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FöRSTA AVDELNINGEN.

Inledande bestämmelser.
1 §.
Marks användning för bebyggelse skall i den omfattning som stadgas
denna lag föregås av planläggning.

2

r

§.

Grunddragen för marks användning inomkotrunun eller samliä.lle angivas i
generalplan.
Närmare reglering a'\T bebyggelsen sker genom stadsplan eller byggnadsplan.
Byggnads'Verksamheten inom område ;som ,ej ingår i stadsplan eller' byggnadsplan regleras genom utomplansbestämmelser.
3 §.
För samordning av lIera kommuners eller samhällens planläggning upprättas regionplan. '
4 §.
"
Vid planläggning skola såväl allmltnna som enskilda intressen tillbörligen
b(>aktas.
5 §.
Markens ägare är. med avseende å dess användning för olika slag av be~
byggelse ,underkastad de inskränkningar' som stadgas i denna lag eller med
stöd av lagen.
För att mark skall få användas till tätbebyggelse förutsättes, att den vid
planläggning enligt denna lag prövats. fr:ån allmän synpunkt lämpad för ändamålet.

6§.

Med tätbebyggelse förstås i denna lag sådan samlad bebyggelse som nöd-'
vändiggör särskilda anordningar för tillgodoseende av gelllensamma behov,
Annan ,bebyggelse benämnes glesbebyggelse.

7 §.
Det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten utövas av byggna.dsnämnd.
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Länsstyrelsen har att öva tillsyn över planläggningen och byggnadsvii.sendet inom . länet.
Denalhnänxm uppsiktenöverpIanläg.,m.ngen och byggnadsväSendetinom
.
riket. tillko~l" byggnadsstyrelsen..
:8.·...

Närmare föreskrifter om byggnadsnämnd, om byggande och lov därtill samt
rörande tillämpningen i övrigt av denna lag meddelas av Konungen.
ANDRA AVDELNINGEN.

Bestämmelser för stad.
L Om generalplan.
9 §.
Generalplan skall gen9m ;stadens försorg upprättas i den mån så erfordras
till ledning för närmare planläggning beträffande stadens ordnande och bebyggande.
Pla.nen skall angiva grunddragen för markens användning till olika ändamål, såsom till tätbebyggelse, viktigare trafikleder och andra allmänna platser.
Finnes till främjande av stadens ändamålsenIigautbyggande erforderligt,
att visst område tills vidare undantages från tätbebyggelse eller från viss annan bebyggelse, oaktat det i och för sig är lämpat därför, skall det ock a.ngivas igenetalplanen. Sådant undantag må icke a.vse bebyggelse för j.ordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller därmed jämförligt behov.
Erfordras e!jest"särs1ri.lda bestämmelser angående markens bebyggande eller
användning i övrigt, skall generalplanen innehålla sådana. bestämmelser.
10 §.
Oeneralpla.n så ock ändring därav antages av stad,sfullmäktige.
Planen må på framställning av staden helt eller delvis fastställas av . Konungen och skall, i vad den blivit fastställd, lända till efterrättelse enligt vad
nedan sägs.
. Generalplan som blivit föremål för fastställelse benämnes fastställd generalplan. Därmed avses, om planen är fastställd allenast i. vissa hänseenden. endast de bestämmelser som sålunda skola. gälla.
. .. .
Ändring av fastställd generalplan må, Om ändringen ej innefattar väsentlig avvikelse från vad förut gällt, på framställning av staden fastställas av
länsstyrelsen.
.
11 §.
Underlåter stad. att vidtaga erforderliga åtgärder för u,pprättande av generalplan, där sådan erfordras, må Konungen förelägga stadsfullmäktige viss
tid inom vilken sådan plan skall vara upprättad. Ställa stadsfullmäktige sig
ej föreläggandet till efterrättelse, äger Konungen efter hörande av stadsfullmäktige låiapA,stadensbekostnad upprätta generalplan.
Finnes. generalplan men prövas den uppenbarligen å(}ke fylla de krav som
med hänsyn till stadens utveckling skäligen böra stätllas på densamma, skall
i fråga om ändring av planen vad i första stycket stadgas äga motsvarande
tillämpning.
12 §.
.
Beslut om fas~täl1else av generalplan gäller ej med avseende å område sOm
ingår .i stadsplan eller byggnadsplan.
.
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Bet<l'äffande, sådant undantag från bebyggelse, som omförmäles j 9 § tredJe
stycket må fastställelse ej meddelas att gälla, föl' längre
än fem år. Konungen äger dock på framställning av staden förlänga tiden för beslutets
tighet, varje g-ångmed högst nämnda tid.
13 §.
Nybyggnad må icke fört,tagas i strid mot fasistälH generalplan; dock må
Konungen och, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, myndighet som
Komlllgen bestämmer medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill och
g,'eneralpIanens syfte icke motverkas. Kan fastighet, vilken bildats förepla.
U{JllS fastställande, därefter ieke tagas i anspråk för byggnads ändamål, må
ock undantag enligt vad nu sagts medgivas, om generalplanens syfte ick6 av·
sevärt motverkas.
14 §.
Hava stadsfullmäktige beslutat göra framställning om fastställelse av generalplan betr.=JJfaude visst område eller ändring av fat>tställd generalplan,
må nybyggnttd, innan frarnställrringenprövats •. e,j företagas inom omrade ~()m
aVSes med. denna; dock må länsstyrelsen medgiva undantag, såvitt ,,.p,,,e,.,,,,,,,
IlEns genomförande icke försvårai;.
15 §.
Ä,r fråga väckt om framställning angående f.astställelse av generalplan
heträffande visst omrade
ändring av fast.ställd generalplan,
länssty·
relsen pa framställning av staden förordna, att nybyggnad inom. området icke
må företcfl.gas utan länsstyrelsens tillsHLud. Sådant förordnande gäller intill
dess st!ldsfunmäkti~e beslutat i frågan, docke;i
än ett år, Behöver denna
tid förläugas, ägflI' länsstyrelsenlJå framställning av staden förordna härom;
dock skall beslutet underst.ällas Konungens p1övnj.ng.
.
16 §.
Finner Konungen framstlillning om fastställelse av
na. bifallas, äger Konungen för viss tid meddela det
;';{)m föranledes aN omständighetema.

17
Inom område so,m ingår ifasiBlälld gemmtll)1~3']1
hädfäilning {jllt'l' annan därmed. jämförlig åt~ärd
den uppenbarligen nr av beskaffenhet att kur;na,
användning för
ändamål
Har m(~d a vSHellde å
framställning om fastställelse a"
neralplan eller har förbud mot nl-o.nr.",.."
mlsen, i ilen utsträckning som
mot åtgärd varom sägs i första stycket.
18 §.
3\Iark som enligt fastställd gel1eralplan är avsedd. tin trafikled ener annan

allmän plats må lösas. av staden, när staden hegär
Annan mark för vilken generalplan fast.ställts må. till
marken
år avsedd för enskiltbebyggand'3, lösas av staden,
nmrlteus användning
för avsett ändamål ej ändock kan. anses säkerställd.
19 §.
Ing'år allmän väg i mark som enligt fastställd generalplan är avsedd till
trafikled ener anllan al1män l)lat.s eller i:iUsä,rskilt trafikom1'åde som skall till-
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höra staden, skall vägm:arken u1:an ersättning tillfalia staden l dt'nmån den
tages i anspråk för avsett tindamal.
20 §.
hg·år enskild väg för två eller flerafastighetel' i mark son1 enligt fastställd
genera.lplan är avsedd till trafiklHd eller annan allmän plats, äger staden nytt~
Ja vägerna,rken för avsett ändamal utan hinder aV den rätt annan kan äga till
marken. Har vägen upplåtits allt:mast uå viss tid, gälle stadens nyttjanderätt
fÖl' samma tid.
Besväras. vägmal'ken av lordraneller annan rättighet med bättre rätt än
vägupplåtdsen, njute innehavaren mot avskrivning å handling, varå rättigheten grtmclais, ersätt.ning av staden för förlust som uppstått genomstadens nyttjanderätt. Den som vill framställa ersättningsanspråk skall väcka talan, om
han är innehavare av fordran, inom tio ar och eljest inom två ar från det,
planen fastställde.s. Sedan marken tagits i anspråk av staden. vare staden ansvarig för avgäld eHerannan förmån som utgår för vägens begagnande.
Ä.r v!i,gen använd för ledning som hindrar eller väsentligt försvårar första,·
dtn att nyttja vägmarken, äger staden få ledningen på sin bekostnad flyttad
till lämplig av staden anvisad plats.
21 §.
Skall maa'k enligt fastställd generalplan användas för annat ändamål än enskilt behygg:;mde och kan markens ägare till följd härav nyttja marken all",·
uast på sätt som står i uppenbart missförhållande till dess tidigare värde, vare
staden skyldig att lösa marken.
Frågan huruvida lösl1ingsplikt föreligger skall bed6tnas efter den fastighets~
indelning som gällde vid tiden föl' generalplanens fastställande, med de änd·
ringara,v indelningen 80m sket.t för planens genomförande.
22 §.
];'år mark enligt fastställd generalplan icke användas för unnanglesbebyggelse än för ,jordbrukets. fiskets, skogss4ötselns och dämwd .iärnföriigtbehov,
,?ehkun markens ägUJ.'e till föU<l häravnytt;ia marken allena.st påsät.t som står
i uppenbart missförhållande till dess tidigare värde, vare mal'kellS ägare beläHigad till ersäthling av staden för den skada som han härigenom lider. Samma lag vare om innehavare av sådan nyttjanderätt eller annan särskild rätt
till marken som upplåtits innan planen fastställdes.
Ersättningen skall, mu förhudet är tidsbegrånsat, hestämmas att utgå med
v5sst årligthelopp, med rätt för såväl staden som markens ägare eller annan
sakägarea,tt I:irhål1a. orrrprö\'11ing vid ändrade förhållanden Pller vid förläng~
ning avgilt,ighel'ltiden för bestämmelsen. Vad i fråga om ersä.ttningen.avta.lats
eBet uppenbarligen förutsatts skola gäna meHanstaden och sa,kiigare gij,lle
jämväl mot den som efter planens fastställande förvärvat sakäg,:m,ms rätt till
marken.
Vid bedömandet av frågan huruvida ersäHuingsplikt föreligger skan vad i
§ andra stycket stadgas äga motsvanwde tillämpning.
'~3 ';5
Q.
..

"'"

Kt'l1'l.i:iverEnl.skormnelse i erstiH.ningstrågan icke, tråffas, skall den söm vill

ersättningsanspråk instämma sin talan till rätten i den ort där marken är. ,Tämväl staden äger påkalla prövning uV er:oättningsfrågan enligt vad.
nu sa,gts,
Staden skaH vi.dkännas a ömse sidor u-ppkomna kostnader il, målet, såframt
ej l'ättell med hänsyn till omständigheterna· :finner skäligt, annorlunda förordna.
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II. Om stadsplan.
Om stadsplans uPPl'ltttunde och ant,agaude.

24 §.
Stadsplan skan genom stadel1S försorg lrpprättas i den. man det genom
stadens utveekIing påkallas för den närmare regleringen ay h~byggelsen.
25 §.
Stadsplan skall utmä:dm och till gränserna angiva. de flh' olika ändamål
avsedda områden som ingå i planen, nämligen
byggnadskvartel',
gåtor, torg, parker och andra allmänna platser sa.mt
specialområden, såsom järnvägs- och andm si1rskilda trafikområden, skyddse11e1' siikethetsområden för vissa. anläggningar, hamnområden, idl'OttscJlln:åden,
begravningsplatser och vattenområden.
,Tämväl höjdlägen skola i erforderlig omfattning angivas.
Studsplan skall ock innehålla de yttel'ligarc bestämmelser angående områdena,s bebyggande eller allvändning i övrigt som finnas erforderliga.
26 §.
StadE'plan så ock tindring dära.v antages av stwlsfuIlmäktige I'nen skall
att bliva, gäUande f'aislstäUas: av Konungen.
:Finner Konungen stadsplan icke kunna fastställas utan viss jämkning, äger
Konungen uppdraga åt l'iinsstyrelisen att fastställa stadsplanen, sedan denmt
eftt':'r slidan jämkning' antagits liV sia.dsfuUmäktige.
Andring av gällande stadsplan. som ej llv:,;cr planens grTlUdd.l'ug och ej heller eljest innefa.ttar väsentlig avvikfdse frå.n vad som fömt; gäJJt, må ock enligt av :Konungell meddelade föreskrifter ff1ststäl1as av länsstyrelsen. Stadsfulhnäktige äga, j den omfattning som finnes lämplig uppdl'aga åt byggnadsnämlHI(maU i

fullmäktigos ställe antaga sådan ändring av stadsplan som

ellligtvad nu sagt" må

av länsstyrelsen.

