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Rättskydd vid markplanering
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Diskussionsleder: Justitieråd Eero J. Manner, Finland

Referent, t. f. professor Martti Enä]ärvi, Finland:

Herr Ordförande,
Ärade Åhörare,
Först ber jag uttrycka ett tack för de vänliga ord Juristmötets

President Dr. Snævarr ägnade till min högst uppskattade lärares
professor Pietiläs minne.

I sitt referat ,,Rättskydd vid markplanering" behandlar profes-
sor Jorma Pietilä särskilt kritiskt några av de centralaste och svåraste
problem som gäller markplaneringsrätten och dess tillämpning i
Finland och i de andra nordiska länderna. I Finland har just nu
planläggningen och i synnerhet i detta sammanhang markägarens
rättigheter varit en högst aktuell fråga.

Senaste år utgav Delegationen för planläggnings- och byggnads-
ärenden sitt kommittébetänkande beträffande "Reformering av
byggnadslagstiftningen". Betänkandet har betecknats såsom inkonse-
kvent samt kontroversiellt och innefattar flere reservationer, gjorda
av olika politiska grupperingar. De centrala tvistefrågorna i be-
tänkandet är glesbebyggelserättens avskaffande, den allmänna regle-
ringen av täktverksamhet, ersättningsfrågorna, utökningen av rätten
till expropriation och frågan om ett s. k. allmänt värdeutjämnings-
system, m. a. o. samhällets förhållande till markägaren. Inte enbart
i den politiska utan även i den juridiska diskussionen som förts
på den senaste tiden i dagspressen har ovannämnda frågor be-
handlats.

Professor Pietilä, som var en erkänd förkämpe för rättvisa, har
i flere sammanhang kritiserat planläggningslagstiftningen och byrå-
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kratins förhållande till individen och markägaren, som tvingats in
i en allt svårare situation.

Det bör också nämnas att för Riksdagen i Finland har ett av de
svåraste problemen varit det s. k. jordpaketet, som inbegriber bl. a.
regeringens proposition med förslag till revision av lagstiftningen
om innlösen, till lag om kommuns förköpsrätt vid fastighetsköp,
och till lag om ändring av byggnadslagen.

Man har allmänt ansett att de olika partiernas ställningstagande
till jordpaketet har varit en orsak till regeringens avgång samt till
de förtida nyvalen i Finland.

Då referatet har i förväg utdelats till samtliga juristmötets del-
tagare, kommer jag i fortsättningen enbart at hänvisa till vissa
huvudpunkter.

1. Markägaren contra lagstiftaren
Som ett resultat av utvecklingen under det innevarande seklet

har markägarens och markinnehavarens frihet att använda sin mark
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
planläggningsbyråkratin, konstaterar Pietilä.

I den nutida mark- och planläggningspolitiska debatten använ-
des 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 markanvändningsförbud och
planläggningsbestämmelser och å andra sidan de sk. medborgarnas
allmänna rättigheter gällande egendomsskydd i Vissa nordiska
grundlagar, t. ex. i Danmark ,,Ejendomsretten er ukrænkelig" och
i Finland „Varje finsk medborgare vare tryggad enligt lag till . . .
gods". Det är således kort sagt fråga om markägandets och mark-
ägarnas grundlagsskydd vid planläggningen.

Konflikten mellan de på planläggningsbestämmelserna grundade
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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-
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 i Pietiläs referat beskrivna former av expropriationskom-
petens har funktionellt sett sin egen uppgift: Kommunens expro-
priationskompetens, tryggandet av planens genomförande och mark-
ägarens expropriationskompetens, lösandet av den konflikt, som
kan uppstå mellan en planebestämmelse och egendomens grund-
lagsskydd. Av denna funktionella diskrepans följer, att kommunens
och markägarens expropriationskompetens enligt alla nordiska län-
ders planläggningslagar är beroende av olika förutsättningar. Förut-
sättningarna för markägarens expropriationskompetens är i all-
mänhet bestämda enligt de krav, som grundstadgandet om egen-
domsskyddet i vederbörande grundlag anses kräva. I Finland anses
sådana normer, som förhindrar en traditionell, skälig och förnuftig
användning av marken strida mot detta grundstadgande.

Då man utgående från temat markägaren contra lagstiftaren gran-
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skar dylika markanvändningsförbud, som kan givas för tryggandet
av planläggningens genomförande, 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; konstaterar Pietilä.

2. Markägaren contra planläggningsbyråkratin
I den nutida planläggningsverksamheten kan tydligt skönjas det

i rubriken nämnda motsatsförhållandet markägaren contra plan-
läggningsbyråkratin. Den sistnämnda kräver i planeringseffektivi-
tetens 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 rättskyddssynspunkter 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?

Erfarenheten visar, att planläggningsbyråkratin strävar att med-
verka till uppkomsten av sådana i planläggningslagarna ingående
normer beträffande planebestämmelsernas innehåll, vilkas rekvisit
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är så snävt som möjligt och i vilka tillätes, att också andra fakta
än sådana, som motsvarar dessa snäva kriterier, beaktas vid normens
användning. På motsvarande sätt strävar man att tolka de stad-
ganden i planläggningslagarna, som reglerar planebestämmelsernas
innehåll, så, att de kan avgöras efter fri prövning. 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
bestämmande av användningssyftet.

Vad däremot beträffar bestämmandet av hur ett tillåtet an-
vändningsändamål får förverkligas konstaterar man, att markägaren
är i ett ganska hjälplöst läge.

I Finland är markägarens rättskydd i detta avseende ordnat på
ett något effektivare sätt, än t. ex. i Sverige, konstaterar Pietilä.

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, ger upphov till ett omfattende juri-
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 ar 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-
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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 nästan
fullständigt åsidosatts. I dessa lagar i Finland, Norge och Sverige
kan man inte finna ens en hänvisning till att planebestämmelsen
inte får vara i konflikt med i andra lagar förekommande normer.
Hurudant är situation i Danmark nuför tiden kommer vi att höra
senare, tror jag.

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 at erhålla kännedom om
planeförslagets innehåll och med anledning av planen framställa
sina anmärkningar och krav tillsammans med motiveringar och
bevis.

Pietilä konstaterar, att det preventiva rättskyddets 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.

Den problematik, som gäller den kontradiktoriska principens
förverkligande vid planeringen, förekommer också i andra samman-
hang än i det egentliga planläggningsförfarandet.

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.

Vad Finland beträffar är det svårt att längre anse markanvänd-
ningsförbuden vara till sin verkliga karaktär tidsmässigt begränsade
och tillfälliga. Markanvändningsförbud, vilka är förknippade 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.

En sådan situation, att den kontradiktoriska principen inte iakt-
tages vid utfärdande av markanvändningsförbud, innebär åtmins-
tone med utgångspunkt från rådande förhållande i Finland en
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allvarlig brist i reglerandet av enskilda rättsinnehavares rättskydd.
Situationen har med utvecklingen blivit till den grad märklig, att
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.

4. Om sakägares möjlighet att draga beslut om planebestämmelse
eller markanvändningsförbud inför en oberoende domstol
Som grund för denna fråga hänvisas först till det, som i sam-

band med temat markägare contra planläggningsbyråkratin anförts
om motsatsen mellan bunden eller laglighetsprövning och fri eller
ändamålsenlighetsprövning.

I Sverige är det inte längre möjligt att draga frågan om plane-
bestämmelsen, lika litet som markanvändningsförbuds laglighet
inför domstol. I Danmark, Finland och Norge finns fortfarande
den möjligheten. I Norge har denna möjlighet ordnats så, att sak-
ägare 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 förvaltr
ningsdomstolen, som är en oberoende domstol, söka ändring i be-
slutet fattat av den myndighet, som fastställt planebestämmelsen.

Av det som Pietilä 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.

5. Dispenssystemet
I alla nordiska länder har man också parallellt med planebe-

stämmelsernas och markanvändningsförbudens normsystem utveck-
lad 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 markan-
vändningsförbud.
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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.

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, at 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. Pietilä
föreställer sig, 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.

Andamålsenlighetsprövningen 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
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
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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
territorielt gäller en viss byggnadsplats, så bör villkorsklausulen
förstås som ett med dispensbeslut skapat kriterium, som hör till den
generella normens rekvisit.

Pietilä konstaterar, att också bestämmandet av villkoren för dis-
pensbesluten hör dels till området för den bundna, dels till området
för den fria prövningen inom förvaltningsverksamheten.

6. Rättskyddet vid planeringen och den s. k. närdemokratin
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 den 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".

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.

Enligt Pietiläs uppfattning hindrar ingenting, att man talar om
rättskydd 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
planförslaget 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-
tiska föreningar och organisationer, hör till samma kategori. Som
skydd för offentliga intressen gives också repressivt rättskydd.

Däremot förekommer inte t. ex. i Einland fall, i vilka repressivt
rättskydd givits åt föreningar, vars ändamål är att påverka utfor-
mandet av medborgarnas livsmiljö. En annan sak är, att dessa
föreningar, ifall de är medlemmar av vederbörande kommun, har
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besvärsrätt beträffande kommunalfullmäktiges beslut om antagande
av planen. Ett sådant besvär får föreningen emellertid prövad 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, konsta-
terar professor Pietilä till slut.

Herr Ordförande,
I sitt referat kritiserar Pietilä skarpt å ena sidan lagstiftarens och

å andra sidan „planläggningsbyråkratins" förhållningssätt till mark-
ägaren. — Man kan konstatera, att i själva verket är det igen fråga
om den gamla maktkampen mellan effektivitetsprincipen och rätt-
skyddsprincipen, som förekommer så ofta i förvaltningen. Denna
konflikt har man i regel försökt lösa genom en skälig kompromiss.

Ärade Åhörare.
Jag hoppas att professor Pietiläs referat kommer att leda till en

livlig debatt, varvid olika synpunkter beträffande dessa högst
aktuella frågor säkerligen skall komma fram.

Korreferent, kontorchef Bendt Andersen, Danmark:

Herr formand.
1.

Den lovgivning, som regulerer arealanvendelsen og dermed ejer-
beføjelserne over fast ejendom, har haft en ret parallelt løbende ud-
vikling i de nordiske lande, selv om enkeltløsninger varierer. De
sidste par år har i næsten alle vore lande frembudt større eller
mindre reformer af lovgivningen om fysisk planlægning eller for-
slag dertil, og de samme grundlæggende synspunkter fornemmes.
Det er derfor forståeligt — og nyttigt — at to af emnerne for dette
nordiske juristmøde vedrører dette problemkompleks.

Min opgave i dag vil være at kommentere nogle af de teser, som
nu afdøde professor Pietilä har fremlagt. Forinden vil det dog være
nødvendigt at omtale den seneste og næppe endnu særligt kendte
lovgivningsmæssige udvikling i Danmark. Med vedtagelsen i 1973



Rättskydd vid markplanering 111

af to love om lands- og regionplanlægning og i juni i år af en lov
om kommuneplanlægning er der nemlig anlagt væsentligt andre
synspunkter på den fysiske planlægning og på retsbeskyttelsen af
den enkelte end i den hidtidige lovgivning. Lignende ændrede
synspunkter kan findes i den svenske bygglagutrednings betænkning
„Markanvändning och byggande", der udkom i foråret 1974, og
i en norsk udredning „Eiendomsrett til grunn og arealdisponering",
som er afgivet af en arbejdsgruppe under justisdepartementet og
offentliggjort i maj 1975. De spores også i den finske kommissions-
betænkning „Reformering av byggnadslagstiftningen" fra foråret
1974.

2.
Det nye danske planlægningssystem er i princippet ganske enkelt

og forekommer umiddelbart at være mere enkelt end i Sverige,
Norge og Finland. I systemet indgår kun 3 plantyper ved siden af
det mere diffuse begreb landsplanlægning. Disse 3 plantyper er en
regionplan for hvert amt, en kommuneplan for hver kommune og
lokalplaner for større eller mindre geografiske områder inden for
den enkelte kommune.

Jeg må henvise til den korte redegørelse i bilaget bagest i mit
mangfolddiggjorte indlæg, som er omdelt.

Her skal jeg blot fremhæve, at regionplanen for det enkelte amt,
der skal godkendes centralt, ikke har umiddelbare retsvirkninger
for den enkelte borger, men tjener som styringsmiddel over for
kommunernes supplerende planlægningsvirksomhed.

Først når der foreligger godkendte regionplaner, formentlig om
3—5 år, skal hver kommunalbestyrelse tilvejebringe en kommune-
plan, som i det væsentlige er en oversigtlig plan for arealanvendelsen
i kommunen. Kommuneplanerne skal ikke godkendes af anden
myndighed, således som det var tilfældet med de hidtidige disposi-
tionsplaner og er tilfældet med de noget tilsvarende planer i vore
øvrige lande. Men staten og amtsrådet har vetoret. Heller ikke
kommuneplanerne har direkte retsvirkninger for den enkelte, men
fastlægger rammerne for den supplerende detailplanlægning i form
af lokalplaner.

Både regionplaner og kommuneplaner bliver til efter en meget
omfattende offentlighedsprocedure.

