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RÄTTSKYDD VID MARKPLANERING

Av  +professor JORMA PIETILÄ, Finland

„Stugan fick man bygga helt efter egen smak; på längden, på
tvären, på snedden; av stock, av bräder, av papp, sågspån, tegel,
betong; måla den randig om så var; skarva i, höja, göra girar,
stolpar, trappor, broar, gavlar .. .
Och gjorde man det kanske inte? Jodå! Där frågade ingen efter
byggnadsritningar, arbetsplan, kostnadsberäkning, arkitekt, bygg-
mästare, byggare — tvärs av bara och in i väggen med den. Liksom
fåglarna vet hur de ska bygga sina bon visste Pispalakarlarna
hur det går till att åstadkomma en Skaparens klosslek högt uppe
på en moränås." (Lauri Viita, Morån).

1. Markägaren contra lagstiftaren. Ovan citerade skönlitterära
beskrivning av byggandet i staden Tammerfors' nuvarande stads-
del Pispala under den ekonomiska liberalismens glansperiod, d. v. s.
under slutet av det förra och under början av det innevarande
seklet berättar för oss, hur fri individen i dessa angelägenheter var i
sitt förhållande till staten och kommunen. Mot den behövde han
sannerligen inte på den tiden något rättskydd. Detta av den
enkla orsaken, att staten och kommunen enligt dågällande lag-
stiftning inte hade kompetens att bestämma inom landskommuns
område — Pispala hörde på den tiden till en landskommun — var
man byggde, vad man byggde och hur man byggde. Också på stads-
och köpingskommunernas områden var denna kompetens jämförd
med motsvarande kompetens nuförtiden ringa och grundade sig i
hög grad på att städerna och köpingarna då ägde den innanför
sina gränser belägna marken, med undantag av stadsplaneområdet.

Som ett resultat av utvecklingen under det innevarande seklet
har markägarens och markinnehavarens frihet att använda sin mark



4 Jorma Pietilä

på ett långtgående sätt begränsats med hjälp av planläggningslag-
stiftningen icke endast medelst planläggningsbestämmelser utan ock-
så genom att möjliggöra utfärdandet av byggnads- och andra mark-
användningsförbud i avsikt att underlätta planeringen redan före
planens ikraftträdande. Jämfört med friheten under liberalismens
glansperiod har man idag kommit till en annan och motsatt ytter-
lighet: då det är fråga om markens ekonomiskt sett effektivaste
användningsformer, t. ex. byggandet, har markägarens användnings-
frihet ändrats till användningsbundenhet, som kontrolleras av plan-
läggningsbyråkratin. Det är alltså inget under, att som följdföre-
teelse av en sådan utveckling frågan om markägarens och mark-
innehavarens rättskydd vid planeringen har blivit en aktuell och
central fråga i den nutida mark- och planläggningspolitiska de-
batten.

I denna debatt användes uttrycket ,,rättskydd" i en något vidare
betydelse än vad den strikt dogmatiska rättsvetenskapens teori
egentligen skulle tillåta. Detta beror på det nära samband, som
råder mellan å ena sidan på planläggningslagarna grundade mark-
användningsförbud och planläggningsbestämmelser och å andra
sidan de sk. medborgarnas allmänna rättigheter gällande egendoms-
skydd i vissa nordiska grundlagar, t. ex. i Danmark „Ejendomsrett-
en er ukrænkelig" och i Finland ,,Varje finsk medborgare vare
tryggad enligt lag till . . . gods". I fråga om denna relation gäller
debatten planläggningslagarnas innehåll i följande avseende: Hur
långtgående begränsningar kan man i stöd av dem pålägga mark-
ägarna och markinnehavarna i form av markanvändningsförbud
och planläggningsbestämmelser utan att råka i konflikt med den
nämnda allmänna rättigheten som garanteras medborgaren enligt
grundlagen. Det är således kort sagt fråga om markägandets och
markägarnas grundlagsskydd vid planläggningen.

Konflikten mellan de på planläggningsbestämmelserna grundade
begränsningarna av användningsfriheten och markägandets grund-
lagsskydd har enligt de i de nordiska länderna gällande planlägg-
ningslagarna lösts på ungefär likartade grunder, nämligen genom
att förplikta den kommun, som genomför planen — i vissa fall
staten — att inlösa sådana i planen ingående områden, som mark-
ägaren inte p. g. a. planebestämmelserna kan utnyttja på ett sätt
som bereder honom skälig nytta. Ur rättsdogmatisk synpunkt har
den ifrågavarande konflikten sålunda lösts utgående från expro-
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priationsideologin: Sådana på planen grundade begränsningar av
användningsfriheten p. g. a. vilka markägaren inte kan tillgodogöra
sig sin mark på ett sätt som bereder skälig nytta, har jämställts
med expropriation. I Mellan-Europa användes för sådan använd-
ningsbegränsning benämningen materiell expropriation — träffande
benämning, som emellertid inte nämnvärt spritt sig till de nor-
diska länderna. De områden, som markägaren inte p. g. a. plane-
bestämmelserna kan benyttja på ett sätt som bereder skälig nytta,
är oftast sådana, som planens genomförare, alltså i allmänhet kom-
munen, kan förvärva i stöd av vanlig formell expropriation. Då
man talar om kommunens förpliktelse att på markägarens yrkande
inlösa här avsett område, är det rättsdogmatiskt sett fråga om att
omändra en mot markägaren riktad materiell expropriation till en
formell expropriation genom att medgiva förutom kommunen också
markägaren expropriationskompetens d. v. s. befogenhet att ansöka
om verkställighet av expropriation, som avser den egna jordegen-
domen.

Bägge ovan beskrivna former av expropriationskompetens har
funktionellt sett sin egen uppgift: Kommunens expropriationskom-
petens, tryggandet av planens genomförande och markägarens ex-
propriationskompetens, lösandet av den konflikt, som kan uppstå
mellan en planebestämmelse och egendomens grundlagsskydd. Av
denna funktionella diskrepans följer, att kommunens och mark-
ägarens expropriationskompetens enligt alla nordiska länders plan-
läggningslagar är beroende av olika förutsättningar. Förutsättnin-
garna för markägarens expropriationskompetens är i allmänhet
bestämda enligt de krav, som grundstadgandet om egendomsskyddet
i vederbörande grundlag anses kräva. I Finland anses sådana normer,
som förhindrar en traditionell, skälig och förnuftig användning
av marken strida mot detta grundstadgande. I Danmark är mot-
svarande situation med tanke speciellt på planebestämmelser för-
handen, då „vedkommende ejer . . . . afskæres fra en efter ejen-
dommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed økonomisk rimelig
og forsvarlig udnyttelse af arealet, svarende til den af andre til-
stødende eller omliggende arealer faktisk stedfindende udnyttelse".