27 §.
Finnes för .stads ändamålsenliga utveckling eller till frärnjalldeåv betydande allmänt. intresse nödigt att stadsplan upprättas för visst område men
underlåter staden att vidtaga härför erf01'derHga åtgärder, må Konungen före·
lägga stadsfullmäktige viss tid inom vilken sådan plan skall vara underställd
KmlU.Ilgens prövning. Ställa stadsfullmäktige sig ej föreläggandet till efterrättelse, äger Konnngen på stadens bekostnad låta upprättaoeh, efter hörande
av stadsfullmäktige och dem frågan. eljest .1'51', f~i'st€tall:J,.stadsplan för området.
Vad nu sagts äger mo1Jsvarande tillämpning med avs~ende il, Ii.udriI1g av
stadsplan.
Om tomtimlelning.

28 §.
Byggnadskvartel' 8k;:111 indelas till tomter' sahmdu att det
ändamålsenligt bebyggas i överensstämmelse med stadsplanen.
29 §.
Tomt.indelning bör såvitt möjligt ske i ettsamma.nhang för hela kvarteret.
Omfattar tomtindelning endast en d(~L av ett kvarkt', skall iakttagas att återstoden
till länxpHga. tomter.
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30 §.
Tnmtlndelningav mark som ej varjt föremål för d;y'Uk indelning skall ske~
när agareav sådan mark begär det eller när byggnadsnämnden så. finner nö~
digt och markägare
visar särskilt skäl till anstånd.
31 §.
Föru.t8äUer fastställd ändring av stadsplan att änclring sker av tomtindelning eUer httr kva~ter helt och hAnN eller till betydande del avbrunnit, skall
fråga om ändring av tomtindelningen företaga.s, när ägare av mark inom kvarteret begär det eller byggnadsnämnden så finner nödigt.
Äu(hing av tomtindelning må ock på begäran av markäga,re eller på b;yggnadsnämndens eget föranstaltartde äga rum, om därigcnomhätt:re överen:sstämmoIse med bestående ägandol'äHsförhållanden kan vinnas utan avsevärd olägcuhet.
]}jmå tomtindelning ändras i andra faH än nu sagts, :med :mindre ägarna
av de tomter som beröraf5,w ändringen äro ense därom och ändringen finnes
Jä.nrplig för (;tt ändamålsEmligt utnyttja.nde av tomterna..
3·2 § .
.".'J"'."U""","U föl' tomtindelning e11e1' ändring därav skall bestridas av staden.
Markägare skall dock efter va;\! som prövas skäligt bekosfft ~indring som han
l)~~alla,t ()~h ~om ej föranledes av ändring avsfadsplanon eller annan av staden
VIdtagen atg'<.HU.

33 §.
r:l'omtilldelnlng så oek ändrJng därav antages lW byggnadsnämnden men
för att bliva. gällande fastställas av länsstyreJ,sen.
Om f'drlmd lllot nybyggnaii m. m.

34 §.
Nybyggnad må ej föret.agas i strid niot stadsplan; dock m.å KOUll.ngen och,
enligt ayKonungen meddBla.de föreskrifter, m;yndighet som Konungen hestämmer medgiva undantag, når slix':Skilda skäl äro därtill och nybygb'1laden ej
avsevärt försvårar markens användning för aVBett ändamål.

35 §.
Ha!l' beslut. fattats eUer fråga väckts om antagande eller ändring av stadsplan
visstoInl'åde, skall angåtmtle förbud mot nybyggnad inom oml'ådet
14 och 15 §§ shdgasäga motsvarande tillftmpning. Ar nybyggnaden
beroende av KouUllgeus uledgivandE' enligt 13 eller 34 .§, skall (lock jämväl
fråga om unda,ntag från förbud som nyss nämnts prövas av Konungen.
36 §.
J!"inner Konungen stadsplan icke kuuna fastställa.s eller ock böra, i viss del
undantagas fl'ån fastställelse, äger Konungen för viss tid meddela det förbud
mot nyhyggnad som föranledes av omständigheterna.
.Föreligger fråga om tillitmpning av 27 §, äger Konungen ock förordna om
eriorderligt nybyggnadsförbud.
Inom byggnadskvarter vare nybyggnad icke tillåten å mark som ej blivit
indelad till t.omter.
Ar fråga väckt om ändring av tomtindelning, ma nybyggnad ej före{;.."gas
ii tomt som heröresdära.v innan frågan slutligt prövats.
Uian hinder av vad i första. och andra styckena sägs må dock Konungen
och, enligt av Konun.gen meddelade förc'\Skrifter, myndighet Som Konungen
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hnsti\.mmer meddela tillstånd till nybyggnad, när särskilda skäl äro därtill
ocbnybyggnaden proyas ej medföra bindel' för lämplig tomtindelning inom
kyart.eret.
38 §.
Nybyggnad må ej företagas i strid mot tomtindelning eller å tomt som
icke är rättsligen bestående.
Ej heller må nybyggnad ske, innan skyldighet att anordna utfa,rf;syä,g och
avlopp från tomten som enligt. denna lag åligger .ägaren e11",1' att utgiva det
bidrag till kostnad. för gata, som belöper å tomten bHvit fullgjord eller nöj"
B,ktig säkerhetblivitst1illd.
När syn,ne:rliga skäl ä,rodäl'till, må Konungen medgiva undanta,g fl'ånförbudet i första stycket.
39 §,
,å tomt byggnad UIIIlförts i sådant läge, att den skjuter in 'på grarme.'3
tomt eller på gata, (~l1er a,nnan allmän plats,
skulle byggnaden:,'! nedrivandeeller förandring medföra märklig kustnad eller olägenhet för äg'a.rBn,
vare denne e,j skyldig
avträda
inta,gn(l, marken fijrrän byggnaden
ellt,H' hrinner ned, utan så ~i,r att den som uPllfört byggml.den verkställt inkräktmed .avsikt dIer därvid handlatraedgrov vardslöshet och. om fo.stig~
övergått till ny ägare, denne ägde känn0<lotn därom vid törvärvetav fasgatulin,ien; dock
tigheten. ad nu är sa,gt gäller ej om trappa. som, skjuter
äger länsstyrelsen medgiva att trappan må kvarstå under viss tid eller tills
vjdare. För det intrång gI'anne lider av byggnad 'Som skjuter in IJi'!, hans tomt
n.iute delluH ersättning, om han icke hellre viII avstå tomtdelen mot lösen .
. I fråga, ombyggnad SOUl avses i första s.tycket s.kall vad i 3:1" 38 och 1 §§
är föreskrivet ej medf/ha hinder mot ändring som efter vad Konungen dtLrom
;3tadgat ä.ratt hänföra till nybyggnad. Sådan ändr.ing må dock ej vidtagas, med
mindre ägaren av den
marken medgiver det.
40 §.
oJmåd€~ som ingåT i sta,dsphm må
trädfällning
UJ1ua.n därmed jämförlig å.tgärd ieke
uIYP{mharär av heskaffenhet att kunna,
användning
för av'sett ändamål.
med avsBenc1€ ii visst
heslut fattats eller fråga väcld,':j ()In an~
''''1',,,'''',0<,1.<; {"Her ändring av stadsplan eller har förbud mot ny'byggnad meddelänsst.yrelsen, :i den utsträckning Som fiira.n,l,')des av omenligt 36 §,
ständighet,<;I'Jlu,
förhud mot åtgänl varom
i första styckd,

:v

Om avstående

R\'Ulfll'k.

41 §.
I stadsplan ingåendn mark som är avsedd ti1l gata eller annan aJlmån plats
äger sindeu lösa, l1är st.aden. begär det.
A.nnani stadsplan :bgi1ende ll11l,rk som
är avsedd för ensk1lt behyggande
äger staden lösa, så:ritt markens användning för avsett ändamål ej äl1dockkan
anses säkerställd.
42 §.
Ingåralhnän vä.g i mar};: SOlll enligtsfadsplan är avsedd till gata, eller
annan allmän plats eller till särliikilt trafikområde SOll1 skan tillhöra staden,
skall vägmarken utan ersättning tillfalla staden i den mån d<m tages i anspråk
:för avsett ändamål.
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43 §.
Ingår enskild väg för två eller flera fastigheter -: mark som enligt siads·
plan är avsedd till gata eller annan allmän plats, skallallgående stadens rL'it·
tigheter och skyldigheter med avseBude Et vägmarkell vad i 20 § stadgas äga
motsvarande tillämpning,
44§ .
.2tr mark sonl ingår i hygguadskvarter teKe bebyggd i huvudsaklig över·
ensstämmelse med {stadsplanen och kan stadsplanens genomförande ej förväntas äga rum inom skälig tid utan stadens ingripande, må Konungen medgiv;),
staden att lösa marken i Gell mån så erfordras. Kan syftet vinnas genomH,tt
staden allenast löser fL marken uppförd byggnad tör nedrivning, må Konungen
lämna tillstånd därtill.
Kan kostnaden för genomförande av stads11lan beträffande viss mark an.tagas väsentligt överstiga det bidrag till kostnad för gata som stade,n äger
ntta,ga av tomtägare och medför pla.nensgenomförande väsentligt ökat varde
tör kringliggande kvartersmark, må ock KOl11mg{'lD medgiva staden att lösa
sådan mark; dock ,skall ansökan härom göras före planens raststälIande. Vill
ägaren hellre till staden utgiva, 'särskilt bidrag till förstllämndi) .. kostnad, vare
han berättigad därtill; och bestämma i sådant fall Konungen ett i förhållande till kostnaden och värdestegringen skäligt. belopp som markägaren skan
erlägga i den ordning Konungen föreskriver, vid äventyr att staden eljest må
lösa marken.
Kunna staden och markägaren icke enas om det belopp till vilket värde·
stegl'ingell skall beräknas, :skall det bestämmas av 11ärnI\d som på enderapar~
tens ansökantiUsättes i den ordning lagen om eXpl'OIlriatioll föreskriver, Kostnaden för förfarandet skall gäldas av staden, såvitt ej med hänsyn till om·
ständigheterna annåt finnes skäligt.
45 §.
Finnes i samband med prövning av förslag till stadsplan inlösen av viss i
planen ingående mark böra ske enligt 44 § första stycket, må Konungen med.·
dela fastställelse ii. planen <.,Her del därav under villkor att sådanln1i:lsen kommer till stånd iuom viss tid, högst ett år; dock
när synnerliga skäl äro
därtill, tiden förlängas med hö&'iSt ett år. i sänder.
Intill dess inlösen skett eller tiden därför gått till ända, må nybyggnad ej
utan Konungens tillstand företagas å den mark som omfattas av den villkorliga, fastställelsen.
46 §.
A.ro enligt tomtindelning s1i.!'skilda delar av tomt i olika ägar,es halld, varG
ägare av sådan tomMel berättigad att lösa återstoden av tomten. Vilja flera
lösa, äge den företrä.de, vars tomtdel vid uppskattningen åsättes största värdet.
Asättas tomtdelar lika värden, skall företräde att lösa tillkomma. den som
först vtl,ckt talan därom.
Erlägger den' som berättigat.s lösa ej liyseskiUingen, vare ägare. av annan
t,omtdel beri1ttigad lösa efter det åsatta värdet, såframt han gör an.mä.lan därom hos rätten inom tre månader efter det löseskillingen skolat erläJrgs,s och
styrker att han ne~sa.tt den på återstoc1en av tomten belöpande löseskillingen
hos länsst;y:relsen. Aro i sådant faU flera som
lösa, hestämmes företrädet
mellan dem efter ll,ySiS stadga,de grunder.