Den nye lovs bestemmelser om lokalplaner træder imidlertid i
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kraft, før der foreligger kommuneplaner. Ved en lokalplan kan
foretages en endog meget detaljeret regulering af grundudnyttelsen
og arealanvendelsen, og en lokalplan er direkte bindende for den
enkelte. Også lokalplaner kan tilvejebringes af kommunerne på
egen hånd efter en ret omfattende offentlighedsprocedure. Heller
ikke lokalplaner skal altså godkendes af anden myndighed, men
også over for lokalplaner har staten og regionplanorganet vetoret,
og miljøministeren har yderligere beføjelse til at indkalde en plan
til godkendelse.

Når dette suppleres med, at besvärsrätten er blevet stærkt be-
grænset, vil det ses, at den nye danske lov om kommuneplanlægning
er udtryk for en særdeles omfattende decentralisering.

På denne baggrund skal jeg nu vende mig til hovedreferentens
indlæg.

3.
Det har slået mig, at professor Pietilä synes at definere retsbe-

skyttelse stort set udelukkende som en beskyttelse af økonomiske
rettigheder. Dette synspunkt ligger vel allerede i det citat, som er
anført som motto for indlægget, men fremgår med særlig tydelig-
hed af de første to punkter om grundejeren contra henholdsvis lov-
givningsmagten og det, som med et — ialfald i danske ører — noget
værdiladet udtryk betegnes som planlægningsbureaukratiet. Også
omtalen af kontradiktionen centreres omkring sakägare med øko-
nomiske rettigheder inden for det område, for hvilket en plan-
lægning udføres.

Denne accentuering af begrebet retsbeskyttelse inden for den
fysiske planlægning som en beskyttelse af ejendomsretten er efter
min mening angribelig ud fra to synspunkter.

For det første omfatter ejendomsretten kun det, som lovgivningen
indlægger deri. Lovgivningsmagten er bundet af grundloven, men
der er almindelig enighed om, at vore grundlovsbestemmelser til-
lader endog meget vidtgående erstatningsfri reguleringer. Hvis man
efter lovgivningen ikke har ret til at udnytte sin ejendom på be-
stemte måder, ja så er der i disse henseender ingen økonomisk ret
at beskytte. (Det er muligt, at reguleringerne kan føre til, at der
i visse tilfælde foreligger et ekspropriativt indgreb, som efter grund-
loven nødvendiggør erstatning til ejeren, men det er et andet
spørgsmål).
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Efter alle vores landes planlægningslove er byggeretten, forstået
som en grundejers ret til at udnytte sin ejendom til bebyggelse,
meget stærkt begrænset. I Danmark er større byggeri i byzone og
enhver bebyggelse i landzone til ikke-jordbrugsmæssige formål kun
mulig, hvis det tillades af vedkommende myndighed ved en lokal-
plan eller ved en diskretionær konkret forvaltningsakt. Særlige
former for byggeri (f. eks. forurenende viksomheder) og byggeri på
særlige steder (f, eks. på kystnære arealer) er yderligere afhængigt
af specielle diskretionære tilladelser. I Sverige er udgangspunktet,
at enhver ny bebyggelse forudsætter, at det gennem særlig offent-
lig planlægning er prøvet, at ejendommen ud fra et alment syns-
punkt er tjenlig til at modtage bebyggelsen. I Finland gælder det
samme bortset fra glesbebyggelse. I Norge kan ventes et forslag om
indførelse af det svenske hovedprincip, og i Island er et sådant
forslag fremsat i juni i år.

Tilsvarende koncessionslignende ordninger findes på særlige
felter, f. eks. i den danske lov fra 1972 om råstofindvinding (täkt-
verksamhet) og i den norske jordlov fra 1955. I den sidstnævnte er
det bestemt, at dyrket jord ikke uden særlig tilladelse må overgå
til en anvendelse, der ikke tager sigte på jordbrugsproduktion. Om
tilladelse kan gives, afhænger af en „samlet vurdering" af, om jord-
brugsinteresserne bør vige.

Det er et politisk og ikke et juridisk spørgsmål, i hvilket omfang
ejerbeføjelserne skal begrænses, og det er i denne forbindelse måske
ikke uden interesse, at den nye danske lov om kommuneplanlæg-
ning er vedtaget med meget stort flertal i folketinget, med 128
stemmer mod 23, idet kun ét af folketingets 10 partier stemte imod
loven. Vel i de fleste lande i den vestlige sfære har der længe været
en udtalt tendens til i lovgivningen om arealanvendelse at tillægge
samfundshensyn af den ene eller anden art større vægt end hen-
synet til den enkeltes økonomiske interesser. Et markant udtryk
herfor kan ses i betænkningen „Eiendomsrett til grunn og areal-
disponering" fra det norske justisdepartement, hvori der (side 55)
anlægges det grundsynspunkt, at den private ejendomsret til fast
ejendom mere består i en forvaltning af samfundsressourcer på
en ud fra fællesskabets interesser acceptabel måde end i en eks-
klusiv rådighedsret i ejerens egen interesse. Men dette er som sagt
et politisk og ikke et juridisk spørgsmål.

Mit første synspunkt over for referentens accentuering af rets-

8
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beskyttelse som en beskyttelse af økonmiske rettigheder er altså, at
den økonomiske værdi af en ejendomsret bl. a. afhænger af lov-
givningens begrænsninger af ejerens rådighedsret inden for de vide
rammer, som forfatningen opstiller. Disse grænser kan flyttes og
bliver flyttet gennem den fysiske planlægning. Hvis udgangspunktet
i lovgivningen er, at en eller flere dispositioner over fast ejendom
simpelthen er forbudt, indtil en nærmere planlægning af området
måtte hjemle disse dispositioner, bliver der snarere tale om, at den
fysiske planlægning kan tilføre ejendommene en værdi, end at
planlægningen begrænser ejendomsværdien.

Mit andet synspunkt ligger delvis i forlængelse heraf, eftersom
det, som professor Pietilä betegner som økonomiske rettigheder,
efter min vurdering ikke er en ret, men en — naturligvis ganske
legitim — interesse i at opnå eller beskytte visse forventnings-
værdier. Men denne interesse er ikke mere beskyttelsesværdig end
så mange andre interesser, f. eks. interessen hos beboerne i et om-
råde i, at området får et godt miljø med alt, hvad der ligger i dette
lidt uskarpe udtryk. Tankegangen er udtrykt således i den betænk-
ning, som det danske folketingsudvalg afgav om lovforslaget om
kommuneplanlægning, at lokalplanlægningen er „ikke blot udtryk
for en regulering af grundejernes rådighedsret, men er først og
fremmest et af grundlagene for, at der skabes gode arbejds- og
boligmiljøer". I denne udtalelse ligger endog den vægtning, at
hensynet til privatøkonomiske interesser bør være mindre tungt^
vejende end hensynet til det enkelte menneskes trivsel. Et andet
udtryk for samme tankegang findes i et foredrag holdt af den danske
ombudsmand Lars Nordskov Nielsen: „Vi har bevæget os ud over
ejendomsretsbeskyttelse og medinddrager en mere generel miljørets-
eller trivselsretsbeskyttelse".

4.
Professor Pietilä beskæftiger sig med rette med, hvordan det

kontradiktoriske princip er udformet, når der tænkes på udførelsen
af den fysiske planlægning. Med den nævnte udvidelse af begrebet
„ret" må omfanget af kontradiktionen imidlertid også øges.

Den almindelige og i alle vore lande krævede offentlige bekendt-
gørelse af, at et planforslag er vedtaget af kommunalbestyrelsen og
fremlagt til eftersyn en vis tid, kan kun have ringe praktisk effekt.

114
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Det i praksis vigtigste er særskilte underretninger til de berørte og
ikke mindst underretningernes indhold og opfattelighed.

Den nye danske lovgivning har både udvidet og indskrænket
kredsen, der efter de hidtidige regler skulle have individuel besked
om de bindende detailplaner. Indskrænkningen består i, at pant-
havere ikke længere skal have sådan særskilt underretning — altså
yderligere en understregning af den ringere vægt, der lægges på
økonomiske rettigheder. Udvidelsen består for det første i, at også
lejere og brugere skal underrettes individuelt, og en tilsvarende
ordning er indeholdt i det svenske reformforslag. Men dernæst
skal der efter den nye danske lov også ske underretning til de sted-
lige foreninger eller andre sammenslutninger, som én gang for alle
overfor vedkommende kommune har fremsat ønske om at blive
holdt underrettet. Med denne ordning betones planlægningens
karakter af interesseafvejning.

En blot og bar angivelse af, at et forslag til lokalplan er fremlagt
til eftersyn, er ikke synderlig oplysende. Det er nu foreskrevet i Dan-
mark, at de individuelle underretninger skal omfatte en letlæselig
beskrivelse af planens indhold og retsvirkninger. Hvis kommunal-
bestyrelsens vedtagelse af forslaget ikke har været enstemmig, skal
underretningen endvidere indeholde oplysning om mindretallets
mening med dertil hørende motivering. Hertil kommer, at folke-
tingsudvalget i sin betænkning „går ud fra, at et mindretal i kom-
munalbestyrelsen til enhver tid kan opnå bistand i et rimeligt om-
fang fra kommunens forvaltning", og ,,at beboergrupper o. lign.
således i samarbejde med et eller flere kommunalbestyrelsesmed-
lemmer vil kunne drage nytte af den tekniske ekspertise i kom-
munens forvaltning''. Man har herved tilstræbt at give sædvanlig-
vis svagere stillede interessegrupper en forbedret position under
debatten om et planforslag og modvirke forsøg på manipulation.

Det kontradiktoriske princip under lokalplanlægningen må vist
siges at være ganske godt tilgodeset i den nye danske lov, og nok
den væsentligste bestanddel af rets- eller interessebeskyttelsen ved
markplanering ligger i Danmark i denne ordning.

For region- og kommuneplaner, der jo lægger rammerne for lokal-
planernes indhold og derfor reelt har stor betydning for den
enkelte, gælder nu i Danmark, at kommunen ligefrem skal fore-
stå en oplysningsvirksomhed med det formål at fremkalde en of-
fentlig debat om planlægningens indhold, og at der først derefter
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kan vedtages et egentligt forslag til region- eller kommuneplan, som
så skal offentliggøres i en ret lang periode til kritik, før planen kan
endeligt vedtages.

5.
Efter traditionel opfattelse er det ikke uden betydning for rets-

beskyttelsen, at kommunalbestyrelsernes planforslag skal godkendes
af anden myndighed, for at planen kan få varige retsvirkninger.
Ikke alene sker der en ex officio prøvelse af legalitetsspørgsmål,
men for så vidt angår hensigtsmæssighedsspørgsmål eller interesse-
konflikter står kommunalbestyrelsen og de berørte borgere i virke-
ligheden i en sideordnet modpartslignende stilling over for hin-
anden, når den endelige afgørelse skal træffes af et statsligt eller
regionalt organ.

Indtil nu er der i alle de nordiske lande krav om, at de forskel-
lige typer af planer skal godkendes af anden myndighed. Men også
på dette punkt er ordningen i Danmark nu ændret, og Sverige og
Finland vil ifølge de fremsatte reformforslag følge efter. Efter den
nye danske lov, der er mere vidtgående end de svenske og finske
forslag, skal hverken lokalplaner eller kommuneplaner godkendes.
De udløser deres varige retsvirkninger, når de er endeligt vedtaget
af kommunalbestyrelsen efter den føromtalte kontradiktion. Det
vil altså fremtidig være alene kommunalbestyrelserne som skal
vurdere og tage stilling til indsigelser og ændringsforslag, og der
vil ikke længere ske nogen forudgående legalitetsprøvelse. Veto-
retten for amtsrådet og indkaldeføj elsen for ministeriet vil næppe
få større betydning i denne henseende; disse beføjelser skyldes hen-
synet til den overordnede styring af planlægningen.

Dette brud på den traditionelle opfattelse, hvorefter godkendel-
ses-kravet indebærer en ønskværdig præventiv retsbeskyttelse, har
sammenhæng med bevægelsen bort fra en ejendomsretsbeskyttelse
mod en trivselsretsbeskyttelse, jfr. det tidligere anførte citat. Folke-
tingsudvalget har fremhævet planlægningens — også lokalplanlæg-
ningens — „politiske'' karakter. Der findes, siges det i betænkningen,
ingen objektivt „rigtige" løsninger, og valget mellem de fore-
liggende muligheder er en „politisk" beslutning. Denne beslutning
bør normalt træffes lokalt. Det siges videre, at det ville øge det
enkelte menneskes følelse af fremmedgørelse, hvis beslutningen
reelt skulle træffes centralt.
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Også et andet synspunkt af mere praktisk og økonomisk karakter
har gjort sig gældende. Man har ønsket en omdannelse a£ den over-
ordnede styring i centraladministrationen fra den ressourcekræv-
ende styring gennem enkeltsagbehandling til en eller anden form
for generel styring via generelle forskrifter eller rammer. Tanke-
gangen her er helt sammenfaldende med de forestillinger, der i den
private sektor gøres om virksomhedsledelse. En bestanddel af denne
tankegang er, at de forskellige og ofte kolliderende samfundshen-
syn i en vis forstand må prissættes. Også det samfundshensyn, der
benævnes retsbeskyttelse, har sin pris. Den decentralisering, som
kommuneplanloven indeholder, og lovens nye rekursregler, som
jeg om lidt skal vende tilbage til, kan derfor tillige ses som udtryk
for, at prisen for en retsbeskyttelse i traditionel forstand inden for
det heromhandlede område er anset for at være for høj, og at pengene
og personaleindsatsen snarere bør ofres på offentliggørelseproce-
durerne, der så sandelig er ressourcekrævende. Problemstillingen
er således en lidt anden end den, der ligger i konflikten mellem ef-
fektivitets- og retssikkerhedshensyn.

