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Förord 

Detta examensarbete är det sista momentet i vår utbildning på 

Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i 

Gävle.  

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Märit Walfridsson 

som inspirerat oss till det valda ämnet och kommit med värdefulla synpunkter 

under arbetets gång. Ett särskilt tack går även till er som avsatt tid och ställt 

upp på intervjuer, utan ert engagemang hade detta arbete inte varit möjligt att 

genomföra. 

 

Gävle, juni 2017 

Sara Hellman & Victoria Åhman 
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Sammanfattning 

Användning av mark har stor betydelse för samhällsutvecklingen och 

kommuner har olika roller och ansvarsområden som hör ihop med detta, både 

som myndighet och som stora markägare. Inom tätorter och inte minst i 

bostadsområden är det i många fall kommunen som äger den mark som 

angränsar till bostadsfastigheter.  Det förekommer att denna mark nyttjas av 

personer för eget bruk, då det sker i stor utsträckning antas det innebära 

konsekvenser för såväl allmänhet, bostadsinnehavare och kommuner.  

Syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om olovligt nyttjande av 

kommunal mark. Detta gjordes dels genom att belysa vilka olika typer av 

överträdelser som förekommer när det gäller olovligt nyttjande av kommunal 

mark utanför bostadsfastigheter, men också genom att undersöka hur utvalda 

kommuner hanterar samt anser att det olovliga nyttjandet bör hanteras.  

För att ta reda på vilka typer av överträdelser som görs i bostadsområden 

valdes tre kommuner ut samt två bostadsområden i varje kommun. En 

jämförelse gjordes därefter mellan flygfoton och fastighetsindelningen för alla 

bostadsfastigheter i området för att se vilka typer av överträdelser som var 

förekommande. Representanter från de olika kommunerna intervjuades 

därefter för att få deras syn på vilka typer av överträdelser som förekommer 

och för att få kunskap om hur de olika kommunerna hanterar samt anser att 

olovligt nyttjande av kommunal mark bör hanteras. 

Vid jämförelsen mellan flygfoton och fastighetsindelningen identifierades olika 

typer av överträdelser, något som till stor del överensstämde med vad som 

framkommit under intervjuerna. Intervjuerna visade även på grundläggande 

likheter när det gäller hanteringen av olovligt nyttjande av kommunal mark, 

skillnader antas främst bero på olika kommunala förutsättningar med bland 

annat varierande resurser. När det gäller hur hanteringen bör gå till råder 

delade meningar mellan kommunerna.  

 

Nyckelord: Olovligt nyttjande, överträdelser, kommunalt markinnehav, 

hantering, bostadsområden 
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Abstract 

Use of land is of major importance for the development of society and the 

municipalities have different roles and responsibilities associated with this, 

both as authority and as major landowners. In urban areas, and in particular 

residential areas, it is in many cases the municipality that owns the land that 

adjoins residential real estate. It has been shown that this land often is used by 

individuals for personal interests, and it is believed to have consequences for 

the public, residential owners and municipalities. 

The purpose of this study was, therefore, to increase knowledge about the 

illegal use of municipal land. This was done partly by highlighting the different 

types of infringements that occur in the unauthorized use of municipal land 

outside residential real estate, but also by investigating how selected 

municipalities handle and believes that illegal use should be handled. 

To find out what types of violations are done in residential areas, three 

municipalities were selected as well as two residential areas in each 

municipality. A comparison was then made between aerial photos and the 

property division for all residential properties in the area to see what types of 

violations were occurring. Representatives from the different municipalities 

were subsequently interviewed to get their views on what types of violations 

occurring and to gain knowledge about how the different municipalities 

handle and believe that illegal use of municipal land should be handled. 

In the comparison between aerial photography and property division, different 

types of infringements were identified, which largely corresponded to the 

findings of the interviews. The interviews also showed fundamental 

similarities regarding the management of illegal use of municipal land, 

differences are assumed mainly due to different municipal conditions, 

including varying resources. When it comes to how the handling should go, 

there are different opinions between the municipalities. 

  

Keywords: Illegal use, infringement, municipal property ownership, 

management, residential areas 
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1 Introduktion 

Introduktionen ger en kortare bakgrund till studien för att sedan presentera dess 

syfte och frågeställningar. Därefter följer en förklaring över arbetets avgränsningar 

och huvudsakliga struktur. 

1.1 Bakgrund 

Samhällsplanering och markanvändning är ett ständigt aktuellt ämne i dagens 

samhälle då utvecklingen och exploateringen av städerna ökar världen över.  

Användning av mark har stor betydelse för samhällsutvecklingen och kommunerna 

har flera olika roller och ansvarsområden som är intimt förknippade med detta, både 

som myndighet och som fastighetsägare.  

En betydande del av den mark som finns inom Sveriges tätorter innehas idag av 

kommunerna. Vid år 2010 ägde Sveriges kommuner och landsting tillsammans ca 34 

procent av all mark inom tätortsområden, vilket kan jämföras med knappt 2 procent 

av all mark i landet som helhet enligt Statistiska Centralbyrån (2013). 

Tätortsområden är vanligen planlagda och är det allmän platsmark med kommunalt 

huvudmannaskap så ska kommunen äga och förvalta dessa områden som är avsedda 

för gemensamma behov. Även andra fastigheter med anläggningar som är av allmänt 

intresse är ofta i kommunens ägo, liksom markområden som kan ha en strategisk 

betydelse för stadens utveckling. 

I bostadsområden finns det i många fall utrymmen som ägs av kommunen och det är 

inte ovanligt att personer i bostadsområden olovligt nyttjar angränsande kommunal 

mark för egna behov. Även förvärv av denna mark samt olika typer av 

nyttjanderätter kan förekomma. K. Larsson (markingenjör för Sandvikens kommun, 

intervju, 25 april 2017) bekräftar att det finns vetskap om att olovligt nyttjande av 

kommunal mark förekommer i bostadsområden och att det sker i förhållandevis stor 

utsträckning. Överträdelserna kan innefatta alltifrån kompostering till placering av 

diverse anordningar eller bebyggelse av olika karaktär. Vidare anser Larsson att det 

är viktigt att satsa på att utveckla och förbättra hanteringen av dessa ärenden då 

olovligt nyttjande av kommunens mark är ett stort problem.  

En genomgång av några kommuners hemsidor samt återkommande rapporteringar i 

media tyder på att kommuner kan ha olika förhållningssätt och rutiner när det gäller 

att hantera det olovliga nyttjandet av marken. I förlängningen antas detta kunna 

medföra konsekvenser som kan påverka såväl fastighetsägare, allmänhet och 

kommuner. För kommuner kan det bland annat handla om kostnader för 

återställande av marken, städning samt handläggningstid av alla ärenden. För 

allmänheten kan följderna om kommunen inte agerar bli en privatisering av 

områden som ska vara tillgängliga för alla. Ur en privatpersons perspektiv är det 
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dessutom viktigt med ett förutseende system som är öppet och transparent och där 

alla behandlas lika, något som också står i samklang med de rättsregler myndigheter 

måste förhålla sig till. Mot denna bakgrund är det därför relevant med en ökad 

kunskap om olovligt nyttjande av kommunal mark. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om olovligt nyttjande av 

kommunal mark. Detta görs dels genom att belysa vilka olika typer av överträdelser 

som förekommer när det gäller olovligt nyttjande av kommunal mark utanför 

bostadsfastigheter, men också genom att undersöka hur utvalda kommuner hanterar 

samt anser att det olovliga nyttjandet bör hanteras. 