Har ej lnomett
talan om inlösen a v

47 §.
t.omtindelnings
av tomten

ägare av tomtdel väekt
t;;;l1an ej
till tom·

~<j

-
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tens f'örenan:~ i en ägares. hed, vare st.adfm breri~ lösa!' tomten ;dGfJk mA,
om liga.re av tomtdel förestMen 'Vliekt talan om ~.~ns ansp~ hi..
fallasaJlenastsåframt ägltl'enstalM. ej~rtilttomtet. lötenände hm ~lLP~
hand.

48 §.

.

Skall. mari enligt stadSplanen auV'ändas föiaunatän.damUä.n .ellskiltbe~

byggande och kan markens ägare till följd härav .nyttja ma.rkenltllena.st. pi
sätt somatår i uppenbart missförhållande till. dess tidigare värde, vare staden.
. . . . ... '.... '. .' <.
..
'
skyldig att l~.. w.arken,.. '.
När ett åt fQriJ.utit från. tomfånde1nings~.~~tställ~de~4ligge l~gsplikt
stadoojämvä.l beträ.fl&n:detOmtdelsom ä.g~/ka.nn~a.: allenast på..sätt som
står i uppenbart missförltå.ll8.llde .till markens vär~e. . ..
.' . . .
.
.
'. iJka.Uber}.ÖJll3s· ~fter. den fastighets, Fr~al1. huruviiJ.al#s,ningsplikt
~ .. somgiUlde ·vid.tiden fö.
.spla.n,ens .an '. . 'de~ •. Ined.. de ändringar
indem.lIlgml som. skett för planens eller för to:
elmn_genomfö~nde.

av

63<ti
.~kan,enli~ stadsplantI;~filded aIlOrd~ till e~ler~örn$pecia.lolllrMeoch
k1ln1ral~e:b.. ~den 'Jorn; föfl!oga,r över' ömrådet ej' enasp~ d~ å~i'der som

böra.'via~;ägerKo:ri1i~itif~rotdna häroni.

....... '... ' ..... ;i;
.
Den. som farfo~r_ överottlrådet är"pli}{uga'Udeltåga.ikosttlådeti för tra~
r1kle~M ltl)}ordM~e idleJilnån han kan ansesnava'1iytta; av denna,: I kdstna.den 'iruii.lmas ei'tlättJililgiförintråItt's6mgenorn trafikledentillskynlr~~f 1:ionom. f1ppstår~t omshldighet!attdeltågai kostnaden, skall mstrenåvgöraB'
av nämnd som på endera partens aDiSökan tillsättes i. den ordning lagen om expropriation fö~~dlfOlS-.den;förif6riara.n:detska.llgiiM.a.s av ståden,
såvitt ej mred hänsyn till omständigllewrna annat finnes skäligt.

i,

54·§.
'i:iU~jj,gare·av iOint

verkställa nybyggnad 'därå ilffianga,1a, till. 'VHkeit:' tomten
enligt s.tadsplanenhar utgång, blivit.>ul!~låten till allmänt be~gnande,. skall
han ~ordna, utfadsväg. o~h. n ödigta.ylopp f Fån tom~n. I. den måv.staden
förf~r ~yei' '~~r6rderltg bb!!bYg'gdlfutrk' SOttl enligt siadSphttieil ..ätl?!'V!edd,
till ga.1a elltlt ann,an·alhdh pla'ts,va.rei!!tåden plik~g' att u~;ne:rsä~.glåtå
m81l'~il: nyttjas för ä'hd81malet.: !
'.'
.,
.. '.
. . .
.' . ,
;

':'."'"

.... . .

"

"...

PP"§'"

ij

.

."

;:41' ~Q3~ efteJl:Nad iJa,gl'll\.;:oJn.~llmänna· :Vägar.:s~gs· väghållare ·i'/ståd, :skall

ii s:tadgas.om .atl$va,nghet; föl'" staden ;'att.å.som
,. aqoh u:n:n~ al~,väg aiVS6 bOll&n.medåa.ktta~n<M. 'att
O-'l,J,;l)j,§, förstå sty6kl'lfH sägs..g6ra.s såvalav kronan
.~ad.· JJomii;)~n1ed~av ,aW ptå.n. enligt stadsplanen 'f>yg..
ges till .. bredd eller med dyrbarare u.tfÖl'f~ijHIei;övrigtän·.som betingas
. a."y ·~f": Wler. ,fö~s •med, undel'j9rdis.k,a~lOPPli~dIimg"s:kaU'doek .giildas
av S:~a!ien, ;O!ll' ej, KOIltUlgenanll.~lunda;förot,dtiar• i
.
v:~t0'fQ;p. 14:~..;iD.;;2· oc.h.68"

.. .
1:

.

f...

.

Om ersättning fUr gatumark.

,'.

66,

i.

IÄga,J.'ettv/,tomt;'Vidg'altaaNdtyldig att ersätta staden värdet ay gätuxn.8;rk~m
f"amiöt,tomten intill; ~tåns;mitt.doek eftiU större'hredd änfelllåt'iondelar
av, <MD.:enligt stadsplanen ,vid ptåns upplåtåndetill allmänt begagnande' :tilll4tna: högsta. hushöjdenå. tomten~ "
'. ,.
,
'.
Är tomt belägen vid gatukors, omfattar ersättningsskyldigheten tillika den
del av gatukorset som !inneslutes av, . den i första stycket angivna gatumarkens ut.dra~grävslinj~r och är belägen inoID!3tt avstånd från tom~.~ida. eller
höm, motsv1U'ande,:tem 'åt~ndelar·av.den i !i}rstå .styck~t ,a.i!,giyna·'l).usMjde1h
','
·6.'1••1;
lnlrki ptå. alhdn väg; eller 6ek. vagmark sornstad~n jiimlfkt 43 :§n.yttjar.
s}{allUimtågarens :m:sä~gsskyldigh:eteJ!ligt ~. ~. förstå stycket Begränsas
tiB\:värdetay.~'tumarken:d;ra.mförtomt.e.n intill gattl:ns mitt~, mwkåd med
lillya al'ea.len av :v:ägmarkeb~ .
'.'
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62 §.
Skall gata vidg'as, vare den som fl,ger tomt vicl någondera sidan av ga.tan
skyldig att ersätta staclen skillnaden luellan· de ersättningsbelopp som med tiHlämpning' av 56-58 §§ åvila tomtägare före och eft.ervidgningen; dock skalJ.
memedelvärdet fl, aJl mark framför tOJnten eller i g'.1inkorset beräknås
ddvärdet å dfmmark som erfordras för vidgningen, och må
tomtägarna
il ömse sidor åvilande ersättning,sskyldil..;hei;en sammanla.gt ·j{)ke avse högre beloJl}J än som motsvarar värdet av sistnämnda mark.
Vid bestämmandet (w ersättningsskyldigheten skola i övrigt 60 och 61
äga motsvamnde tiHämtming.
Har enligt 59 § särskild grund fastställts för fördelnlIlgav ersätt.ning fÖf
gatumark, skall ut.'1n hinder därav den ökning av gaiumal'ksersättning som föraJ11t:l(1es av gatans vid.gning gäldas enligt bestämmelserna i företa stycket, så·
vitt ej KonungBll på framställning av staden annorlunda. förordnar.
63 §.
Skyldighet att erlägga ersättning för gatumark inträder i mån av gatas
l1p1l1åhtnde EJ] aJJmänt begagnande. Vad sålunda stadgats skan äga mots va-

664

-
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1'rtndetUlämpnmgdfråga. om. skyldighet att erlagga. ersättning för 'gatumark
el'terga.tas· vidgning.
Ersättllingsskyldighetenskrtll fullgöms vid anfordran. ;Vill tomtti,gare er·
lägga ersä;t.tningföp gatuIn&rk genom avbetalningar, vare han dock berättigrtd
därtill, om nöjaktig sakerhet stä.lles.Avbetalning skall ske med minstention·
del årligen. A 'oguldet belopp skall enligt stadens bestäm.m&nde ränta gäldas
efter högst fem. .procent. om äret trin den dag då .krav påersättningframstä.Ilts.
Prövas nU stadgade villkoralltfÖf betungande far tomtä.grtren, äger länSStyNIsen medgiva den lättnad som påkallas av omstä.ndigheternrt.

M§.
Sedan stadsplan blivit fastställd, äger staden, ändå att ersittningsskyldighet .enIigt63 §. ej inträ.tt, påkalla. fasustillande rtV' den ersittning tomtigare
skall gälda förgatnDlark.
.
Vill, inn&n tomtindelning inom visst byggnadskvarler skett, staden att den ersittmngsskyldighet för virdet av,~t1unark. som jämlikt ,56-5i8§§eller
f>2§ första stycket kan komma rttt~aggas blivande tomtäg&re inomkv&rteret,
$kall bestJj,mmao$. må det· ske. Sedan toDltindelnin,g.skett .skall. ersl.\~:he
loppet fördelas meUan.tomtigarnajätnlikt 56--59 §§ eller' 62 §.fÖrsta stYo..
ket, Vrtrefter, om f&ll som avses i60 eller 61 § ir för handen, .dir föreskriven
jä.m;kning skall ske.
.'. .'. . .
..
VidbestiDinlande av ersittnmg enligt andra stycket första punkten skall vad
elj~t stadgas om. tomt oeh toUltä.gare gälla om. kvartersmal'k och ägare alV ~dan
ntark..
..
65 §.
Kunna. staden och ägare av toDlt e11el' kvartersmark ej enas om det m&rk·
värd:f> so~ skall ligga, till grund . föl' beräkning av ersättning för, gatum.a.rk,
skaU,dettfJ, bestiUlDl8.S.~v nlLlJlndsODlpå. ender8i.partel1s,~kan tillsättes i den
ordning lagen om expropriation föreskriver. Nä,mnden har att.. eft.er de grunder vilka gälla för uppskatf.ning avgatuIn&rk som. avs.till stadenuppskatta värdet avsjälvrt marken utan hänsyn till,;>kostnad som. staden vidkänts, för
m.arkens iordn~tillande. Råder tvist om Vid:ft~a.v' denl:n\tttIJl&rk·'$Om. 'agat'enavtomtenellerkvariersDlårken h&r att ersätta,siall iärslcilt" vä.rde sättas
å den mark tvisten gäller.
.
.,' .
Staden sk&ll' vidkinnaså ömse sidor uppkömna kostnader förmarkvirdefs
bestämmande, såvitt ej med hänsyn till.omstindigheterna. annat finnes skäligt.
,
66 §.
Då ersättning för gatnDlark bestämts eller anarkv$tdering skett, val'(! n.Y:ägare av .tomt eller kvartersmark, som berörts av åtgärden, bunden i samma omfattning som förre ägaren.
"
J .'

Om ersättDing mr. gatub7gg'l"..lskostnad.

