ViighAllareinom detaljplaneratomride
Vighillning i olika kommuner

Road administratorwithin detail developedplan
Road administrationin different municiDalities

Examensarbetet utfiirt aylMasters ofScience Thesis by
ThomasMicha, Civilingenjdrsutbildningeni Lantmated,Lunds TekniskaHiigskola

Opponent/Opponents
FabianKjessler,Civilingenjcirsutbildningeni Lantmateri,Lunds TekniskaHiigskola
Olle Winroth, Civilingenjiirsutbildningeni Lantmateri,Lunds TekniskaHiigskola

Handledare/Supervisors
Kristofer T6mgerd, Fastighetsvetenskap,
Lunds Tekniska Hdgskola
Kdstianstadskommun
GdranPersson,Stadsbyggnadskontoret,

Examinator/Examiner
Klas Emald Borges,Fastighetsvetenskap,
Lunds TekniskaHdgskola

Siikord
Anl?iggningslagen,
detaljplan,huvudman,plan- och bygglagen,viighillning och viiglagen

Ke].words
Joint FacilitiesAct, Detail plan, principal, Planning-and Building Act, Road administation
and Roads Act

ISRN/LUTVDG/TVLMO7l5I48 SE

-3-

Sammanfattning
Det ar viktigt fttr ett landsutveckling och viilstind att det finns bra och valfungerande
kommunikationer.Ett vagnatmed god standardAr ett av kommunikationssdtten.
I Sverige
finns statlig4 kommunalaoch enskildahur.udmdnsom ansvararftir byggnation,underhill
och skritselav v?igama.
I dennarapport har undersciktshur viighillning sker inom detaljplaneratomr6de.Huvudregeln
i PBL 6:26 (plan- och bygglagen)fitrutsatteratt det skall vara kommunal viighillning pi
aUmannaplatsersom gator,torg, parker,parkeringsplatseroch ging- och cykelviigar.
Undantagfrin regelnfir ske om det finns sa$kilda skAl.Detta sker friimst vid planeringav
nya bostadsomr6den,
industrier,eller om befintlig landsbygdsbebyggelse
skall detaljplaneras.
D6 fritidsbebyggelsep€rmanentashar mSngakommuner valt att tillata andravAghallare.
Till?impningenav PBL i huvudmannaskapsfragan
skiljer sig mellan olika kommuner och med
tiden.
Inom omriden som upprAttatsmed enskilt hwudmannaskap enligt iildre lagstiftning eller
PBL ar ansvaretregleratpa olika satt alltifren valfungerandegemensamhetsanliiggningar
med
aktiva samftillighetsfiireningar,
via olika former av lrivilliga sammanslutningar
till ingen
organiseradv?ighallningalls. Detta har ibland medfiirt problem nar lantmabrifiirrattningar
utliirts.
Syftet med rapporten var att undersdka vem som iir v?igh6llarei omriden inom detaljplan ftir
att se hur tillAmpningenav lagenblivit i kommunemasamt kommunensmotivering d6 annan
iin denne iir v?ighillare. Anledningen till defia ar afi det finns indikationer pi att kommunen
ibland inte ftiljer PBL och,/ellerdetaljplanema.Skillnadermellan olika kommunerhar
studerats.Till underlag i rapporten har tr€ kommuner i Skane lainvalts ut; Kristianstad,
Staffanstorpoch Vellinge.
Rapporten behandlar den lagstiftning som benir olika huvudmannaskapPBL, viiglagen,
anlaggningslagen
samt lag om fiirvaltning av samliilligheter.Dessutomhar byggnadslagen
frin 1947,iiverg6ngsreglertill PBL samt propositionenom fi;rslag till ny plan- och bygglag
fran 1985studerats.Eftersomdet finns problem med den nuvarandeplan- och bygglagenhar
en kommittd sett dver denna lag och ftireslagit foriindringar, bland annat betr?ifiandehur
vii.ghdllningkan ske.Detta har ocksabehandlatsi rapporten.
En omfattandeundersdkninggjordesav kommunemamed intervjuer med dessrepresentanter
och inventeringav planer.Syftet med intervjuemavar att fi en bild av synsiittenhur planer
uppdttas och tillampas.Resultatetvisadeatt det finns skillnaderhur lagentolkas,planer
upprattas och i vilken omfattning enskilt huvudmannaskapforekommer samt hur dessa
motiveras. I kommunema fiirekommer fl€ra t)p€r av planer, avstyckningsplaner,
byggnadsplaneq stadsplanerlrin den ?ildre lagstiftningen och detaljplaner som antagits enligt
PBL. Stadsplanerliirutsattekommunalt ansvar{iir viighallningenoch i samtligafall
upprafihellsdetta.Inom avstycknings-och byggnadsplanerinnebari regel att enskilt
huvudmannaskapskulle finnas, men i Staffanstorp har kommunen i de stdrre tatortema tagit
pi sig ansvaretlbr viigh6llningeninom dessaplaner.SedanPBL traddeikaft finns bara
detaljplanersom reglerarmarkanviindning.De flesta detaljplanersom antashar kommunal
v?ighillning men tendensenAr att det blir vanligaremed enskild huvudmaneller att det endast
blir kvartersmark.Det finns flera orsakertill val av enskild huvudmaneller kvartersmark.De
vanligastear ekonomiskaeller organisatodska,men :iven lokala fiaditioner har betydelse.
Intervjuer med enskildavaghellaregenomftirdesocksafitr att fa synpunkterpa derasroll som
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vaghallare.overlag var de positiva till enskild vaghillning och ville inte att kommunentog
6ver, hots att det finns ett fledal problem.
Rappodenvisar att det finns problem med dagensutfomning av plan- och bygglagenmed
avJelnde pi huvudmannaskapet, ftamftirallt hur 6:26 ar utformad. Lagen ?irotydlig hur
siirskilda sk?il skall anges eller vad det innebar, ner annan an kommunen ar huvudman,
eftersomdet inte finns tydliga regler eller bestammelser.Detta inneb?iratt intentionemamed
PBL inte uppfylls di kommuner kan antaplaner med enskild huvudmanpi allmannaplatser
eller kvartersmark. Anledningen ar att kommunema ofta vill slippa undan ansvaret liir
v?ighillningen.Otydligheteni PBL har innebudt att motiveringamafiir sarskilt skal blivit
mycket bristf?illiga om de aiverhuvudtagetfinns nigra Med en tydligare lagstiftning om val av
huvudman och hur fordelning sker skulle konsekvensema ftir kommun, staten, fastighets?igare
och vaghallare bli tydligare och medfora f;irre komplicerade situationer niir planema vuffIit
laga kraft.
Vidare i rapporlenhar ekonomiskakonsekvenseroch ansvars{ijrhillandenbehandlatssom
berdr vaghalhing fttr statliga, kommunala och enskilda viigar' Beroende pE var och hur
viighillningen iir organiserad och finansierad varierar forutsatningama hos de olika
vAthallama. Detta medfor aft vagnatets standard kan variera beroendepi vem som iir
v?ish6llare.
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