän plats är ett område avsatt för gemensamt behov och det vanliga har varit att den 

allmänna platsen enbart innehåller det som ingår i användningen av platsen, vilket 

exempelvis kan vara gatlyktor på en gata eller allmänna ledningar under gatan. På 

senare år har diskussionen uppkommit om enskilda anläggningar, som hamnat inom 

allmän plats till följd av möjligheten till byggrätt ut till användningsgräns mot allmän 

plats, kan säkras genom lantmäteriförrättning. När parterna är överens kan avtal ingås 

och villkoren i FBL eller AL behöver inte vara uppfyllda.  

 

8.1.1 Villkor för gemensamhetsanläggning och officialservitut  

Först och främst är det frågan om fastighetsbildningen sker i strid mot planen och om 

den innebär en mindre avvikelse från planen som diskuterats för fastighetsbildning för 

enskilda anläggningar inom allmän plats. Huvudregeln i 3 kap 2§ FBL och 9§ AL är 

att fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen men det finns möjlighet att 

göra mindre avvikelser om inte syftet med planen motverkas.  

 

I rättsfallet MÖD F 3734-15 kommer MÖD fram till att en gemensamhetsanläggning 

för dagvattenledningar inom allmän plats stred mot planen men utgjorde en mindre 

avvikelse i detaljplanen i enlighet med 9§ AL. Gemensamhetsanläggningen ansågs inte 
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strida mot syftet med planen som var bland annat att området skulle ha en stadsliknande 

karaktär.  

 

När det sker en mindre avvikelse i detaljplaner bör samråd ske med byggnadsnämnden 

som ska ge sin uppfattning om det är en mindre avvikelse från planen. Detta innebär 

att det blir ett extra moment i lantmäteriförrättningen som kan dra ut på tiden. Syftet 

med möjligheten till mindre avvikelse från planen är inte att nya detaljplaner ska 

utformas med tanken om att mindre avvikelse ska behöva prövas. Detaljplaner som 

tillåter byggrätt ända ut till allmän plats bör därför innehålla 3D-bestämmelse för 

enskilda anläggningar för att inte behöva pröva om åtgärden är en mindre avvikelse 

från planen.   

 

Utöver beaktandet av detaljplanen ska stadigvarande betydelse och båtnadsvillkoret 

prövas vid inrättande av gemensamhetsanläggning. Generellt kan konstateras att 

ledningar i de aktuella fallen får anses vara av stadigvarande betydelse. 

Båtnadsvillkoret är uppfyllt om fördelarna överväger kostnader och olägenheter för 

anläggningen vilket får prövas i varje enskilt fall. I fallet MÖD F 3734-15 ansågs 

båtnadsvillkoret uppfyllt med motiveringen att ledningarna var en mindre olägenhet för 

kommunen och en gemensamhetsanläggning var fördelaktigt för deltagande 

fastighetsägare som skulle sköta drift och underhåll av ledningarna.  

 

Utöver dessa villkor tillkommer bland annat väsentlighetsvillkoret, opinionsvillkoret, 

lokaliseringsvillkoret och hänsyn till det allmänna intresset om parterna inte är överens 

om inrättandet av gemensamhetsanläggningen. Prövningen av om 

gemensamhetsanläggningen resulterade i olägenhet för allmänt intresse i enlighet med 

11§ AL gjordes i MÖD F 3734-15 och domstolen kom fram till att 

gemensamhetsanläggningen inte resulterade i olägenhet för allmänt intresse utan 

utgjorde enbart en minde olägenhet för kommunen.  

 

För balkonger, burspråk och takutsprång ovan mark men även för ledningar och 

grundläggning med mera under mark kan det bli aktuellt med inrättande av 

officialservitut. Utöver prövningen om fastighetsbildningen sker i enlighet med planen 

eller om det är en mindre avvikelse ska servitutet vara av väsentlig betydelse oavsett 

om parterna är överens.  

 

Vid undersökning av detaljplaner har flera officialservitut bildats för balkonger och 

burspråk och väsentlighetsvillkoret har i dessa situationer ansetts uppfyllt. 

Planbestämmelse har funnits om att balkongerna får placeras inom allmän plats och 

lantmätaren har meddelat att fastighetsbildningen sker i enlighet med planen och ingen 

mindre avvikelse har skett.  