67 §.
Stadsfnll\m.äktige må för stad~n i dess helhet eller för. viss del därav meddelabestlLInmelser om skyldighet för.ä.gare av tom.t att bidraga till kostnaden
för iordningstä.l1a.nde av gata (gatubllg{JnadskostnadL
Bestämmelserna skola understiUas Konungens prövning, såfram.t på tomtägare lägges, skyldighet som. tidigare icke ålegat honom.
68 §.
Bestämmelser om bidragtil! gatnbyggnadskostnad skola angiva grunderna
för beräkning av nen kostnad som skall påföms tomtigarna och för kostn&dellS

-
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fördelning mellan dem samt tid och ordning före~ttningen'S erlägga,Ilde.' :Yid
grnndernas be&tii.m.mande. skall iaktt&:gas:
..
. .
1. Ersättningsskyldighet må ej åläggas tomtägal'e' beträffa~degata eller
del dära.v·eller .a.vlio,psledningvarrs anläggning påbörjats framför .tomilen.då
fråga .angående bestämmelser om bidrag till. gatubyggnadskostnad väcktes·.hos
stadsfullmäktige.
.
. .,
·2. Ersättningsskyldighet må ej avse gata. eller del dära.vsom laglig~ skolat
vara. upplåten till} e.llmänt.begagnande vid tid· som .under 1. sägs elleravlopps~
ledning som staden varit skyldig att utföra föresa.mm.a. tid.
i
3. .A tomtägare må ej läggas kostnad som utan motsvara.nde fördel ·för
tomts bebyggande föranledes av att ga1Jas Mjdläge· skall i··viiSentlig mån avvika. Irån ma.rkens naturliga höjdläge eller av att gatas anläggning eljest pi
grund av särskilda omständigheter ställer sig mer än vanligt kostsam.
4. Tomtägare må ieke belastas med .gatubyggnadskostnad i större omfattning än som gäller i .frAga om honom. åliggande· skyldighet att ersätta. gatumark; doekmå kostnad utta.gas för iordning-ställandeavvägma.rk Såsom gata
eller av .gatumark: ·som. avses i 61 §, öaktat ersättningsskYldighet som nYSS
nämIlts icke föreligger beträffande m:arken..
5•. UtaD hinder av .vadunder 4 sägs mA. den. gatnbyggnadskostnad. $Om
skulle sammanlagt bel6paå tomtägarna inom visst område, fördelalSmeltla.n
dem efter omfattningen av den· enligt stadsplanen å tornterfiamedgivna bebyggelsen' eller efter tomterna.:s storlek ellerattnan skälig grund. .
.
. .6~..Är inom gatudel,som begränsas åv två på varandraf6ljande tvärgators
utdragna mi1ltlUxjer. gatubyggnadskostnaden icke överälItdensamma, skall
er.sättningen beräknas efter· den. genomsnittliga. kostnaden.
'1.• Tomtägare må icke belastas m.ed större andel av kostnooen:för avloltps~
ledning än som med hänsyn till avloppsvattnets IIlängd och beskaffenhet samt
övriga på kostnaden inverkande omständigheter kan anses be16pa. på avloppet
frän.· . ten, jiimf'ört medåcnnat avlopp för vilket ledningen är åvsedd.
8. . l gruttd ·för bestämmande av gatupyggnadSkostnad må, istället för
vM under 5-'1 sägs, läggas på tidigare erfarenhet stödda beräkningar av vad
gata eller avloppsledning under Jikartadeförhållanden betingar i anläggning.
. 9. Dä.rest nuvarande eller föregående ägare av tomt. m.()tvederlag helt eller
delvisvrum~t befrielse Irall!. deltagande i .kostnad f6l' anläggning av gata eller
...
.
avloppsledning, skall hänsyn tagas härtill.
10. Tomtägarnas ålligganden skola städse motsvara skäliga anspråk· på rättvisa och billighet.

69§.
Svarar den fördel som genom gatas iordningställande beredes tomt ieke mot
den skyldighet som enligt. beställlplelser om bidrag till gatubyggnadsltostnad
åvilar tomtens ägare, jämkas ersättningen med hänsyn därtill.
.
Särskilda. bestämmelser om mBl.'ks avstAende och iordningstitllancle
i vissa fall.

.

70§.
Lägges stadsplan över område i en ägares hand, må Konungen på ansömn
av staden vid planens fastställ!ande förordna, att mark som för områdets ändamålsenliga. användni~ erfordras till gata eller .anna.n •älIma.n plats eIlet· till
allmän byggnad ,skalI'Qtan.ersättning tillfälla staden, iden mån detmed.llän.s:Y1l: tilt:~en ll:ytta ägarenkan,:f'örväntas få av planens genomförande och övriga

blIll$tändighef:el' Pl'Ö~M' skäligt. Den, niark söm' förordnandet •avser skall angi~M
till läge' och gränser. Marken skall avträdas, när staden behöver taga. den i
anspråktör,a~$t\tt ändamål.
,,"
Närf'råga Väckts om til1ämpn.inga~ ~.ad i första stycket sågs,skall byggnadsnättuiden.göra ,anmälan' därom hos, inskrivni.ngsdomaren~ som har att' så
SIl8irtskekan å. inskrivningsdag göra anteckning i fastighets- ellerinteckllihgsb9bnom vad sålunda f'örekonimit;och> ~are ,ö~erlåf:else av mal'k som äger
rum efter det sådan anmälan iukonimit ej hinder för ,förordnande om markens
avstående till staden. "
Vid, faststallandeav ändring avstadsp1Ia.n, äger Konungen på ansökan av
staden, öm synnerliga skäl! äro därtill, förordna att mark ,som., avståtts enligt
första stycketsbilIutbytasmotannan mark,. såvitt det kanske utan förfång
för ägaren.
'

,
71 §.
"
Den som fåtta;vstå.mafk enligt 70 i skall frigöra den från,inf:eCwng och
annan säl1Skil,d)!ä,tt, som gäller däri. Kan detta ickeske,,:va.re han pliktig att
hålla staden skadeslös.
'
Finnes "å, ma,f~, ,då den· avtrMes,hyggnad,stängsel, väDnde skog; pla.n~ring ell~l' ~t av. beskaffenhet att kunna hänfö~astill den, fastaegendo:men,
vare staden skyldig /:lott utgivaer.sättningdi:\.rf'ör. ,
'Kunna parterna, ej;eDtalSom etsättningeM,s'tol'lek, 'S'kalldenna;bestämma.s av
;nä.mndsom :t>åendera parf:ensansökan,tUlsättesi den ordning lagen omexpl'opri.tionföreskriver.' ·Staden skall vidkänuu "å ömse sidor up:t>komna'" kos:tna~
der för ersättningens bestämIjlJande;såvitt,ej med hänsyn till omständigheterna
an,nat finnessk$:ligt.'
,, '
'
" ,'
'.
72§'•
..tgareavtomt inom område,beträffande vilk.et förordnande ,enligt 70 §
medde:fu,ts, vare ej skyldig a.tt:utgiva ersättning för ga.tumark.
,',
7~

I

fÖl'Oi'dn:and~' som. 'avses' i

i.

70 i, m.å ,K()'llungen, idet;l. mån så. llrövass'käligt,

på. stadens begära.n före$kriv&, a.tt oIW'åde~, ägare skall, vara, :t>liktiga:tti den

ordmng Konungen, bestämmer bekosta, anl&ggnmg av' ga.tor och 'a~lW'PSled
ning;al" 'inom området.'
Om llndel'häU av gata m. m •

. 74 §.
Underhåll av gs.ta"eHer annan alhhän plats så ock av allmän avlQppsledning,
åvilar staden.
..
' , '. '. '.'
'
,
Är kronan väghållare ,i stad, skall underhållet av. allmän väg som upplåtits
till gam ~vila ~r()nan, dock med den beg)!ä,nsnmg som ayses i 55 §. Samma
lag vare i fråga om gata som förkl~råtstillika vara allmän ~äg.
Om el"Sltttning fUl' skada Vid stadsplans genomf'örande.

75§.
Varder 'Vitt genom.föraudet av smdspllain område, somr va.ritavsett till all.
män samfärdsel, helt eller delvis använt för annat ända,:n:iSl:' eller ändrat till
sitt höjdläge, och uppstår därigenom skada föi"ägateav invidlig~qe ~'I'k
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eller byggnad därå -eller för den som har l1ytt,ianderätt, till marken eller byggnaden eller förinushavare av sel'vitntsol1,l: vHar å. maiken,är staden pliktig
att ersätta skadan.

III. Om tillämpning i vissa·. fall av byggnadsplan.
76 §.
Konungen äger förordna, at.t vad i denna lag med avseende å la.ndetär
stadgat om byggna~lsplan skan tillsvidare äga tillämpning inom visst om·
råde som hör till stad.

V. Onl förlmd mot hebyggelse till hiu(lerf'örförsyllret elJer luftfarten.
81 §.
.
I närheten av befä,stnhlg eller statlig flyg131atS eller av aununii,n sta,ten t;i1[hörig flygpli1ts föra,llmänt hruk må ej nybyggnad Iöretagasdler vit:keiS- eller
annat varuupplag, materialgårei eller ljusl}l1ordn5ng. inrättas,,,såf'ra;mt llärigenorn oofästningens eller fiygplatsens användning' för avsett ändamal försvåras
eHBr 'eljest avsevärt men åsamkas försvarc:,t Ener luftfaru;u; dock må länsstyrelsen medgiva undalltagnär s;;,rnnerliga skäl äro därtill.
82 §.
Rar beslut meddelats om anläggande e11e1' utvidgning av befästning eller av
statlig:flygplais eHeT om tillstånd tiD allJägganåe eller ntvidgninga,vauzlnn
flygplats för. allmänt bruk., ellel' kan avsev1irt men åsamkas fÖl'svaret gen.om
bebyggelse eller inrättand,eav varuupplag, materialigårdeller ljusanordning i
närheten av militär anläggning av amlat slag, äger län!sstyrelsen förordna" att
vad i 81 § sägs skan äga motsvarande tillämpning,
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83§.
Kanm.ed hänsyn till 11efintligeller tillämnad anläggning, som avses i 81 §
eller i förordnande enligt 82 §, nybyggnad eller inrättande, åv va,ruupplag,
materialgård eller ljusanordning ej ske iden omfattning eller på det sätt som
eljest varit tiHåtet, och kan markens ägare till följd härav nyttja marken
aU(>,n3,st på sätt som. står i uppenbart missförhållande till dess tidigare värde,
vare han berättigad till ersättning för den skada han härigenom lider; kan
marken av nämnda orsak i:iverhuvud ej aIlväl1das för enskilt bebyggande och
kan ågaren tiUföljd häravnytt,ia ma,rkenal1en;a,stpå sätt nyss sagts, vare
anlaggnll1gens ägare skyldig att lösa marken. där ej sådaIl skyldighet jämlikt
21 01101'48 §åligger staden.
Enahanda rätt till ersättning fötskada tillkomme innehavare av sådan nytt~
janderätt eller anna,1l särskild rätt till marken som upplåtits mnan inskränkningen i möjligheterna·· att ·nytija marken inträdde.
;Vad i fråga om ersättning avtal~ts ener uppenbarligen förutsatts skola.
gälla mellan: anläggningens ägare och markens äga.re eller annall. sakägare gälle
jämväl mot den som förvärvat sakägaren-s rätt·· till fastigheten efter det inskränkningen i möjligheterna att nyttja marken inträdde.

84§.
Har i fastställd generalplan eller stadsplan med hänSYn till anläggning,
som avses i 81 § eHer i förordnande enligt 82 §, blivit bestämt, att m.ark skall
användas för annat ändamål än enskilt bebyggande, oeh har staden på grund
av bestämmelserpa i 21 eller 48 § löst marken, vare staden, såvitt den kan
nyttja marken. allenast på sätt som står i uppenbart missförhållande till den
erlagda löseskillingen, berättigad till ersättning av anläggningens ägare föl'
sin förlust.
85 §.
Kan i fan som ~J,V:s€.s i 83 eller 84 § överenskommelse i ersättningsfrågan
ej träffas, 'skola bestämmelserna i 23 § lända till efterrättelse; dock att vad
där. sägs om, staden skall gäUa anläggningens ägare.

"l. Om särskilda Atgärder i vissa fall för reglel'ingav bebyggelsen.
86 §.,
Finuelil omr~de sOIll icke ingår i stadsplan ene r . byggnadsplan. böra särskilt
skyddas pågruna av naturskönhet, växtlighet eller andra. särskilda naturf'ör·
hållanden eUer med hänsyn tiU förefintlig från historisk eller konstnärligsyn~
punkt värdefull bebyggelse, fllJstafornlämnmgar eller andra minnesmärken,
äger Konungen :förordna, att nybyggnad inom området icke må företagas ulan
lä.nsstyrelsens tilIstånd. Ej må tiHBtåna vägras, om avsevärt men därigenom
tillskyndas markens ägare, utan <ttt skälig ersättning aärför gives.
87 §.
Till förekommande av tätbebyggelse inom område som ej ingår i stadsplan
eller byggnadsplan äger Konungen meddela de föreskrifter Som för ändamålet
finnas· ert'oraerliga.
Föreskrift sO'm i första stycket sägs må ej avse bebyggelse för jordbrukets.
fiskets, skogsskötselns eller därmed jämförligt behov.
'
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TREDJE AVDELNINGEN.

Bestämn1elser för vissa statlsUknand('» samhällen.

