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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-02-21 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och  

Christer Silfverberg samt justitierådet Anders Eka 

 

En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring 

 

Enligt en lagrådsremiss den 8 februari 2018 har regeringen  

(Miljö- och energidepartementet) beslutat inhämta Lagrådets  

yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  

Christoffer Sheats. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

3 kap. 5 §  

 

I 2 kap. 5 § första stycket 5 ställs krav att vid bl.a. planläggning 

lokalisera bebyggelse och byggnadsverk till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och 

erosion. Enligt 3 kap. 4 § ska kommunen i översiktsplanen redovisa 

hur bl.a. detta allmänna intresse kommer att tillgodoses.  
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De nämnda bestämmelserna avser inte den byggda miljön vilket 

däremot den nu aktuella paragrafen gör. Enligt punkt 7 ska av 

”översiktsplanen … framgå kommunens syn på risken för skador på 

den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion 

som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 

upphöra.”  

 

Av den föreslagna lagtexten och författningskommentaren följer  

inte tydligt att de framtida skador som avses inte tar sikte på sådant 

som kan hänföras till redan inträffade klimatrelaterade översväm- 

ningar m.m. utan till – som det uttrycks i den allmänna motiveringen 

– ”klimateffekter som kan förväntas uppstå i närtid … (och) 

klimateffekter som kan förväntas i ett längre perspektiv.” 

 

Lagrådet föreslår att orden ”till följd av” ersätts med ”som kan följa 

av” för att markera att bestämmelsen är på detta sätt framåtsyftande.    

 

9 kap. 12 § 

 

Vid föredragningen har, med utgångspunkt i alternativ som 

föredraganden tagit fram, diskuterats formuleringar av lagtexten som 

närmare följer den nuvarande lydelsen av paragrafen liksom av 

övriga bestämmelser om marklov (9 kap. 11 och 13 §§). En sådan 

anpassning uppnås om lagtexten ges följande lydelse. 

 
Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen, för  

1. trädfällning, 
2. skogsplantering, och 
3. markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 

 
Trots första stycket 3 krävs det inte marklov för åtgärder för att anlägga 
gata, väg eller järnväg på mark som enligt detaljplan får användas för det 
ändamålet. 
 
 
 