I det föregående har också nämnts vissa markanvändningsförbud,
som kan givas för tryggandet av planläggningens genomförande.
Dessa förbud gäller vanligen uppförande av bestående byggnader
på område, som man har beslutat planlägga samt grävning, spräng-
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ning, utjämning, fyllning, trädfällning eller härmed jämförbara
åtgärder på detta område, ifall arbetena eller åtgärderna är sådana,
att de kan försvåra planläggningen eller förstöra landskapsbilden.
Då man utgående från temat markägaren contra lagstiftaren gran-
skar dylika markanvändningsförbud, kan man konstatera, att de
inte i någon nordisk planläggningslag har ansetts utgöra materiell
expropriation. Markägaren kan således inte förplikta kommunen
att inlösa ett område, som blivit belastat med markanvändningsför-
bud p. g. a. planens uppgörande. En sådan lagstiftarens ställning
beror av lätt förstådda skäl på, att markanvändningsförbuden är
tidsbundna och att de inte av den orsaken anses frånta ägaren möj-
ligheten att använda jorden ,,för traditionellt, skäligt och förnuftigt
bruk" — för att använda ett finskt uttryckssätt.

Åtminstone i Finland är det emellertid mycket vanligt, att mark-
användningsförbudet är i kraft över tio år utan att man under
denna tid uppnår klarhet beträffande det ändamål för vilket marken
enligt den tilltänkte planen kommer att användas. Det är inte ens
klart, huruvida ifrågavarande område alls skall planläggas. Någon
inlösnings- eller ersättningsskyldighet för kommunen uppstår inte
heller i det fallet, att markägarens undantagstillståndsansökan att
få bygga avslås. Ett sådant sakläge kan ofta de facto frånta ifråga-
varande mark hela bytesvärdet. Lagstiftarens inställning till mark-
ägarens grundlagsskydd präglas således åtminstone i Finland av ett
slags dubbelmoral: å ena sidan innehåller byggnadslagen stadgan-
den, vilka avser att avstyra en materiell expropriation, som i form
av planebestämmelser riktas mot markägare och å andra sidan til-
lätes i samma byggnadslag ett kringgående av dessa stadganden
genom oändliga eller åtminstone orimligt långvariga markanvänd-
ningsförbud från planläggningsbyråkratins sida.

2. Markägaren contra planläggningsbyråkratin. Om markägarens
rättskydd — eller annan persons rättskydd, som har rätt til markens
realekonomiska användning — talar man också då det är fråga om
hans förhållande till de personer i tjänste- eller förtroendemanna-
ställning, till vilkas uppgifter planeförslagets uppgörande, anta-
gande, fastställande och genomförande hör. För denna tjänste- och
förtroendemannagrupp använder jag benämningen planläggnings-
byråkratin. I den nutida planläggningsverksamheten kan tydligt
skönjas det i rubriken nämnda motsatsförhållandet markägaren
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contra planläggningsbyråkratin. Den sistnämnda kräver i plane-
ringseffektivitetens namn rätt fria händer att i planerna bestämma
om markens användning t. o. m. i minsta detalj. Den förstnämnda
kräver å sin sida med åberopande av rättskyddssynpunkter ett
bindande av planebestämmelsernas innehåll vid ett sådant rekvisit,
att han inom ramen för det användningssyfte, som angivits i planen,
bibehåller en skälig handlingsfrihet visavi sin mark.

I rättsdogmatiken förekommer motsvarande frågeställning i föl-
jande form: I vilken mån bör man vid uppgörandet av planen
följa bunden eller laglighetsprövning och i vilken mån fri eller
ändamålsenlighetsprövning?

Skillnaden mellan bunden och fri prövning i förvaltningen i
allmänhet kan granskas ur flera skilda synvinklar. Då man granskar
den utgående från beteendenormernas rekvisit, hör till området för
bunden eller laglighetsprövning avgörandet av frågan, huruvida i
ett konkret fall de fakta, som motsvarar rekvisitets skilda kriterier,
är för handen eller inte. Om normens innehåll utvisar, att besluts-
fattaren får beakta också andra fakta än de, som motsvarar de i
normens rekvisit ingående kriterierna, då hör avgörandet till denna
del till området för fri eller ändamålsenlighetsprövning. Erfaren-
heten visar, att planläggningsbyråkratin strävar att medverka till
uppkomsten av sådana i planläggningslagarna ingående normer be-
träffande planebestämmelsernas innehåll, vilkas rekvisit är så snävt
som möjligt och i vilka tillätes, att också andra fakta än sådana,
som motsvarer dessa snäva kriterier, beaktas vid normens använd-
ning. På motsvarande sätt strävar man att tolka de stadganden i
planläggningslagarna, som reglerar planebestämmelsernas innehåll,
så, att de kan avgöras efter fri prövning, m. a. o. att planebestäm-
melsernas innehåll skulle vara föremål för fri prövning i den mån
innehållet inte är bundet genom ett i normen medtaget rekvisit.
Till saken hör, att markägarnas strävanden är helt motsatta.

Under sådana förhållanden är det förstås intressant att erhålla
svar på frågan hur vardera parten har lyckats i sina strävanden, då
saken granskas utgående från de gällande planläggningslagarna i
de nordiska länderna. Då man fördjupar sig i de normer i plan-
läggningslagarna, i stöd av vilka man kan bestämma om markens
allmänna användningssyfte, konstaterar man, att de alla innehåller
sådana förteckningar över användningssyftena, som rätt långt binder
planeraren och sålunda skyddar markägaren från ett godtyckligt
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bestämmande av användningssyftet. Sådant skedde på 1960-talet
åtminstone i Finland, då man började tolka byggnadslagen så, att
man i landskommunernas detaljplaner ansåg sig kunna på ett för
markägaren bindande sätt anvisa jordbruksområden. Efter det
Högsta förvaltningsdomstolen i ett prejudikat ansett en sådan an-
visning vara lagstridig, ändrades lagen så, att i landskommunernas
byggnadsplaner uttryckligen tillätes, att områden anvisas inte endast
för jordbruk utan också för skogsbruk. Genom denna ändring
gjordes byggande för annat ändamål än för jord- och skogsbruk på
för dessa ändamål avsedda områden beroende av dispens, som an-
söktes hos planläggningsbyråkratin. Beviljandet av ett sådant till-
stånd anses höra till området för förvaltning med fri prövning.