 

8.2 Förutsättningar för planbestämmelser  

En undersökning gjordes för att analysera hur detaljplanerna utformas när byggnation 

sker i användningsgräns mot allmän plats. Följande alternativ till planbestämmelser för 

de enskilda anläggningarna inom allmän plats har använts i detaljplanerna:  
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• Bestämmelse för 3D-fastighetsbildning  

• Egenskapsbestämmelse på allmän plats  

• Egenskapsbestämmelse på kvartersmark  

• Generell bestämmelse  

8.2.1 Planbestämmelse för 3D-fastighetsbildning  

Boverkets rekommendation för 3D-bestämmelser är att redovisa den primära 

användningen först och sedan den sekundära användningen inom parentes. De 

undersökta detaljplanerna har utformats på detta sätt. Syftet med 3D-bestämmelser är 

att kunna använda olika användningsområden i skilda plan och därmed separera 

kvartersmark och allmän plats. Bestämmelserna har främst använts gällande 

parkeringsgarage under allmän plats och för balkonger, burspråk eller övergång mellan 

hus över allmän plats.  

 

Bestämmelser för 3D-användning innebär att 3D-fastighetsbildning inte sker i strid mot 

planen och är ett bra alternativ när användningen skiljer sig åt i olika plan i höjdled.  

 

Det är ovanligt att det uppstår problem vid genomförandet för de enskilda 

anläggningarna inom allmän plats när 3D-bestämmelse finns med i planen. Detta 

eftersom det inte sker någon mindre avvikelse från detaljplanen och diskussionen om 

hur de enskilda anläggningarna ska tryggas har funnits med i ett tidigt skede och har 

planstöd.  

 

3D-fastighetsbildning infördes för att kunna utöva olika verksamheter i skilda 

plan och i de fall enskild verksamhet utövas under eller över allmän plats bör 

denna bestämmelse användas. 

 
8.2.2 Egenskapsbestämmelse för enskilda anläggningar på allmän plats  

Kommunen kan i detaljplanen reglera bland annat byggnaders omfattning och 

placering genom egenskapsbestämmelser inom kvartersmark. Inom allmän plats kan 

egenskapsbestämmelse användas för att reglera hur allmän plats ska ordnas eller 

skyddas.  

 

Egenskapsbestämmelse som innebär att enskilda anläggningar kan placeras inom 

allmän plats är omdiskuterat. I rättsfallet MÖD P 8653-17 upphävdes en detaljplan som 

innehöll en bestämmelse om att en enskild fastighet skulle få rätt till väg inom allmän 

plats. MÖD menar att det inte går att bilda servitut för en enskild fastighet på allmän 

plats eftersom det strider mot detaljplanen enligt 3 kap. 2§ FBL och 9§ AL. Värt att 

poängtera är att det finns skillnader mellan planbestämmelsen som avsåg väg inom 

allmän plats och planbestämmelserna för enskilda anläggningar till följd av byggrätt ut 

till användningsgräns mot allmän plats. Planbestämmelserna för ledningar, balkonger 

och burspråk påverkar inte allmänheten gällande framkomlighet på allmän plats 

eftersom anläggningarna är under jord eller alternativt angiven höjd ovan mark.  
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I undersökningen har fåtal detaljplaner innehållit egenskapsbestämmelser inom allmän 

plats för enskilda ledningar. Fördelen med denna planbestämmelse är att placeringen 

av ledningarna har diskuterats i ett tidigt skede och placeringen är känd när detaljplanen 

kan överklagas. Osäkerhet finns om planbestämmelsen har stöd i lagen eftersom den 

enbart betjänar ett fåtal fastigheter och om den innebär att fastighetsbildningen inte sker 

i strid mot planen eller om det innebär en mindre avvikelse från planen. Det som talar 

för att planbestämmelsen har stöd i lagen är Boverkets argument kring markreservat 

för gemensamhetsanläggning på allmän plats som är att undantag då markreservat för 

gemensamhetsanläggning skulle kunna inrättas är en ledning under gata som inte 

påverkar gatan som allmän plats. Däremot kan enskilda trappor och entréer inom 

allmän plats påverka framkomligheten för allmänheten. Författaren drar slutsatsen att 

det är ytterst tveksamt om planbestämmelser för enskilda trappor på allmän plats har 

stöd i lagen eftersom den allmänna platsens tillgänglighet försvåras.  