Utifrån studiens syfte har följande frågor formulerats: 

 Vilka typer av överträdelser förekommer när det gäller olovligt nyttjande av 

kommunal mark utanför bostadsfastigheter?  

 Hur hanterar kommunerna olovligt nyttjande av kommunal mark? 

 Hur anser kommunerna att olovligt nyttjande av kommunal mark bör 

hanteras? 

1.3 Avgränsningar 

Kommunal mark som upplåtits med tomträtt räknas ej som kommunal mark i detta 

arbete. Ytterligare avgränsningar som gjorts berör de utvalda metoderna och 

behandlas därför i metodavsnittet. 

1.4 Disposition 

Examensarbetet har utformats efter en IMRaD-struktur med Inledning, Metod, 

Resultat och (and) Diskussion. Utöver dessa delar finns ett kapitel som behandlar 

den teoretiska bakgrunden och som har placerats efter inledningen, samt ett 

avslutande kapitel med slutsatser och förslag till fortsatta studier. Nedan följer en 

kortare beskrivning av de ingående delarna för att ge läsaren en övergripande 

förståelse för hur arbetet är upplagt.  

Introduktionen ger en bakgrund till varför studien görs och redovisar arbetets syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. Denna följs av en teoridel i kapitel två som ger 

grundläggande kunskaper för att underlätta för läsaren att ta till sig av studiens 

innehåll. Här behandlas bland annat begrepp, lagar och annan information som har 

betydelse för ämnet. Även en kortare redogörelse över tidigare forskning 

presenteras. I det tredje kapitlet framgår de två metoder, intervjuer samt jämförelse 

mellan flygfoton och fastighetsindelning, som valts för att få svar på studiens 
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frågeställningar och hur de genomförts. Resultatavsnittet presenterar utfallet av 

studien för var och en av frågeställningarna i respektive ordning vilket följs av en 

kortare sammanfattning. Diskussion av metodval samt av resultatet för var och en av 

studiens frågeställningar görs i det efterföljande kapitlet, där tas även aspekter på 

etik och hållbarhet upp kortfattat. Till sist presenteras arbetets slutsatser och förslag 

ges till framtida forskning. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden syftar till att skapa en bättre förståelse för resten av 

examensarbetet genom att sätta studien i sitt sammanhang och ge läsaren 

grundläggande kunskaper i ämnet. Först ges en allmän genomgång av viktiga 

begrepp inför den kommande metoddelen som rör fastighetsindelning, 

fastighetsgränser och den digitala registerkartan. Därefter redogörs kort för 

kommunens olika roller som myndighet och som markinnehavare. Möjliga sätt att 

nyttja den kommunala marken berörs också liksom vad olovligt nyttjande av mark 

innebär. 

2.1 Fastighetsindelning 

2.1.1 Landets indelning i fastigheter 

Enligt Julstad (2015) är all mark samt allt vatten i Sverige indelat i områden som 

kallas fastigheter med undantag för allmänna vattenområden i havet samt de stora 

sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön. Utöver indelning i fastigheter kan 

även mark- och vattenområden vara indelade i samfälligheter, vilket är ett område 

som hör till flera fastigheter gemensamt. I 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994, 

hädanefter JB) beskrivs en fastighets avgränsning som antingen både horisontell och 

vertikal eller bara horisontell. Julstad (2015) beskriver vidare att en fastighet som 

enbart är avgränsad horisontellt kallas för traditionell fastighet och är den vanligaste 

fastighetstypen, denna kan bestå av en eller flera mark- och vattenområden. Då 

fastigheten bara är avgränsad horisontellt anses den obegränsad vertikalt, vilket 

betyder att fastighetsgränsen sträcker sig under markytan och även upp i luften 

(Julstad, 2015). Utöver traditionella fastigheter finns det även tredimensionella 

fastigheter som är avgränsade både horisontellt och vertikalt enligt 1 kap. 1a § JB, 

dessa kommer dock inte att behandlas i detta arbete. 

2.1.2 Fastighetsgränser 

För att avgränsa en fastighet används så kallade fastighetsgränser vilka enligt 

Andreasson (2008) i dagligt tal beskrivs som den rättsligt gällande linjen i 

horisontalplanet som visar var en fastighet börjar och slutar och därmed skiljer sig 

från de intilliggande fastigheterna. Det kan även i vissa fall vara lämpligt att beskriva 

en fastighetsgräns som ett plan istället för en linje eftersom fastigheter är volymer, 

vilket betyder att de kan sträcka sig även under och över markytan. När det gäller 

illustration av fastighetsgränser sker det ofta till en början i form av markeringar i 

terrängen.  Sedan ritas det även in i en förrättningskarta och till sist beskrivs det 

numeriskt i samband med tillkomsten eller vid eventuell fastighetsbestämning.  
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Andreasson beskriver även hur nybildning eller ombildning, alltså ändring av en 

fastighets gränser, går till i Sverige. Till grund för att nybilda eller ombilda en 

fastighet ligger fastighetsbildningslagen och detta sker med hjälp av lantmäteriet 

genom en förrättning. De åtgärder som förekommer i en förrättning kan medföra 

att befintliga fastighetsgränser tas bort eller att nya fastighetsgränser skapas. Nya 

gränser märks ut och resultatet dokumenteras i förrättningshandlingarna, där även 

förrättningskartan ingår som illustrerar besluten. Avslutningsvis beskriver 

Andreasson att när förrättningen vunnit laga kraft förs åtgärden in i 

fastighetsregistret och de uppgifter som har dokumenterats i såväl förrättningsakten 

som i förrättningskartan får juridisk verkan i enlighet med jordabalkens gränsregler. 

2.1.3 Fastighetsregistret och den digitala registerkartan 

Alla fastigheter och samfälligheter redovisas enligt Julstad (2015) i 

fastighetsregistret. Den fastighetsanknutna informationen ska enligt Lagen om 

fastighetsregister (SFS 2000:224, 3§) bestå av fem olika delar som utgörs av en 

allmän del, en inskrivningsdel, en adressdel, en byggnadsdel och en taxeringsdel.  I 

fastighetsregistrets allmänna del ingår dessutom registerkartan, vilken är en digital 

karta vars syfte är att illustrera hela landets fastighetsindelning. Här redovisas enligt 

Lantmäteriet (u.å.a) även den administrativa indelningen, officialrättigheter och 

gemensamhetsanläggningar. Även andra typer av planer och bestämmelser för 

området lagras, såsom fornlämningar och byggnadsminnen eller detaljplaners och 

naturreservats utbredning. Vad som närmare ska behandlas i registerkartan går att 

finna i 37-39 §§ i förordningen om fastighetsregister (SFS 2000:308). 