Vad däremot beträffar bestämmandet av hur ett tillåtet använd-
ningsändamål får förverkligas konstaterar man, att markägaren är
i ett ganska hjälplöst läge. T. ex. i Sveriges byggnadslag lyder
stadgandet om denna fråga i sin allmänna avfattning sålunda:
„Stadsplan skall ock innehålla de ytterligare bestämmelser angående
områdenas bebyggande eller användning i övrigt, som finnas er-
forderliga." Detta stadgande innehåller två kriterier, nämligen

a) att planebestämmelsen gäller byggande eller annan använd-
ning av området,

b) att planebestämmelsen är erforderlig.

Huruvida de fakta, som motsvarar dessa kriterier, är förhanden
eller inte avgöres medelst laglighetsprövning. I Finland är mark-
ägarens rättskydd i detta avseende ordnat på ett något effektivare
sätt, ett sätt, som beaktar synpunkter, vilka anknyter till avvärjandet
av den materiella expropriationen. Den generalklausul som gäller
stadsplanebestämmelser är visserligen i Finland lika allmänt av-
fattad som i Sverige, men enligt den finska byggnadslagen är inte
en sådan stadsplanebestämmelse tillåten, som pålägger markägaren
oskäliga begränsningar, vilka kan undvikas utan att väsentligt
åsidosätta de krav, som bör ställas på stadsplanen, alltså utan att
väsentligt åsidosätta stadsplanens socialfunktioner.

Sådana allmänt avfattade stadganden, enligt vilka planen bör
innehålla förutom användningsändamålsbestämmelser sådana öv-
riga bestämmelser om byggande och annan användning av området
och vilka anses vara nödvändiga, m. a. o. som planläggningsbyrå-
kratin anser vara nödvändiga, ger upphov till ett omfattande juri-
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diskt problemkomplex. En jurist är tvungen att söka svar på t. ex.
följande frågor: Vilket är byggnadslagstiftningens förhållande till
sådana normer i övriga lagar, som innehåller eller i stöd av vilka
man kan giva bestämmelser om byggandet eller byggnadens an-
vändning? Då det är fråga om placering av t. ex. brännvinsbutik,
apotek eller härbärgerings- och förplägningsrörelse, tillhör då be-
stämmanderätten i detta avseende planläggningsbyråkratin eller den
instans, som enligt lagstiftningen beträffande idkande av alkohol-
försäljning och utskänkning, apoteksrörelse eller härbärgerings- och
förplägningsrörelse är behörig att bestämma om nämnda inrättnin-
gars placering? Vilket är förhållandet mellan planebestämmelserna
och principen om näringsfrihet? Harmonierar en planebestämmelse
med den i lagen uttalade principen om näringsfrihet, om i be-
stämmelsen förbjudes att i en affärsbyggnad placera t. ex. en livs-
medelsaffär, järnaffär, möbelaffär, frisörsalong, raksalong, sport-
affär, advokatbyrå, bingohall eller att i byggnaden utöva annan
enligt lagen fri näring eller fritt yrke?

Dessa viktiga och på markägarens rättskydd väsentligt inverkande
frågor har vid stiftandet av de nordiska planläggningslagarna full-
ständigt åsidosatts. I dessa lagar kan man inte finna ens en hänvis-
ning till att planebestämmelse inte får vara i konflikt med i andra
lagar förekommande normer. Ett sådant stadgande har jag första
gången funnit i det i Danmark senaste år publicerade förslaget
till lag om kommunal planläggning.

3. Den kontradiktoriska principen vid planeringen. Tillämpad
i samband med planläggningsförfarandet innebär denna princip,
att planen inte får fastställas förrän alla de personer, som berörs
av planen, har beretts tillfälle att erhålla kännedom om planeför-
slagets innehåll och med anledning av planen framställa sina an-
märkningar och krav tilsammans med motiveringar och bevis. De
synpunkter utgående från vilka det är ändamålsenligt att utreda
den kontradiktoriska principens fullföljdsgrad, är såvitt jag kan se
följande: Vem anses vara sakägare? I vilket skede av planläggnings-
förfarandet bereds tillfälle att framställa anmärkningar och krav?
Hur gives planeförslagets innehåll sakägarna tillkänna? Vilka sak-
ägare gives i anledning av ärendet enskild delgivning?

I fråga om de ur sakägarens synpunkt viktigaste planerna, d. v. s.
detaljplanerna har partsställningen i samtliga nordiska länder ord-
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nats på en anmärkningsvärt bred bas. Partstalan gives utgående
från enskild rätt alla sådana personer, som har en på ett speciellt
fång grundad rätt med förmögenhetsvärde till det planlagda om-
rådet och som påstår, att planläggningen berör denna hans rätt.
Markägare, servitutsinnehavare, innehavare av jordlegorätt och
övriga bruksrättigheter, innehavare av rätt till skogsavverkning och
rätt att taga material ur jorden samt panthavare, vars rätt hänför
sig till planeområde eller del därav, kan således, då de i stöd av
enskild rätt framställer ovannämnda invändningar, stå i sakägar-
ställning. Sakägare kan också vara innehavare av på byggnad riktad
huslegorätt åtminstone i det fallet, att byggnaden underkastas ex-
propriation i fall planeförslaget antages, fastställes och bringas i
kraft.

Den i Finland gällande byggnadsförordningen avviker från mot-
svarande lagar i de andra nordiska länderna i det avseendet, att i
den har stadgats som planläggarens uttryckliga förpliktelse att för-
anstalta sakägarnas hörande i planeringsförfarandets två skeden.
De markägare — alltså inte alla sakägare — vars fördel eller rätt
planen eventuellt berör, bör under uppgörandet av planen beredas
tillfälle att, i den mån det anses nödvändigt, uttala sin åsikt i saken.
I motsvarande svenska förordning förekommer likaledes ett stad-
gande, enligt vilket sakägares hörande redan i detta skede är möj-
ligt-

Med tanke på förverkligandet av den kontradiktoriska principen
ligger huvudvikten dock på det sakägares hörande, som sker efter
det planeförslaget har uppgjorts och vederbörande för genomför-
andet svarande kommunala nämnd har antagit det att offentligen
anslås. Alla nordiska länders planläggningslagar är överensstäm-
mande i det avseendet, att sakägarna beredes tillfälle att taga del
av planeförslagets innehåll och att framställa sina anmärkningar
och krav i anledning av förslaget genom att framlägga planeför-
slaget till allmänhetens påseende för en viss tid, genom att kungöra
framläggandet i den ordning kommunala tillkännagivanden i
vederbörande kommun skall offentliggöras och genom att i det
sammanhanget uppmana sakägarna att inom en viss tid framställa
sina anmärkningar och krav i anledning av förslaget. Om enskild
delgivning av framläggandet innehåller dessa lagar varierande be-
stämmelser. I Danmark skall enskild delgivning ske åt sådana mark-
ägare och panthavare, som berörs av förslaget och vars fång har
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antecknats i fastighetsboken, i Finland åt sådana ägare och inne-
havare av till planläggningsområdet hörande mark, som är bosatta
i andra kommuner, och i Sverige förutom åt alla markägare också
åt sådana innehavare av jordlego- och servitutsrättigheter, vilka är
kända och vilkas rättigheter hänför sig till planeområdet. I Norge
förekommer däremot enskild delgivning inte.