Baggrunden for den vidtgående decentralisering af beslutnings-
kompetencen i dansk planlægningslovgivning er imidlertid i første
række et ønske om at styrke nærdemokratiet. Om intentionerne op-
nås, kan man ikke vide. Jeg håber det, fordi jeg anser det for at være
af den største betydning for bevarelsen af kernen i vore demokratiske
samfundssystemer. Jeg kan derfor slet ikke følge professor Pietilä
i betragtningerne i det afsluttende punkt 7.

Noget andet er, at en politisering af afgørelserne, af planlægningen
så vel som af de konkrete beslutninger, således som det er gennem-
ført i Danmark med den nye lov, antagelig vil nødvendiggøre en
nyvurdering af de demokratiske processer i vore lokale enheder
med en række ændringer til følge. Dette spørgsmål kan ikke for-
følges her. Jeg skal blot henvise til den svenske udredning „Kom-
munal demokrati", som kom for et par måneder siden, og kan føje
til, at den danske regering i foråret besluttede at nedsætte en ar-
bejdsgruppe til at gennemgå problemerne omkring nærdemokra-
tiet.

6.
Politiseringen af planlægningslovgivningens administration skær-

per konflikten mellem hensynet til p. d. e. s. at sikre den enkelte
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borgers mulighed for at indrette sig i tillid til en udført planlæg-
ning og p. d. a. s. at muliggøre en sådan fleksibilitet i planlægnin-
gen, at tidligere fastlagte målsætninger kan ændres.

Understøttet af enkelte retsafgørelser har der i administrations-
praksis været en udtalt tendens til at vedstå tidligere foretagne plan-
lægningsdispositioner og ofte endog meget gamle tilkendegivelser
af, at den og den tilladelse kunne forventes meddelt, selv om for-
holdene senere havde ændret sig, og selv om målsætningen for plan-
lægningen var blevet ændret. Denne udbredte praksis har foreligget
i vistnok alle vore lande, uanset at lovgivningen har muliggjort
ændringer af de pågældende planer, hvorved der ville være skabt
en ny baggrund for vurderingen af de dispositioner, der ønskedes
foretaget.

Med fremhævelsen af, at planlægningen i sin kerne er politisk,
er der med den nye danske lov lagt op til en mulig ændring af denne
praksis. Efter loven har en kommunalbestyrelse ligefrem pligt til
inden for den første halvdel af hver 4 års valgperiode at gennemgå
kommuneplanen med henblik på at beslutte, om planen skal ænd-
res. En anden ny bestemmelse, der angriber den omtalte praksis, er
en regel i den nye danske byggelov om, at en meddelt dispensation
bortfalder efter 2 års forløb, hvis den ikke er blevet udnyttet. I
Sverige og Finland synes en lignende indstilling at kunne spores.
Det svenske reformforslag vil således begrænse den privates ret til
at udnytte et areal i overensstemmelse med en detailplan til kun at
gælde i en kortere årrække; planen skal simpelthen bortfalde, når
den tilladte udnyttelse har fundet sted, dog senest om så og så lang
tid. Den finske udredning ligger på linie hermed.

Det er åbenbart, at der gennem sådanne regler sker en svækkelse
af den enkelte borgers — og vel især af erhvervslivets — tryghed i
besiddelsen af fast ejendom. Det vil være en opgave for domstolene
at trække grænsen for, hvornår planændringer kan gennemføres
uden økonomiske konsekvenser for kommunen over for den private.
En sådan grænse vil der utvivlsomt være. I ekstreme tilfælde kan
nye restriktioner muligvis bedømmes som ekspropriative indgreb.
I andre tilfælde kan der muligt ud fra en art culpa-betragtning
blive tale om et erstatningsansvar for kommunen. Eksempelvis kan
det næppe afvises, at en kommune kan pådrage sig erstatningsan-
svar, hvis kommunalbestyrelsen ved en planændring begrænser ud-
strækningen af et tidligere fastlagt industriområde, blot fordi grund-
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salget går trægt, og disponerer en del af det for parcelhusbebyg-
gelse med den konsekvens, at der så må stilles en række ellers over-
flødige krav til virksomhederne om forureningsforebyggende for-
anstaltninger eller måske endog om ophør af en virksomhed. Det
vil ses, at motiveringen for en planændring ikke kan være uden
betydning for dens konsekvenser over for dem, der rammes af den.

7.
Den praktiske betydning af forskellige forvaltningsretlige og til

dels uskrevne grundsætninger må i Danmark sikkert også blive
påvirket af udviklingen i planlægningslovgivningen. Jeg tænker
navnlig på spørgsmål om magtfordrejning og på lighedsgrund-
sætningen.

Betydning af magtfordrejning som ugyldighedsgrund svinder
selvsagt, når særmyndigheder nedlægges og kompetencer samles hos
én myndighed — kommunalbestyrelsen — og når lovgivningen ud-
trykkeligt åbner mulighed for, at en lovbestemmelse kan anvendes
til forfølgning af andre formål end de, der bærer den pågældende
lov — eller når lovens formål er meget bredt angivet. Som et eks-
tremt eksempel på det sidste kan nævnes en bestemmelse i den
danske lov om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster,
som er baseret på et generelt forbud mod sådan udnyttelse, der
kan brydes af konkrete tilladelser. Det siges i denne bestemmelse
som rettesnor for, hvornår en tilladelse bør gives, at der skal fore-
gå ,,en samlet vurdering af foreliggende samfundsmæssige hensyn,
herunder navnlig" — og så opremses hele 13 vidt forskellige hensyn,
hvoraf kun de 2 er egnet til at kunne påberåbes af ansøgeren.

I de nye danske planlægningslove pålægges det kommunalbe-
styrelserne at virke for region- og kommuneplanernes gennem-
førelse også ved udøvelse af beføjelser i henhold til andre love
og altså også, selv om den pågældende beføjelse ved sin tilblivelse
havde et mere begrænset sigte. Som et blandt utallige eksempler
på den praktiske betydning heraf kan nævnes, at en kommunalbe-
styrelse vil kunne afslå tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til
anlæg af en særlig forurenende virksomhed ud fra hensynet til at
fremme virkeliggørelsen af en regionplan eller en kommuneplan,
også selv om de forureningsforebyggende eller miljøbeskyttelses-
mæssige hensyn, der ligger bag kravet om særlig tilladelse, ikke i
sig selv kan bære et afslag. Man kan måske beskrive situationen om-
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trent derhen, at samfundshensynene udgør et hele, som kan vare-
tages under den kommunale administration uanset de enkelte loves
særformål. En påstand om, at en afgørelse er truffet af usaglige
grunde, har dermed mindre bæredygtighed end tidligere.

Denne udvikling hænger nok noget sammen med, at den særlige
sagkundskab på et vist felt nu fortrinsvis anvendes som rådgivere
og ikke — som det ofte tidligere har været tilfældet — som beslut-
ningstager. De forskellige samfundshensyn kan jo kollidere, og da
den afvejning, der så bliver nødvendig, er af politisk karakter, bør
den normalt foretages af et politisk sammensat organ. Den mest
markante undtagelse fra denne regel er i Danmark naturbeskyt-
telsen, som fortsat er forlenet med særorganer omend med folke-
valgt flertal, der kan fortrænge den kommunalpolitiske afvejning
— utvivlsomt på grund af en mistillid til, at kommunalbestyrelserne
vil varetage de immaterielle naturvårdsinteresser behørigt.

Også lighedsgrundsætningen har vanskelige kår inden for plan-
lægningslovgivningen. I en afhandling i „Juristen" fra 1965 har
professor Carl Aage Nørgaard konkluderet en undersøgelse af lig-
hedsgrundsætningen i dansk forvaltningsret derhen, at forvaltnin-
gen er forpligtet til at behandle væsentligt lige forhold lige i
retlig henseende. Nu tager Nørgaard det forbehold, at en sådan
lighedsgrundsætning ,,i hvert fald i et vist omfang" normerer for-
valtningsretlige afgørelser. Når talen er om planlægningslovgiv-
ningens tillempning, vil jeg mene, at der ialfald ved afgørelsen af,
hvilket indhold en planlægning skal have, ikke kan opstilles en
regel om, at væsentligt lige forhold skal behandles ens. Det er ikke
blot et spørgsmål om forskellige målsætninger fra kommune til
kommune, som fremkalder forskellige løsninger på nogenlunde
ens problemer. Denne form for ulighed er ligefrem en tilsigtet følge
af decentraliseringen. Men selv om A's ejendom og B's ejendom i
den samme kommune er ganske ens, er det åbenbart, at en lig-
hedsgrundsætning ikke kan hindre en tilrettelæggelse af byudvik-
lingen på en sådan måde, at A's ejendom forbeholdes industri og
B's ejendom parcelhuse, eller at A's ejendom skal overgå til by-
formål før B's ejendom, selv om disse dispositioner fremkalder en
forskellig økonomisk værdi af de to ejendomme. For slet ikke at
nævne spørgsmålet om, hvilke af flere mulige og i det væsentlige
ens arealer i landzone der skal inddrages i byzone eller under
sommerhusområde med deraf følgende værdistigning.
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Jeg har forstået, at man under debatten i Sverige om bygglagut-
redningens skitse til en ny byplanlov har set en betydelig vanske-
lighed ved at gennemføre den foreslåede vidtstrakte decentralisering
under øget medborgerindflydelse i, at lighedsprincippet så ikke
eller kun vanskeligt kan få den betydning, som retssikkerhedshen-
syn fordrer. Hvis lighedsprincippet ikke har en skarpere udform-
ning i Sverige end den, der efter Nørgaards analyse kan formuleres
for dansk rets vedkommende, har jeg svært ved at se, at kravet om
en overordnet myndigheds godkendelse af en kommunalt vedtaget
plan indebærer en forbedret mulighed for at håndhæve en lig-
hedsgrundsætning under selve planlægningen. Man fjerner jo ikke
derved den kendsgerning, at det ofte kun er ét areal, som skal
anvendes til et givet formål, uanset at der findes flere ens og til
formålet lige egnede arealer.

Derimod er der nok stadig et vist reelt indhold af en ligheds-
grundsætning, når man tænker på konkrete skønsmæssige afgørelser
i henhold til enten planbestemmelser eller generelle regler i plan-
lægningslovgivningen, og det vil især sige i sager om dispensation,
og når man — som Nørgaard også gør det — tilføjer, at ligheds-
grundsætningen ikke vil være krænket, hvis de hensyn, der mo-
tiverer en forskelsbehandling, er saglige og relevante.

8.
Den i Danmark nu knæsatte opfattelse, at planlægningen udgør

et sæt af „politiske" og ikke retlige beslutninger, og at disse be-
slutninger normalt bør træffes lokalt, har naturligvis også præget
den repressive retsbeskyttelse.

Domstolenes prøvelsesret over for planernes tilvejebringelse, ind-
hold og administration er nu ikke ændret. Den er i det væsentlige
begrænset til legalitetsspørgsmål. Det gælder i alle vore lande. Men
som professor Pietilä fremhæver, beror omfanget af domstolenes
prøvelsesret i væsentlig grad på, hvorledes lovbestemmelserne er ud-
formet — om de udgør reelle bindinger af forvaltningens skøn
under tillempningen. Det gøres gældende, at retsbeskyttelseshen-
syn bør føre til, at lovgivningen i videst mulig udstrækning nor-
merer de administrative myndigheders skøn, så at der bliver mulig-
hed for en domstolsprøvelse. Hovedreferenten er på dette punkt
kritisk over for planlægningslovgivningen i vore lande og ville
utvivlsomt have været særdeles kritisk over for den nye danske lov.
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Bindingerne i lovgivningen er nok mest fremtrædende i Finland,
jfr. den bestemmelse i den finske byggnadslag, som Pietilä citerer
under punkt 2. I den svenske byggnadsstadgan findes en forskrift
om, at en plan ikke må gøres mere detaljeret end nødvendigt for,
at det tilsigtede formål kan opnås. Efter den hidtidige danske by-
planlov skulle en byplan indeholde bestemmelser om de og de
nærmere angivne emner ,,i det omfang, som er fornødent for at
sikre en hensigtsmæssig og tilfredsstillende ordning af de fremtidige
vej- og bebyggelsesforhold". Efter den norske bygningslov skal de
og de emner behandles i reguleringsplan ,,i nødvendig utstrekning".
Hverken den islandske byplanlov eller den nye danske kommune-
planlov indeholder tilsvarende begrænsede udtryk.

Jeg føler mig nu heller ikke overbevist om, at udtryk som de
citerede indeholder nogen selvstændig begrænsning af de planud-
arbejdende myndigheders kompetence, således som Pietilä synes at
mene. Og ialfald er jeg slet ikke enig i, at det skulle være ønsk-
værdigt at stile mod slige begrænsninger i lovteksterne for dermed
at udvide domstolenes prøvelsesret. Hvis man opfatter planlæg-
ningens indhold som resultat af en politisk afvejning af interesse-
modsætninger, er domstolene ikke noget naturligt forum for en
kritisk prøvelse.