När en uppgift av betydelse för fastighetsindelningen redovisas i fastighetsregistret, 

ska även registerkartan ändras och på så sätt visa den uppdaterade 

fastighetsindelningen. Till skillnad från förrättningsakten och förrättningskartan har 

den digitala registerkartan däremot inte någon juridisk verkan (Julstad, 2015). Inte 

heller visas fastighetsgränsernas exakta läge och precisionen varierar från någon 

centimeter upp till ett medelfel på ett tiotal meter. Förklaringen till kartans 

osäkerhet beror på att fastighetsgränserna tillkommit under en lång period med 

skiftande metoder. Lägst kvalitet förekommer oftast inom landsbygdsområden där 

fastighetskartan har framställts från analoga kartor med varierande kvalitet 

(Lantmäteriet u.å.b). I tätorter med kommunala lantmäterimyndigheter har man i 

regel utgått från noggranna stomnät samt primärkartor enligt Ohlsson (2004), vilket 

gett högre kvalitet på resultatet. 

Lantmäteriet (2004) arbetar fortlöpande med att kvalitetsförbättra, komplettera och 

ajourhålla fastighetsgränserna för att kvaliteten på den digitala registerkartan 

successivt ska höjas. När det gäller kvalitetsmärkningen av registerkartan baseras den 

på lägesnoggrannhet samt ursprung av data både i plan och höjd. Ursprung handlar 

om vilken teknik och mätmetod som har använts för att få fram data och 
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lägesnoggrannhet handlar om ett medelfel som baseras på detaljers lägesnoggrannhet 

i förhållande till befintliga stompunkter. Medelfelet vid lägesnoggrannhet är en 

viktig faktor i förbättringsarbetena av registerkartan.    

2.2 Kommunen som myndighet och markinnehavare 

2.2.1 Kommunen som myndighet 

Som myndighet ansvarar Sveriges kommuner för en stor del av samhällets service 

och har enligt Julstad (2015) en särställning när det gäller inflytandet över markens 

brukande. En central lagstiftning i denna fråga är Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900, hädanefter PBL) som reglerar samhällets krav på planering och byggande. 

Detta görs bland annat genom att överlämna huvudansvaret för planläggning och 

tillståndsprövning åt kommunerna, även om staten har rätt att ingripa i en del 

situationer. Genom att styra förutsättningarna för planering av mark- och 

vattenanvändning är syftet med PBL att olika avvägningar mellan enskilda och 

allmänna intressen ska beaktas och att ett från samhällets synvinkel önskvärd 

användning ska uppstå, enligt Adolfsson och Boberg (2015). Ytterst handlar det om 

att främja jämlikheten i samhällsutvecklingen och att planera för långsiktig hållbarhet 

vilket också uttrycks i lagens portalparagraf (PBL 1 kap. 1§). Det framgår dessutom i 

1 kap. 2 § PBL att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten – det så kallade planmonopolet. Kommunerna har till sin hjälp för 

att uppnå syftet med lagen möjlighet att upprätta och anta regionplaner, 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Förutom den fysiska 

planeringen i form av olika planer regleras i PBL också den prövning och kontroll av 

byggandet som måste till för att på lång sikt främja en lämplig samhällsutveckling 

och en hållbar utveckling.  Det kan handla om lovprövning för byggande, rivning 

och markarbeten. Lagen föreskriver bland annat att det i varje kommun ska finnas en 

eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och 

byggnadsväsendet och ha uppsikt över byggnadsverksamheten i kommunen 

(Adolfsson & Boberg, 2015).  

Det finns även andra övergripande lagar och principer som kommunen i sitt 

agerande som myndighet måste förhålla sig till som har med markanvändningen att 

göra. Många av kommunens befogenheter och skyldigheter styrs av kommunallagen 

och i 2 kap. 2 § fastställs den så kallade likställighetsprincipen vilket betyder att 

kommuner inte får särbehandla några kommunmedlemmar utan sakliga grunder 

(SFS 1991:900). Även regeringsformen (SFS 1974:152, hädanefter RF) innehåller 

rättsregler av intresse. Legalitetsprincipen i RF 1 kap. 1 § 3 st. stadgar att all den 

offentliga makten i Sverige ska utövas under lagarna, beslut som tas måste därför ha 

stöd i lag. Objektivitetsprincipen och likhetsprincipen finns uttryckta i 1 kap. 9 § RF 

och innebär att myndigheter ska agera sakligt och opartiskt.  Det betyder att ingen 
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ska gynnas eller missgynnas av lagen och alla ska behandlas på samma sätt om 

förutsättningarna är desamma. Kalbro och Lindgren (2015) framhåller att det därför 

måste finnas en stringens i beslutsfattandet med förutbestämda principer för hur 

olika situationer ska behandlas. 

2.2.2 Kommunens markinnehav inom och utom plan 

PBL innehåller bestämmelser om olika typer av planer. Detaljplanen är ett juridiskt 

bindande dokument där kommunen reglerar hur ett visst område får användas och 

bebyggas. Den består av en plankarta med planbestämmelser och en tillhörande 

planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll.  I vissa fall finns krav på 

när en detaljplan måste upprättas, oftast gäller det sammanhållen bebyggelse eller 

andra större förändringar av olika slag varför bostadsområden oftast är planlagda 

(Julstad, 2015). 

Adolfsson och Boberg (2015) betonar att detaljplanen ska ge förutsättningar och 

garantier för vissa grundläggande fysiska egenskaper inom planområdet. Därför finns 

vissa obligatoriska bestämmelser som en detaljplan alltid måste innefatta. Bland 

annat är det kommunens skyldighet att ange vad som ska vara allmän plats, 

kvartersmark och vattenområde enligt 4 kap. 5§ PBL. I 1 kap. 4 § PBL står att 

allmän plats är: ”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt 

en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov”. Om inget annat framgår i 

detaljplanen är det oftast kommunen som äger och är huvudman för det som 

utpekats som allmän plats. Enligt 6 kap. 18 § PBL innebär det en skyldighet av 

kommunen att ställa i ordning gator och andra allmänna platser så att de kan 

användas för det avsedda ändamålet. Vidare innebär det enligt 6 kap. 21 § PBL att 

det är kommunen som ansvarar för skötsel och underhåll för dessa områden. Bara 

om det finns särskilda skäl kan någon annan än kommunen vara huvudman (PBL 4 

kap. 7§). I dessa fall är det enligt Kalbro och Lindgren (2015) fastighetsägarna inom 

detaljplanen som ansvarar för de allmänna platserna, vilket kallas för enskilt 

huvudmannaskap. Då det är enskilt huvudmannaskap för allmänna platser hanteras 

det genom en gemensamhetsanläggning. Det förekommer även att det är “delat” 

huvudmannaskap, vilket betyder att det är kommunalt huvudmannaskap för vissa 

delar av ett område och att det är enskilt huvudmannaskap för vissa delar.   

Kommunen kan även äga kvartersmark eller vattenområde inom detaljplan.  

Kvartersmark är områden som främst är avsedd för bebyggelse för enskilt och 

allmänt ändamål såsom bostäder, industri, kontor och handel.  I begreppet 

kvartersmark för allmänt ändamål ingår skola, reningsverk, idrottsplatser, och 

många andra olika former av verksamheter som antingen ägs av stat, kommun eller 

landsting. Vattenområden innebär ofta att ett område ska användas för bryggor, 

badplatser eller båthamnar (Adolfsson & Boberg, 2015).  
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De markområden som ägs av kommunen och inte är planlagda för allmänt ändamål 

eller inte alls detaljplanelagda kallas för markreserv (Varbergs kommun, 2015). 