Det ovan anförda gäller som sådant endast detaljplaner. Också
i fråga om generalplaneförslag har den kontradiktoriska principen
förverkligats ungefär på samma sätt. Enskild delgivning sker dock
inte. I Sverige och Finland är den kontradiktoriska principen
gällande också i samband med regionplaneringen.

Denna redogörelse visar, att det preventiva rättsskyddets viktigaste
moment, nämligen den kontradiktoriska principen, i de nordiska
ländernas planläggningslagar i allmänhet förverkligats på ett sätt,
som tillfredsställer skäliga fordringar. Vissa tekniska förbättringar
är förstås möjliga; man kan t. ex. tänka sig att utveckla stadgandena
i en sådan riktning, att man vid uppgörandet av planens grund-
karta skulle utreda alla enskilda rättigheter som hänför sig till
planeområdet och verkställa enskild delgivning åt alla kända sak-
ägare. Med hjälp av moderna kopieringstekniska metoder är det
möjligt att till enskild delgivning bifoga ett sådant utdrag av plane-
förslaget, som utvisar hur planen inverkar på mottagarens — sakä-
garens rättigheter.

Den problematik, som gäller den kontradiktoriska principens
förverkligande vid planeringen, förekommer också i andra samman-
hang än i det egentliga planläggningsförfarandet, nämligen i sam-
band med antagandet, fastställandet och genomförandet av de
byggnads- och andra markanvändningsförbud, som ges för plan-
läggningens genomförande. Ett sådant markanvändningsförbud ges
i allmänhet så, att kommunalfullmäktige inlämnar en ansökan i
saken till behörig statlig myndighet. T. ex. i Danmarks byggnads-
lag stadgas om detta på följande sätt: „Efter begæring af en kom-
munalbestyrelse, som er i færd med at udarbejde en by- eller mark-
plan, kan boligministeriet nedlægge forbud imod, at en ejendom,
der kan ventes at blive omfattet af planen, anvendes eller rådes
over på en måde, der må antages at komme i strid med planen.
Sådant forbud kan kun nedlægges for et tidsrum af eet år og kan
ikke uden byplannævnets samtykke nedlægges mere end een gang/'
Förbundet med meddelandet om anslåendet av planeförslaget är



12 Jorma Pietilä

också markanvändningsförbud, enligt vilket byggande och annan
markanvändning i strid med planeförslaget inte är tillåtet. Detta
förbud är i kraft ett år och det kan förlängas med endast 6 månader.
Då fråga är om egentliga detaljplaner är ett motsvarande mark-
användningsförbud i Finland förknippat redan med kommunal-
fullmäktiges planläggningsbeslut d. v. s. med det beslut enligt vilket
man bör påbörja uppgörandet av detaljplan för ett visst område
av kommunen. Det med planläggningsbeslutet förknippade mark-
användningsförbudet är gällande tills planen har bragts i kraft,
dock högst i två år, men inrikesministeriet eller länsstyrelsen är
behöriga att förlänga förbudets giltighetstid med två år i sänder.
Någon övre gräns för förbudets giltighetstid har inte stadgats.

Vid godkännandet, fastställandet och genomförandet av mark-
användningsförbudet iakttages i inget nordiskt land den kontra-
diktoriska principen. Detta motiveras vanligen med att markan-
vändningsförbudets ikraftträdande är brådskande samt med för-
budets begränsade giltighetstid och tillfälliga karaktär. Då jag inte
känner förhållandena i de övriga nordiska länderna tillräckligt väl,
kan jag inte avgöra, huruvida en sådan motivering för deras del är
hållbar. Vad Finland beträffar är det svårt att längre anse mark-
användningsförbuden vara till sin verkliga karaktär tidsmässigt be-
gränsade och tillfälliga. Markanvändningsförbud, vilka är förknip-
pade med kommunalfullmäktiges planläggningsbeslut, har förlängts
så att de kan vara t. o. m. 20 år gamla utan att man har vidtagit
några åtgärder för uppgörande av planen. I Finland kan markan-
vändningsförbud bringas i kraft också för uppgörande av general-
plan. Förbudet ges av inrikesministeriet och är i kraft 5 år. För-
budets giltighetstid kan förlängas med högst 5 år åt gången. För
generalplan givna markanvändningsförbud, vilka omfattar kom-
munens hela område, finns talrikt i kraft. Man kan emellertid göra
den iakttagelsen, att generalplan för vilken markanvändningsför-
budet givits, aldrig tycks bli färdig. Huvudprincipen enligt Fin-
land byggnadslag är, att byggnadstillstånd i glesbebyggelse bör
givas, om ett visst rekvisit är för handen. Med hjälp av markanvänd-
ningsförbud har denna princip de facto omintetgjorts. Markanvänd-
ningsförbuden innebär faktiskt en omvänd princip: Byggnadstill-
stånd kan beviljas, ifall det överensstämmer med planläggningsbyrå-
kratins avsikter.

En sådan situation, att den kontradiktoriska principen inte iakt-
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tages vid utfärdande av markanvändningsförbud, innebär åtmins-
tone med utgångspunkt från rådande förhållande i Finland en
allvarlig brist i reglerandet av enskilda rättsinnehavares rättsskydd.
Situationen har med utvecklingen blivit till den grad märklig, att
rättsverkningarna av t. ex. för generalplan givet markanvändnings-
förbud är mycket kraftigare än vad i de flesta fall rättsverkningarna
av en fastställd slutlig generalplan skulle vara — ifall man någon-
gång skulle åstadkomma en sådan i någon kommun. Den kontra-
diktoriska principen iakttages dock endast vid genomförandet av
själva generalplaneförslaget, inte i samband med genomförandet
av „tillfälligt" markanvändningsförbud, trots att denna princip
skulla ha sin huvudsakliga betydelse just i det sistnämnda för-
farandet.

4. Om sakägares möjlighet att draga beslut om planebestäm-
melse eller markanvändningsförbud inför en oberoende domstol.
Som grund för denna fråga hänvisas först till det, som jag i sam-
band med temat markägare contra planläggningsbyråkratin anfört
om motsatsen mellan bunden eller laglighetsprövning och fri eller
ändamålsenlighetsprövning. Sakägarens möjligheter att draga ett
beslut om planebestämmelse eller markanvändningsförbud inför en
oberoende domstol kan enligt de i nordiska lagstiftningen allmän-
nast iakttagna principerna anses vara beroende av samma motsats-
förhållande: frågan om huruvida avgörandet motsvarar det i plan-
läggningslagens norm ingående rekvisit, på vilket avgörandet ba-
seras, m. a. o. frågan om huruvida de fakta är förhanden, som
motsvarar det i ifrågavarande lagrum förekommande rekvisit, hör
till området för laglighetsprövning och kan anhängiggöras vid
oberoende domstol, då däremot detta inte kan ske i fråga om den
del av samma avgörande, som skall avgöras med fri prövning.