Indtil nu er der i alle vore lande enten efterfølgende besvärsrätt
over for bestemmelser i en detailplan (Sverige og Finland), eller der
finder en forudgående prøvelse af indsigelser sted i forbindelse med
planens godkendelse (Norge, Danmark og Island). Det gælder både
legalitets- og hensigtsmæssighedsspørgsmål. I Danmark er denne
forudgående prøvelse som nævnt nu afskaffet, og der er ikke som
en erstatning indført nogen adgang til efterfølgende at rekurere
administrativt til ministeren, når klagen ikke vedrører et retligt
spørgsmål. Betragtningen, der ligger bag, er først og fremmest, at
man ved at indrømme en besvärsrätt over planbestemmelsernes
hensigtsmæssighed ikke kunne opnå den tilsigtede decentralisering
og politisering af beslutningerne. Selv med en eventuel begræns-
ning af kredsen af klageberettigede ville man antagelig se så mange
klager, at det i praksis netop ville blive „planlægningsbureaukratiet"
i centraladministrationen, herunder statsansatte jurister, som kom
til at afgøre de lokale interessemodsætninger, og ikke de folkevalgte
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Etablering af et særligt, judicielt
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præget eller interessesammensat ankenævn har slet ikke stået som
noget alternativ under lovforberedelsen.

Anderledes er situationen ved retlige spørgsmål. Om en plan-
bestemmelse har hjemmel i loven, kan påklages til ministeren alter-
nativt med eller som forløber for en domstolsprøvelse. Det samme
gælder andre fortolkningsspørgsmål, således også tillempningen af
relative og ubestemte udtryk som ..større", „mere omfattende" og
„snarest". Det gælder spørgsmål, om lovens regler om tilvejebrin-
gelsesmåden er overholdt, og det gælder formentlig også spørgsmål
om magtfordrejning og inhabilitet. Kredsen af klageberettigede er
vid. Der foreligger næsten en actio popularis.

Denne begrænsning af den administrative rekursmulighed til at
angå retlige spørgsmål gælder som hovedregel også for kommuner-
nes konkrete afgørelser i henhold til de gennemførte planer eller
lovens generelle bestemmelser. Også disse afgørelser betegnes af
folketingsudvalget som værende beslutninger af fortrinsvis „poli-
tisk" karakter. Man kunne tilføje, at i hvert fald de allerfleste af
disse konkrete afgørelser kunne være truffet i lokalplanform og
dermed ligge eksklusivt i kommunalt regie. Men måske er der ikke
blevet lagt den vægt på forudgående kontradition, som kunne helt
justificere synspunktet.

Denne nyvurdering af den repressive retsbeskyttelse er altså op-
fattet som en logisk konsekvens af det grundsynspunkt, der anlægges
på planlægningen og planernes administration. Men nyordningen
kan — også ud fra en miljø- eller trivselsretsbeskyttelse — vise sig at
føre til uheldige resultater som følge af en flertals-majorisering.
Der er derfor al mulig grund til nøje at følge den fremtidige ud-
vikling.

Der kan også være grund til at foretage en udvidelse af ombuds-
mandens kompetence til at behandle klager. I Danmark har om-
budsmanden kun begrænset indseende med den kommunale ad-
ministration, og det er efter mit skøn forkert, at den omfattende
decentralisering inden for planlægningslovgivningen ikke blev led-
saget af en udvidet ombudsmandskontrol. Min erfaring siger mig,
at ministerielle omgørelser eller „næser" ikke har nær samme præ-
ventive effekt som en kritik udtalt af ombudsmanden. Det skyldes
nok flere forhold, bl. a. den betydelige opmærksomhed i lokal-
pressen, som en ombudsmands-udtalelse almindeligvis får, og som
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i modsætning til et ministerie-indgreb oftest bliver positivt omtalt.
Ikke mindst inden for grænseområdet mellem retlige og skønsmæs-
sige spørgsmål og ved de for et ministerium vanskeligt håndterlige
spørgsmål om magtfordrejning ville en øget ombudsmands-kom-
petence utvivlsomt have stor betydning i retssikkerhedsøjemed.

9.
Professor Pietilä har i sit indlæg et afsnit særligt om dispensa-

tionssystemet. Af dette afsnit — det er pkt. 6 — synes at fremgå, at
en dispensation fra et markanvändningsforbud i Finland ikke må
afslås, hvis dispensationen ikke væsentligt ville tilsidesætte det på-
gældende offentlige hensyn, og at domstolene kan påkende dette.

Denne retstilstand, der grunder sig på en udtrykkelig bestem-
melse i byggnadslagen, er vistnok speciel for finsk ret, bortset fra
tilfælde, hvor dispensationsafslaget er udtryk for varetagelse af et
ulovligt formål. Hvis begrundelsen for et afslag ligger inden for
det saglige, kan jeg ikke forestille mig, at en dansk domstol vil
vurdere, om dispensationen væsentligt eller kun uvæsentligt ville
tilsidesætte det pågældende offentlige hensyn. Snarere kunne jeg
tænke mig, at ombudsmanden, hvis eller når han får kompetence
dertil, undertiden vil indlade sig på en sådan vurdering — ud fra
princippet om en velvillig og hensynsfuld administration. Men i
den konkrete sag vil ansøgeren dog ikke have noget retskrav på at
få dispensationen.

I den nye danske kommuneplanlov findes en dispensationsbe-
stemmelse knyttet til lovens generelle bebyggelsesregulerende be-
stemmelser, og denne bestemmelse fastlægger alene, hvilken admini-
strativ myndighed der kan meddele en dispensation. Der stilles
ingen nærmere betingelser, som skal være opfyldt, for at en dis-
pensation kan gives, og i sin betænkning udtaler folketingsudvalget,
at ,,mere end uvæsentlige dispensationer . . . . kun undtagelsesvis
bør meddeles, idet der i stedet normalt bør tilvejebringes en lokal-
plan under den offentliggørelsesprocedure, som loven fastlægger".
Denne retningslinie fører faktisk til den stik modsatte forudsætning
end efter finsk ret, nemlig at en (mere end uvæsentlig) dispensa-
tion ikke bør meddeles, selv om dispensationsmyndigheden fuldt
ud kan acceptere det pågældende projekt. Offentligheden må først
spørges under proceduren for den lokalplan, der kan legitimere
projektets gennemførelse og overflødiggøre en konkret dispensa-
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tion. Ombudsmanden har for nylig i virkeligheden omfortolket
den hidtidige dispensationsbestemmelse i den danske byggelov, som
Pietilä citerer, og indlagt samme begrænsede dispensationsadgang
i denne bestemmelse, således at en dispensation fra rette myndighed
kan betegnes som ulovligt meddelt, hvis der burde have været til-
vejebragt en byplanvedtægt. I så fald vil dispensationen nemlig
ikke være „forenelig med de hensyn, der ligger til grund for de på-
gældende bestemmelser'', således som det kræves i byggelovens dis-
pensationsregel.

Både ombudsmandens indstilling og folketingsudvalgets udtalelse
har den baggrund, at kommunalbestyrelserne i Danmark har været
ret large med at give dispensationer og undertiden så large, at der
senere — og for sent — er fremkommet berettigede miljøbegrun-
dede protester fra trediemand. Igen møder vi her forskydningen
fra ejendomsretsbeskyttelse for ejeren til miljøretsbeskyttelse for
omverdenen.

10.
På det sidste nordiske juristmøde var et af emnerne Effektivitets-

og retsbeskyttelseshensyn i forvaltningen. Hovedreferenten, profes-
sor Bent Christensen, foretog da en analyse af, hvad der egentlig
ligger i udtrykket retsbeskyttelse, værdiladet og mangetydigt som
det er. Analysens konklusion var, at man med udtrykket alminde-
ligvis refererer til en beskyttelse af den enkelte mod forvaltningen —
undertiden begrænset til at angå forvaltningens fremgangsmåde,
men ofte medtagende det substantielle og da baseret på en liberal-
istisk tradition.

Lægges den sidstnævnte videregående forståelse til grund — og
inden for planlægningslovgivningen vedrører substansen jo ejer-
beføjelserne over jord og bygninger — må det erkendes, at retsbe-
skyttelsen under fysisk planlægningsvirksomhed i Danmark er blevet
ikke uvæsentligt begrænset. Som jeg ser det, er det imidlertid for-
kert at stille spørgsmålet, om retsbeskyttelsen er begrænset. Det
centrale er, at retten — nemlig den i ældre tider vidtgående ret for
den enkelte til at udnytte sin faste ejendom efter forgodtbefindende
— er blevet begrænset. Og denne udvikling er ikke noget for dansk
lovgivning enestående. Den kendes overalt, og der er kun gradsfor-
skelle vore lande imellem.

Vurderer man retstilstanden efter den snævrere forståelse af ud-
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trykket retssikkerhed som sigtende til fremgangsmåderegler, så mø-
der vi mere væsentlige forskelle ved en sammenligning mellem de
forskellige landes ordninger. Når man som i Danmark nu lægger
hovedvægten på planlægningens politiske karakter, må procedure-
reglerne focusere på plan tilvejebringelsen, og retsbeskyttelsen pri-
mært tilgodeses ved offentlighedsregler og kontradiktion, så grund-
laget for den politiske beslutning er åbent tilgængeligt og så al-
sidigt belyst som muligt. Den repressive retsbeskyttelse kan af samme
grund — planlægningens politiske karakter — kun i ringe grad ved-
røre de skønsmæssige elementer i kommunernes beslutninger og
må stort set begrænses til at angå legalitetsspørgsmål, herunder om
procedurereglerne er overholdt.

Bilag.
By- og landzoneloven fra 1969 opdeler hele landet i byzoner,

landzoner og sommerhusområder. Lovens væsentligste betydning
er, at der i landzonerne — det åbne land — ikke må ske udstykning
eller bebyggelse til andet end jordbrugsformål, medmindre en kon-
kret tilladelse gives af amtsrådet, og at overførsel af areal fra land-
zone til byzone eller sommerhusområde forudsætter en særlig plan-
lægning, i fremtiden en såkaldt lokalplan. Man kan sige, at by- og
landzoneloven inddrog retten til at udnytte et areal i landzone til
bebyggelse borset fra bebyggelse i forbindelse med jordbrugsmæssig
udnyttelse. Denne inddragelse af udnyttelsesretten vedrørende land-
zone-arealer var ledsaget af en ret for grundejerne til at få erstat-
ning fra statskassen, hvis ret strenge betingelser herfor var opfyldt.
Erstatningsopgøret er langt fra afsluttet endnu, men de foreliggende
afgørelser tyder på få og ret små erstatninger.

I 1972 fulgtes denne linie op med en lov om udnyttelse af sten,
grus og andre naturforekomster. Ved loven blev inddraget ud-
nyttelsesretten for så vidt angår råstoffer i jorden (täktverksamhet)
og uden et tilsvarende engangs-erstatningsopgør som ved by- og
landzoneloven.

Planlovsreformen i Danmark fortsatte i 1973 med to love om
lands- og regionplanlægning og i 1975 med en lov om kommune-
planlægning. Den sidstnævnte lov afløser navnlig byplanloven, som
kun var undergået få og mindre betydningsfulde ændringer siden
dens fremkomst i 1938.

De nugældende regler går ud på følgende:
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Som led i landsplanlægningen udstikker folketinget og regeringen
landspolitiske retningslinier, der eventuelt kan udmøntes i forme-
lige direktiver for indholdet af den sammenfattende fysiske plan-
lægning for et amt.

Denne amtslige planlægning har i Danmark fået benævnelsen
regionplanlægning. Terminologien afviger her fra den i Norge og
Sverige anvendte. Regionplanlægning i dansk terminologi svarer
nærmest til fylkesplanlægningen i Norge, som dog skal være en
integreret fysisk-økonomisk planlægning, og — omend i mindre grad
— til länsplaneringen i Sverige. Plantypen regionplan efter norsk,
svensk og også islandsk lovgivning kendes ikke i Danmark, hvori-
mod de finske regionplaner, der for tiden udarbejdes, mere vil
ligne de danske i indhold og betydning.

Regionplanerne skal i Danmark indeholde retningslinier bl. a.
for fordelingen af den fremtidige byvækst inden for amtet (by-
spredning eller bykoncentration, vækst eller ikke vækst), for infra-
strukturen (trafikanlæg, tekniske anlæg og større offentlige anlæg),
for beliggenheden af sommerhusområder og andre arealer til fri-
tidsformål. I regionplanerne skal eksempelvis endvidere tages stil-
ling til, hvilke arealer der som følge af jordens bonitet skal forbe-
holdes jordbrugserhververne, og hvilke der skal reserveres for rå-
stofudnyttelse. Tidsperspektivet for en regionplan er omkring 15
år.