Sådana områden är ofta strategiskt viktiga då de bland annat ger kommunerna 

möjlighet att kunna bestämma vilka byggherrar som i framtiden ska få inflytande på 

markanvändningen. Sedan lång tid tillbaka ägs en betydande del av den mark som 

kan bli aktuell för nyproduktion av bostäder exempelvis av kommunerna enligt 

Kalbro och Lindgren (2015). I avvaktan på slutlig användning upplåts ofta en del av 

denna markreserv genom olika former av markupplåtelser. 

2.3 Möjliga sätt att nyttja kommunal mark inom 

bostadsområden 

Enligt Julstad (2015) är kommunerna som markägare till stor del jämställda med 

enskilda personer. Det innebär att det finns olika möjligheter att lösa tillgången till 

mark, bland annat genom civilrättsliga avtal parterna emellan eller med hjälp av 

officialrättigheter med hjälp av myndighetsbeslut. Arrende, tomträtt, servitut, 

gemensamhetsanläggningar eller olika former av nyttjanderättsavtal kan på så sätt 

vara lagliga former av nyttjande av den kommunalt ägda marken. Även 

grannerättsligt finns vissa befogenheter. Allmän platsmark får däremot inte upplåtas 

till annan mer än tillfälligt. Utöver detta finns dessutom allemansrätten som ger alla 

personer en begränsad rätt att uppehålla sig på såväl privat som offentligt ägd mark.  

Nedan följer en närmare beskrivning över möjliga sätt att lösa nyttjandet av den 

kommunala marken. Beskrivningen är inte fulltäckande och andra rättigheter som 

inte är specifika för bostadsområden har utelämnats. 

2.3.1 Allemansrätten 

Äganderätten och rätten att fritt förfoga över sin fastighet skyddas i grundlagen. Den 

begränsas emellertid av allemansrätten som finns inskriven i 2 kap. 15 § RF. Här 

framgår att alla ska ha tillgång till naturen oberoende av det skydd som ges den 

enskilde via äganderätten. I miljöbalkens 7 kap. 1 § (SFS 1998:808, hädanefter MB) 

står också att ”var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen 

skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. Hur rätten ska tolkas 

närmare är däremot inte helt tydlig i lagstiftningen och det finns ett begränsat antal 

domstolsavgöranden på området. Enligt Bengtsson (2004)  bygger allemansrätten på 

gammal sedvana och kan ses som en typ av nyttjanderätt med både rättigheter och 

skyldigheter, som ger alla personer en begränsad rätt att använda sig av annans 

mark. Den ger möjlighet för var och en att använda annans fastighet genom att 

färdas över den eller under en kortare tid uppehålla sig där, oavsett om 

fastighetsägaren samtycker eller ej. Detta gäller såväl för mark som är privat som 

offentligägd (Bengtsson, 2004).  
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Sandell och Svenning (2011) liknar den grundläggande allemansrätten med en 

gråzon, eller, det utrymme som blir kvar mellan de lagstadgade skydden för 

markägaren och de begränsningar som landskapets bruk och användning utgör. De 

lagstadgade skydden rör då ekonomiska intressen, naturskydd och hemfrid. Sandell 

och Svenning menar att markägaren måste acceptera att andra människor tillfälligt 

vistas på eller passerar dennes fastighet så länge denna inte utsätts för större 

olägenheter eller ekonomisk skada.  Samt att den som uppehåller sig på annans mark 

alltid måste visa hänsyn till människor, växter och djur i sin omgivning. 

2.3.2 Upplåtelse av allmän platsmark i detaljplan 

Då allmän platsmark ska vara tillgänglig för alla får den inte mer än tillfälligtvis 

upplåtas för en enskild verksamhet. Inte heller får den överföras till kvartersmark 

och enskilt ägande utan en detaljplaneändring (Boverket, 2016). I ordningslagen 

(SFS 1993:1617, hädanefter OL) finns de bestämmelser som reglerar hur allmän 

platsmark får tas i  anspråk. Lagen utgår från begreppet offentlig plats vilket även 

innefattar allmän plats. Huvudprincipen enligt OL 3 kap. 1 § är att en offentlig plats 

inom detaljplanelagt område inte får användas för annat ändamål än det platsen har 

upplåtits för utan tillstånd från polisen. Undantag får göras för sådant som är allmänt 

vedertaget eller vid tillfälliga ianspråktaganden i liten omfattning. För att polisen ska 

kunna meddela sådant tillstånd måste yttrande dock först inhämtas från kommunen 

som måste godkänna ansökan (OL 3 kap. 2 §). I fall där tillstånd beviljas har 

kommunen rätt att ta ut avgifter med stöd av den så kallade avgiftslagen (SFS 

1957:259).  

Som komplement till ordningslagen får kommunerna, efter regeringens 

bemyndigande, även besluta om lokala ordningsföreskrifter om det behövs för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats enligt OL 3 kap. 8 §. Det är 

anledningen till att avgifter och villkor kan variera mellan olika kommuner. 

2.3.3 Olika former av nyttjanderätter 

Nyttjanderätt är en tidsbegränsad rätt för en person att på visst sätt använda någon 

annans fastighet, vilket skapas genom avtal med fastighetsägaren, i detta fall 

kommunen. Hur avtal ingås och vilka särskilda villkor som gäller för avtalet finns 

inskrivet jordabalkens sjunde till tolfte kapitel, där det sjunde innehåller 

gemensamma bestämmelser för alla nyttjanderätter. 

Hyra, tomträtt och arrende är enligt Larsson och Synnergren (2015) exempel på 

totala nyttjanderätter där fastighetsägaren upplåtit besittningen över området till 

nyttjanderättshavaren. Dessa former av nyttjanderätter förutsätter också att det  

utgår någon form av ersättning. Det finns även andra ofta kallade “allmänna” 

nyttjanderätter enligt Larsson och Synnergren. De kännetecknas av att de antingen 
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inte uppfyller formkraven för arrende, hyra eller tomträtt, eller av att 

nyttjanderättshavaren inte innehar fullständig besittning varför det då är en så kallad 

partiell nyttjanderätt. Som exempel kan gratisavtal eller rätt att jaga eller fiska på 

annans mark falla under denna kategori. 

2.3.3.1 Arrende 

Arrenden regleras i 8-11 kap. JB och är en rätt att nyttja annans mark mot 

ersättning.  Det finns fyra olika arrendeformer som kan upplåtas för olika ändamål, 

dessa är jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende 

(JB 8 kap. 1 §). För alla typer utom vid lägenhetsarrende måste upplåtelsen ske 

genom ett skriftligt avtal (JB 8 kap. 3 §). 

Jordbruksarrende 

Jordbruksarrende definieras i 9 kap. 1 § JB och avser ett arrendeavtal där jord 

upplåts till brukande. Avsikten med upplåtelsen ska enligt Arrendenämnden (2015a) 

vara att jorden ska användas enligt de metoder som är kännetecknande för 

jordbruket som näring och kan avse såväl åker- som betesmark. 