 

Generellt för de detaljplaner som undersökts kan slutsatsen dras att ovan mark är det 

vanligt med egenskapsbestämmelse för balkonger och burspråk inom allmän plats. 

Egenskapsbestämmelserna är ofta placerade på kvartersmark och utformade med 

måttangivelser för hur stor yta som ska vara fri från marken samt hur djup balkongen 

eller burspråket får vara. Denna typ av egenskapsbestämmelse används och är vanlig i 

de detaljplaner som studerats där byggnation skett i användningsgräns mot allmän plats 

men det har inte prövats om egenskapsbestämmelsen har stöd i lagen.  

 

Egenskapsbestämmelsen gäller för allmän plats men har placerats inom kvartersmark 

vilket kan uppfattas som märkligt och vid digitalisering av detaljplaner kan detta 

medföra problem eftersom en önskan finns om att kunna se vilka bestämmelser som 

finns inom valt område i den digitala detaljplanen.  

 

Över mark kan fri höjd och djup för anläggningarna regleras i planbestämmelsen vilket 

innebär att gatans anläggningar kan få plats. Nackdelarna med planbestämmelserna är 

att det inte är självklart om servitut eller gemensamhetsanläggning inte sker i strid mot 

planen och att det inte går att avtala om ändringar i ett senare skede.  

 

8.2.3 Generell bestämmelse 

Generell bestämmelse avser i detta arbete en bestämmelse som inte placeras inom 

egenskapsgräns eller användningsgräns utan enbart utgör text i listan över 

planbestämmelser. Svårigheter kan uppstå med att tyda vilket område som detta gäller 

och det är tveksamt om det går att bilda officialrättighet för den generella 

bestämmelsen. Bestämmelsen gällande burspråk i detaljplanen för Friggagatan innehöll 

ingen allmän plats och avsåg område utanför plankartan. Bestämmelser som avser 

område utanför planområdet som inte har särskilda skäl har inte stöd i lagen vilket är 

fallet i detaljplanen. Officialservitut bildades för burspråken och fastighetsbildningen 

ansågs överensstämma med planen.  

 

Detaljplanen för Karlavagnsplatsen innehåller en generell bestämmelse om att det ska 

vara en sammanhållen gestaltning från fasad till fasad oavsett ägoförhållanden och 

förvaltningsansvar vilket inte kan garanteras eftersom kommunen inte kan råda över 
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hur kvartersremsan mellan byggnad och gata utformas eftersom det utgör kvartersmark. 

PBL ställer krav på bestämmelsers tydlighet och Boverket beskriver att bestämmelser 

som inte går att kontrollera eller kan följas upp är otydliga.  

 

8.3 Officialrättighet vs avtal/överenskommelse  

När mark ska exploateras har kommunen planmonopol vilket innebär att kommunen 

ensam kan bestämma i detaljplanen omfattning och placering av byggnader. Vid 

kommunalt huvudmannaskap äger kommunen den allmänna platsen och har rådighet 

över den. Detta innebär att om detaljplanen medger byggrätt ända ut till 

användningsgräns mot allmän plats och byggherren vill placera anläggningar som hör 

till byggnaden inom allmän plats måste byggherren komma överens med kommunen 

om en lösning alternativt ansöka om officialrättighet hos Lantmäterimyndigheten för 

att ha rätt att placera anläggningarna inom allmän plats. Fördelarna med avtal är att 

parterna är överens och det är lättare att ändra avtal om det uppstår ändrade 

förutsättningar eller parterna vill lägga till eller ändra något i avtalet. Ingen 

lantmäteriförrättning krävs och avtalet kan med enkelhet ingås. Det finns olika åsikter 

kring vilket typ av avtal som ska upprättas för de enskilda anläggningarna inom allmän 

plats och vissa anser att inget avtal ska upprättas utan att ledningarna ska ligga i gatan 

utan rättighet. Kommunen kan kräva att anläggningar som inte har någon rättighet eller 

tryggas med nyttjanderätt ska flyttas vid omstruktureringar i gatan. Anläggningar som 

tryggats med avtalsservitut och officialrättigheter kan medföra svårigheter för 

kommunen att flytta på.  