Disse planer udarbejdes af de enkelte amtsråd efter oplæg fra
kommunerne og under udstrakt offentlighedsmedvirken. Region-
planerne skal godkendes af regeringen ved et særligt ministerud-
valg, og det vil blive påset ved godkendelsen, at planerne stemmer
med de landspolitiske målsætninger. Lovene forudsætter i øvrigt
en rullende regionplanlægning med suppleringer og ændringer med
jævne mellemrum.

Regionplanerne har ingen umiddelbare retsvirkninger over for
den enkelte borger, men udgør rammer for, hvad der kan bestem-
mes i den kommunale planlægning. Reelt kan en regionplan dog
alligevel være bindende for den enkelte. Hvis eksempelvis en region-
plan forbeholder et større areal for jordbrugsdrift, er det dermed
faktisk givet, at arealets overgang til anden udnyttelse ikke vil blive
tilladt. Det kan i øvrigt oplyses, at landboorganisationerne selv har
ønsket den pågældende bestemmelse til sikring af dyrkningsjorden
indsat i lovene.
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Hver kommunalbestyrelse skal dernæst tilvejebringe en kom-
muneplan, der også i alt væsentligt er en arealanvendelsesplan.
Kommuneplanerne betegner en fortsættelse og udbygning af de
hidtidige dispositionsplaner.

I kommuneplanen fastlægges kommunens hovedstruktur inden
for regionplanens retningslinier, og der opstilles rammer for den
udfyldende mere detaljerede byplanlægning. Emnerne for kom-
muneplanerne er i vid udstrækning de samme som for region-
planerne, men med en noget større detalj eringsgrad. Et yderligere
emne for kommuneplanen er fastlæggelse af tidsfølgen for ud-
bygningen af kommunens bysamfund og fritidsområder, naturlig-
vis i overensstemmelse med kommunens økonomiske planlægning,
idet formålet som oftest vil være at opnå optimalt udbytte af de
kommunale investeringer i bygge- og bymodning. I øvrigt skal
kommuneplanen beskæftige sig med fordelingen af bebyggelsen
efter art og anvendelsesformål, d. v. s. afgrænse områder der forbe-
holdes f. eks. enfamiliehuse eller etageboligbebyggelse eller industri,
og planen skal fastlægge bl. a. bolig- eller bebyggelsestætheden,
altså grundudnyttelsens omfang, inden for de enkelte områder. Og-
så for kommuneplaner vil tidsperspektivet normalt være omkring
15 år.

En kommuneplan vedtages af kommunalbestyrelsen efter en om-
fattende offentlighedsprocedure. Planen skal normalt ikke god-
kendes af anden myndighed, men amtsrådet har veto-ret især ud fra
hensynet til regionplanlægningen, og ministeren kan undtagelses-
vis indkalde en kommuneplan til godkendelse. Loven foreskriver
en løbende revision og ajourføring af kommuneplanerne.

Kommuneplanerne har lige så lidt som regionplanerne umiddel-
bare retsvirkninger for den private borger. En kommuneplan bin-
der alene kommunalbestyrelsen selv, men — ligesom regionplanen
— såvel under kommunens egen bygge- og anlægsvirksomhed som
under kommunens administration af lovgivningen i det hele taget.
Også kommuneplanen har derfor indirekte en reel og ganske væ-
sentlig betydning for den enkelte.

En kommuneplan efter den nye danske lov har mange ligheds-
punkter med de norske generalplaner efter bygningsloven af 1965
og med de general- og kommunplaner og kommundelsplaner, som
foreslås indført i Finland og Sverige.

Det tredie og sidste led i planlægningskæden efter den danske
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lov om kommuneplanlægning udgøres af lokalplaner. De kan jævn-
føres med reguleringsplanerne i Norge, stadsplanerne i Sverige og
Finland og — navnlig — med den foreslåede nye byggnadsplantype i
Sverige og Finland.

I disse detailplaner kan grundudnyttelsen og arealanvendelsen
reguleres endog meget langt ned i detaljen. Den danske kommune-
planlov indeholder et katalog over de emner, hvorom der kan op-
tages forskrifter i en lokalplan, men loven indeholder ingen som
helst begrænsning i eller retningslinier for, hvordan emnerne skal
behandles, bortset fra kravet om at en lokalplan ikke må være i
strid med kommuneplanen. Blandt disse emner for lokalplanernes
indhold er ejendommenes størrelse og afgrænsning, bygningernes
placering på grundene, de enkelte bygningers omfang, udformning
og anvendelse, krav om bevaring af eksisterende bebyggelse eller
beplantning, oprettelse af grundejerforeninger, bortfald af private
servitutter og meget mere. Til overflod er miljøministeren be-
myndiget til administrativt at udvide lovens emnekatalog. Når
dette sammenholdes med, at det geografiske område for en lokal-
plan kan være blot en enkelt ejendom, vil det ses, at indholdet af
den private ejendomsret over fast ejendom i meget høj grad vil
blive bestemt af lokalplanerne.

Ligesom det er tilfældet med kommuneplanerne, kan kommu-
nerne tilvejebringe lokalplaner helt i eget regie. Et forslag til
lokalplan vedtages af kommunalbestyrelsen, forslaget offentliggøres,
og kommunalbestyrelsen kan da ved en fornyet behandling af
sagen vedtage lokalplanen endeligt — naturligvis med mulighed
for at ændre i det oprindelige forslag, hvis reaktionerne under
offentlighedsproceduren giver anledning dertil. Amtsrådet skal
påse, at lokalplanerne stemmer med kommuneplanen og med re-
gionplanlægningen, og amtsrådet kan i givet fald nedlægge veto.
Miljøministeren har indkalde-beføjelse også over for lokalplaner.

I modsætning til regionplanen og kommuneplanen har lokal-
planen direkte retsvirkninger for den enkelte. Det er ligesom efter
den hidtidige lovgivning og ligesom i de øvrige lande kun frem-
tidige dispositioner, der reguleres i en sådan plan, og i så henseende
uden at der kan påbydes nogen handlepligt. Retsvirkningerne af
en lokalplan er nemlig først og fremmest, at der ikke må foretages
retlige eller faktiske dispositioner i strid med planen.

Loven indeholder ingen bestemmelser om, at der kan ydes er-
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statning til en grundejer for en eventuelt nedsat handelsværdi af
hans ejendom som følge af en lokalplan. Heri er der intet nyt,
næppe heller i sammenligning med de øvrige nordiske landes by-
planlovgivning. Det nye i Danmark ligger især i, at lokalplaner kan
regulere arealanvendelsen på en mere nærgående måde, end det
hidtil har været muligt i bygnings- og byplanvedtægter, og end det
vistnok er muligt i de andre nordiske lande; både den gældende
svenske byggnadslag og især det verserende svenske reformforslag
går dog også meget langt i så henseende. Som et eksempel kan
nævnes, at en lokalplan i Danmark kan indeholde detaljerede be-
stemmelser om den tilladte anvendelse af de enkelte bygninger og
ubebyggede arealer. Det fremgår af folketingsudvalgets betænk-
ning over lovforslaget, at man har været opmærksom på den fare
for magtfordrejning eller overgreb, som navnlig denne beføjelse
for kommunalbestyrelserne rummer. Udvalget har udtrykkeligt an-
ført, at bestemmelsens placering i en lov om kommuneplan-
lægning med tilstrækkelig tydelighed viser, at den ikke kan bruges
til at foretage reguleringer, som ikke er planlægningsmæssigt be-
grundede.

Kun i to situationer tillægger den danske lov en grundejer ret
til som følge af en lokalplan at forlange ejendommen overtaget af
kommunen mod fuld erstatning. Den ene situation er den, at lokal-
planen udlægger hans ejendom til et offentligt formål, og den
anden situation er den, at han hindres i at nedrive en bygning.
I begge situationer skal dog yderligere betingelser være opfyldt,
for at ejeren har krav på kommunens overtagelse af ejendommen.
I de øvrige nordiske lande er kommunernes overtagelsespligt noget
mere omfattende.

Disse plantyper suppleres af et for hele landet gældende sæt af
generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, som har gyldighed,
medmindre en lokalplan bestemmer andet, eller en konkret dis-
pensation meddeles. Dette regelsæt betyder, at den enkelte grund-
ejers byggeret er reduceret ganske betydeligt, især for grunde i by-
midter. Selve systemet er i øvrigt det samme som efter den norske
bygningslov og det islandske byplanreglement.

Endvidere indeholder den nye danske lov en meget central og
betydningsfuld regel om, at en mere omfattende udstykning eller
et større bygge- eller anlægsarbejde ikke må påbegyndes, førend
der er tilvejebragt en lokalplan. Fra denne lokalplanpligt kan der
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ikke dispenseres. Bestemmelsen vil derfor få større effekt end de
parallelle svenske og finske, men dispensable, krav om forudgående
planlægning, før tætbebyggelse må opføres. Der er med den danske
ordning indført et generelt og ikke-tidsbegrænset udstyknings- og
byggeforbud for så vidt angår de større projekter — et forbud som
kun kan brydes i en lokalplan. Over for den private, der ønsker
at foretage en disposition i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinier, har kommunen imidlertid pligt til snarest at ud-
arbejde et lokalplanforslag og fremme sagen mest muligt, men
kommunen kan af vedkommende private forlange praktisk og
teknisk bistand til udarbejdelse af planforslaget.

Endelig skal det fremhæves, at der i loven om kommuneplan-
lægning i forbindelse med den vidtstrakte decentralisering er fore-
taget en væsentlig begrænsning i adgangen til administrativ rekurs.
Det er nok på dette punkt, at den danske lovgivning adskiller sig
mest fra ordningen i de øvrige nordiske lande. Den enkelte borgers
klageadgang er nemlig — med ganske enkelte undtagelser — be-
grænset til at angå retlige spørgsmål. Dette gælder både indholdet
af de kommunale planer og de enkelte konkrete forvaltningsakter,
som kommunalbestyrelserne udfærdiger med hjemmel i kommune-
planloven eller i de enkelte planer. f.eks. vil et afslag på en dis-
pensation normalt ikke kunne rekureres. Over for de retlige spørgs-
mål er kredsen af klageberettigelse dog formentlig større end i
hvert fald i Sverige, hvor — også efter forslaget til ny lovgivning —
kun „sakägare" har besvärsrätt.

Der er i denne redegørelse set bort fra nuancer, overgangsregler,
undtagelsesbestemmelsr og specialiteter.

Direktör Ulf Brunfelter, Sverige:

Professor Pietilä beskriver i sitt föredrag bl. a., hur provisoriska byggnads-
förbud över oplanerade områden tenderer att permanentas. Vad Finland be-
träffar är det svårt att längre anse markanvändningsförbuden som tidsbegränsa-
de eller tillfälliga framgår det bl. a. En likartad utveckling har förekommit i
Sverige, där provisoriska byggnadsförbud utanför planlagda områden blivit
mycket långvariga och vanliga. I Sverige har man nyligen också dragit den fulla
praktiska konsekvensen härav och genomfört lagstiftning som avskaffar alla
privata anspråk på även rätt till gles bebyggelse utanför tätorterna. Enligt den
s. k. riksplanelagstiftningen från 1972 har kommunerna rätt att från allmänna



plansynpunkter fritt avgöra, om enskilda markägare skall få uppföra glesbebyg-
gelse eller inte.

Mindre känt är kanske att provisoriska byggnadsförbud med mycket lång
varaktighet också används inom redan planlagda områden i Sverige. Formellt
skall dessa byggnadsförbud vara tidsbegränsade och underlätta genomförandet
av en redan aktuell omreglering av den befintliga bebyggelsen. Men i prak-
tiken har dessa provisoriska förbud kommit att bli mycket långvariga. Det finns
exempel på sådana som varat i både 20 och 30 år. Den verkliga effekten blir
därmed att de provisoriska byggnadsförbuden upphäver möjligheterna att bygga
enligt gällande planer. Dessa missförhållanden har uppmärksammats bl. a. av
den svenske justitieombudsmannen, som i sin ämbetsberättelse 1967 menade att
en dylik ordning inte var förenlig med traditionerna i en rättsstat.

När det gäller tillkomsten av tätbebyggelse över huvud taget gäller enligt
1947 års svenska byggnadslag en fri prövning från myndigheternas sida. Det är
kommunerna som i politisk ordning genom det s. k. kommunala planmono-
polet har denna bedömning i sin hand. Men det anmärkningsvärda med de
långvariga provisoriska byggnadsförbuden över planlagda områden som jag
nyss nämnt är, att det här gäller restriktioner mot att vidmakthålla eller åter-
uppföra sådan bebyggelse, som redan en gång medgivits av myndigheterna vid
planläggning i vederbörlig ordning.

Man synes i Sverige beredd att dra de praktiska konsekvenserna av de pro-
visoriska byggnadsförbudens permanentning också inom planlagda områden
på så sätt, att enskilda anspråk på bibehållande av viss byggnadsrätt avskaffas
över huvud taget. Detta framgår av ett principförslag till ny byggnadslag-
stiftning i Sverige som den s. k. bygglagutredningen avgav 1974. Enligt detta
principförslag skall byggnadsrätten anses som det heter „konsumerad" så
snart en byggnad uppförts, och ett återuppförande eller bibehållande av
byggnaden blir därefter beroende av en fri politisk prövning av kommunerna
på samma sätt som vid planläggning.