Bostadsarrende 

För att räknas som bostadsarrende får marken inte användas för jordbruksändamål 

och det huvudsakliga syftet med upplåtelsen måste vara att möjliggöra boende för 

arrendatorn eller dennes närstående (JB, 10 kap. 1§). Därmed har arrendatorn rätt 

att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten. Enligt Grauers (2014) är 

detta en vanlig upplåtelseform för sommarstugor på annans mark. Bostadsarrende 

ska upplåtas för bestämd tid eller arrendatorns livstid (JB, 10 kap. 2 § 1 st.). Har 

tiden inte definierats i avtalet löper arrendet på fem år, i likhet med 

jordbruksarrende. 

Anläggningsarrende 

Anläggningsarrende är enligt JB 11 kap. 1§ upplåtelse av jord för annat ändamål än 

jordbruk som ger arrendatorn rätt att uppföra eller behålla byggnad avsedd till 

förvärvsverksamhet. Det ska enligt Larsson och Synnergren (2015) handla om en 

förvärvsverksamhet med ekonomiskt innehåll och ett kommersiellt intresse, vilket 

kan röra sig om allt från kiosker och bensinstationer till grustag eller 

skidanläggningar. Upplåtelsetiden måste vidare vara bestämd, men har den inte 

preciserats gäller avtalet för fem år (JB 11 kap. 2 §). 

Lägenhetsarrende 

Lägenhetsarrende kallas den arrendeform som inte faller in under jordbruksarrende, 

bostadsarrende eller anläggningsarrende (JB 8 kap. 1§).  Denna arrendeform har 

inget eget kapitel utan regleras av allmänna regler i 7-8 kap. JB.  Lägenhetsarrende 



 

 

11 

gäller exempelvis för upplåtelse av parkeringsplats, fotbollsplan, lekplats eller 

kolonilott med eller utan enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i 

(Arrendenämnden 2015b). Denna typ av avtal anses generellt sett ha mindre socialt 

och ekonomiskt värde, varför det råder större avtalsfrihet och det saknas 

besittningsskydd (Grauers, 2014). 

2.3.3.2 Tomträtt 

Tomträtt är en annan form av nyttjanderätt till  fastighet där tomträttshavaren får 

betala en årlig avgift till ägaren, en så kallad avgäld. Lantmäteriet (u.å.c) beskriver 

tomträtt som en rätt att använda en fastighet eller bebygga en fastighet under samma 

förutsättningar som vid äganderätt. Enligt 13 kap. 2 § JB får endast fastigheter som 

ägs av kommun, staten eller på något annat sätt är i allmän ägo upplåtas med 

tomträtt.  Dessutom måste tomträtten omfatta en hel fastighet, det går alltså ej att 

upplåta tomträtt i del av fastighet eller för flera fastigheter gemensamt. Vidare är det 

ej tillåtet att upplåta tomträtt i en ägarlägenhetsfastighet (JB 13 kap. 2 §). 

2.3.3.3 Servitut 

Enligt JB 14 kap. 1 § är ett servitut en form av nyttjanderätt som upplåts i en 

fastighet till förmån för en annan fastighet. Den fastighet som belastas av servitutet 

kallas för tjänande fastighet och den fastighet som servitutet upplåts till förmån för 

kallas för härskande fastighet. Asplin och Henriksson (2012) skriver att med servitut 

menas att ägaren till den härskande fastigheten får ta i anspråk, nyttja eller råda över 

användningen av den tjänande fastigheten. Detta kan även gälla för byggnad eller 

annan anläggning som hör till den tjänande fastigheten. Den tjänande fastigheten får 

dock inte helt tas i anspråk utan får bara nyttjas i visst hänseende.  

Asplin och Henriksson skriver vidare att avtalsservitut och officialservitut är de olika 

typer av servitut som finns. Ett avtalsservitut upprättas till förmån för en viss 

fastighet genom en överenskommelse mellan de berörda fastighetsägarna och  

regleras ofta av bestämmelserna i jordabalken. Till skillnad mot ett avtalsservitut 

måste ett officialservitut upprättas av en myndighet och då med stöd av 

bestämmelserna i Fastighetsbildningslagen. Paasch (2005) förklarar att servitut kan 

vara olokaliserade eller lokaliserade. Ett olokaliserat servitut gäller i hela den 

tjänande fastigheten och är ej begränsat till ett visst område av fastigheten. Ett 

lokaliserat servitut däremot är begränsat till ett visst område i den tjänande 

fastigheten. 

2.3.4 Gemensamhetsanläggning 

Enligt Lantmäteriet (u.å.d) krävs det ibland att en fastighet nyttjar olika former av 

anläggningar utanför fastighetsgränsen för att fastigheten ska fungera på ett bra sätt. 

Det kan handla om exempelvis vägar, garage eller vatten- och avloppsanläggningar. I 
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de fall då flera fastigheter i samma område har liknande behov kan det ofta lösas 

genom en gemensamhetsanläggning. För att en gemensamhetsanläggning ska få 

bildas krävs det att det sker genom en form av lantmäteriförrättning som kallas 

anläggningsförrättning. Under förrättningen beslutas hur anläggningen ska skötas om 

och hur kostnadsfördelningen ser ut. Reglerna för bildandet av 

gemensamhetsanläggning finns i Anläggningslagen (1973:1149),  i 12 § framgår att 

det utrymme som behövs för anläggningen även kan upplåtas på  fastigheter som inte 

ska delta. 

2.3.5 Grannelagsrätt m.m. 

3 kap. JB   

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i JB 3 kap. I egenskap av markägare 

behandlas kommunen enligt Larsson och Synnergren (2015) i regel som vilken 

annan fastighetsägare som helst, vilket innebär att kommunen ofta kan jämställas 

som granne. I JB 3 kap. 1 § finns en allmän hänsynsregel som stadgar en skyldighet 

att vid nyttjandet av fast egendom ta skälig hänsyn till omgivningen. Övriga 

paragrafer i samma kapitel behandlar specifika situationer och har därmed ett 

snävare användningsområde.  JB 3 kap. 2 § ger rätt för fastighetsägare att ta bort rot 

eller gren som tränger in på tomten om den medför olägenhet för denna. Först 

måste dock ägaren själv få tillfälle att utföra åtgärden om detta kan innebära skada av 

betydelse för honom. 

Vidare behandlas i JB 3 kap. 12 § vad som gäller om byggnad eller anläggning 

tränger in på grannfastigheten. Denna måste då tas bort om den uppförts med grov 

vårdslöshet eller med avsikt, eller i de fall borttagandet inte medför stora kostnader 

eller olägenheter för vederbörande. Under andra omständigheter kan byggnaden få 

stå kvar tills den blir oanvändbar, men grannfastighetens ägare är då berättigad till 

ersättning för det intrång som anläggningen innebär.  

Strandägares rätt 

För en strandfastighet med angränsande vattenområde har enligt JB 1 kap. 6 § 

fastighetsägaren rätt att nyttja det område som uppstår mellan fastigheten och 

vattenområdet vid en eventuell strandförskjutning.  Fastighetsägaren får dock bara 

nyttja området om det är i liten omfattning och om ägaren till marken ej drabbas av 

olägenhet eller skada på grund av nyttjandet av marken.  