 

Intervjupersonerna såg flera fördelar för fastighetsägare som ska sköta en anläggning 

gemensamt att bilda gemensamhetsanläggning eftersom det innebär en tydlig 

ansvarsfördelning för kostnader vid reparationer. Problemet med 

gemensamhetsanläggningar för ledningar under mark är att kommunen tappar 

avtalsfriheten och en viss del av rådigheten kring marken under allmän plats och 

befintliga ledningar med ett allmänt syfte får sämre rätt än de enskilda ledningarna.  

 

Osäkerhet gäller kring om ordningslagens regler gäller för ledningar under allmän plats. 

I rättsfallet NJA 2013 s. 795 kunde ledningsrätt bildas under gatan men prövningen 

kring om ordningslagens regler gäller vid reparationer prövades inte. I rättsfallet NJA 

1973 s.70 kommer domstolen fram till att utrymmet för ledningar under allmän plats 

inte är att betrakta som offentlig plats enligt ordningslagen. Det kan därför finnas en 

poäng för kommunen att ingå avtal för att kunna reglera avgifter vid reparation och 

underhåll eftersom officialrättigheter inte får innehålla villkor.  

 

8.4 Samarbete mellan parterna 

Problemet uppstår när kommuner vill förtäta och vill uppnå känslan av täta och livfulla 

städer. I Göteborg, Uppsala och Stockholm finns det många nämnder och förvaltningar 

som måste komma överens om en gemensam strategi för hur frågan ska hanteras. I 

mellanstora städer som växer kan nya områden utformas med byggnation över 

användningsgräns mot allmän plats men det är inte säkert att det blir en lika stor 
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diskussionsfråga eftersom det inte finns lika många nämnder med olika målbilder vilket 

gör att samarbetet går lättare. Det finns ingen given lösning där alla parter är nöjda, 

utan det är upp till aktörerna att diskutera fram den bästa tänkbara lösningen. Tydligt 

är att det underlättar i genomförandeskedet om diskussionen om de enskilda 

anläggningarna och deras placering har bestämts i ett tidigt skede i 

detaljplaneprocessen.  

 

Byggherren kommer senare att sälja fastigheten vilket innebär att en ny fastighetsägare 

får ta över de avtal som byggherren ingått. Viktigt för den nya fastighetsägaren är att 

de enskilda anläggningarna är tryggade utan orimligt höga kostnader och att 

anläggningarna är tryggade under obestämd tid.  
 

8.5 Förgårdsmark vs byggnation över användningsgräns mot 
allmän plats  

Tidigare har diskuterats olika lösningar för att kunna trygga anläggningarna inom 

allmän plats när byggnader placeras i användningsgräns mot allmän plats. 

Förgårdsmark har tagits bort på grund av otydliga ansvarsförhållanden och för att uppnå 

känslan av en tät stad men på grund av detta har andra problem uppkommit och en 

avvägning måste göras vilket alternativ som är det bästa. Kommunen har planmonopol 

vilket innebär att det är upp till kommunen att bestämma vad som är mest fördelaktigt 

och sedan utforma detaljplanen efter det. Centrala gator i stora städer kan innehålla 

många ledningar i ett begränsat utrymme vilket kan göra att ytterligare enskilda 

ledningar kan få svårt att få plats och om ledningarna behöver repareras kan det uppstå 

svårigheter. I de här situationerna kan det vara nödvändigt med en bit förgårdsmark där 

ledningarna kan placeras. Tabell 3 visar positiva och negativa konsekvenser av att 

placera byggnader i användningsgräns mot allmän plats.  