Genomförs dessa principer i en ny svensk byggnadslagstiftning, kommer sam-
hället genom kommunerna således att i princip fritt kunna bestämma över
markens användning för bebyggelse från fall till fall också inom redan plan-
lagda områden. Enskilda anspråk på bebyggelse blir därmed underkastade en
fri politisk prövning över huvud taget och den s. k. planläggningsbyråkratin
för att använda Pietiläs benämning övertar därmed i realiteten rätten att
bestämma om fastigheters användning för bebyggelse på ett sätt som ute-
sluter självständiga enskilda anspråk. Detta harmonierar för övrigt väl med
den markpolitik, som beledsagar kommunernas vidsträckta maktutövning
på byggnadsområdet i Sverige. Den officiella linjen är nämligen att kom-
munerna genom markförvärv — om nödvändigt genom expropriation eller
kommunal förköpsrätt — skall förvärva tillgänglig byggnadsmark. För bo-
stadsbebyggelse har denna markpolitiska doktrin nyligen skärpts genom 1974
års bostadspolitiska beslut i Sverige, som innebär att kommunen i princip skall
ha distribuerat byggnadsmarken för att byggherren skall få tillgång till reguljär
finansiering på den reglerade kreditmarknaden.

Konsekvenserna av denna utveckling när det gäller myndigheternas befogen-
heter till markplanering förefaller bli så vittgående att fenomenet väl förtjänar
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en bred rättslig diskussion. Genom att ta upp ämnet här vid det nordiska jurist-
mötet har professor Pietilä således tagit initativ till en mycket viktig diskussion.
Genomförs i Sverige bygglagutredningens tidigare nämnda förslag kommer den
för allt byggande väsentligaste frågan — nämligen vitsordet att bygga — att bli
en helt fri hantering från planläggningsbyråkratins sida. De praktiska konse-
kvenserna blir närmast jämförbara med en situation, där samhället disponerar
över egendomen för bebyggelse ungefär på samma sätt som vid ett samhälls-
övertagande i traditionell mening. Vid ett samhällsövertagande kommer olika
samhällsorgan att genom koncessioner, nyttjanderättsupplåtelser o. s. v. att be-
stämma, hur olika former av enskilt utnyttjande får ske, och när dessa befogen-
heter skall återgå till samhället etc. Så utvecklas onekligen situationen, om den
svenska byggnadslagstiftningen förändras enligt bygglagutredningens intentio-
ner. Vi har då nått ett slags antipod till den överdådiga frihet på byggnadsom-
rådet vid sekelskiftet som professor Pietilä inledningsvis refererade till i sitt före-
drag. Den förutvarande friheten för enskilda ersätts med ett avskaffande av
enskilda befogenheter till förmån för ett totalt bestämmande från samhällets
och planeringsbyråkratins sida. Därmed får emellertid samhällsorganen också
en befogenhet att reglera rätten att bygga mycket olika i den praktiska till-
lämpningen. Lagstiftningen ställer inte längre några krav på att enskilda på
någorlunda likvärdigt sätt skall få disponera marken för byggande. Tvärtom, de
enskilda har inte längre några anspråk på att få bygga alls. Lagen anvisar bara
vilken myndighet som har befogenhet att besluta, och den enskilde har inga
preciserade anspråk på hur innehållet i dessa beslut skall bli. En rättsutveckling
av denna typ förefaller alltså innebära, att man utnyttjar ett från likställighets-
synspunkt mycket formellt lagstiftningsbegrepp — allt enskilt byggande är för-
bjudet. Den formella likheten inför lagen då det gäller tillämpningen inskränker
sig synbarligen blott till detta förbud. Tillståndsgivningen — d.v.s. det praktiska
utövandet av bebyggelseregleringen — får däremot ske mycket olika. Det formellt
likartade förbudet för alla att bygga blir i realiteten en laglig grund för sam-
hällets organ att tämligen fritt behandla medborgarna olika. Uttryckt på ett
tillspetsat sätt skulle rättssystemet i denna del därmed generellt ha utvecklats
till en situation, som för medborgarnas del skulle kunna beskrivas på följande
sätt:

„Allt är förbjudet. Efter medgivande av kommunen eller i förekommande
fall dispens av länsstyrelse eller regering, får dock byggnader uppföras."

Man är därmed inne på en kärnfråga från rättsskyddssynpunkt, som pro-
fessor Pietilä också antyder, nämligen om grundlagen ställer några kvalitets-
krav på lagstiftningen — t. ex. ett egendomsskydd, som garanterar viss grund-
läggande likhet i den rättsliga behandlingen. Finns det inga rättsliga anspråk
på myndigheternas sätt att fördela byggnadsvitsord och byggnadsrätt enskilda
emellan, måste man ju nämligen fråga sig, om något rättsskydd i traditionell
mening över huvud taget längre är till finnandes.

Pietilä diskuterar i detta sammanhang begreppet materiell expropriation.
De enskilda skulle ha ett grundläggande anspråk på likvärdig behandling och
kompensation för avvikelser härifrån. Som referenspunkt för den enskildes an-
språk skulle då finnas ett likformighetskrav, som gick ut på att han skulle få
använda sin fastighet på ett sätt som motsvarar skälig och förnuftig användning



enligt finländsk uppfattning. Också för danskt vidkommande redovisar Pietilä
likartade referensresonemang, som går ut på att den enskilde vid markplane-
ring skall garanteras en ekonomiskt rimlig och skälig användning av sin mark-
areal.

För svenskt vidkommande är den officiella inställningen i varje fall på denna
punkt, att alla ersättningsanspråk vid befogenhetsregleringar måste ha stöd i
uttrycklig lagstiftning. I konsekvens härmed har också egendomsskyddet fått
en mycket vag utformning i 1974 års svenska grundlag.

I 1947 års svenska byggnadslag motverkades dock olikheter i behandling vid
tilldelning av byggnadsrätt i viss mån. I lagstiftningspraxis erkändes således ett
slags materiell expropriation, om enskilda vid detaljplanering ställdes helt utan
byggnadsrätt, exempelvis när marken anvisades som parkområde, trafikplats
och dylikt.

I de senare årens svenska planlagstiftning har emellertid kravet på åtminstone
viss kompensation för att upprätthålla likvärdighet i behandlingen vid för-
delning av utvecklingsmöjligheter slopats vid generalplanläggning och vid dis-
positioner inom ramen för naturvårdslagen o. s. v. enligt den s. k. riksplane-
lagstiftning, som jag förut nämnde. Här medges nu enbart kompensation för
avsevärda inskränkningar i redan pågående markutnyttjande. Detta kan upp-
fattas som en praktisk konsekvens av att markägares anspråk på glesbebyggelse
numera avskaffats i Sverige i och med riksplanelagstiftningen. Över huvud
taget har den enskildes ekonomiska skydd vid bebyggelseplanering begränsats
kraftigt under senare år och belysande är, att exempelvis zoneexpropriation för
omreglering av bebyggelse i saneringssyfte vidmakthållits ersättningsfritt i vissa
fall anda sedan 1956, och att kommunen i detta exempel bemyndigats att vid-
makthålla expropriationsanspråken ända till 1979 utan någon möjlighet till
domstolsprövning för den enskilde.

Är då de tendenser, som vi nu kan skönja inom markplaneringslagstiftningen
en oundviklig beståndsdel i det moderna välfärdssamhällets bebyggelseutveck-
ling? Masta vi arbeta med en fri — d. v.s. en diskretionär — tillståndsgivning
för bebyggelse, som blir jämförbar med ett samhällsövertagande av befogen-
heterna i fråga? Måste samhällsorganen precis som vid ett formellt samhälls-
övertagande ges makt att avgöra enskilda anspråk på markutnyttjande för be-
byggelse på sätt som de styrande finner lämpligt, med de villkor beträffande
varaktighet och användningssätt etc. som passar administrationens uppfattning?
Är det med andra ord nödvändigt att göra avkall på det enskilda rättsskyddet
för att nå välfärdspolitiska mål? Det är en lika viktig som intressant fråge-
ställning förefaller det. Skall skyddet för den enskilde inte vila på några kvali-
tetskrav i fråga om t. ex. likvärdig behandling enligt lagstiftningen utan sna-
rare på förhoppningar om en hänsynsfull behandling från de styrandes sida?

Att den fria prövningens princip skulle vara en teknisk nödvändighet för
att planmässigt omfördela markresurser torde knappast vara teoretiskt bevisat.
Vi kan ju t. ex. erinra oss att man redan i 1800-talets jorddelningslagstiftning
(laga skiftena) ställde lagstiftaren inför problemet att omfördela brukningsen-
heter med skilda ägoslag på nya brukningsenheter med andra ägoslag på ett
från brukningssynpunkt likvärdigt sätt. Detta skedde som bekant genom det s. k.
graderingssystemet, som indelade berörd ägovidd efter dess brukbarhet. På lik-
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nande sätt är det naturligtvis möjligt att också arrangera t. ex. planering av
tätbebyggelse, så att byggnadsrätten skiftas på ett likvärdigt sätt. Man skulle
med andra ord söka fördela tillåten byggnadsrätt t. ex. räknat i exploaterings-
tal på ett för berörda parter likvärdigt sätt. Därmed skapas en referenspunkt
för lika behandling, som torde vara en kärnpunkt också för det resonemang
om materiell expropriation vid markplanering, som Pietilä utvecklat.

Från den svenska byggnadsindustrins sida har självfallet intresse ägnats för
dessa problem, och den som vill fördjupa sig i sådana teoretiska utvecklings-
problem kan hänvisas till en liten studie med titeln „Ett effektivt exploate-
ringssystem", som utkom 1971 på den Svenska Byggnadsindustrins förlag.

Professor Sten Hillert, Sverige:

Det vi nu diskuterar är viktigt, både principiellt och praktiskt. Det har varit
intressant att först läsa referatet och höra det presenteras här och att sedan ta
del av korreferentens inlägg. De är av mycket olika karaktär. Referatet är av
påtagligt rättsdogmatisk slag. Korreferenten, däremot, visar en tydlig öppenhet
för ett radikalare, mera frigjort synsätt, där politiska bedömningar och hänsyn
till andra intressen i större utsträckning kan leda till att fastighetsägarens in-
tressen får träda tillbaka vid planeringen.

Som allmän reflexion vill jag först konstatera att vi jurister här lätt kommer
i ett dilemma. Det är oundvikligt att frågan, vilka hänsyn man vid planeringen
skall ta till markägarnas intressen, i mycket blir ett problem om politiska av-
vägningar. Om vi jurister analyserar de problemen ur rent rättsdogmatisk syn-
punkt och sedan gör uttalanden, löper vi lätt risken att våra uttalanden blir
politiska inlägg — och då av konserverande slag. Om vi å andra sidan menar
att vi inte skall göra några politiska inlägg, leder detta lätt till handlingsför-
lamning. Som jurister har vi dock en viktig insats att göra. Vi kan analysera och
presentera de problem som uppstår vid den moderna markplaneringen — inte
minst ur olika intressenters synpunkt. Och vi kan lägga fram våra resultat utan
att fördenskull använda vår analys som underlag för uttalanden i den politiska
avvägningen.

Så några kommentarer till en del av de punkter som tagits upp:
1. Grundlagsskyddet för markägaren. Det har vi i Sverige under senare år

inte upplevt som särskilt aktuellt. Så mycket viktigare har i stället framstått
den krassa frågan, vilket ekonomiskt resultat markägaren får av planeringen.
Tidigare hade han här ett påtagligt ekonomiskt skydd, då förväntningar om
nytt användningssätt stoppades genom planeringen. De senaste årens utveckling
har, som Ulf Brunfelter tidigare framhållit idag, medfört att man genom lag-
ändringar tagit ifrån markägaren mycket av det skyddet. Man har begränsat
fallen då han kan kräva inlösen och man har prutat på de ersättningsbelopp
han kan få ut. I stort sett skyddas ju nu endast „pågående markanvändning",
d. v. s. det redan etablerade sättet att utnyttja marken. Bakom dessa lag-
ändringar ligger en klar politisk bedömning.

Denna minskning i markägarens ekonomiska skydd gör att det ur hans syn-
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punkt blivit än viktigare att fråga vilka möjligheter han har att påverka plan-
arbetet och de nya planernas innehåll.

Här skulle jag vilja ge ett mera personligt intryck av utvecklingen. I det
tidigare rättsläget, där huvudregeln var den att man gav relativt frikostig eko-
nomisk ersättning åt markägaren vid hindrande ingrepp, förekom det en tendens
att man var extra försiktig att komma med hindrande ingrepp i de fall där
lagreglerna inte innehöll någon möjlighet till kompensation åt markägaren.
När vi nu genom den nya politiska avvägningen låtit de mera restriktiva er-
sättningsreglerna bli huvudregel, har detta ingalunda lett till en tendens att i
gengäld ta mera hänsyn till markägarnas intressen vid planeringen. Fråga
är snarare om man är beredd att ytterligare skärpa den snäva inställningen
till markägaren och även i den delen låta hans intressen i ökad utsträckning
träda tillbaka.