För att återkomma till det av mig redan tidigare nämnda stad-
gandet i Sveriges planläggningslag: „Stadsplan skall ock innehålla
de ytterligare bestämmelser angående områdenas bebyggande eller
användning i övrigt, som finnas erforderliga" vore det i enlighet
med den ovan framförda ideologin, att planebestämmelse kunde
dragas inför oberoende domstol i den mån det är fråga om, huru-
vida den gäller byggande eller annan användning av området,
huruvida den är erforderlig och huruvida den harmonierar med
andra lagar eller i stöd av dem givna normer. I Sverige har man
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emellertid avstått från denna ideologi. Där är det inte längre möj-
ligt att draga frågan om planebestämmelsen, lika litet som mark-
användningsförbuds laglighet inför domstol. I Danmark, Finland
och Norge finns fortfarande den möjligheten. I Danmark och
Norge har denna möjlighet ordnats så, att sakägare är behörig vid
allmän domstol utföra talan om upphävande av planebestämmelse
eller markanvändningsförbud. I Finland kan ett motsvarande
ärende inte drivas i form av talan, utan sålunda, att sakägaren är
behörig att på laglighetsgrunder hos Högsta förvaltningsdomstolen,
som är en oberoende domstol, söka ändring i beslutet fattat av den
myndighet, som fastställt planebestämmelsen.

Av det som jag framfört om laglighets- och ändamålsenlighets-
prövning och deras inverkan på sakägarnas möjlighet att draga
planebestämmelsens laglighet inför en oberoende domstol framgår,
att mellan omfattningen av rekvisitet i vederbörande planläggnings-
lagsnorm och ifrågavarande möjlighet råder en viss oföränderlig-
het. Denna oföränderlighet är sådan, att ju vidare och mångsidigare
normens rekvisit är, desto vidare blir också området för laglighets-
prövningen och sålunda sakägarens möjlighet att draga planebe-
stämmelsens laglighet inför domstol.

I skenet av denna oföränderlighet är det intressant att undersöka,
vilka möjligheter sakägaren har att draga markanvändningsförbud
inför oberoende domstol. Ett exempel från Norge: „Finner byg-
ningsrådet at et område bør reguleres eller omreguleres, kan rådet
bestemme at ejendommer innenfor området ikke må deles og
arbeid eller tiltak som nævnt i §§ 84 eller 93 (bestående konstruk-
tioner och inrättningar, byggnader) ikke settes i gang før regule-
ringspørsmålet er endelig avgjort." Då man fördjupar sig i detta
lagrums ordalydelse, kan man iakttaga, att det inte innehåller ett
enda sakligt kriterium som binder prövningen. Av detta följer, att
sakägare över huvud inte har möjlighet att kämpa mot ett sådant
markanvändningsförbud på laglighetsgrunder; man kan endast
diskutera huruvida markanvändningsförbudet är ändamålsenligt
eller inte.

Då ett markanvändningsförbud, som i Finland är fallet i fråga
om de viktigaste detaljplanerna, ansluter sig direkt till kommunal-
fullmäktiges planläggningsbeslut, torde inte heller frågan om för-
budets dragande inför en oberoende domstol uppstå. Vad ett sådant
markanvändningsförbud beträffar, som i Finland i stöd av inrikes-
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ministeriets beslut kan utfärdas för uppgörande av generalplan,
förekommer inte heller i vederbörande stadgande i byggnadslagen
ett enda kriterium som begränsar ministeriets prövningsfrihet. För
utförande av ett markanvändningsförbud är det tillräckligt, att
frågan om generalplanens uppgörande eller ändring har gjorts an-
hängig. Frågan om ett sådant markanvändningsförbuds laglighet
har dock en gång varit inför Högsta förvaltningsdomstolen för av-
görande. I detta avgörande ansåg Högsta förvaltningsdomstolen, att
markanvändningsförbud inte kunde utfärdas för uppgörande av
sådan generalplan, som man inte ämnade underställa inrikesmini-
steriet för fastställelse. Med en generalplan, som endast kommunal-
fullmäktige godkänt, sammankopplas inte enligt finsk lag begräns-
ningar, som gäller markens realekonomiska användning.

5. Rättsmedelssystemet. Vid regleringen av frågan om ändrings-
sökandet har principerna i de nordiska ländernas planläggnings-
lagar i förhållande till varandra i någon mån börjat divergera. I
Sverige är rättsmedelssystemet följande: I kommunalfullmäktiges
eller byggnadsnämnds beslut, som gäller antagande av plan, kan
ändring inte sökas. Detta beror på att beslutet om antagande bör
underställas länsstyrelsen för fastställelse. Det förutsattes, att läns-
styrelsen vid fattande av fastställelsebeslutet beaktar de anmärk-
ningar och krav, som sakägarna i samband med anslåendet i an-
ledning av planeförslaget framställt. I Länsstyrelsens fastställelse-
beslut får man söka ändring hos regeringen, vars beslut är slutligt.
Regeringen avgör besvären oberoende av om det i dem är fråga
om fastställelsebeslutets laglighet eller ändamålsenlighet; någon
möjlighet att draga frågans laglighet inför en oberoende domstol
finns inte. Över länsstyrelsens beslut, som gäller fastställelse av
temporärt markanvändningsförbud, kan man på samma sätt be-
svära sig hos regeringen.