 

Positiva konsekvenser av att ta bort 
förgårdsmark 

Negativa konsekvenser av att ta bort 
förgårdsmark 

+ Stadsliknande karaktär av 
gaturummet  

-I anspråkstagande av allmän platsmark 
genom utkragande balkonger, burspråk, 
entréer, ledningar med mera 

+ Tydlig gräns mellan kvartersmark och 
allmän platsmark  

- Vid underhåll av fasad och ledningar 
behövs arbetsområde inom allmän 
platsmark 

+ Underlättar drift och underhåll av den 
allmänna platsmarken på marknivå 

- Rättigheter för enskilda anläggningar 
inom allmän platsmark 

 - Platsbrist för bland annat ledningar i 
gata 

Tabell 3: Konsekvenser av att ta bort förgårdsmark  

 

Fallstudien innehåller detaljplanerna för Selma Lagerlöfs torg och för 

Karlavagnsplatsen. Båda detaljplanerna har en vision om att områdena ska få en 

stadsliknande karaktär men har utformat detaljplanerna på olika sätt gällande 
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förgårdsmark. Byggnationen har påbörjats vid Selma Lagerlöfs torg men är inte 

färdigställd. Vid Karlavagnsplatsen har inte byggnationen påbörjats vilket innebär att 

det inte går att bedöma om stadsmässighet kommer att uppnås med projekten. 

 

Trafikkontoret gör bedömningen att problem kommer att uppstå med smala remsor 

kvartersmark mellan byggnad och allmän plats vid Karlavagnsplatsen, men eftersom 

det inte är färdigställt finns inga konkreta situationer att hänvisa till. Visionsbilderna 

kan ge en tanke om hur området kommer att bli men för att se resultatet krävs att 

byggnationen färdigställs. De två detaljplanerna ansågs trots detta kunna användas i 

fallstudien eftersom de vunnit laga kraft och undersökning kunde göras angående 

diskussionen kring placeringen av byggnaderna. Motivet till att ta bort smala remsor 

förgårdsmark grundades på förutseende av problematiska situationer med smala remsor 

förgårdsmark. Hur utfallet kommer att bli återstår att se, men det kan konstateras att 

det finns problematik med att placera byggnadens fasad i användningsgräns mot allmän 

plats också. Ett arbetssätt måste tas fram för att frågan inte ska behöva ta onödigt 

mycket tid och kraft i varje aktuellt detaljplaneprojekt.   

 

8.6 Förslag  

8.6.1 x-område på kvartersmark  

Anledningarna till att förgårdsmark tagits 

bort är att uppnå en känsla av 

stadsmässighet och att slippa otydlig 

gräns mellan kvartersmark och allmän 

plats för att underlätta vid drift och 

underhåll av gatan. Förslag till att uppnå 

stadsmässighet och samtidigt kunna 

placera enskilda anläggningar inom 

kvartersmark är att förgårdsmark 

utformas liknande allmän plats och läggs 

ut som x-område i detaljplanen.  

 

Detta innebär att allmänheten får tillgång 

till marken inom x-området genom att 

servitut bildas för kommunens 

gatufastighet och att byggnaden placeras 

i gräns mot gatan vilket är vad som 

önskas uppnås arkitektoniskt. 

Kommunens avdelning som sköter gatan 

behöver inte veta var gränsen går till 

kvartersmarken utan sköter underhåll av 

gatan fram till byggnaden. En oro har 

tidigare funnits att fastighetsägaren ska 

ställa ut blomkrukor eller möbler på 

förgårdsmarken vilket hindrar 

tillgängligheten för bland annat 

Figur 15: Röd markering utgör område 

som föreslås att läggas ut som x-

område i detaljplanen.  
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synskadade som rör sig nära byggnader. Gång- och cykelbanan kommer att vara 

offentlig plats vilket innebär att polistillstånd krävs för att fastighetsägaren ska kunna 

använda platsen. Figur 15 visar vilket område visuellt som förslagsvis läggs ut som x-

område i detaljplanen.  

 

De undersökta detaljplanerna innehåller inte denna lösning. I studien kartläggning av 

allmänna gång och cykelvägar på kvartersmark:  utan rättsligt genomförande 

genomförd på Högskolan Väst 2015 av Ida Dalhammer, beskrivs att det är vanligare 

att planlägga allmän plats än att inrätta x-område i detaljplanen bland annat på grund 

av att det finns en okunskap och osäkerhet kring syftet och användningen av x-område.  