2. Beslutsgången i planeringsarbetet. Också vi har ju regler som garanterar
att det blir samråd med markägaren. Viktigare än samråd och tillfälle till
yttrande är emellertid ur markägarens synpunkt den fråga jag nyss var inne
på, nämligen i vilken utsträckning de som beslutar om planerna alls tar hän-
syn till markägarens önskan. För den missnöjde markägaren finns hos oss be-
svärsrätt till högsta verkställande politiska instans, regeringen. Vi ser här plan-
frågorna som övervägande frågor om lämplighets- och ändamålsbedömningar.
Någon lagprövning är inte aktuell.

Allmänhetens plats i beslutgången, frågan om närdemokrati, har varit livligt
debatterad. Till stor del har diskussionerna och framväxten av miljögrupper,
byalag m. m. varit en effekt av det misstroende många på senare år fått för
planeringsarbetet. Man har varit missnöjd med den miljö som skapats i det
moderna samhället, särskilt då i tätorterna. På senare tid har här från centralt
håll uttalats att man bör ge allmänheten ökat inflytande — eller åtminstone
ökad insyn — i planarbetet. Vissa kritiker har kanske menat att sådana uttalanden
endast är ett uttryck för en önskan att kunna kanalisera och passivisera den
u tomparlamentariska oppositionen. Möjligt är dock att förslagen i stället bott-
nar i en ärlig bedömning att det är rimligt och sakligt berättigat att till-
mäta allmänhetens åsikter ökad vikt. Tidigare fanns det tunga juridiska skäl
att undvika tidigt samråd med allmänheten. Så länge ersättningsreglerna var
sådana att även förväntningsvärden skulle skyddas och ersättas, gällde det ju
för kommunerna att i det längsta undvika att ge upphov till sådana förvänt-
ningar och värdestegringar. Man väntade därför så länge som möjligt med att
offentliggöra sina utkast till planer för ny markanvändning. Med våra nya
ersättningsregler är de hindren borta. Det är inte uteslutet att bygglagutred-
ningens förslag kommer att leda fram till regler om ökad medverkan från all-
mänhetens sida i planeringsarbetet. Principiellt intressant blir i vad mån man
därvid är beredd att ge allmänheten i någon form status som sakägare. Redan nu
har man dock utan stöd av sådana lagregler i flera kommuner frivilligt börjat
använda sig av „remisser till allmänheten" — och detta även på ett tidigt
stadium i planarbetet. Erfarenheterna t. ex. från Uppsala visar att man åt-
minstone ibland kunnat i planbesluten tillgodogöra sig synpunkter som kom-
mit in från den allmänhet som inte formellt varit sakägare. Om detta hän-
synstagande berott på att man böjt sig för rena sakskäl eller kanske på den
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eventuella politiska tyngden hos den grupp som framfört sina önskemål, ja,
det må vara en öppen fråga

När det gäller beslutsgången vill jag sist nåmna att det ibland förekommit
en speciell miss i det kommunala planeringsarbetet. En intressegrupp har lätt
fallit utanför ramen under planarbetet i våra kommuner i Norrland. Det är
samerna. Man har inte upplevt dem som markägare eller eljest sakägare i
egentlig mening och man har heller inte uppfattat dem som en allmänhet som
man haft anledning att samråda med. Det har därför inträffat att man utan
kontakt med samerna tagit fram t. ex. en byggnadsplan vars genomförande
negativt påverkar samernas rennäring. Jag förmodar att det föreligger liknande
problem i Norge och Finland. Någon juridisk prövning av samernas rätt att
komma till tals i det kommunala planeringsarbetet har ännu inte kommit till
stånd. Det är inte uteslutet att utvecklingen kommer att ge politiskt underlag
för ett mera påtagligt hänsynstagande till samernas intressen under utarbetan-
det av byggnadsplaner m. m.

3. Provisoriska markanvändningsförbud. Sådana förbud har blivit ett all-
varligt problem även hos oss. De har ju ibland förlängts till att gälla under
åtskilliga år och det finns här normalt ingen lagregel som ger fastighetens ägare
rätt till ersättning för den skada han lider. Man har funderat över olika möj-
ligheter att lösa detta problem. Det kan kanske vara tillåtet för mig — som
upphovsman til lagregeln — att påpeka att vi i Sverige på en speciell punkt
faktiskt fått en lagregel som ger fastighetsägaren möjlighet till ersättning vid
längre sådana provisoriska användningsförbud, nämligen i vår väglag av år
1971 (VägL § § 49 o. 61). Provisoriskt förbud i avvaktan på att väg beslutas
kan enligt den regeln leda till ersättning sedan förbudet varat i mer än fem år.

4. Som avslutande reflexion vill jag framhålla att hela resonemanget om
rättsskydd vid markplanering i realiteten utgår från den ordningen att vi har
enskild äganderätt till marken. Problemen blir onekligen av annat slag om
marken i stället ägs av samhället, främst då kommunerna. En utveckling, som
leder fram till att kommunerna i allt större utsträckning blir ägare av marken,
har länge pågått i Sverige. Bakom utvecklingen ligger en bestämd politisk
vilja. Det är inte givet att vi i framtiden får en situation där nästan all mark
ägs av kommunerna. Däremot är det mycket möjligt att en stor del av marken
kommer att ägas av kommunen, som ju samtidigt är den instans som har en viktig
del av beslutsmakten när det gäller planeringen. I ett sådant läge uppstår rätts-
skyddsproblem av annat slag än vad vi diskuterar i dag. De problemen vore för-
tjänta att uppmärksammas och analyseras redan nu. Detta är en arbetsuppgift,
väl lämpad för nordiskt samarbete där vi kan dra nytta av att jämföra varandras
erfarenheter. Om dagens diskussion kunde väcka intresse för ett sådant arbete,
har årets nordiska juristmöte på en viktig punkt lett till ett nyttigt resultat.

Landsretssagfører Bent Wellejus, Danmark:

Når jeg først tager ordet nu, er jeg klar over, at jeg taler til en mindre gruppe
af dem, der har hørt indledningerne og de første indlæg.
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Jeg er også klar over, at jeg nok giver udtryk for synspunkter, som i denne
forsamling kun deles af et mindretal. Men: Når korreferenten i sin fremragende,
dygtige redegørelse flere gange nævnte, at „Reguleringen" af ejendomsretten,
og det vil jo i praksis altid sige indskrænkninger, er et politisk spørgsmål og
intet direkte har med jura at gøre, bør det nok nævnes, særlig overfor en meget
betydende embedsmand i den danske Centraladministration angående fast ejen-
dom, at det vel altid er, og altid har været, juristen, der udformede oplæg til og
formulerede lovudkastene om sådanne spørgsmål.

Allerede på det indledende stadium kan altså meget henføres til den eller de
jurister, der sidder på „rette sted"!

Når det i korreferentens og andre debatdeltageres indlæg gik som en „rød tråd"
— (i dette tilfælde er det danske udtryk særlig godt, det er i sandhed en rød
tråd) --, at den enkelte ejer kun havde økonomiske interesser at beskytte, medens
almenheden havde ideelle og miljømæssige interesser i at regulere ejendoms-
retten, så er dette ikke rigtigt. Mange ideelle, traditionsmæssige, slægtsprægede
og andre dybt alvorlige interesser gør sig gældende for et betydeligt antal ejen-
domsejere.

Men selv om det måske oftest er økonomiske interesser hos ejerne, man
„regulerer" — altså angriber — så må i hvert fald jeg, som ganske almindelig
praktiserende advokat, fremhæve, at vi jurister også i høj grad må være på vagt
og være med til at beskytte et mindretal, nemlig ejerne af fast ejendom, som
man fra anden side med stor dygtighed har formået at kaste nærmest odiøst
skær over.

De garantier for dette mindretal, som bl. a. korreferenten mente, findes i den
offentlige diskussion om byplaner, lokalplaner m. v., tror jeg ikke på! Jeg har
set mere end eet eksempel på, at små, men dygtigt organiserede pressions-
grupper har afsporet borgermøder om disse planer og givet det udseende af, at
det var disse grupper, der alene stod for samfundsinteresser og ideelle, „pro-
gressive" synspunkter.

Det er med mine øjne set en sørgelig kendsgerning, at disse talmæssigt få, dyg-
tige og agressive grupper, altid er at finde på venstre fløj og altid kun tænker
på een form for „Regulering" af ejendomsretten: dens yderlige indskrænkning.

Har vi jurister forstået at gøre nok for at skabe balance og ikke underlægge
os frygten for ikke at være „progressive" nok?

Bør den nordiske jurist ikke forstå, at ikke mindst den almindelige borgers
tryghed ved ejendomsrettens ukrænkelighed og den sikkerhed, dette har givet
ham, er en værdi, som vi har ret og pligt til at søge bevaret.

Ejendomsretten har mere end meget andet været med til at skabe den rolige,
(her altså rolige i ordets danske betydning!!) samfundsudvikling i alle de nor-
diske lande, som vi nok alle anser for at have en uvurdelig værdi.

Kommuneadvokat Audvar Os, Norge:

Herr ordstyrer, mine damer og herrer.
Når jeg griper ordet, er det først og fremst for å sikre at også en norsk
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røst skal høres i debatten. Jeg har fra min arbeidsplass som kommune-
advokat kommet i berøring med enkelte av de problemer som her har vært
fremme i søkelyset, særskilt da forholdet mellom planleggingsarbeid og den
rettsbeskyttelse man i den forbindelse gir den enkelte grunneier.

Som det har vært fremhevet — og som det også fremgår av referatet —
står vi her overfor både en formell og en reell rettsbeskyttelse, slik vi for
øvrig også finner det på mange andre forvaltningsområder. Når det gjelder
det formelle rettsvern, kommer det kontradiktoriske prinsipp sterkt i for-
grunnen. Hos oss er denne behandlingsform generellt fastslått i vår for-
valtningslov av 10. februar 1967 § 17. For ordens skyld vil jeg derfor få
lov til å rette en misforståelse i professor Pietiläs innledningsforedrag. Det
heter her på s. 12:

„Vid godkännandet, fastställandet och genomförandet av markanvänd-
ningsförbudet iakttages i inget nordiskt land den kontradiktoriska prin-
cipen."

Dette stemmer ikke for Norges vedkommende. Forvaltningslovens § 17
gjelder også i slike saker, og myndighetene er forpliktet til å ta forhåndskontakt
med partene, selv i ganske omfattende byggeforbudssaker. Nylig var det
spørsmål om å anlegge en motorvei gjennom store deler av Oslo. Det ble
da gitt forhåndsvarsel til alle de grunneiere som ble berørt av det byggeforbud
man i den anledning måtte nedlegge.

Reguleringssaker har fra gammelt vært utlagt til offentlig ettersyn med
adgang til uttalelse fra alle interesserte. I mindre saker blir de berørte parter
varslet direkte.

Og før det treffes vedtak om ekspropriasjon i henhold til reguleringsplan,
vil vedkommende grunneier få adgang til å uttale seg.

Jeg tror derfor at man trygt kan si at det kontradiktoriske prinsipp er
gjennomført på dette område hos oss. Partsrettigheter blir i bygningssaker,
og særlig i planleggingssaker, sett på med stor liberalitet. Både når det gjelder
adgangen til å gi uttalelse og til å klage en avgjørelse inn for en høyere
instans, har man i Norge — etter det som her er kommet frem om situasjonen
i de øvrige nordiske land — en meget vid ramme. Problemene ligger derfor
i dag ikke i det forhold at saksbehandlingen skulle skje mer eller mindre
i lønndom. Den enkelte får i høy grad komme til orde. Men som det har
vært sagt her — og det er også mitt inntrykk — den enkelte får ikke alltid
følelsen av å bli hørt. Han vet nok at hans dokumenter ligger ved saken. Men
det han ofte savner, er en følelse av at de argumenter han har presentert er
blitt gjennomgått og gjenstand for alvorlig vurdering. Dette er et problem
som ligger noe utenfor det rent juridiske plan. Men at misnøyen er til
stede, kommer ofte frem i saker for domstolene, der det ofte blir hevdet at
det er tatt utenforliggende hensyn eller at saken ikke har vært tilstrekkelig
forberedt eller at man ikke har lagt tilstrekkelig vekt på de innvendinger som
er fremkommet.

Vi har i Norge den ordning at man kan bringe enhver forvaltningsavgjørelse
inn for domstolene til overprøvelse. Men det dreier seg her om en begrenset
domstolskontroll — den omfatter saksbehandlingen, og legalitetsprinsippet,
dvs. spørsmålet om hvor vidt det er hjemmel for et vedtak av denne art.
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Selve rimelighetsvurderingen, som ofte vil være kjernen i saken, vil som
regel ligge utenfor domstolenes prøvelsesadgang, med mindre vedtaket da
skulle gå ut over enhver fornuftig ramme og være direkte vilkårlig eller
forfølge et annet formål, slik det er nevnt eksempler på i Bendt Andersens
referat. Nærmest som et kuriosum kan jeg nevne at man i den norske
bygningslov har en særbestemmelse om domstolsprøvelsen for de tilfeller
der en byggherre har gått i gang med et bygg i strid med en reguleringsplan
og så blir pålagt å rive bygget. Et slikt pålegg vil byggherren kunne bringe
inn for domstolen, som da også vil kunne vurdere rimeligheten av pålegget.
(Bygningsloven av 18/6 - 1965 § 114). Dette er en særordning som man ikke
finner mange paralleller til på andre forvaltningsområder. Man har altså
funnet det nødvendig med et slikt korrektiv, nettopp i forhold til bygnings-
myndighetene.