I det danska och norska rättsmedelssystemet gäller, att av kom-
munalfullmäktige antagna detaljplaner underställes ifrågavarande
ministerium för fastställelse. Över ministeriets fastställelsebeslut
kan man inte besvära sig. På samma sätt som fallet är i Sverige
i fråga om länsstyrelsen förutsätter man också i Danmark och
Norge att stadfästelseinstansen, alltså vederbörligt ministerium, i
samband med avgörandet av fastställelsefrågan också avgör de av
sakägarna i anledning av det anslagna planeförslaget framställda

29
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anmärkningarna och kraven. I bägge länderna kan de frågor, som
avgöres medelst laglighetsprövning emellertid särskilt dragas inför
domstol. Då till den kommunala byggnadsnämndens kompetens i
Norge hör att besluta om vidtagandet av oväsentliga ändringar i
fastställd detaljplan, har sakägare givits behörighet att hos veder-
börande ministerium besvära sig över sådana ändringar. Också
utfärdandet av temporära byggnads- och andra markanvändnings-
förbud hör i Norge till den kommunala byggnadsnämndens kom-
petens. Över beslut om förbudet har sakägare besvärsrätt hos veder-
börande ministerium. I Danmark gives motsvarande förbud av
ministeriet. Över ministeriets förbudsbeslut har man inte besvärs-
rätt. I Danmark förekommer, såsom redan tidigare nämndes, ett
sådant temporärt markanvändningsförbud, som anknyter till det
anslagna detaljplansförslaget. Ej heller över detta markanvändnings-
förbud har man besvärsrätt, men nog över sådant beslut av kom-
munal myndighet varmed har förkastats sakägarens ansökan om
samtycke till en markanvändningsåtgärd som står i strid med för-
budet. Det finska motsvarande rättsmedelssystemet anknyter sig på
ett egenartat och ålderdomligt sätt till det allmänna rättsmedels-
systemet i kommunala ärenden. Trots att sakägare haft tillfälle att
framställa sina anmärkningar och krav i anledning av planeför-
slaget i samband med anslående och trots att dessa anmärkningar
och krav undersökes i samband med fastställelseförfarandet av veder-
börande myndighet — inrikesministeriet eller länsstyrelsen — har
sakägare besvärsrätt också över kommunalfullmäktiges beslut om
godkännandet oberoende av, huruvida han vid anslåendet har fram-
ställt anmärkningar mot planeförslaget eller ej. Besvärsinstans är
fastställelsemyndigheten och sakägaren kan grunda sitt besvär såväl
på laglighets- som ändamålsenlighetssynpunkter. Vid sidan av sak-
ägare, d. v. s. sådan person som gör gällande, att planer kränker
hans enskilda fördel och rätt, har varje medlem av kommunen rätt
att besvära sig över kommunalfullmäktiges beslut om antagande av
planen, om det är fråga om den laglighetsprövning underkastade
delen av beslutet, m. a. o., huruvida planebestämmelsens innehåll
motsvarar de kriterier, som enligt byggnadslagen eller på annan
grund begränsar planerarens prövningsrätt vid uppgörande av plane-
bestämmelserna. Över fastställelseinstansens, alltså länsstyrelsens
eller ministeriets, beslut har man besvärsrätt hos Högsta förvalt-
ningsdomstolen. Denna är emellertid behörig att pröva endast de
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yrkanden, som bör avgöras i stöd av laglighetsprövning. Om i
besvär har framställts yrkanden, som bör avgöras utgående från
ändamålsenlighetsprövning, bör Högsta förvaltningsdomstolen till
denna del avvisa besvär över ministeriets beslut och hänskjuta be-
svär över länsstyrelsens beslut till denna del till regeringens, m. a. o.
inrikesministeriets, avgörande. Också rättsmedelssystemet i samband
med temporära byggnads- och andra markanvändningsförbud an-
knyter i huvuddrag till det allmänna kommunala rättsmedels-
systemet. Av den orsaken får man inte besvära sig över kommunal-
fullmäktiges planläggningsbeslut d. v. s. över beslut, enligt vilket
en detaljplan skall uppgöras för ett bestämt område, emedan be-
slutet anses vara av endast förberedande natur. Över sådana kom-
munalfullmäktigebeslut har man inte rätt att anföra kommunal-
besvär. Så anser man saken vara, trots att till planläggningsbeslutets
genomförande anknyter ikraftträdandet av byggnads- och en del
andra markanvändningsförbud på det område, som planläggnings-
beslutet avser.

6. Dispenssystemet. Förverkligad som sådan skulle i synnerhet
systemet med temporära byggnads- och andra markanvändningsför-
bud förorsaka svåra störningar i byggnads- och annan effektivare
markanvändningsverksamhet. I alla nordiska länder har man också
parallellt med planebestämmelsernas och markanvändningsförbud-
ens normsystem utvecklat ett normsystem, som gäller beviljandet
av dispens. I stöd av detta systems normer är vissa myndigheter
behöriga att bevilja dispens från planebestämmelserna samt från
byggnads- och andra markanvändningsförbud.

Då man ur rättskyddssynpunkt utreder det till planläggningen
anknytande dispenssystemet, är det sakenligt, att rikta uppmärk-
samheten på frågan i vilken grad beslutet om dispens bör grundas
på laglighets- och i vilken grad på ändamålsenlighetsprövning. Så-
som jag tidigare försökt påvisa, beror svaret på denna fråga dels
på huruvida den norm, som utgör grunden för beviljandet av dis-
pens, tillåter att också andra än i den framförda rekvisitet mot-
svarande fakta lägges till grund för avgörandet av dispensansök-
ningen och dels på hur omfattande och mångsidigt detta rekvisit är.
Den första frågan i denna frågeställning besvarar man i alla nor-
diska länder jakande: vid avgörande av dispensansökningen kan
man förutom de fakta, som motsvarar rekvisitet i de normer som
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lägges till grund för avgörandet, beakta också andra fakta. Härvid
anser man i alla nordiska länder att dispensbeslutet till sin karaktär
är resultatet av dels bunden, dels fri prövning.

Frågan i frågeställningens andra del lyder: I hur hög grad är
dispensavgörandet bundet och i hur hög grad bör avgörandet
således grundas på laglighetsprövning. För att finna svar på denna
fråga är det skäl att undersöka vid hurudana rekvisit dispens-
avgörandet enligt de nordiska planläggnings- och byggnadslagarna
är bundet.