 

8.6.2 Diskussion i ett tidigt skede 

Ett problem har varit att diskussionen kring var de enskilda anläggningarna ska placeras 

och hur de ska hanteras har tagits upp först vid genomförandet av detaljplaner. När 

detaljplanerna har vunnit laga kraft och ska genomföras måste parterna lösa situationen 

utan att kunna tillföra förgårdsmark.  

 

Fördelen med att utreda förutsättningarna för enskilda anläggningar inom allmän plats 

i ett tidigt skede är att parterna kan diskutera fram en lösning som förhoppningsvis 

innebär att parterna blir överens. Lösningar kring hur framtida reparationer ska 

genomföras kan regleras och tvångsvisa förfaranden undvikas.  

 

Att arbeta fram en strategi för vilka mått som ska gälla som fri höjd över mark kan vara 

till nytta så att planbestämmelser för bland annat balkonger och burspråk inte ställer till 

problem för gatans anordningar. Vad som ska gälla för entréer, takutsprång och stuprör 

som sticker ut från fasad är bra att fastställa så att allmänheten inte hindras av att 

använda den allmänna platsen och att skötsel av gatan kan hanteras med de maskiner 

som behövs.  

 

Rättsfallet MÖD F 3734-15 angående tvångsvis inrättande av 

gemensamhetsanläggning inom allmän plats är ett vägledande avgörande som kommer 

uppmärksammas när liknande fall sker. Viktigt är att ta upp placeringen av de enskilda 

anläggningarna innan detaljplanen vunnit laga kraft så att detaljplanen kan justeras med 

förgårdsmark i de fall det är lämpligt.  

 

8.7 Slutsats  

Denna studie resulterar i ett förslag på hur detaljplaner ska utformas och hur kommuner 

kan arbeta när gaturummet önskas ha en stadsliknande karaktär. När byggrätt medges 

ända ut till användningsgräns mot allmän plats bör 3D-bestämmelser finnas för delar 

av byggnaden som placeras inom allmän plats. Alternativet är att trygga anläggningarna 

genom att ingå avtal. Gemensamhetsanläggning och officialservitut som inrättas inom 

allmän plats utan bestämmelse innebär att prövning måste ske om åtgärden utgör en 

mindre avvikelse från planen. Mindre avvikelse från planen ska användas i 

undantagsfall och kommunen ska sträva efter att upprätta detaljplaner som går att 

genomföra utan att mindre avvikelse från planen ska behöva prövas.  
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Placeringen av de enskilda anläggningarna och hur de ska tryggas bör tas upp innan 

detaljplanen vunnit laga kraft för att undvika problem i genomförandeskedet. När flera 

ledningar konkurrerar om utrymme under gatan kan förgårdsmark vara att föredra för 

att underlätta vid framtida reparationer. Ett fungerande samarbete mellan 

förvaltningarna i kommunen är viktig för att processen ska ske på ett smidigt sätt och 

för att resultatet ska bli lyckat.  

 

Denna studie resulterar i ett förslag som innebär att de enskilda anläggningarna placeras 

inom kvartersmark. Området av gång- och cykelvägen som är närmast huslivet läggs 

förslagsvis ut som x-område på kvartersmark i detaljplanen. Ett servitut för gång- och 

cykelväg bildas i genomförandeskedet för kommunens gatufastighet. Det innebär att 

de enskilda anläggningarna placeras inom kvartersmark och allmänheten får tillgång 

till gång- och cykelbanan. Gaturummet får en stadsliknande karaktär eftersom 

utformningen är samma från fasad till fasad.  

 

8.8 Förslag till framtida forskning  

I detta arbete har undersökning av utformning av detaljplaner och genomförandet av 

detaljplaner studerats när detaljplaner tillåter byggrätt ut till användningsgräns mot 

allmän plats.  

 

Det finns behov av att utreda lagstiftningen kring ersättning kring de enskilda 

anläggningarna inom allmän plats. När kommunen äger marken ingår vanligtvis 

rättigheterna i försäljningspriset, men i de fall kommunen inte äger marken och parterna 

inte är överens om ersättningen behövs en utredning kring vilken värderingsmetod som 

ska användas.  