En fastighet med strand i direkt anslutning till annans vattenområde har även rätt att 

anlägga en mindre brygga eller byggnad vid stranden, om denna ägare inte lider 

skada av åtgärden (Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, SFS 

1998:812, 2 kap. 7 §). 
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2.4 Olovligt nyttjande av kommunal mark  

Vad som är olovligt nyttjande av kommunal mark styrs först och främst av gällande 

lagstiftning och avser fall där kommunen inte har lämnat sitt tillstånd till nyttjandet 

eller där personer inte har rätt enligt allemansrätten eller annan lagstiftning att 

nyttja platsen. 

2.4.1 Egenmäktigt förfarande 

Att olovligt vistas på annans mark utöver vad allemansrätten eller andra lagar tillåter 

kan vara straffbart enligt brottsbalkens åttonde kapitel (SFS 1962:700, hädanefter 

BrB). Hit hör ofta nyttjande av mer permanent karaktär.  I BrB 8 kap. 11§ 2 st. 

anges att den som gör intrång i annans besittning av fastighet döms för egenmäktigt 

förfarande.  Vidare stadgas i 8 kap. 8 § BrB att påföljden kan bli böter eller fängelse. 

Vad som är förbjudet enligt 8 kap. 11 § 2 st. BrB är däremot inte helt klart 

definierat. Nyttjandet får dock inte blir för intensivt eller annars medföra nämnvärd 

olägenhet för markägaren. Tältning under något dygn kan som exempel vara tillåtet 

om det sker hänsynsfullt men innebära straffansvar om markägaren utsätts för 

påtagliga störningar, enligt Bengtsson (2004). Vidare diskuterar Bengtsson att 

antalet inblandade också borde spela en viktig roll för vad som anses tillåtet, liksom 

att gränserna för husvagnsuppställning är striktare än vid tältning. Någon enstaka 

natts uppställning långt från bostadshus borde därmed vara okej medan längre 

uppehåll är tillåtet utanför tomt och mark som kan ta skada. Även kortare parkering 

intill en väg borde vara tillåtet så länge den inte medför skada eller olägenhet för 

markägaren menar Bengtsson. 

2.4.2 Nedskräpning 

Förbudet mot nedskräpning är en av de regler som måste följas när man utnyttjar 

allemansrätten. I MB 15 kap. 30 § står att all nedskräpning utomhus dit allmänheten 

har tillträde eller insyn är förbjudet. Med skräp menas både mindre föremål som 

glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som byggavfall, 

möbler, bilar och hemelektronik (Naturvårdsverket, 2013). Så länge 

nedskräpningen inte kan anses som ringa enligt MB 29 kap. 11 § är detta också 

straffbart. MB 29 kap. 7 § stadgar att den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

skräpar ned kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid bedömningen om 

något kan betraktas som ringa eller ej tas enligt Bengtsson (2004) hänsyn till om 

skräpet medför obehag eller risk för skada på omgivningen. En mindre förseelse som 

i vanliga fall betraktats som ringa kan dömas annorlunda om den görs av många på 

samma ställe då det samlade resultatet av nedskräpningen kan bli allvarligt. 
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2.5 Tidigare forskning 

Tidigare studier har främst behandlat frågan om olovligt nyttjande av mark i ett 

vidare perspektiv. Framförallt har det handlat om olovliga bosättningar i Sverige 

såväl som internationellt. I ett examensarbete undersöker Darj (2014) svenska 

kommuners hantering av oetablerade EU-migranter och menar att det råder en brist 

på en gemensam policy vilket inneburit att kommuner och myndigheter i många fall 

agerat olika. Även regeringen har uppmärksammat problemet med de olovliga 

bosättningarna och utarbetat en promemoria (Ds 2016:17) med förslag till lämpliga 

lagändringar för att underlätta för markägare att avlägsna dessa olovliga bosättare.  

Naturvårdsverket (2013) har i en rapport på uppdrag av regeringen utvecklat en 

vägledning för kommuner när det gäller satsningen på minskad nedskräpning. Den 

är framtagen för att stötta kommunernas långsiktiga arbete genom att sprida kunskap 

om metoder, verktyg och arbetssätt inom nedskräpningsområdet. Underlaget till 

vägledningen baseras på en tidigare rapport ”Det här är ingen skräpfråga. En 

utvärdering av kommunernas arbete mot nedskräpning” (Naturvårdsverket, 2012). 

Att arbeta med förebyggande åtgärder, ha tydliga målsättningar, utvärdera de 

insatser som görs samt att kartlägga och mäta  nedskräpningen för att bättre kunna 

följa utvecklingen utpekas som några viktiga delar i det strategiska arbetet 

(Naturvårdsverket 2013). 

Frågan om vilka typer överträdelser som görs på kommunal mark i bostadsområden 

och hur detta hanteras av svenska kommuner har enligt författarnas kännedom 

emellertid inte behandlats. Med detta som bakgrund är det därför angeläget att en 

sådan undersökning genomförs. Studien kommer därför att bidra till ny kunskap om 

olovligt nyttjande av kommunal mark. 
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3 Metod och material 

De metoder som valdes för att besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla 

syftet var (1) jämförelse mellan flygfoton och fastighetsindelning samt (2) intervjuer. 

Dessa presenteras mer ingående nedan, en diskussion om hur metodvalen inverkar 

på resultatet behandlas senare under diskussionsavsnittet. 

3.1 Teori kring metodval 

För att samla in empirisk data användes två metoder, en kvantitativ jämförelse 

mellan flygfoton och fastighetsindelningen samt en kvalitativ intervjumetod. Enligt 

Landrum och Garza (2015) finns det en tydlig skillnad mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder beskrivs ofta som numeriska och 

illustrerar resultatet i kvantitet, det kan handla om ett antal, en vikt eller en höjd. 

Dessa metoder används ofta vid granskning och jämförelse mellan 

storleksförhållanden av olika variabler. Kvalitativa metoder präglas snarare av ord än 

av siffror vid insamling och analys av data, och är att föredra då en djupare förståelse 

söks för en företeelse, till exempel individuella uppfattningar och tolkningar av ett 

visst problem (Cairney & St Denny 2015). 

Edling och Hedström (2003) menar att distinktionen mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder gör det möjligt att beskriva data utefter två viktiga 

dimensioner.  Det handlar dels om antalet observationsenheter som studeras, men 

också om datats varierande tjocklek. Med tjocklek menar författarna att 

informationen om varje enhet kan skilja sig åt med hänsyn till bredd och djup. 

Utifrån detta synsätt har då kvalitativ data få observationsenheter fast med  mer 

omfattande  och varierande information om varje enhet, medan  kvantitativ data har 

många observationsenheter  men färre  uppgifter  om varje enhet. 

Trots att det finns stora skillnader mellan dessa två typer av metoder menar 

Landrum och Garza (2015) att det inte finns någon anledning till att begränsa sig till 

en typ av metod. Då kvalitativa och kvantitativa metoder kan bidra inom olika 

kunskapsområden och komplettera varandra, vilket leder till ett mer tillförlitligt 

resultat.  Edling och Hedström (2003) anser också att det ibland kan vara svårt att 

avgöra skillnaden mellan olika typer av data och att statistisk hänsyn inte alltid kan 

hjälpa oss att avgöra när antalet observationer övergår till att vara många från att 

vara få, eller när data övergår från att vara tunt till tjockt. 