88 §.
Vad i denna, lag är stadgat för stad skall äga motsvaronde tillämpning för
köping.
Detsa1l1DJa g:JIle i fråga om annat samhälle, där vid denna lags :ikraftträ~
da,nde hestämmelserna för stad i stadsplanelagen den 29 maj 1931 (nr 142)
skola tillämpas.
89 §.
BeträHandesamhäBe som avses i 88 § skall den inskränkning i tomt.ägares
skyldighet att elisätia gatumark som enligt 57 och 62§§pller motsvara,nde
äldre bestämmelser äger rum, därest i gatumarken ingar allmän väg, ej galla
i det fall att vägen eftN den 1 januari 1928 byggts inom område som ingår
i stadsplanen.
90 §.
Konungen äger förordna, att vad i denna lag är stadgat för sta.a. skall äga
motsvarande tiIlä,mpning för tätare befolkad ort på landet.
91 §.
I samband med förordnande som avses i 90 § äger Konungen meddela det

förbud mot nybyggnad inom orten som föranledes a.v omständighet.ern~.
Ha,r fraga väckts om sådant förordnande, må läns;styrelsen i avhidan på
frågans slutliga avgörande utfärda förbud mot nybyggni8,d inom orten utan
länsstyrelsens tillstånd.
92 §.
Rar byggna,dsförbud enligt 91 § första stycket meddelats eller är fall för
handen som avses i 91 §andra stycket, äger länsstyrelsen, i den utsträckning
som föranledes av omständigheterna, stadga förbud mot scllaktning, fyllning,
trädfällning eller a.nnan därmed jämförlig åtgärd,
93 §.
Finnes vad i denna lag är stadga.t förstad om iordningställande och uppallmänt begagnande av gata eller annan allmän plats va,ra oskä·
låtande
ligt betungande för samhälle som a:vses i 88 eller 90§, må Konungen medgiva den lindring som prövas nödig.

tm

94 §.
följd av ändrade förhållanden. tillämpning av vad i deuill:11ag
Finnes
är stadgat för st;ad icke vi.da,re böra upprätthållas för samMIle som avses i
88§ andra stycket eller 90 §, må Konungen förordna, att~ådan tillämpning
skall upphöra.

tm

95 $i.
I samhälle som avses i 88 eller 90 § skall den myndighet som eljest utövar samhällets beslutanderätt äga den befogenhet som enligt denna lag tillkommer stadsfullmäktige.
207 ,--li70(}24. Svensk {öt'fattninU8samUno 1947, N r 385-389.
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FJARDE AVDELNINGEN.

Bestämmelser för landet i övrigt.
I. Om generalillan.

96 §.
'Pill ledning för närmare planläggning av bebyggelsen skan generalplan upp·
rättas i den man såel'fordras.
Vad i 9§ andra, tredjec och fjärde styckena stadgas angaende generalplan
i stad
äg-<:1 motsvarande tillämpning beträffande generalpla·n på landet.

"kan

97§.
Generalplan så ock ändring därav antages av lwmmunalfulhlläktige och
skall, i den måndHnblivit fastställd av länsstyrelsen:, lända till efterräJteIse
enligt; vadned'an Sligs.
Vad i 10 § tredjestyeket stadgas om generalplan i stad ska.llockgälla
sådan plan på landet.
98 §.
Underlater kommun att vidtaga erforderliga åtgärder för upprättande av
generalphul,dttr :sådan erfordras, må dylik plan efter komrrnrnalfuHrn&,ktiges
hörande upprättas genom läusstyrelsens försorg. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämphing betl'äffaude ändring av genel'alplan.
Kost.nadr:l11 föl' uppräUrm.de eHo r ändril1gav generalphm enligt första stycket
skall gäldas av kommunen, i den mån ej bidrag enligt vad särskilt må. vara.
städgat 111,går av statsmedel.
99 §.
Länsst.yrelsen må fastställa generalplan heträffande område som eJ lUgår
i st;a.dsplan eHer byggnadsplan. Faststälh"lse må dock medde1asallenast på
framställning av kommunen, såvitt fråga är om område som enligt planen
skan använda,s för annat ändamål än enskilt bebygga.ude.
Beträffande område, som är avsett att tills vidare undantagas från täthebyggels() ener från viss annan beb;rggelse, må fastställelse ej meddelas aH gälla
för längre tid än fem år. Län:sstYl".elsen äger dock förlänga tiden för hesll1t,ef,s
giltighet, vade gång llled högst. fem år.
Vad iförsm, och andra styckena stadgas skan äga, motsvarande tillämpning
med avseende El, ändring av fastställd goncraiplan.
100 §.
Nyhyggnad ma icke, företagas i strid moi fastställd generalplan; dock må
l1.tnssfyrelsen oeh, .enHgt av l{ommgen meddelade för€skHfier, annan myndighet som Konungen bestämmer medgiva undantag, när särskilda skäl ärodädiU
och generalplanens syfte ieke moiverkäs. Ka.n fastighet, vilken hUdats före
,planens faststlil1ande, därefter icke tagas i anspråk för hyggnadsånda:ruå,l, ina
ock IUldantag
vad nu sagts medgivas, om generalplanens syfte icke avsevärt. motverkl'lJs.
101 §.
Ar fråga väekt om fastställelse av geucralplan bet.räffande visst område
t,l1er ändring av fastställd generalplan, äger länsstyrelsen för viss tid, Mgst
fem år, förordna, att nybyggnad ieke må företagl1s inom. oll11'åde·t utan läns·
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styrelsens tillstånd. Länsstyrelsen må, oekförlänga förbudets giltighetstid med
hugst tre "år, i .sänder,; dock,ska:ll beslut Mrom'underställas, ,K()nuJJ.~nsprövDing, om s~nlagda giltigh.etstiden, kOm'nle:r att överstiga .åttaår.
,
102 §.
,
,
,Harmad avseende å. visstområ.de gene::ra1planfastställtsellerförbud enligt 1011 §,meddelats, äger Iänsriyre:l$:en, idenutsträcJnilng som :föranledes
av omständigheterna, stadgaföi-budmot schaktning, ,fyllning, trädfällning elllet
annan därmed jämförlig åtgärd.
,
,103 §.,
.
,
){ark ~Ul, enligt fastställd generaIplanäiavsedd, lör ännat ändamål än
enskilt ~byggande må lösas av, kommunell:" så.vittejmarkensanvändnin"för
avsett ändamM ändock b.n anses säkerställd.
104 §.,
Vad i 21;.;.....23 §§ stadga:som llösnings-ochersättningSplikt med anl~
avgenemplan i stad skall äga ·motsvarandetillämpning-, beträffarnde 'itener&lplan, på. landet.

u.

~".&taasplaD.·

,.
'
,',
105§. '
"
,,'
" ~,
Erfordras med avseende å tätare ,befolkad ort inom,kl)mmtll1på landet att
stadsplan upprätta.s för närmare reglermg av bebyggelsen men finnes med
h~nElYn till ortens (örhåll~nden ~ör. .', de enligt ,9:0 •§, ej lämpli$&n, höra
•
meddelas, skallkOIntn~en.u1>p:tit~ s" plan ~ör ~ftf>n.

, ,

", "
,,'.:. 10'6·, §.", .', ,,' , ," , ,', ,'. , .. , .;,,:.'
Ifall ~mavses i lOä§ skall vadi.2ä-+1li.§§är 1jlt&pgat ä:gaJli()t~väiaJl.ii!:i
tilläJ;np~; oen. skalLd~t:Vid, ;vadsomstadga1;$ oJ;U'$täd .och. $tadiSf1illIriii,itige
ilitäJ!1et, gällakot:l'UXl.unen "()ook~nununaliul~~~. ,.' .•.. ,:,. , , " .".,' '
)10.1; ~ga väckts om. antagande .. elJe,; ätidrjng ,ay~ta~~~~;fpr vliistpp!·
r~. äg$;r ,~~tyrelsen.,01Il ~,nn~rhga.; ~käl Jl'o,där1:illJi:v~ tid, hö~t reP!
!r, förordna att nybyggnad lUom omradet lC'kemä!Ö
utan Iän'$awrel~
S~Jl.S tilJstånd. LQ,nilstyrelsen må ockförlättga föibud~ts
, . tj.<hlled;, ll{jgst
tre 'r i sänder; dock skall beslut härom. understä~,l{J.>.niurgens:pröynmg, 0Ul
samma,nla$rla giltighet.stiden kommer attöNer,s~ått&b·. ' •• " ,'.'
.'
,
vad i d~mna lag är stadgat för stad,om.iordn~tällande <>,ch uim~
låtande till allmänt begagnande av gata eller annan 'allmän, plats varå oskä':
ligt betungande för kommunen, må Konungen medgiva den lJi,ndring som pröva~rnödig~
,
f

Finnes

m.

Om byggnads'lan.

l01'§.
Har tätbebyggelse uppkd.mmit eller! kan sådan bebyggelse vän'tasinönl,
nära. :förestående tid. uppk()mm& å viss ort, och föranleda ej olliStändigheterna
till upprättande av stadsplan, skall länsstyrelsen. iden man det finnes erforderligt,får,l'eglering av bebyggelaen upprätta och, faststäl)a by~adsplanför

orten. "

'"

,

.

;ByggnadSplan skall u'litnä.rka. ochtiU gränserna angiva de för olika ända..
,mAla.vsedda områden solD. ingå i planen, såsom byggnadsmark samt vägar
oooa.ndra allmänna platser. I ,den mån så erf()rdras skola, jämväl höjdlägen
.
angivas.
, '.'
Erfordras särskilda bestämmel\e!er angå,ende områdenas bebyggande eller anv'ändning i övrigt, skola sådana bestämmelser intagas i planen.
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108 I.
Ral'fråga V'i<lkts om upprättande: av byggnadsplan för, visst område eller
om ändring a.\!,'sådan p1a.n., iirger län:sstyrelsen fijr 'viss tid, högSt feln "r.lör~
ordna, att nybyggnad inom amrå.detiekemA. föret!tga.s utan länsstyrelsens till..
stånd.IAnsstyr~ mA. ,ock, förlänga ,förbudets giltighetstid med, hög&ttf~' år
i sänder; dock skalLbeslut härom understä~la.sKonungens prövning, om~~
ma.nlagd;a giltighetstiden kommer, att övers;tiga.' åtta år"
'
c

,

"

~t

Nybyggna.dmå ej företagas i strid mot byggnadsplan; dock må liirnsstyrel·
sen och, enligta.v KQnnngen, meddelade föreskrifter, annan myndighet som :Konnnp». bestätnmer medgiva.nnda.ntag, när särskilda skäl äro därtillo~h,ny·
byggna,den ej avsevärt försvårar mal'kensan\'ändning för avsett ,ä.nds.t.n.åli .
Därest så finnes på.ka.llat, äger länsstyrelsen förordna, att nybyggnad inom
o~de som ingår i,byggna.dsplan ej må företaga.s utan tillstånd av läJisstyrelsen~ .~n v~1'j vattenförsörjning och a.vlopp· för området .anordnats iel'lo1'derlig mån.
110 §.
Bet.rärt'a.nde område som inI'åf i by~plQ.n eller med avseende å vilket
förbud mot nybyggnad' meddelats enligt 108 § äger länsstyrelsen, i den utsträckning 80m föranledes a.v omständigheterna. stadga förbud mot sohaktnmg,
fyllning, 'trädfällning eller annan diirrmed "jämförlig åtgärd.

