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Nyheter på lagstiftningsområdet 

 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov 

 Ny regel i 9:41a § PBL – jfr dock översiktsplaneutredningen 

Reduktion av bygglovavgift vid försenad bygglovhandläggning 

 Träder i kraft den 1 januari 2019 

Krav på bostadsnära insamling av förpackningsavfall 

 Stegvis skärpning 2021 och 2025 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

 PBL pekar mot 5 kap. miljöbalken – miljökvalitetsnormer ska följas, 

bl.a. avseende vatten där huvudregeln är att alla vattenförekomster ska 

uppnå normen god status eller potential och att statusen inte får försämras 



Myndighetsnyheter från 
Upphandlingsmyndigheten 

Nytt upphandlingsstöd om 

upphandlingsplikt vid utbyggnad 

av allmänna anläggningar 

 

Vägledning angående statsstöd 

 



Upphandlingsplikt och statsstöd vid 

exploatering? 

 Upphandlingsmyndigheten lanserar ett nytt stöd om vad  

som gör, att ett exploateringsavtal kan bli ett kontrakt enligt LOU.  

 

 Exempel och scenarion, allmänna anläggningar och samhällsfastigheter. 

 Att tänka på när kommunen eller exploatören upphandlar. 

 Exploatören som sakkunnig (förhindra konsultjäv). 

 Onormalt låga anbud, Godtagbara motiv.  

 Undvika statsstödsproblem. 

 

 



Upphandlingsmyndigheten får ansvar för 

vägledning om statsstöd 

 
Upphandlingsmyndigheten har fått uppdraget att ansvara 

för vägledning när det gäller statsstöd.  

Kunskapen om regelverkets möjligheter och hur kommuner 

och landsting får ge ekonomiskt stöd behöver bli bättre 

Upphandlingsmyndigheten kommer att ge information och 

vägledning för att klargöra det komplexa regelverkets 

möjligheter och begränsningar, särskilt i fråga om 

bostadsbyggande 



På gång – utredningar, betänkanden 
och andra förslag för framtiden I 

 Ett snabbare bostadsbyggande – SOU 2018:67 

 Remissbehandlas för närvarande 

Översiktsplaneutredningen I – SOU 2018:46 

 Kommunal reglering av upplåtelseformen, förslag till ikraftträdande  

1 juli 2020 

Översiktsplaneutredningen II – Dir 2018:62 

 Tilläggsdirektiv om frågan om hur verkställbarhet av beslut om 

bygglov, rivningslov och marklov kan regleras, jfr 9 kap. 41a § PBL 

 

 



På gång – utredningar, betänkanden 
och andra förslag för framtiden II 

Översiktsplaneutredningen III – Dir 2017:6 

Utreda möjligheterna till privat initiativrätt vid planläggning, 

slutbetänkande ska lämnas senast den 31 januari 2019 

 Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamheten – Dir 2017:31 

Uppdraget ska redovisas i april 2019 

Tomträttsutredningen – SOU 2012:71 

Gammal utredning men diskussioner pågår med departementet 

 

 

 

 



Vad gör vi på SKL? 

Underlag för markexploatering - exempel på 

avtalsklausuler i exploateringsavtal 

Delegationsordning för byggnadsnämnd 

På rätt plats – skrift om användningen av offentlig plats 

Handledning för interkommunal samverkan 



Underlag för exploaterings-
avtal 
 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram 

ett underlag för exploateringsavtal samt en 

introduktion till underlaget 

Underlaget kan användas som ett stöd när 

kommunerna tillsammans med exploatörer 

utarbetar och förhandlas fram exploateringsavtal 

kopplat till detaljplanearbete på privatägd mark 

med huvudsakligen kommunalt huvudmannaskap 

Underlaget kommer att finnas tillgängligt på 

SKL:s webbsida, www.skl.se, under vecka 45 

Uppföljningskonferens kommer att hållas den  

7 maj 2019 i Stockholm 

 

 



Delegationsordning för 
byggnadsnämnd 

SKL har tagit fram ett nytt underlag för 

delegationsordning. Det nya underlaget är 

anpassat till den nya kommunallagen respektive 

förvaltningslagen och även de senaste 

ändringarna i plan- och bygglagen. Även frågor 

kring avtalssamverkan finns beskrivna 

Underlaget består av två delar:  

 en promemoria som behandlar 

förutsättningarna för delegation av ärenden 

 ett underlag för upprättande av själva 

delegationsordningen 



På rätt plats! 

SKL uppdaterar skriften ”På rätt plats” - en 

skrift/handledning om användningen av 

offentlig plats 

I arbetet med att ta fram skriften finns en 

referensgrupp med medverkan från flera 

kommuner 

Skriften utkommer under vårterminen 2019 

och kurser kommer också att erbjudas 



Handledning för interkommunal samverkan 

 
Nya kommunallagen ger ökade 

möjligheter till kommunal 

avtalssamverkan 

SKL driver ett pilotprojekt om 

möjligheterna till kommunal 

avtalssamverkan 

Projektet kommer att resultera i en 

handledning för avtalssamverkan och 

former för att gå vidare med andra 

samverkansformer 

Klart under hösten 2019 



En sista påminnelse! 

Lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret 

(2013:488) 

 50 år gamla inskrivningar av bl.a. nyttjanderätter och servitut ska tas bort från 

fastighetsregistret, om ej förnyelse begärs 

 Omfattar inskrivningar före 1 juli 1968 

 Begäran av fastighetsägare eller den vars rätt berörs ska göra senast den 31 

december 2018 

 Ingen  skriftlig anmodan eller dylikt 

 SKL:s cirkulär 16:55, Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i 

fastighetsregistret 

 



Tack för mig! 
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