3.2 Val av kommuner 

Tre kommuner valdes ut till denna studie då en större utredning ej ansågs möjlig 

inom den begränsade tiden. Hänsyn togs till kommunernas geografiska läge då 

närheten till studieorten Gävle underlättade för utförandet av intervjuerna samt den 
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okulära besiktningen. Vidare valdes kommuner med skillnader i folkmängd och 

befolkningsutveckling för att öka representativiteten gentemot Sveriges övriga 

kommuner.  En större och mer expansiv kommun, Uppsala, med över 350 000 

invånare valdes ut. En medelstor kommun, Gävle, med ca 100 000 invånare  och en 

mindre kommun, Sandviken, med knappt 40 000 invånare valdes ut (Statistiska 

centralbyrån, 2017). 

3.3 Jämförelse mellan flygfoton och fastighetsindelning 

För att undersöka vilka typer av överträdelser småhusägare gör när det gäller 

olovligt nyttjande av kommunal mark gjordes en jämförelse mellan flygfoton och 

fastighetsindelning i utvalda bostadsområden i samtliga tre kommuner som ingår i 

studien. Detta kompletterades med en okulär besiktning för att säkerställa 

flygfotonas korrekthet. Puttick, Hoffman och Gambiza (2011) menar att det genom 

flygfoton är möjligt att upptäcka och analysera förändringar av markytan och därmed 

påvisa förändringar i markanvändningen. I sin studie använder de sig bland annat av 

detta tillvägagångssätt för att undersöka hur vegetationsmönster för områden i 

Sydafrika förändrats genom årtionden. 

3.3.1 Urval 

Två bostadsområden i varje kommun valdes slumpmässigt ut genom lottning utifrån 

ett antal kriterier. Syftet med kriterierna var att finna liknande bostadsområden som 

var lämpliga att jämföra med varandra, och att få mer tillförlitliga resultat vid 

eventuella återkommande överträdelser. Bostadsområden som var mycket små, 

utanför tätort eller bestod av en mindre andel villor/radhus antogs eventuellt ha 

andra typer av överträdelser och omfattning varför dessa utelämnades för att lättare 

kunna utläsa något från resultatet. Nedan listas de kriterier urvalet av 

bostadsområden baserades på: 

 Högst 3 kilometers avstånd till centrum 

 Innehåller villor eller villor/radhus 

 Innehåller minst 100 fastigheter 

Bostadsområdena och dess geografiska utbredning går att finna i bilaga 1.  Antalet 

fastigheter i områdena varierade då det minsta området omfattade ca 130 

bostadsfastigheter och det största området omfattade ca 840 bostadsfastigheter.  

I denna metod definieras överträdelser som nyttjande av kommunal mark som går 

att upptäcka genom analys av flygfoton. Vidare ska någon del av den nyttjade 

marken vara inom tio meter från fastighetsgränsen för att det ska betraktas som en 

överträdelse.  Denna avgränsning gjordes för att säkerställa att arbetet färdigställdes 
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inom den begränsade tidsramen. Bostadsfastighet definieras som en fastighet med 

endast en bostadsbyggnad i form av villa eller radhus. Då begreppet tomt anses 

likvärdigt med bostadsfastighet inom bostadsområden används båda begreppen i 

detta arbete. 

3.3.2 Genomförande 

De bostadsområden som valts söktes fram på karttjänsten hitta.se för att analyseras. 

Funktionen som visar flygfoton samt fastighetsgränser användes för att upptäcka 

eventuella överträdelser utanför fastighetsgränserna. Flygbilderna köps in från 

Lantmäteriet och uppdateras kontinuerligt inom tätorter, vanligen sker detta  

ungefär vartannat år beroende på om Lantmäteriet anser att uppdatering krävs 

(Hitta.se, u.å.). De överträdelser som upptäcktes antecknades, både i form av 

geografiskt läge på en utskriven karta samt i beskrivande text, för att sedan 

kontrolleras vid en områdesbesiktning. Därefter utfördes den okulära besiktningen 

av varje område för att jämföra om de noterade överträdelserna överensstämde med 

verkligheten. Eventuella skillnader antecknades.  

Efter detta togs registerkartan fram för varje område genom programmet GET 

(Geodata extraction tool). I programmet markerades varje område för att få tillgång 

till information innehållande fastighetskartan där fastighetsindelning och 

fastighetsbeteckningar visades samt ett ortofoto. Både fastighetskartan och ortofotot 

för varje område öppnades i ArcMap 10.4, vilket är ett program som illustrerar 

olika typer av  geografisk information i form av lager i en karta,  för att kunna se 

fastighetsindelningen med ett ortofoto i bakgrunden. Detta gjorde det möjligt att 

jämföra dessa fastighetsgränser med fastighetsgränserna på hitta.se. Samtliga 

ortofoton var så kallade GSD-Ortofoto från år 2015, vilket betyder att de har 

framställts ur flygbilder med antingen 0,25 eller 0,5 meter upplösning. 

Upplösningen på ortofotona i Uppsala och Gävle kommun var 0,25 meter medan 

ortofotona i Sandvikens kommun hade en upplösning på 0,5 meter. 

Fastighetsgränserna för de fastigheter där överträdelser noterats jämfördes för att se 

dess riktighet och för att säkerställa att överträdelsen var belägen utanför 

tomtgränsen. Därefter kontrollerades överträdelserna mot detaljplan och 

fastighetsregistret för att fastställa att det var kommunens mark. För att tydliggöra 

avståndet mellan en eventuell överträdelse samt fastighetsgränsen användes 

avståndsvektyget i ArcMAp 10.4. 

3.3.3 Bearbetning av data 

Då alla uppgifter om överträdelserna i de olika bostadsområdena var insamlade 

sorterades dessa in under olika kategorier för att ge en bra överblick. Resultaten från 

bostadsområden i samma kommun lades samman för att representera den 

kommunen. Därefter gjordes diagram för att illustrera resultatet i form av vilka 
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överträdelser som förekom samt i vilken omfattning. Detta gjordes för var och en av 

de tre kommunerna samt för alla kommuner gemensamt.  

3.4 Intervjuer 

För att besvara hur kommuner hanterar olovligt nyttjande av kommunal mark 

utfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med representanter från varje 

kommuns berörda avdelning. En intervjuguide med teman samt ett antal 

förutbestämda frågor utformades och fungerade som ett ramverk för själva 

intervjun. Ett tillvägagångssätt som enligt Doody och Noonan (2013) ger flexibilitet 

i samtalet och ökar möjligheterna att få tillgång till djupare kunskaper och tankar, då 

det finns stor möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vad intervjuobjekten 

svarar.  

3.4.1 Urval 

Antalet personer som intervjuades baserades på arbetets omfattning och om 

tillräcklig information inhämtats under varje intervju. I första hand söktes någon 

som hade ett övergripande ansvar och kännedom om hanteringen. Därför ansågs en 

respondent från varje kommun vara tillräcklig. Först om det rådde några oklarheter 

eller om författarna inte fick tag på någon med den kunskapsbredd som önskades, 

skulle ytterligare respondenter från kommunen kontaktas för att säkerställa att 

hanteringen var densamma inom hela kommunen. Nedan beskrivs de intervjuade 

representanterna från respektive kommun. 