111." "

,uppril;t~ndeav byggna,~J)lfm

,',

Kostnaden, iör
skan, till den del den ej täckes
av statsmedel, gäldas a.vkommnnen iden Iriån det medhiJ.nsyn till dess intresse
av, planen och övriga. omständigheter finries sltä.ligt. Återstoden skall fördelas
melbLn ma.rkäga.rna ~fterdene.real byggna,dsmal'k som enligt planen, tillkommer envar a\!' demooh med: llil'nsyn jämV'äl till, den bebyggelse .senl, p';hmen
medgiver dem.Föranledaslrskilda' omstä.ndigh~tet att vad' som sålunda belöper
å; viss marklga,reieb etål'iskäligtföl'hållandtr till den nytta. han har, av planen, skall beldppet, 'j~' samt kommunens oeh övriga markägares<,bidrag
Oestämmumed hänsyn hiJ.rtilL
,. .
"
'.
'.' "
Vad i'fö1'sta riy'eJtefi stå.dgas 'skall äga motsvarande tillämpning beträffan·
'
,'
"
de ändring av' byggna.dsplan. "
Det anlco:rmner~i\ 'länsstyrelsen, a.tt' meddela beslut i de hänseenden som a\!'ses 'i första 'OCh andra, styckena.
,
"
,112 §.
'
Mark som enligt byggnadsplan är avsedd till väg eller Mnan allmän, plats
må, i den mån den till följd av nybyggnad erfordras för samfärdseln inom
området, utan ersättning tagas i ,anspråk ,och nyttjas för det avsedda ända.målet, såvitt maT'ken lir obebyggd oohvid planens fastställande tillhörde antingen den fastighet, ä vilken. nybyggnaden företagits eller från v.ilken efter
faststä13ndet mark för byggna.denupplåtits" eller ock annan fastighet som
hade sa:rmna ligare.

1131.

"

Lägges byggnadsplan över område i en, ägares hand" må länsstyrelsen vid'
planensiastställande förordna, att ägaren skall, ändå att 112 §ej är tillämplig;
utan ersättning upplåta obebyggd mark, som fÖJ.tområdets ända.målsen1iga.användning erfordras till väg eller anna.n allmän plats•. i den mån det med hänsyn
ii11 ,den nytta .ägaren ka.n förvintas få av planens genomfarande och' övriga
omständigheter 'Prövas skäligt. Den märk som förordnandet avser skall angivas till lä.ge och gränser. Marken skall upplåtas, nlir den behöver tagas i
anspråk ,för avsett ändamål.

-
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"Ni.r ,fragaväekts omtiUämpningav vad i första. stycket sägs, skall länsgöra' anmälan därom. hos inskrivningsdemaren, som. har att. så, snart
ske 'kMJi 'inskrivningsdag, glSraanteekning;ifastighets- el~r inteclmingsboken lom. '\lad sålUllda. förekommit; och vare överlåtelse a.v, mark. smIl iger rum
efter det såclan anm.älan inkommit ejhlnder för förordnande om markens upplåtande.
Äro synner}igaskäl därtill,må länsstyrelsen i samband med, indring av
byggnadsplan besluta. om. jämkning i förordnande som avses i första. stycket,
såYittdet kanske utan förfång för igaren.
114 §.
Om rätt att i vissa andra ,fall än som avses i 112 och 113,§§taga i anspråk
mark, som enligt byggnadsplan är avsedd till väg ell~r a.nna.nallmän plat,s,
stadgas i lagen om allmäJ1na,viga.rooh·l~ omenskilcla. vigar.
115§.
Nyttjanderätt till ma.rkenligt 112 eller 113,§ gälle fra.mförannan rätt till
marken som uppkmnmit· efter b:rggnåclsplanens fa.ststiUlande~
Dågges stadsplan över mark som avses i IU eller 1'1'3 §, må. Konungen på
ansökan av kommunen eller samhäUet iÖl'ordna, att marken ,utan Ju·.ttning
skall tillfalla kom.mlinen. eller samhället.,
'
116 §.
Har,:i byggnadsplan bestämts att mark ,skall användas till väg eller annan
allmIi.n plats utan att skyl411ighet a.tt upplåta. marken f6t'eligger enligt, 112, eller
113 §. och kan markens
te till följd av vad sålunda. bestämts nyttja mari uppenbart missförhållande till dess tidigate virken allenast påsätt som s
det, v-.re .han ,berättiga.d till ersättning fördoo: skada som. han härigenom ,lidel,'.
S~ lag vare om innehavare a.v sådan •nyttjanderätt , .ellet, annatt.särskild
rätt, till marken som. upplåtits innan byggnadsplanen fastställdes.,· Skyldighet
..ttsva.ra.förersättninl{~ åligger, i fråga. ,om m.r~.sq~är avsedtl till allmän
lp-onan sa.m.t beträffande annan mark vägtörenmg, mom V~1S mIlrådellla.r''''
,1trbelä~. Fj.nn~ ej vägförening när {räga uppkmnmer, oJt). ersättning i
aU som sist nämnts, skall länsstyrelsen förordna. om eåcIa.n f&renings, bild.d,e.
Ersättningen skall, bestämmas att utgå med visst årligt belopp, med rätt
!ör sAväIden ersittnin~ssklIdi~ som. markens ~ga.re eller a~n sakägare $;tt
l..~ii,nde~~v ändrade fijrhalIa.nclen eller secla.ntio år fÖl'iluitit, från, det ,ersättniniren senast bestämts··erhålla nyprövnlng av beloppet~· Våcl ifråga. Om er·
sittning avtalats eneruppenba.rligen förutsatts skola gäna. mellan den ersättningsskyldige och ,sakägare gälle jäfuväl mot den som efter 'byggna.clspll"nens
fa$tstä.lla.ncle förvä:tV~ ·sttkägarens rätttiU mttmn. , . .. ' .. ,',.' . .',
.' "
Fråga~ltttf'!lvida. .eJ:sä;ttnlngeplikt fore~iuerskå.llbedö~ med hänsyn till
denfastighetsln~elIUllg'"'. so~ gäl!de ,VId tiden,. f~r, byggna,dspla,n,eJ.\s, faJts,'till_nde; med de ändringar av
som skett
för pIa.nensgenol'JUör&nde.
. mdelnmgen
.
117§.
'
, . " ..
.,'

styr~lsen

Kan ifall som avses .i 116.§ överenskommelse i ersättningsfrågan eiträffas,
skåll vad i 23 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.
118§.
,Ej må mot ägatens bestridande i byggnadsplan bestimma.s, a.tt mark skållanvändas 'för annat äncIa.mål än till enskilt, bebyggande; väg eller anna.n. allmän
plats, med" mindre ägaren tillförsäkras ersättning för ska.da'·som han lider
~nom att han till följd av planen kan nyttja marken allenast på sitt ,som
står i uppenbart missförhålla.nde, till markens värde. Om. .markäga.renså ford~
rar, skall, innan byggnaclspla.nfast,ställes, för gäldande av ersättningen stäl-
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las säkerhet som länssty-reIsen pröva,r betryggande. Från siällamle av säkerhet
ya re kroll!m fri.
Ut.an hinder av vad nu sagts må, med iakttagande att behovet av vägar och
Rudl'a allmanna platser främst tillgodoses, bestämmas aU. mark inom område
som lei,r icn ägares hall d skaJl användas flir al1mänbyggrH:Hl som erfordras för
området. i den mån det med hänsyn till. den nytta ägaren kan förväntas få
av lilanens genomförande och övriga omständigheter prövas skäligt,
~ra,Tk som i byggnadsplan avsetts för annat ändamål än väg eller annan
allmän plais må ej fördenskull tagas ianspl'åk f{ir ändamålet utan medgivande
av markens ägare.

lY. Om .utomplttusbestämmelser.
119 §.
TT tomplanshestllmmtllse:rJ:aststäl1as av länsstyrelsen, när så E'rfordras.

120§.
Beträffande utompIansbe.stämmdser på landet skall vad i 78 och 79 §§ är
stadgat äga motsvarande tillämpning.

·V. Om förbud mot bebyggelse till ltill{lel' för försvaretellel' luftfarten.
121

s.

Med avseende å område, för vHket stadsplan,byggnfl,dsplan ellerutomplansbestämmi~1serfaststäBts, skaHvad i 81-85 §§ är stadgat äga motsvara.nde
tillämpning,
Beträffande allnatområdceäger länsstyrelsBllföreskriva" att vad :i 81 $j .är
stadgat skall lända till efterl'attelse, äVensom meddela slhlant förordnande
80m avses i 82 §; och skall i sådant fall vad i 83--85 §§ är sta,dgat [Lga mot·
svarande tiHämpning .1nom området.
YI~

OU}

sä:rskHda åtgårder i vissa fan för reglering av behyggelsen.

122§.
Finnes område som icke ingar i stadsplan ener byggnadsplan böra säxskilt
skyddas på, . grund .av nnJursldlnhet,. växtlighet ·eUel' undra särskilda uaturföl'hånanden eI1er rUed hänsyn .tiH :förefintlig från historisk eller kOJlstnårlig
syullUnkt v.änlefnI1 ll!;jbyggelse, fasta fornlämningar eller andra minnesmärmå länsst.yrelsen :förordna, att nyhyggnad inom området ioke må företagas utan länsstyrelsens tillstånd. l~j må tillstånd väf,,'Tus, om avsevärt men
därigenom tillskyndas m::tl'kem, agare, utan att skä.lig ersättning d.äHör glYEls.
123 §.
Till förekommande av tät.hehyggelse inom område som ej ingår i sta.dsplan
byggnadsplan äger länsstyrelsen meddela det förbud mot nybyggnad
och
föreskrifter i övrigt 130m :för ändamålet finnas erforderliga.
124 §.
:Förhud ener ftll'eskrift som i 123 § sägs må ej avse behyggelse för jord·
bmkets, fisket;;;, skogsskötselns e11e1' därmed jämförligt behov,
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125 §.
Från förbud eller föreskrift som meddelats enligt 123 § ma länsst.yrelsen
medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill och syftet med förbudet eller
föreskriften icke motverkas. Kan fastighet, vilken hildats innan förbudet ener
!(}rcskriftf;:n meddelades, ;på grund hänw icke tagas i anspråk för bygg:nttdsändamål, må ock undantag enligt vad nu sagtsmec1givas, om syfu::t med förbudet ener fö.reskriften icke avsevärt motverkas.

FE:Wl~rE

AVDELNINGEN.

Gmuellsanuna bestänlluelser för stad .och landet.
J. Om regionl)lan.
126 §.
Finnes för två eller flera. städer, samhällen .som. avses:i 88 och 90 §§. eller
landskonmnrU0l: gemensam planläggning böra i et.teller fleranänseenden äga
nun beträffande b'T11Uddragen för markens anvQ,ridning,Håsom l fråga om.vik~
tigare trafikleder, flygplats, områden för tatbebygg;elsc oeh. ornråden rör frilnftsliv samt anläggningar föl' vattenf'örsörjning ocu. avla})!', skall regionplan
upprättas.
Erfordras närmare hestälmnelserangåellde användningen av område som
omfattas av regionl11an, skan planen innehålla sådana hestämmelsor.
127 §.
Rar fråga väckt,,, om upprättande av re!i.-lOl1plan, sbll länsstyrelsen efter
erforderlig utredning överlärrma handli)lga~na i äl'eniiet jämte egetyttra.nde
till· Konungen.
Konungen hest.ämmer därefter, huruvida regionplan skall finnas,angåellde
I'eE~ionJJlaneom:r.ådets omfattlfing och ivilb hänseendeng;)mews~ .plall1äggning skall äga. rum.
Vad nu sa.gts skall äga motsvarande til1.l:imltning med avsermue {i, ullphä~
vande eller änclrlllg av vad sålunda. bestämts.
128 {i.
Har Kom:mgen förordlla. t att r<~gionplan skall finnas, skola för ha,.ndläggning av fråS'or Törande pla.nen de korrummer och samhij,llen som heröras av
denna bildttregionp lanetÖrbund. . . . .
..
.
Beträffande sådant fÖl'hund skaJI, med de avvikelser som lnlj;;t av vad i
denna lag stadgas, lagen om kommunalförhundäg'a tillämpuhlg'.
skallgällavad i sistnämnda lag
Angående utredning varom i 127 §
st~J,dgas om där avs(~dd utredning.
129 §.
l';n Icdl:J;Inot avfijrbnndsdirektionen. tillika ordförande,skaU j11mte ersätta.re för honom utses av Konungen. Övriga, .ledamöter i förhundsdirekt<ionen
jämte \l:rs~ttta,re för dem skola utses av förbundets medlemmar till det antal
för varje medlem 'som bestä.mrnes i förbunds ordningen.
Kan enigflBt icke npP1l!1S angående ftirbundsordningen
ändring av denna, skall l1i.l1sstYl'eJsen bt\klluta därom.
laO §.
Kan regionplan kommauJ,t t:i€röra kommuner e11er samhällen inom t.vå eller
flera län, må 'Konnngen bestämma, att länsstyrelsen i ett av länen skall taga
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dtm befattning med uPPr'citta,nde av regionplan och övriga med pla-nen sammanhängande frågOr 80m ankomm€r på länsstyrelse.
131 §.
Regionplan fastställes av Konungen efter förslag av förbundsdireldionen
och sedan förbundsmedlemrnarna erhållit tillfälle att .Yttra sig över förslaget.
Har avvikande mening uttalats inom direktionen eller hal' förbundsmedlem
framställt erinran mot förslaget, äger Konungen göra den avvikelse från detta
som med·hänsyn till sålunda yppad mening må anses befogad.
Vad nu sagts gäller ock i fråga om ändring av regionplan.