 

I flera av de undersökta detaljplanerna i Göteborg har 3D-bestämmelser använts. En 

bestämmelse som dykt upp i flera planer är 3D-bestämmelse för parkering under allmän 

plats. Ett förslag till vidare forskning är undersökning kring hur 3D-bestämmelsen ska 

utformas för att få en tydlighet i planen och vad det ger för konsekvenser för ledningar 

med mera under mark när utrymmet konkurrerar med parkeringsgarage.   
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Bilagor  

Bilaga 1 

Detaljplaner med 3D-bestämmelse  

 

 
 

 

 
 

 
 

Detaljplaner: Typ av anläggning: Fastighetsbildning: 

Västlänken centralen Under allmän plats: 

Centrum, teknisk anläggning, parkering, 

ramp till parkering och järnvägstrafik. 

Ovan allmän plats: bostäder, centrum och 

gångförbindelse

Nej inte än. Tanken är 3D-fastighetbildning för 

anläggningar med 3D-bestämmelse. 

Servitut för anläggningar som sticker upp ovan 

mark samt för gatlyktor tillhörande väg allmän 

plast där stadens fastighet är härskande.  

Hammarkullegatan Under allmän plats:

Enskilda ledningar 

Officialserviut

Danska vägen Ovan allmän plats:

utkragande byggnadsdel  bostad mot huvudgata: 

max djup 1,0 m och fri höjd minst 4,2 m

Nej inte än men tanken är 3D

eller servitut för byggnadsdel 

Falkenbergsgatan Under allmän plats:

Parkeringsgarage och ledningar utan bestämmelse

Ovan allmän plats:

Överbygga allmän gång- och cykelväg med centrum 

eller industri

3D-fastighetbildning: 

garage och lokaler

Ej klart hur det blir med ledningarna 

Västlänken station Haga Under allmän plats:

Centrum, cykelparkering och järnvägstrafik 

Ovan allmän plats 

egenskapsbestämmelse:

Lanternin till högst 30% av ytan och en höjd om i 

huvudsak 0,5 m över marknivå. 

Nej inte än men tanken är 

3D-fastighetsbildning för anläggningarna som har 

stöd för 

3D-fastighetsbilldning i planen. Servitutsbildning 

för lanternin. 

Spårväg Skeppsbron Under allmän plats:

Parkeringsanläggning  och teknisk anläggning 

Ovan allmän plats: 

Takutsprång

Egenskapsbestämmelse för skärmtak

3D-utrymme: 

skärmtak, fundament skyddsmur, skorsten mm

3D-fastighet parkering och servitut för underhåll 

av parkeringsanläggningen

Servitut:

pålgrundläggning för skyddsmur

Brottkärr - Närcentrum vid 

Brottkärrmotet

Ovan allmän plats:

Utskjutande byggnadsdel bostäder. Max 1,6 m 

djup, minst 5 meter ovanför allmän plats. 

På högst 15%  av fasadlängden. 

Bro över allmän plats förvaltad av fastighetsägare 

för omslutande kvartersmark. 

Officialservitut:

Balkong ca 15 meter ovan gata

Sopsugsanläggning 

Masthugget Järnvågsgatan Under allmän plats:

Centrumverksamet, teknisk anläggning, 

cykelförvaring och dagvattenmagasin. 

Ovan allmän plats: 

Utskjutande byggnadsdel bostäder eller centrum

Byggnadsdel linbanestation

Egenskapsbestämmelse: 

skärmtak och balkonger

Grundläggning och takutsprång önskas inom 

allmän plats men ingen planbestämmelse finns. 

3D för byggnadsdelar, teknisk anläggning, 

cykelförvaring, dagvattenmagasin. 

Officialservitut för grundläggningen-liten avvikelse 

från detaljplanen. Yrkande om servitut för 

skärmtak ska prövas. 
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Bilaga 2  

Detaljplaner med egenskapsbestämmelser på kvartersmark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detajplaner: Utformning av egenskapsbestämmelse: Fastighetsbildning: Övrigt: 

Stortoppsgatan/Kabelgatan v2: Balkonger och burspråk får kraga ut högst 

1,4 meter över allmän plats om underkant av 

balkong/burspråk är minst 3 meter över marknivån. 

VA-ledningar (finns ingen 

planbestämmelse för 

ledningarna men de 

önskas att placeras inom 

allmän plats). Avses att 

tryggas med avtal. 