I Danmark lyder det ifrågavarande rekvisitet sålunda: „Når
vægtige grunde taler for at tillade en fravigelse af loven eller i
medfør af loven udfærdigede bestemmelser, og det skønnes foren-
ligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestem-
melser, kan . . . . en dispensation hertil meddeles/' I Finland fram-
lägges motsvarande kriterier genom att i fråga om dispens vid tät-
bebyggelse använda uttrycket ,,på synnerliga skäl" och i fråga om
andra dispenser uttrycket „därest denna (nämligen dispensen) icke
befinnes medföra betydande olägenhet för genomförande av plan-
läggning eller annan reglering av bosättningen". I Norge inne-
håller motsvarande rekvisit följande kriterier: ,,Når særlige grunner
foreligger" och „kan bare gis når søknaden er anbefalt av bygnings-
rådet, eller av formanskapet dersom søkeren eller et mindretall i
bygningsrådet har krevd bygningsrådets vedtak brakt inn for for-
manskapet." I Sverige förekommer t. ex. följande rekvisit: „när
särskilda skäl äro därtill och generalplanens syfte icke motverkas",
„såvida byggnadsnämnden tillstyrkt åtgärder och det tillämpade
byggnadsföretaget ej avsevärt försvårar markens användning för det
i planen avsedda ändamålet" och „såvitt generalplanens genom-
förande icke försvåras". I den svenska byggnadslagen förekommer
en längregående differentiering av rekvisiten än i de övriga nor-
diska länderna. Likaså förekommer i Sverige också sådant förfarande,
att då länsstyrelsen ger dispens fastställer regeringen de rekvisit,
som bestämmer när dispens bör beviljas eller kan beviljas. En
granskning av rekvisiten ger alltså som resultat, att man i Danmark,
Finland och Norge har strävat att binda den delen av dispens-
beslutet, som avgöres med stöd av laglighetsprövning vid få och
schematiskt uttryckta kriterier. De rekvisit, som påträffas i Sverige,
har man däremot försökt differentiera i enlighet med dispensan-
sökningens art och också i övrigt utforma mera mångsidigt.
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Gränsdragningen mellan laglighets- och ändamålsenlighetspröv-
ning innebär, då fråga är om dispensbeslut, att ansökningen i stöd
av på ändamålsenlighetsprövning baserade reella orsaker kan för-
kastas också i det fallet, att de rättsliga förutsättningarna för be-
viljandet av dispensen d. v. s. de fakta, som motsvarar rekvisitet i
vederbörande dispensnorm, befunnes vara för handen. I Finland
kan man ännu från år 1970 finna skolexempel på hurudant ett
beslut av detta slag inte skulle få vara. Hos en länsstyrelse hade
ansökts om dispens med anledning av ett tätbebyggelseförbud och
byggnadsförbud givet för uppgörande av generalplan. Länsstyrelsen
uttalade i sitt beslut, att sökanden visserligen hade anfört synner-
liga skäl som stöd för sin ansökan (den lagliga förutsättningen för
dispens med anledning av tätbebyggelseförbud) och att ifråga-
varande byggande inte medförde betydande olägenheter för genom-
förande av planläggningen eller för annan reglering av bosättningar
(den lagliga förutsättningen för dispens med anledning av byggnads-
förbud) men, då byggandet inte utgående från de till buds stående
handlingarna kunde anses vara ändamålsenligt, förkastade läns-
styrelsen ansökan. Inga reella fakta redovisades för i beslutet. Jag
föreställer mig, att den som ansökte om tillståndet blev tämligen
konfunderad, då han i sin hand fick beslutet, ur vilket han kunde
läsa, att han framfört synnerliga skäl som stöd för sin ansökan och
att det tilltänkta byggandet inte medförde betydande olägenheter
för planläggningens genomförande eller för annan reglering av be-
byggelsen, men att godkännandet av ansökan ändå inte ansågs ända-
målsenligt. Till saken hör, att länsstyrelsens avgörande baserade
sig på utlåtanden av vederbörande planläggningsbyråkrati. Då
ärendet kommit till Högsta förvaltningsdomstolen för behandling
och man begynte utreda, vilka de reella fakta var, som hade lett
till avslag, var man tvungen att konstatera, att sådana överhuvud-
taget inte fanns. Planläggningsbyråkratin och länsstyrelsens före-
dragande hade opererat med motsättningen mellan laglighets- och
ändamålsenlighetsprövning utan att de facto förstå vad det egent-
ligen var fråga om.

Ändamålsenlighetsprövningen är i det avseende sekundär, att den
kan tillämpas endast då de fakta vilka motsvarar det rekvisit, som
skall utgöra grunden för laglighetsprövningen, befinnes vara för-
handen. En motsvarande omvänd regel är inte möjlig: Dispens kan
inte beviljas på basen av ändamålsenlighetsprövning, ifall inte de
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lagliga förutsättningarna är förhanden. Ett dispensavgörande är
dock inte till sin karaktär „svartvitt", d. v. s. antingen godkännande
eller förkastande. De på ändamålsenlighetssynpunkter baserade
hindren för ett godkännande avgörande kan ofta avlägsnas genom
att förse ett sådant avgörande med s.k. villkor. Sådana villkors-
klausuler är inte villkor i samma mening som de villkorsbegrepp,
som förekommer i privaträtten. Emedan också ett beslut om dispens
är en rättsnorm, nämligen subjektivt sett en generell norm, som
territoriellt gäller en viss byggnadsplats, så bör villkorsklausulen
förstås som ett med dispensbeslut skapat kriterium, som hör till den
generella normens rekvisit.

Då dispensbeslutet gäller beviljandet av undantag från byggnads-
eller annat markanvändningsförbud, är det fråga om uppställandet
av en med planebestämmelse jämförbar norm. Emedan det upp-
ställda villkoret är ett kriterium som hör till denna norm, har den
samma betydelse som t. ex. en stadsplanebestämmelses planesats
(Planebestämmelse = planetecken + planesats). Om man alltså i
Finland ansökt om dispens p. g. a. byggnadsförbud, som är i kraft
för att kommunalfullmäktige beslutat, att visst område skall förses
med stadsplan, så bör dispensvillkoren gälla byggande eller annan
användning av stadsplaneområdet och vara därför nödvändiga. Man
får inte i dem gentemot en enskild markägare uppställa oskäliga
begränsningar, som man kan undvika utan att väsentligt åsidosätta
på stadsplanen ställda krav. Alla dessa frågor avgöres genom laglig-
hetsprövning och kan dragas inför Högsta förvaltningsdomstolen.
Av detta inser man, att också bestämmandet av villkoren för dis-
pensbesluten hör dels till området för den bundna, dels till området
för den fria prövningen inom förvaltningsverksamheten.

7. Rättskyddet vid planeringen och den s.k. närdemokratin. Ett
modepåstående i den moderna samhällsdebatten lyder ungefär så-
lunda: „Varje medborgare bör ha rätt att deltaga i den samhälleliga
beslutsprocess, som berör honom själv." Ur detta allmänna på-
stående har man härlett bl. a. följande korolarium: ,,Var och en
bör ha rätt att deltaga i fattande av sådana samhälleliga beslut, som
berör utformningen av hans livsmiljö." Då planeringen är en av de
faktorer, som inverkar på utformningen av människans livsmiljö,
har man med hänsyftning på dessa paroller framställt krav på ut-
vecklandet av stadgandena beträffande planläggningsförfarandet i
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sådan riktning, att närdemokratin blir förverkligad på planerings-
verksamhetens område. Det är därför intressant att försöka utreda,
huruvida och på vilket sätt man i den nordiska planläggningslag-
stiftningen strävat att förverkliga de av närdemokratin ställda
kraven. Vidare är det skäl att behandla frågan, vilket förhållandet
är mellan förverkligandet av närdemokratin och rättskyddet vid
planeringsförfarandet.