132 §.
Kostnaderna för upprättande eller ändring av regionplan samt för regionplaneförbunds verksamhet j övrigt skola, intill dess planen fastställts, förskjutas av förbundsmedlemmarna eUer av statsmedel enligt vad Konungen på
förslag av förbundsdirektionen bestämmer.
Kostnaderna skola, i den mån bidrag ej Jämnas av statsmedel, slutligen
fördflla:s mellan förbundsmedlemmarna efter vad som med hänsyn till va,rje
medlems nytta av> planen finnes skäligt. Därest ej omständigheterna föranleda
till annat, sker f?rdelninge ll efter skatteunderlag.
Gmnderna, för fördelningen skola på förslag ay förbundsdirektionen bestämmas av Konungen, sedan planen eller ändring däravIMtstäUts.

133§.
UnderlUer förbundsdirektionen att vidtaga erforderliga åtgärder för upprättande av regionplan, må Konungen förelägga direktionen viss tid, inom
vilken sadan plan' skall vara underställd Konungens prövning. Ställer direk·
tionen ISig. ej föreläggandet tin eff,errättelse, äger Konungen. pa förbundets
bekostnad låta upprätta samt, (;fter hörande av direktionen och. dem frågan
eljest rör, fastställa regionplan.
Vad nu sa~ äger motsvararidetillämpning,om ändring av regionplan finnes påkallad för regionplaneområdets ändamålsenliga utveck1ing eller till
främjande av bet.ydandeallmänt intresse.
134 §.
Regionplan skall tjäna till ledning via upprätta,nde av generalplan, stadsplan, byggnadsplan ochutomplansbestämrnelser eller ändring därav så ock
eljest vid reglering av bebyggelsen eller användningen i övrigt av mark inom
planomradet.
För.utsätter genomföra1'ldet\av regionplan, att ändring sker av' generalplan,
stadsplan, byggna,d.Erplaneller utomplansbestämmelser, äger Konungen för viss
tid meddela det förbud mot nybyggnad som föranledes av omstä.ndigheterna.
Om befogenhet för länSlstyrelseatt meddela iörbud mot nybyggnad när
fråga väckts om ändring av genemIplan, stadsplan eller byggnadsplan eller
avutomplansbestämmtllser i stad, stadgas i 15, 3,5, 80, 101, 10600h 108 §§.
135 §.
Ar nybyggnad eller schaktning, fyllning, trädfällning eller annan därmed
jämförlig åtgärd inom regjouplaneområde beroende på prövning av myndighet,skan denna tmsc, att markens användning för i regionplanen avsett ändamål ieke försvåras. Ej må dock Mrigenom avsevärt meu tillSkyndas markens
ägare utan att skälig ersättning därför gives.
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m..6;ni;oostiDunande oell erla8gallideav .Ii....·.
1p7 §,
" ...•
.'
..l{e<l avseende & inlpsenav Illal'kenligt denna lag skola de allmäJllla bestJlrtimelserns i; lagen' om'~xptOpriäti(}1l'i ti}lämpl~ a.htr lim&.: till efter•
rättelse med iakttagande av vatlnedailii 138-1t4lJ·§§ 'stad_o:

188'"

.'

I fall. ä.ke.i.'gateäl'be.rii'ttipd' 'otdm .tt idlijseJLsker.. ankoaner
deiri. hMotil! ·att 3Ö:i:a ansökan om stämnmg. '.
.....
.. . . :
Uppkommer i mål a,ngå.ende inlös.en av . mark tvist,;$ :tätt· .eller plikt att
lösa och erfordras ej förprövning av tvisten. att uppskattmn:g sker avma.rkens värde, give rätten särskild dom i tvisten, innan nämnd. sättes, och äge
rätten f6rordnatt;.a.tt måletJ övrigt.blI· vila'1ii.1l «.. fd~jvunnit la,ga kraft.
Ogillas yrkandet om inlösen, gälle i fråga om rätteg!ngskostnad vad därom
i allmänhet är stadgat.
.
.
. ."
139. §!/ L . '
. '• .'.. '.' .'
'
...
.1[aräpre av tomtdel vti,ekt ta.l8,n om :inlöSen:Jlv4.ters~en:.i;;l.l tomten. .V;8.f9
ä~ea.y annantomtdel.berä~a~a.tt;utanJ1y:~mningJö~ ~n.;oYlIw.lö$en.

I sådant mål skola. de ledamöter av expro},lria!ionsnä1l:inden '.s.om . ll.·.
äga välja utses gemensamt av de ägare till tomiett~fä'ra.t41!an i., et
eller, om de ej kunna. enas om va.~t.av rätten. Nämnden skall. för varje
ä~re .~sätta.hans t<i~tdEll. särskilt värde.
•.
.
140 §.
Arll'a,ga.om .matks. avsiåeDde till gata eller~_an allmin. .. ll:la.ts .eller .till
särskilt tra.f:ib:>mråde,~kol81 de särskilda. bestämmelserna. .i78 ·oeh·· 7'9 §§ lagen
om expropriation äga tillämpning.
.
141 §.
Bestämmelserna i 12 §första .sty<}ket. lagen om expropriation skola, eja:ia
tillämpning med avseende å inlösen8ivm3Tk som ingåriatad~plan.
Al' f tåga. '€J1a.8Jtt mark som
ifumi sbtlinlösltsa,v5~nlev8:fom
fÖrmäles i 46el1~r.41. §;sltfi;n
.. et för best!immelserna;i 16§ a
.?:9~
ket lagen .ome~ÖPria.tioti~ll:a,att till rättens\äl1ingiva.~. karta
tokol1rörande.mätningavtomtenenIigtbe*~elsernai2· kap. lagenolli'
ralstighet$bildning i stad; och. s:kall vad i 47~§lagen otll.expropnationär
stadgat om ka,rta och beskrivning istället; gälla karta ocli 'Pr'otokoll soIhnu
s~.

..,...

..

142§.
'.
Om å ~rk som är avsedd till gata eller 8innall åUmänplatsfinnes byggMd, stängsel,. växande skog, plantering ellel' annat som hör. till ~rken .QCh
sblIlösas, 'b6rBärskilt värde sättas' &'SJilva !t:nair}ten.Där .ejaU mark prövas
hava lika värde, skola. de särskilda värdena utsätfl\>S.
.
.
141f§.
.Vill k~un eller sa.mhälle lösa r enskild. vägmgående matk som enligt
detl1l:aIag-må tagas i anspråk och nyttjas till trafikled ellerltnnan4Jlllmin plats,
208~70024. JiJ1J6nsk författningssamling
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skall vid expro;p:riatioD,iSe.rsättlllngenS bestämmande hänsyn tagall5 till denna tätt.
E,i må kostnad som kommunen eller samhället nedlagt för, trafikledens eller
;plat,sens iordningställande föranleda höjning av ersättningsbeloppet.
144 §.
Försummar, kommun eller samJläIle att,på sätt i48 § :första stycket lagen
om e;x.pro;priation stadgas, nedslitt.:'t fastställd e;x.propr.iationse~sättningoch, har
ej kommunen ener samhälleienligt medgivande ~w' markens ägare eller jämlikt
stadgande i samma lagiagit marken i besittning, skall den väckta frågan om
marlr,ens avträifande. om någon till ersättning bel'ättigadyrkar det, vara, förfallen, såvitt påhaus rätt inverkar.
145 §.
Ifråga onlJ,l1a.rksom inlösts enligt denna htg skola hestammelserna i 6870, §§ lagen Olll exprcwriation icke äga, tillänrpnrng.
146 §.
Vad i 1,3<7, 138, 144·00h 145 §§är stadgatbehäffande inlösen ON mark
skall i tillämpliga delar gälla. med avseende il inlöBcn ay byggnad i fall som j
44 § förstastyckeisägs.

lY.

Omansvar~

Iumdrä,ckning ocll fnIlföI.jd av talan Ut. m.

147 §.
Företager någon nybyggnad eller annan åtgärd i sb~,d mot förhud som
meddelats i denmt lag t)l1e1' med st,öd av lagen,stJ:\affesmed dagsböter.:'ho
omständigheterna synnerligen försvårande, mit till fängelse i högst sex månader
dömas.
:Böter i;illfalla kronan.
148 §.
l faH som avses i 147 § äger överexekutor meddela handräckuing till rättelse
i vad ol~Lgligen skett.
Ansök~n om handräckning må göras av allmän åldagm_'o eller av byggnads.
nämnd. Ar ansökan gjord av allmän åklagare oen begär utmMningslIllan att
kostnad för förrättning skall förskjutas, må det ske itV aJhnånna medeL I övrigt
,gälle f:nahanda hestämmelser som äro stadgade för det i 191 § utsökningslagen
avsedda fallet,
149§.
Över s~aasful1mäktiges, kOmIDuua.JfuJlmttktiges, mludcipalfullm1.tl<tiges eller
byggnttdsnämnds: beslut rörande stadsplan, utnlllplansbestämnlBlser eller tomt·
ind!Clning som enligt denna lag för att bliva,gäHande skall faststEtIlas av
Konungen eller liinsstYl'clsBl1,S','t ock över förhuudsdirektions förslag till regionplan må särskild klaga.n e,iföras, veqerböl'andeohefaget a.tt framställa erinringar mot beslutet iäl'@det ang.åendefastställelEm därå. Vad nu sag{s skall
äga motsvaran.cletillämpl1ing ii beslut av stadsfullmäktige, konunnualfllnnläk~
tige ellermunlcil1alfullnl1i.ktige som il111efa.ttar fram"tällning om fastställelse
aV generalplan eller om anmm åtgärd avI{0H11ngen BIlor länsstyrelseenJigt
denna lag.
Om talan mot: a,unat heslut av byggnadsui\mnd meddelasbc}i1tämmels.er aV
Konungen.
150 ~.
I.--IäIlBstyre1ses heslut rOI'uHa", fastställelse av genOl'::tl1l11Ln, stads:plan, byggnadsplan, ntom:plansbestiimmelser el1Hl' tomtindelning skaU meddelas efter
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aTlsla.g.Densomär missnöjd med ~slutet har aH, 'Irid tala.]]~förlust. ino.m en
månadfråll den dag då. beslut.et meddeladesantörabesvärhos Konungen,
Talan mot annat av länsstyrelsen meddelat beslut föres hos Konungeu genom
besvär i den ordning som är bestämd för överkIabrande lW. förvalta.nde myndigheters och ämbetsverks beslut.
Har läns!!tyrelse till alla delar fas1;siiillt aV .stadsfullmäktige, komrn.unalfuHmäktige, 1U11llicipalfullmäktige eller byggna,dsnämnd antaget eller el;iest i vederbörlig ordning handlagt förslag rörande generalplan, stadsplan, byggnadsplan, ut01;nplal1shestämmelser eller tomtindelning, måklagån föras alleuast av
sa,kägare som i ärendet; framställt yrkande vnket helt eller delvis lämnats utan
bifall.
151 §.
LänsstyrelsBs beslut om fa.<;iställelse av utom:plansbestämuHoIscl' dIeT ändring
därav samt förordnandee.uligt 82 § eller 121 ~andra stycket, så ock 11~nsstyn,lses
beslut om förbud mot nybyggnad .utan särskiltt11lståndeUl.:;r mot tätbebygge1se
eller mot sehaktning, fyllning, trädfällning el1Brarman därmed jämlörlig
åtgärd skall lända till efterrättelse utan hinde~' av förd klaga,Il.