Et spørsmål som jeg har notert meg under marsjen gjelder ny-ordningen
i Danmark, hvor man har en veto-rett overfor kommunale planer. Det
står noe uklart for meg hva dette innebærer. Betyr det at veto-myndig-
hetene blankt kan forkaste en plan og betyr det at veto-retten må utøves
innen en viss frist, slik at man på den maten vet hva man har å holde
seg til? Det er mulig at denne side av ordningen fremgår av bilaget og i
så fall venter jeg ikke noe særskilt svar fra koreferenten.

Som en oppsummering vil jeg slutte hvor jeg begynte, nemlig med å
konstatere at vi idag hos oss står nokså sterkt når det gjelder det formelle
rettsvern. Den reelle rettsbeskyttelse vil imidlertid være avhengig av hvordan
de formelle kriterier håndheves av våre förvaltningsmyndigheter og likedan
av hvordan man vurderer verdien av den enkeltes rettigheter på bakgrunn
av samfunnets krav på en samlet planlegging ut fra det som anses for å
være til feiles beste.

Rättschef Bengt Hedman, Sverige:

Herr ordförande, ärade auditorium.
Jag vill med anledning av vissa uppgifter som har lämnats om lagförslag

och annat från Sverige, något kommentera det som har kommit fram.
Jag vill då först erinra om Bendt Andersens påpekande här om politiken

kontra juridiken eller hand i hand med juridiken, hur man nu vill se det, och
konstatera att vi har klarat av de politiska ställningstaganden, som har
slagit igenom här. Mot den bakgrunden så har man ju steg för steg i Sverige
kommit till något som man kan kalla en definition av vad av det tidigare
vidsträckta allmänna begreppet privat äganderätt som man skall tillgodose
i olika sammanhang. Mot den bakgrunden så har expropriationslagen och
andra lagar gått mot någonting som kan sammanfattas som så att samhället
svarar för ersättning upp till en nivå som svarar mot tillåten användnings-
rätt. Eller annorlunda uttryckt, man garanterar den pågående markanvänd-
ningen. Det är det momentet i den privata äganderätten som lagstiftningen
avser att särskilt skydda i det här sammanhanget.
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Lagstiftningsförslagen innebär ju vidare i andra sammanhang att chansen
att utnyttja sin mark för annat ändamål tillförs ägaren i motsvarande ut-
sträckning. Och det är ju också innebörden av bygglagutredningens förslag.
Jag vill alltså se bygglagutredningens förslag i linje med de här tankegång-
arna om att befästa den pågående markanvändningen såsom trygghetsfaktorn
i lagstiftningen. Mot den bakgrunden så var avsikten med förslaget också
att det skulle vara en i lagen inskriven rättighet att fortsätta den en gång
etablerade markanvändningen. Den skulle så att säga kunna vara orubbad och
om den rubbades genom planer eller andra beslut skulle det utgå ersättning.
Mot den bakgrunden så skall vi då också se det här systemet med planers
upphörande som Ulf Brunfelter talade om förut.

Hela plansystemet i bygglagförslagen är ju uppbyggt på att enbart reglera
förändringssituationer. De andra situationerna de omfattas så att säga av
grundläggande lagstiftning.

Beträffande förändringssituationerna anser man i det förslaget nu att man
kan göra på samma sätt som i många andra sammanhang i Sverige som
t. ex. i vattenlag, miljöskyddslag och annat, nämligen att ett tillstånd att
göra förändringar eller vidtaga anläggningar bör kunna vara begränsat till
ett så att säga klartecken som ges från samhällets sida, enligt vilket sam-
hället inte skall vara bundet mer än en viss tid. Och i det här sammanhanget
har man då laborerat med tidsperioder mellan 5 och 10 år i förslaget.

Mot samma bakgrund skall man också se förklaringen till att man före-
slår att en plan upphör att gälla sedan den väl har tagits i anspråk dvs.
genomförs på det sätt som den avses att reglera. Då har man etablerat en
ny pågående markanvändning som skyddas av den grundläggande lagtexten.
På det här sättet så får man ett samspel mellan lagstiftning och planlägg-
ning för att skydda och garantera rättssäkerheten, där de huvudsakliga rätts-
säkerhetsaspekterna finns inskrivna i lagtexten. Planläggningen kan i och
för sig på så sätt föras fram litet friare och det är först i genomförandeskedet,
när man skall lösa ut fastighetsägare, som de har någon särskild betydelse.
Fastighetsägaren är ju nämligen inte bunden av de här planerna på det
sättet som man kanske kunde få intryck av ibland.

Innebörden av begreppet pågående markanvändning skulle också enligt
förslaget från bygglagutredningens sida kunna byggas på, så att man skulle
kunna komma ifrån en del av problemet med de nuvarande nybyggnads-
förbuden i Sverige. De drabbar ju också åtgärder som i och för sig kan hänföras
till åtgärder som faller inom ramen för den etablerade användningen.
Det gäller dock särskilt i bebyggda och planlagda områden.

Man kan ju säga så här att utredningens förslag fick forceras fram och
att inte alla delar var färdiga och att det är en skiss, som också framgick
av Bendt Andersens anförande. Men det är viktigt att komma ihåg att fall
då man genom olyckshändelse bryter den etablerade användningen, t. ex.
på grund av eldsvådor och annat, är förutsedda i utredningsförslaget. Det
anses emellertid att det finns andra metoder att garantera detta, än att ha
planer som ligger kvar för att garantera en viss bebyggelsesrätt. Det borde
vara möjligt med ersättningsregler, eventuellt inlösningsregler från kommunens
sida etc.
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Jag vill också något ta upp det här med de ideella aspekterna. Det är
ju riktigt att det finns många markägareaspekter som kan vara klart ideella
och inte direkt ekonomiska. Men det gäller ju också i mycket stor utsträck-
ning om hyresgäster och andra nyttjanderättshavare. Intresset att ha den
etablerade bebyggelsemiljön intakt etc.

Det här är också intressen som man i bygglagutredningen vill tillgodose
och det hade ju också föreslagits att man skulle införa en form av obliga-
torisk delgiving med samtliga hyresgäster inom ramen för vissa planlägg-
ningsförfaranden. Det blev starkt kritiserat i Sverige och det är väl tveksamt
om man kan föra fram det på det sättet. Och det skall vara roligt att se
erfarenheterna från Danmark på den punkten.

Byrådirektör Elsa Krantz, Sverige:

Herr ordförande, ärade församling.
Det har här närmare klarlagts att vi har två sidor inom plan- och byggnads-

väsendet, dels den juridiska, där vi ser mera till den enskilda äganderätten
och dels den politiska, där vi tar hänsyn mera till allmänhetens rätt. Och det
har visat sig att vi i Sverige har en utveckling mot allt mindre hänsynstagande
till den enskilda äganderätten och mera till allmänhetens rätt. Det har av
Sveriges bostadsminister Ingvar Karlsson i ett inlägg i Dagens Nyheter den
2 augusti nämnts ett exempel på det här där han bl. a. säger: „Man kan
inte alltid definiera medborgarinflytande geografiskt. Det är ofta nödvändigt
att väga ihop olika intressen och det mot bakgrund av de allmänna ekonomiska
och sociala förhållandena inom kommunen och det kan bara göras politiskt".

De nämnda två principerna har åstadkommit viss förvirring i politiska
församlingar.

Jag sitter med i byggnadsnämnden i Nacka kommun, det är en förorts-
kommun till Stockholm, där vi har särskilda problem. I kommunen finns
stora områden där människor för flera decennier sedan byggde sommar-
stugor och där deras barn och barnbarn nu gärna vill bosätta sig permanent.
Dessa har ofta gjort kostnadskrävande anordningar invändigt i byggnaden
men behöver på grund av att familjen växer göra någon mindre tillbyggnad
eller hygieniska förbättring. Frågan är om man skall tillåta någon byggnadsåt-
gärd, som gör huset mera ägnat för permanentbosättning trots att byggnads-
förbud råder.

Då kan man fråga sig vilken byggnadsnämndens uppgift är. Vad är det
egentligen man vill åstadkomma? Ja, det är ju som kontorchef Andersen
påpekade i sitt inlägg ett bra boende, en bra bostadsmiljö. Och hur skall
nu detta ske? Man har nu — som tidigare här sagts — från myndigheternas
sida lagt byggnadsförbud över stora markområden i väntan på planlägg-
ning av områdena eller ändring av plan som redan finns. Och därmed vill
man lägga död hand över området i väntan på att planläggning skall
åstadkomma det ideala byggandet. Men det tar tid innan man kommer så
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långt. De här byggnadsförbuden kan överklagas till länsstyrelsen som ju
också fastställer förbuden. Det är inte någon riktigt bra ordning. Och det
har också bostadsminister Ingvar Karlsson sagt i sitt ovannämnda inlägg.
Man behöver här en annan typ av prövning. En enskild markägare bör ha
rätt till prövning av sina besvär i en instans som inte — i likhet med kom-
mun och länsstyrelse — både utfärdar förbudet och prövar dispens från det-
samma. Bostadsministern anser det dock tveksamt om en sådan prövning
skall kunna gå ända upp till regeringen.

Om vi nu återgår till Nacka kommun, så har vi där byggnadsförbud som
har varat både 20 och 30 år. Det är naturligtvis en ytterst otillfredsställande
ordning och har också påtalats av justitieombudsmannen och även av
regeringen i en del mål och beslut. Varför har man då de här byggnadsför-
buden? Ja, i Nacka kommun är det bl. a. för att man inte har kunnat ordna
vatten och avlopp. Och på den grunden då inte heller kan planlägga. Varför
man inte har kunnat ordna vatten och avlopp beror på att kommunen inte
haft råd att göra detta. Det är alltså en ekonomisk fråga. Och då frågar man
sig: de som bor där vill de verkligen ha vatten och avlopp? Det kan ju
tänkas att de kan ordna sina avloppsförhållanden på annat sätt. Det har
också varit föremål för debatt inom kommunen om man inte kan tänka
sig alternativa avloppsanordningar t. ex. multrum e. dyl. Man kan också
fråga sig vilken standard man vill ha eller måste ha i planeringen. Det kan
lätt bli så att det bästa blir det godas fiende.

Oftast vill de som nu bor i området också bo kvar. De vill inte tvångs-
förflyttas till stora centrumområden med höghus. De vill bo i sina villor.
De nöjer sig med den standard de kan få där. Dock blir lätt följden att
den familj det är fråga om, ser sig nödtvungen att flytta. Lämnar sitt hus
som då kanske inte är attraktivt för någon köpare och då kan det uppstå
en slumbebyggelse som inte på något sätt är önskvärd inom kommunen.

Nybyggnadsförbuden är inte omgärdade med lika stora möjligheter för
den enskilde att göra sin röst hörd som då fråga är om en planfastställelse.
Men det har man ursäktat med att förbuden är temporära och att det
finns möjligheter att få dispens ifrån dem.

När man så kommer till dispensfrågorna så blir detta en svår avvägning.
I Nacka kommun har man från den såkallade planläggningsbyråkratins sida
utgått ifrån att man helst så mycket som möjligt bör hindra dispenser, även
av tillbyggnader som räknas som nybyggnadsföretag. Detta oavsett om det
finns en plan i botten som kanske till och med skulle tillåta tillbygnaden
ifråga eller om det är helt oplanerat område. Det är ju lättare att säga nej
konsekvent än att på ett rättvist sätt pröva varje ärende individuellt. Inom
den politiska församlingen har dessa avgöranden ofta gett upphov till mot-
sättningar, på den grunden att vissa nämndledamöter för en nejsägande
politik och andra mera ser till den enskilde och önskar att han skall få
lov att göra sin tillbyggnad.

Här kan åter Ingvar Karlsson citeras: „Jag erkänner gärna att jag är
oroad över de långvariga nybyggnadsförbud i avvaktan på planläggning
som gäller i många kommuner. Men bästa sättet att skydda den enskilde
här, är inte att låta varje markägare överklaga vägrat byggnadslov, utan
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att införa vissa generella bestämmelser om hur länge sådana byggnadsförbud
får gälla".

En ny lagstiftning väntas i Sverige ta itu med dessa problem.

Referenten, professor Martti Enäjärvi, Finland:

Herr Ordförande.
Till slut vill jag tacka debattledaren, korreferenten kontorchef Andersen,

och alla diskussionsdeltagarna för deras värdefulla insatser.
Jag vill ännu tillägga, att naturligtvis behövs planläggning och mark-

planering; i själva verket är det i det nutida samhället nödvändigt.
Man bör dock komma ihåg, att även om ofta ett större intresse bör åsido-

sätta ett mindre och att samhällets intresse åsidosätter individens, bör i
rättsstaten härvid skälighet iakttagas. Om de ovannämnda principerna genom-
förs ensidigt från samhällets synvinkel utan att man bryr sig om individens
rättskydd, är vi snart i en situation, där „ändamålet helgar medlen". Och det
är ju inte den ledande principen i den nordiska rättsordning, utan en princip
som framförts av den såsom ,,rättspolitiker" okände Machiavelli.

Ordföranden tackade referenten och korreferenten och andra deltagere i
diskussionen.


