Juridik för nämndens arbete
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Introduktion till
byggnadsnämnden

Introduktion till byggnadsnämnden
n I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd
n En nämnd med förtroendevalda politiker och en förvaltning med
sakkunniga tjänstepersoner
n Nämnden är en förvaltningsmyndighet med många olika uppgifter:
lov, förhandsbesked, detaljplaner, tillsyn m.m.
n Viktiga lagar är plan- och bygglagen, kommunallagen och
förvaltningslagen

Kommunallagen för
byggnadsnämnder

Kommunallagen för byggnadsnämnder
n Övergripande lag som reglerar grunderna och formerna för den
kommunala verksamheten, bl.a. nämnder
n Bestämmelser om ledamöter, ersättare, mandattider, tidpunkt för
sammanträden, deltagande på distans, offentlighet och närvarorätt vid
nämndsammanträden, beslutsförhet, delegering, förfarande, protokoll
m.m.

Kommunallagen för byggnadsnämnder
n Likställighetsprincipen
n 2 kap. 3 § Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat.
n I ärenden om bygglov?

Kommunallagen för byggnadsnämnder
n När är en förtroendevald jävig? (6 kap. 28 §)
n

Om den förtroendevalde eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan
antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.

n

Om den förtroendevalde eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller
ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av
beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.

n

Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som den förtroendevalde
själv är knuten till.

n

Om det finns någon annan särskild omständighet som gör att den förtroendevaldes
opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

n En förtroendevald som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid
handläggningen av ärendet. (6 kap. 30 §)
n Jävsreglerna ska också tillämpas på anställda i kommunen, dock inte på
personer som endast vidtar åtgärder såsom diarieföring eller expediering.
(7 kap. 4 §)

Förvaltningslagen för
byggnadsnämnder

Förvaltningslagen för byggnadsnämnder
n Reglerar handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna.
n Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som
avviker från FL, tillämpas den bestämmelsen.
n Bestämmelser om service, tillgänglighet, partsinsyn, tolkning, ombud,
utredningsansvar, kommunikation, remiss, dokumentation av uppgifter,
överklagande m.m.

Förvaltningslagen för byggnadsnämnder
n 5 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.
I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.
n

Legalitetsprincipen: ett skydd mot nyckfull och godtycklig maktutövning

n

Objektivitetsprincipen: ett krav på respekt för allas likhet inför lagen

n 6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och
enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon
kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är
lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och
myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Förvaltningslagen för byggnadsnämnder
n 9 § Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt
som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
n 23 § En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som
dess beskaffenhet kräver. En enskild part som inleder ett ärende ska
medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som parten
vill åberopa till stöd för sin framställning.
n 26 § En myndighet kan inom ramen för sitt utredningsansvar begära ett
yttrande från en annan myndighet eller från någon enskild (remiss).

Förvaltningslagen för byggnadsnämnder
n 32 § Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte
obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är
uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om
vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit
avgörande för myndighetens ställningstagande.
n

Avgörande för att parterna i ärendet ska kunna förstå beslutet

n

Upprätthålla allmänhetens förtroende för myndigheternas objektivitet och kompetens

n

Viktigt för att överinstanserna ska kunna pröva om beslutet är riktigt vid ett eventuellt
överklagande

n

Sammanträdesprotokoll kontra tjänsteutlåtande

n

”På de skäl som anförts i tjänsteutlåtandet daterat X beslutar byggnadsnämnden att
X.”

Plan- och bygglagen för
byggnadsnämnder

Plan- och bygglagen för byggnadsnämnder
n Syfte: att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
n En lag med huvudregler och undantag – som ofta har undantag
n Ofta svåra bedömningsfrågor
n Enkla svar kan vara svåra att hitta
n Juridisk, antikvarisk, arkitektonisk och teknisk kompetens
n Kompletteras av plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och
miljöbalken

Plan- och bygglagen för byggnadsnämnder
n Många olika typer av beslut
n Tillstånd
n

Bygglov: ett tillstånd att uppföra eller ändra ett byggnadsverk

n

Marklov: ett tillstånd att ändra markens höjdläge, fälla träd eller plantera skog

n

Rivningslov: ett tillstånd att riva en byggnad eller en del av en byggnad

n

Startbesked: ett tillstånd att påbörja en åtgärd som kräver lov eller anmälan

n

Slutbesked: ett tillstånd att ta ett byggnadsverk i bruk

n

Förhandsbesked

n Tillsyn
n

Förelägganden (med vite, genomförande eller handräckning)

n

Förbud (med vite)

n

Byggsanktionsavgift

Plan- och bygglagen för byggnadsnämnder
n Bygglov
n Inom ett område med detaljplan krävs bl.a. att
n

den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden utförs på antingen a)
överensstämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen
har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning eller vid en fastighetsbildning

n

åtgärden inte strider mot detaljplanen (undantag bl.a. om avvikelsen är liten och
förenlig med planens syfte)

n

åtgärden utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan

n

åtgärden inte förvanskar en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt
värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

n

åtgärden utformas och placeras så att den inte medför fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt

Plan- och bygglagen för byggnadsnämnder
n Bygglov
n Utanför detaljplanelagt område krävs bl.a. att
n

åtgärden inte strider mot eventuella områdesbestämmelser (undantag bl.a. om
avvikelsen är liten och förenlig med bestämmelsernas syfte)

n

åtgärden inte förutsätter detaljplaneläggning

n

åtgärden utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan

n

åtgärden inte förvanskar en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt
värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

n

åtgärden utformas och placeras så att den inte medför fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt

Plan- och bygglagen för byggnadsnämnder
n

n

n

Tillsyn
n

Bygga utan lov

n

Avvikelse från beviljat lov

n

Ovårdade tomter/byggnadsverk

n

Bristande tekniska egenskaper

Olika typer av förelägganden och förbud för olika situationer
n

Lovföreläggande, åtgärdsföreläggande, rättelseföreläggande, rivningsföreläggande,
föreläggande för ökad trafiksäkerhet, föreläggande om stängsel m.m.

n

Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd och förbud mot användning av byggnadsverk

Verkställighetsmedel
n

Vite

n

Genomförande på bekostnad av den som fått föreläggandet

n

Handräckning

Plan- och bygglagen för byggnadsnämnder
n Överklagande
n Instansordningen: länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen, Mark- och
miljööverdomstolen (pt) och Högsta domstolen (ventil+pt)
n Formell och materiell prövning
n Jurister och sakkunniga
n Avslag, upphävande, återförvisning m.m.

Mötet mellan politik och juridik
n

Utgångspunkter

n

Relationen mellan nämnden och förvaltningen

n

Förvaltningsmyndigheternas självständighet

n

Byggnadsnämndens roll och uppdrag

n

Politiskt bedömningsutrymme

n

Den yttersta gränsen: tjänstefel och skadestånd

Utgångspunkter
n Politiska intressen kan ibland krocka med juridiska hänsyn
n Byggnadsnämnden är en förvaltningsmyndighet
n Legalitet, saklighet och objektivitet
n Mycket begränsat utrymme för politiska ställningstaganden

Relationen mellan nämnden och förvaltningen
n Olika roller och ansvar
n Respekt och förståelse för varandras roller
n Beslut i strid med förvaltningens förslag
n

Motivering

n

Kommunicering

n

Beslutsinnehåll

n

Expediering

n Beordrade beslut
n Delegation

Förvaltningsmyndigheternas självständighet
n Får KS eller KF bestämma hur byggnadsnämnden ska besluta?
n Byggnadsnämnden är en förvaltningsmyndighet
n Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande
organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska
besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot
en kommun eller som rör tillämpningen av lag. (12:2 RF)
n Varken KS eller KF får bestämma hur byggnadsnämnden ska besluta i
enskilda ärenden om t.ex. bygglov.

Byggnadsnämndens roll och uppdrag
n Nämndens uppdrag framgår av PBL
n Nämnden får inte välja bort obligatoriska uppgifter
n Att bevaka beviljade lov i en efterföljande domstolsprocess och
överklaga om loven upphävs är inte nämndens uppdrag enligt PBL
n Om nämnden däremot har nekat lov och en överprövande instans
ändrar beslutet, kan nämnden ha ett intresse av att överklaga

Politiskt bedömningsutrymme
n Kompletterande lämplighetsbedömning
n

9:31 b och c PBL

n

Kommunens uppfattning bör ges särskild vikt

n Anpassning, varsamhet och förvanskning
n

Kommunen har ett visst bedömningsutrymme i frågor om förvanskning, varsamhet och
stadsbild

n

Kommunens bedömning i frågor rörande hur nya byggnader anpassas till
bebyggelsemiljön väger tungt

n Detaljplanekravet
n

Kommunens bedömning i fråga om en åtgärd kräver planläggning väger tungt

n

Kommunalt planmonopol

Den yttersta gränsen: tjänstefel och skadestånd
n

n

Tjänstefel: Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning
genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska
dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. (20:1 BrB)
n

Måste vara fråga om myndighetsutövning

n

Uppsåt eller oaktsamhet

n

Exempel på tjänstefel: bevilja bygglov vid alltför stor planavvikelse

n

Felbedömning eller tjänstefel?

Skadestånd
n

En kommun ska ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållas
genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande
kommunen svarar. (3:2 SkL)

n

En kommun ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel
eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till
omständigheterna finns särskilda skäl. (3:3 SkL)
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