V. Allmänna bestiim.melser.
152 §.
Har någon; av sl:atlig eller kOmlm1r,~l1.l myndigh.et erhållit uppdrag att upprätta
förslag till regionplan, gClieralplan, stadsplan, byggnadsplan 1311(11' t02ntindel~
ni ng eller attvcrkstf~llaphm· eller höjdmähring eHer kartläggningiill ledning
vid UPl)riit.tande av sådant> förslag, äge hanoeh hans biträden erhålla tillträde
tm fastigheter oeh byggnader samt därvid övergå äg'or och anbringa, märken
ellersignaJer i vad det finne;; el'fo:rderligt fOr uppdragets geuomförande, varvid
skall iakttagas att skada å egendom såvitt mö,il:igt undvikE~S.
Vad nU
grme ock den, .viJkenp:l.· grundlw föreskrift som Tnoddela,ts med
st(Jd av deuJJa lag har att företaga utstakning av byg~;nads låge eller besiktlling av pågående eHer avslutat byg~;lladsröretag eHer därmed likartat a.rbete.
15B §.
Vad i denna lag sä,gs omägaro (W mark' dlertomt ska.ll {lek gäna, om den
som innehar ma,rk BIler tomt under såda.ll besiiJningsrätt .HJI1l
lag är
att hänföra till fast €gendom.
1M §.
Är tomt belägen
torg, :park 011,,1' annan sådan allmänpla{,s, skan
framför tomten aIlses som gata till en bredd, motsvarande fem fjärdedelar ,av den
å toruten enligt stadsplanen vid
upplåtande till allmänt begagnande
Httnv, högsta hUBhöjden.

lö5 §~
Vad i 56, (;2 oeh 67 §§ stadga$i Oul tomt avser, förutom rättsligen bestående
tomtenligf; gällande tomtindelning, allenast sådan a,dminist.r(~tivt hildadtomt
som äri en ägares hand. Sagda lagTumskola dock gri.lla j~,lnväl
.
bygglladskvartcl' belägen ftlistighet, wnå ll;yh;yg[,~lu:ul fö:r(~tagits,,11er
:rUUl e:ft.e:r det att kvart(~:ret intogs i sta,dsplanen.
1M §.
Går gräns mellan två städer i ~~ata3 längdriktning, skall i fråga omtia~
IHmkten för inhädan.det av skyldighet att 111)111åta gatan till aI1mäni; hegagnande
så anses ,gom omga,ta;n vorebe1ägen inom en och samma
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Kostnaden för gatan skall fördelas mellan ,städerna~fim den l1:yttad(~ hiwa
av gatan, med rätt för vardera sta-denatt i enlighet med de i denna lag stadgade
grunderna av vederbörande tomtägand den staden uttaga bidrag tilldess andel
i kostnaden som om galan helt vore belägen inom staden.
157 §.
Förordnas att. mmade, för vilket generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller
ut.omJ)lansbestämmelser fastställts, skall tillhöra stad eller kÖlling eller meddelas
beträffande sådant område förordnande att vad i denna lag är sta,dgat för stad
skan äga motsvarande tillämpning för områdd, lände planen eller bestämlllfllserna fortfarande till €fterrättelse.
Vad nu sagts skall äga mot':lvari1nde tillämpning beträffande förordnande,
förbud eller annan föreskrift som meddelats med stöd av bestämmelse i fjärde
a vddningen.
158 §.
Vad i denna lag sägs om nybyggnad skall oek gälla om sådan ändring ev
hefintlig byggnad som,e.nligt vad. Konungen därom stadgar, är att hänföra
till nybyggnad.

Övergångsbestämmelser.
159 §.
Denna lag träder i kraft den 1 jaml'ari 19!18.
Genom denna lag upphäves stadsLIlanelagen den 29 maj 1931 (nr 142) ;doek
skola de i stadsplanelagen medd~,lade 1)vergå,ngsbestämmelsern:a alltjämt i tilllämplig-iL delar gälla. under iakttagandelwatt hänvisning tiU stadgande som
ersatts genom bestämmelse i nya lagen skall allilesi ställethayuavseende å
den hestämmeIsen.
]'örekommer eljest i lag eller särskild författning 11änvisning till lagrum
som el'satts genom bestämmelse i demta, lag, skall den bestämmelsen i stället
tillämpas.
160 §.
När särskilda, skäl äro därtill, äger länsstyrelsen beträffande område på
lanaot, för Vil1H~t 'stadsplan, byggrradsplan eller utomplansbestämmelser ej
fastst-ä,llts, förol'dnaatt stadgandet i 7 § först.a styeketcj skan gana förrän
från och Tl1cd den 1 ja.nuari 1950.
Ha §.
Har stomplan fastställts före denna lags ikraftträdande, skall beträffande
p1anentillämpas v<td om fastställd generalplan i stad är .stadgat.
162 §,
Vid prövning av fraga om Jösnings- ener ersättningsplikt med avseende
å mark, vilken enligt denna lag eller förE~sluift, som meddela(~ lfWd stöd av
lagen, eller enligt motsvaTande äldre bestämme.lsel' ej må tagas i anspråk för
enskilt bebyggandeelIel' för· viss hdlyggelse, skan värdet å marJren bestämmas
med skälig hänsyn tiH det värde, marken via tiden för lagens ikrafUräliana?
ansitgs hava cnligtdittil1stilläIT1pude grunder; oeh må förty järnvä] det värde
som då tillmättes madten för tätbBb;yggelse kormna i hetmJrtande.
163 §.
Har grdJa dIer gaiudeI framför tomt u}Jplåtits (;ller lagligen skolat upplåtas
till allmänt beJ?,'agnande före amma lags jkraftträdande, skall angående skyld~ghetför tomtägaren att gälda ersättning för gatumark äldre lag äga tillämpllmg.
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Vidgas gata, som upplåtits tillaUmänt hega,gnandeföre ikraft,trädMldet av
denna lag, oeh hal' skyldighet för äga,re av tomt a.tt e1':sätta~taden värdet av
den gatumark, som tagit.s i a.nspråk för gatan, enligt besiämmelsernai äldre
lag ännu icke inträtt vid vidgningen, skall skyldighet för tomtägaxen att
enligt denna lag mecl anledning a,v vidgningen gälcla ersättning för mark icke
inträda f(jrrän ersättning€n för ma,rk för gatans upplå.tande enligt äldre lag
förfaller till betalning.

1M §.
Finnes i stadi'iJl1au föreskrift ej meddelad om den hushö,id som är tillåten å
tomt, må tomtägares skyldighet att bidraga, till stads gatl1kostnad ej beräknas
efter större gatuhredd än aderton metei'.

165 §.
Vad i 70 § stadgas ska,n äga motsvarande tillämpning med avseende 11 område
i en ägares hand som ingår i st;adspla~l vilken fastställts före denna lagS ikraftträdande, därest området utgör minst ett helt byggnadskvarter.
Ingåri byggllaclsplan som faststä,llts före denna, lags ikraftträdande område
i en ägares hand, skall v<.ld i 113§ stadgas om llDplätande av mark äga motsvarande tillämpning.
1(}6§.
Ar då denna lag träder i kraft föreskrift meddelad jämlikt 1§ andra stycket
lagen den 2'4 mars 194,2 (nr 128) om förbud mot bebyggelse till hinder för
försvaret, skan så anses som om föreskriften meddelats jämlikt JIlo1Jsvarl:\,nde
stadgande i förevarande lag.

167$t
Har före denna lags ikraftträdande, i avbidan pa upprättande av byggnads.
plan, förbud meddelats mot nyhyggnad utan länssiyrelsen'st.ilIstånd, vare
beslutet ej gällande längre än fern ar från lagens ikraftträdande, med mindre
tiden förlänges enligt vad i 108 § st-adgas.
lfi8 §.
Utan hinder a,v vad €lj~st i denna lag är st,adgat må, där
Konungen eller
-myndighet som Konungen bestammer annol'lun<la förordnar, tätbebyggelse äga
rum inom områdn för vilket avstyckningsplan gäller vid denna lags ikraftträdande.
Med avseende Ii sådan plan skall vad i 109 och HO §§ stadgas äga motsvarande
tillämpning.

er

HJ9 §.
Har ;jämlikt äldre lag tomtindelning fastställts för område inom byggnadsplan, må nybyggnad ej företaga;s i strid. mot tomtindelningen, dock· må läns·
styrelsen för särskilt faU meddela tillstånd till l1;srbyggnad, när synnerliga, skäl
äro därtill. Ej må t.omtindelningenändras i andra faH än då fastställa ändring
i byggnadsplanen förutsätter än-dringav tomtindelningen eller ock .ägarna av de
tomtR.I' SOUL beröras av ändringen ~1.ro ~nse därom och ändringen finnes lämplig
för ett ändamålsenligt utnyttjande av -tomterna.
170 §.
Beträffande byggnadsplan 'som fastställts före denna· lags ikraftträdt'1ude
skall vad i 116 § stadgas icke äga tillämpning.

1941,;/Nr '386 åh 386. -
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Detr&l1a. $OO:l~l'böl'Lha.va.srgh~ig'«r a.tt:effierrätta, fYlll yttermera.
'V1siJob'\taVb&tteimed .'egen. hå,nd. underskrivit· Qcn moo Vårt k1l!lWl. .sigill
bekriftAlåtit,..
.
SiJoCkhQI~sloit den 3O"Jllni 194'1.

GUSTAF.
(L. S.)

( Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

N:r 886.
L 'a',
,.ngAen.d.e åRtld,nrt lagen dea30·,jllcni 19(3;(nr Ql,)Q1tl.
allmlinna vigar;
."
given Stbckholma slott den, $0 juni 1941;

Vi GUSTAF, me.d Gudsnå'de, Sveriges, Götes och Vendes
Ko n u ng,' tö r a'Vet~ tHg t:·att Vi,. medmsd:a.gen\ funnit gottförondna,
delJa.ttf4, U,'jt;:,00I,/35, a0-5'3.61ioek 66 §§: lagen&n 3().juni 1943 ,Mi.
lIID.mä11M"ttäga.,!IJ: &kola;" e:rkalla.änd:1"ad .lydelse 'på1S'ii;tt· i detföijl:lJideJ ~ingiv$,
dels ock a.tt i sa.mma lag skola införas fyra nya .paragrafer, ·bereukna&.·31 a.,
311 b, 31 c och 33 a §§, av den lydel$elsom nedan sägs samt beträffande tU a,
31: b och 311 c§§ med den öve!lSkriftscim i det följande angives.
. .;, ... ,
.4'§:
'
•
•FJ;;,JJ biYgpnde,..-- ~"":-:'" av väg. ....; . '
'.
.
Ny väg ~~ -al1ma.nnas synpunkt.. . . ....
.
. ". ",.;
.•
Väg skall till läge ock sträckning samt till bredd och anordning iövngt
byg
så, att ändamålet med vägenu:ta.n oskälig kostnad vinnes med minsta
in. . g ocholägenltet för ~nna~. Inom område, för vilket regi.oJlpl~n, generalplåR:!stailS~lan, byggnadsplan eller utollll!Iansbestä
elser faStsf.äIlta, 'må
vf},g,eJ lit~,sl~ att planen enet bestämme1sernamohterka.s.
..
11 §.
Väghållå.:te' är Vå 'landetkronaJl6ch inom stads område st3;Q.en.K.on'l1ligen
äger på därom gjord framställning förordna, att köping ener annat samhälle,
för vilketbyggnadslagens b~tämmelser ·för stad äga tillämpning (stadsliknandesamltälle), skall vara väghållare. '
Finnes stad·~ ~ ~ 'eller' samhället.
~r~ågon . L.....;. ~ ~stycket avses.
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i,A llUJir,lt tilJ.l·vig~;sotn enli~.fastständ generlil>lplan .eller stacdsl'le.l1;·"ra~dd
till· Dtaell~iann~,al1mät:lpla11l. eller .till,s~skilt trati,kQmr~de, äfie.r. vad/ilS

-2l> §§ är stadgat icke tilIämpning"sedan ~ken.tågitsi.ansPl'å~ för avsett
ändamål; dock $vare väghållaren för dessförmnan jämlikt 19, 21 elfer 24 §
uppkommen ersättnings. eller lösning.$rltt~
1

Riksdageu skrivelse
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