Kv 4 Barken f9: Balkonger får kraga ut max 1,3 meter över 

allmän plats TORG om inte balkonger särskilt 

förbjudits genom annan bestämmelse.

Minsta fria höjd för balkonger är 4,7 meter från 

mark. Utkragande balkonger får inte glasas in. 

f10: likande bestämmelse som för f9 fast med 

minsta fria höjd 3,0 meter 

Ingen fastighetsbildning 

ännu 

Eventuellt grundläggning 

och fördröjning av 

dagvatten inom allmän 

plats men inget klart 

ännu.  

Makrillen f1: Minsta fria höjd mot gata eller torg för balkong 

och burspråk är 4,2 m. 

Balkonger och burspråk tilllåts på 

högst 50%per våningsplan och fasad

varav högst 20%  tillåts vara burspråk. 

Mot gata och torg tillåts balkonger

och burspråk kraga ut från fasad 0,6 meter. 

Officialservitut för 

ortokabelledning

(mindre avvikelse från 

plan). Finns ingen 

planbestämmelse för 

ortokabelledningen 

Milpålegatan v2: Burspråk tillåts på högst 20% av fasad. 

Totalt tillåts burspråk och balkonger på 

högst 35 % av fasaden. Balkonger och

burspråk tillåts nå ut 1,2 meter från fasad. 

Officialservitut:

skärmtak och burspråk 

samt balkonger 

Bostäder mm väster 

om Litteraturgatan

etapp 1 inom Backa

f2: över allmän plast betecknad med 

TORG tillåts burspråk kraga ut högst 

0,8 meter och balkonger högst 1,6 meter från fasad. 

Balkonger över allmän plats ska ha  en minsta fri 

höjd från mark på 3,5 meter.

Ingen fastighetsbildning 

ännu 

Backavägen f1: Balkonger får kraga ut över allmän 

platsmark med max 0,8 m och ha en fri 

höjd ovan mark på minst 4,2 m. 

3D-utrymme balkonger 

ej bestämt hur det blir 

med ledningar ännu.

Bostäder vid

Rambergsvallen 

Under rubriken placering, utformning

och utförande: Burspråk och balkonger 

får sticka ut högst 2,5 meter. Fri höjd 

över marknivå ska vara minst 3,5 meter.

Förgårdsmark med g-områder för 

ledningar för dränering. 

Officialservitut:  Rätt att 

tillträda område "E" för 

underhållsarbete på 

allmän gata. 

Servitutsavtal 

för balkong 
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Bilaga 3 

Detaljplaner i Uppsala  

 

Detaljplaner med förgårdsmark: Detaljplaner med 

egenskapsbestämmelse

kvartersmark: 

Placering- och utformnningsbestämmelse: Detaljplaner med 

3D-bestämmelse: 

3D-bestämmelse: 

Rackarberget 

Flogstavallen

Glimmerns förskola

Kvarngärdet 60:1 v3: Balkonger och burspråk som vetter 

mot gata får kraga ut högst 1,5 meter från 

fasad. Lägsta frihöjd över gata är 3,5 meter. 

Årsta torg Primär användning: TORG

Sekundär användning: 

Byggnadsdel bostad över allmän plats

Dagvattenmagasin under allmän plats

Parkeringsgarage under allmän plats 

Utformningsbestämmelse: Balkong mot 

allmän plats ska ha minsta frihöjd 5,5 

meter 

Kvarteret Siv f5: Skärmtak får kraga ut högst 2 meter 

över gata med en lägsta höjd på 2,5 meter. 

Egenskapsbestämmelse på allmän plats: 

trappa 

Luthagsstranden Primär användning: GATA, PARK, GC-VÄG

Sekundär anvädning: Parkering för 

bostadsändamål. 

Placering: Byggnader ska placeras i 

fastighetsgräns mot gata

Utformning: Balkonger får kraga ut högst 

0,5 meter över gata, park och gång- och 

cykelväg med en lägsta frihöjd av 3,5 

meter.

Fjalar, Kungsängen F2-f4 bestämmelser på hur långt skärmtak,

byggnadsdelar får kraga ut över 

byggrättslinje