Kravet på närdemokrati kan för det första uppfattas så, att varje
medborgare, vars livsmiljö planläggningen utformar, bör ha rätt
att framföra sina åsikter i saken och att få dem behandlade i sam-
band med ett eller flera skeden av planläggningsprocessen. Talan,
som detta skulle innebära, kan man förse med den juridiska eti-
ketten „actio popularis". Den finska byggnadslagens stadganden,
som gäller den vid planeförslagets anslående förekommande rätten
att göra anmärkningar, tillåter inte någon actio popularis-tolkning.
Ordalydelserna i de motsvarande stadgandena i de danska, norska
och svenska planläggnings- och byggnadslagarna förefaller emeller-
tid att godkänna en sådan tolkning, ty i dem namnes ingenting om
i hurudan ställning varande subjekt är berättigade att framställa
anmärkningar. Åtminstone i Danmark anser man, att alla och envar
har rätt till att framställa sina anmärkningar och krav med anled-
ning av planeförslaget. Det är vanligt, att anmärkningar baseras på
faktiska ekonomiska intressen. Nuförtiden begrundar man ofta sina
ändringsförslag också på ,,ideella" hänsyn.

En actio popularis, som förutsattes av en närdemokrati uppfattad
på detta sätt, skulle knappast ha någon betydelse i Finland. Erfaren-
heten tycks visa, att genomsnittsmänniskan inte är så intresserad av
utformningen av sin livsmiljö som det vanligen påstås. Det före-
faller således som om de problem, man med hjälp av en sålunda
uppfattad närdemokrati försöker lösa, är skenbara.

Kravet på närdemokrati kan emellertid uppfattas också så, att
medborgarna bör genom sina av samhällets beslutsprocesser intres-
serade fria organisationer ha möjlighet att deltaga i fattandet av
beslut, som berör utformingen av livsmiljö. Ifall man uppfattar
närdemokratin på detta sätt, har den i de skilda nordiska plan-
läggningslagarna förverkligats relativt långt. I den norska och
svenska planläggningslagstiftningen finns uttryckliga stadganden:
,,Byggningsrådet skall på et så tidlig tidspunkt som mulig søke sam-
arbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m. v. som har
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interesser i planarbeidet." „Den som upprättar förslag till plan
skall därvid samråda med kommunalstyrelsen eller annat organ, som
kommunalfullmäktige bestämma, länstyrelsen samt övriga myndig-
heter, sammanslutningar och enskilda personer, som kunna hava
ett väsentligt intresse av frågan" De danska och finska planlägg-
ningslagarna innehåller inte motsvarande stadganden, men åtmins-
tone i Finland anser man det vara självklart, att man kan inhämta
dylika föreningars och organisationers utlåtande om planeförslaget.
I det i Danmark år 1974 presenterade förslaget till kommunal plan-
läggningslag föreslås, att närdemokratin vid planläggningsfrågor
skulle utvidgas bl. a. så, att kommunalfullmäktige kan berättiga
markägar- eller, med vederbörande markägares medgivande, be-
folkningsförening att bevilja sådana mindre betydelsefulla dispenser
från lokal- eller stadsplanen, „der ikke ville ændre karakteren af
det kvarter, som planen søger at skabe eller fastholde".

I dagens samhällsdebatt har närdemokratins förverkligande och
medborgarnas rättskydd ofta kopplats samman. Är det då här fråga
om rättskydd? I strikt rättsdogmatisk mening avser man med rätt-
skydd sakägarens (sakägare: innehavare av en enskild rätt med för-
mögenhetsvärde) preventiva rättskydd d. v. s. i första hand den
kontradiktoriska principens förverkligande, och repressiva rättskydd,
d. v. s. en sakägares legitimering att medelst rättsmedel draga av-
görandet inför en högre instans. Inom planläggningsjuridiken kan
man emellertid anse, att rättskyddsbegreppet har fått ett betydligt
vidare innehåll, därför att till den anses allmänt höra också de
tidigare behandlade rubrikerna markägaren contra lagstiftaren och
markägaren contra planläggningsbyråkratin. Dessa rubriker gäller
som sådana varken det preventiva eller repressiva rättskyddet. Ett
gemensamt drag är dock, att det genomgående är fråga om skydd
av enskilda intressen med förmögenhetsvärde.

Enligt vad jag kan se hindrar ingenting, att man talar om rätt-
skydd också då det är fråga om skyddande av offentliga intressen.
Enligt de nordiska planläggningslagarna ger man nuförtiden i
mycket vid utsträckning sådana intressen preventivt och repressivt
rättskydd. Det preventiva rättskyddet framträder sålunda, att plan-
läggaren är skyldig att i planförslagets uppgöringsskede eller då
planeförslaget blivit färdigt eller i båda dessa skeden inhämta ut-
låtande av vissa sådana myndigheter, som tillvaratar offentliga
intressen. Också de utlåtanden, som inhämtas av s.k. närdemokra-



Rättskydd vid markplanering 23

tiska föreningar och organisationer, hör till samma kategori. Som
skydd för offentliga intressen gives också repressivt rättskydd. I
finsk rättspraxis har t. ex. en stad ansetts ha besvärsrätt över läns-
styrelsens beslut, enligt vilket man hade beviljat dispens för an-
vändande av ett i grannkommunen beläget och till stadens gräns
angränsande område för tätbebyggelse. Staden ansågs ha besvärsrätt,
emedan området var beläget på en sådan plats, att frågan också
berörde stadens intressen. I detta fall var stadens ifrågavarande
intressen klart av offentligrättslig natur. Däremot förekommer inte
i Finland fall, i vilka repressivt rättskydd givits åt t. ex. föreningar,
vars ändamål är att påverka utformandet av medborgarnas livs-
miljö. En annan sak är, att dessa föreningar, ifall de är medlemmar
av vederbörande kommun, har besvärsrätt beträffande kommunal-
fullmäktiges beslut om antagande av planen. Ett sådant besvär får
föreningen emellertid prövat endast på laglighetsgrund, ifall inte
beslutet påstås kränka en föreningen tillhörande enskild rätt med
förmögenhetsvärde.

I dagens läge är det svårt att avgöra, huruvida utvecklingen
kommer att gå i den riktningen, att „de närdemokratiska förenin-
garnas" rättskydd utvidgas i riktning mot repressivt rättskydd.
Vissa tecken åtminstone i Finland tyder på att så kan ske. Enligt
den år 1964 givna lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga
byggnader kan framställning om att en sådan byggnad måtte skyddas
göras bl. a. av hembygdsförening och annan sammanslutning för
bevarande av kulturella traditioner. I länsstyrelsens beslut angående
skyddandet kan ändring sökas hos statsrådet. I rättstillämpningen
har besvärsrätt givits åt den förening, som gjort förslaget om
skyddandet.