 

Tage Blomqvist 

Markförvaltare, Samhällsbyggnad Gävle 

Avdelning: Mark och exploatering 

Arbetsuppgifter: Hanterar markupplåtelser. 

 

Örjan Olsson 

Trafikingenjör, Samhällsbyggnad Gävle 

Avdelning: Trafik och tillstånd 

Arbetsuppgifter: Hanterar upplåtelser av allmän platsmark.                         
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Christian Jansson 

Parkingenjör, Samhällsbyggnad Gävle 

Avdelning: Gata och park 

Arbetsuppgifter: Ansvarar för driften av allmän platsmark, gata-park, skogen inom 

gata-park, all tätortsnära natur samt ianspråktagande av mark inom skogsbruksplan.                     

 

Kenneth Larsson 

Markingenjör, Sandviken kommun 

Arbetsuppgifter: Hanterar markupplåtelser, köp och försäljning av fastigheter samt 

andra juridiska frågor som rör fastighetsrätt.  

 

Lars Fredriksson 

Enhetschef på mark- och exploateringsenheten i Uppsala kommun. 

 

3.4.2 Genomförande 

Berörd avdelning från varje kommun kontaktades för att med viss 

bakgrundinformation om studien hänvisa vidare till en lämplig tjänsteman som 

kunde tänkas lämplig. De föreslagna respondenterna kontaktades sedan per telefon 

eller mail med information om intervjuns innehåll och förutsättningar, samt en 

förfrågan om de kunde tänka sig och ansåg sig lämpliga till att delta. Alla kontaktade 

svarade ja, på grund av tidsbrist föredrog dock Uppsala kommun en telefonintervju 

framför ett personligt möte. Gävle kommun ansåg att tre respondenter krävdes för 

att kunna besvara frågorna på ett bra sätt. Intervjuguiden designades utifrån studiens 

tre frågeställningar och återfinns i bilaga 2.  

För att underlätta sammanställningen av svaren spelades intervjun in efter 

godkännande från intervjuobjekten. Anteckningar togs under hela samtalets gång för 

att få ned det som upplevdes som mest väsentligt samt för att fungera som en extra 

säkerhetsåtgärd om problem med inspelningen skulle uppstå. För att öka validiteten 

tillfrågades även de deltagande om de kunde tänka sig att ta del av det sammanställda 

intervjumaterialet för att kontrollera dess riktighet och korrigera eventuella 

missuppfattningar, samt om de kunde tänka sig att deras namn framgick i den färdiga 

studien. 
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3.4.3 Bearbetning av data 

Svaren från intervjuerna transkriberades för att därefter analyseras utifrån studiens 

frågeställningar och de teman intervjuguiden var uppbyggd kring. Transkription 

innebär enligt (Olsson & Sörensen, 2011) att texten skrivs ned ordagrant för att 

därefter bearbetas så att den väsentliga innebörden av det som sagts omvandlas till 

några få ord. Varje intervju analyserades därefter med hjälp av färgkodning vilket 

gjorde det lättare att hitta relevant information och sortera in den efter respektive 

frågeställning. De transkriberade intervjuerna finns tillgängliga för examinatorn vid 

begäran. 
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4 Resultat 

Resultatet besvarar studiens tre frågeställningar mot bakgrund av vad som 

framkommit genom de empiriska undersökningarna. Den första frågeställningen 

besvaras genom båda metoder, frågeställning två och tre besvaras enbart av 

intervjuer. En sammanfattning av resultatet redovisas sist i kapitlet. 

4.1 Vilka typer av överträdelser förekommer när det 

gäller olovligt nyttjande av kommunal mark utanför 

bostadsfastigheter? 

4.1.1 Jämförelse mellan flygfoton och fastighetsindelning 

 

Uppsala 

I figur 1 visas vilka typer av överträdelser som förekommer i Uppsala kommun när 

det gäller olovligt nyttjande av kommunal mark utanför bostadsfastigheter. Det är 

tydligt att den typ av överträdelse som är vanligast är utökning av fastighet utan 

föremål, vilket betyder att bostadsfastigheter har utökat fastigheten genom 

exempelvis gräsklippning och att det är tydligt att marken blivit privatiserad.  Efter 

dessa överträdelser är det vanligast att det har placerats studsmattor och 

lekanordningar, som exempelvis rutschkanor och fotbollsmål, på kommunal mark. 

De typer av överträdelse som sällan förekommer är parkering av bilar, uppförande 

av häck/mur/staket eller att det lagts grus/stenläggning/asfalt på kommunens 

mark.  

 

Figur 1. Typer av överträdelser i Uppsala kommun. Procentuell andel baserat på totalt 50 överträdelser. 
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Gävle  

I figur 2 framgår observerade överträdelser för valda bostadsområden i Gävle 

kommun. Till kategorin bebyggelse hör plank, lekstugor och andra former av 

enklare byggnationer vilket har visat sig förekomma i samma omfattning som 

komposter/skräphögar.  Det var fler som nyttjade angränsade mark för dessa 

ändamål än till att enbart utöka fastigheten med gräsmatta. Studsmattor har också 

placerats utanför fastighetsgränser, däremot har inga övriga lekanordningar 

observerats. Ett antal hävdade tomtgränser på kommunal mark genom 

häck/mur/staket har också konstaterats. Överträdelser som hör till de övriga 

kategorierna har skett mera sällan.  

 

Figur 2. Typer av överträdelser i Gävle kommun. Procentuell andel baserat på totalt 41 överträdelser. 

 

Sandviken 

Figur 3 illustrerar vilka typer av överträdelser som förekommer i Sandvikens 

kommun gällande olovligt nyttjande av kommunal mark nära bostadsfastigheter. 

Den överträdelse som sticker ut jämfört med de andra är utökad fastighet utan 

föremål, då det är den överträdelse som tydligt utförs flest gånger i Sandvikens 

kommun. Därefter är det överträdelser som plantering/odling, kompost/skräphög 

samt övrigt såsom torkställningar och utemöbler som är mest förekommande. Den 

överträdelse som däremot inte förekommer en enda gång är uppförande av 

lekanordningar och även olovlig parkering av bil förekommer väldigt sällan då det 

endast noterades en sådan överträdelse i Sandvikens kommun.  
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Figur 3. Typer av överträdelser i Sandvikens kommun. Procentuell andel baserat på totalt 118 överträdelser. 

 

Sammanställning över Uppsala, Gävle och Sandvikens kommun 

Figur 4 visar det sammanställda resultat av överträdelser som förekommer när det 

gäller olovligt nyttjande av kommunal mark utanför bostadsfastigheter.  Att utöka 

fastigheten utan föremål var vanligast, i de fall som observerats har det handlat om 

allt från en mindre förlängning av gräsmattan till i enstaka fall nästan en dubblering 

av tomten. Att placera kompost/skräphög eller plantering/odling på kommunens 

mark var de näst vanligaste formerna av nyttjande. Därefter hamnade övriga 

överträdelser som inte var så vanligt förekommande att de tilläts hamna i en egen 

kategori. 

 

Figur 4. Sammanställning över typer av överträdelser för Uppsala, Gävle och Sandvikens kommun. Procentuell 
andel baserat på totalt 209 överträdelser. 
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4.1.2 Överträdelser enligt intervjuerna 

 

Uppsala kommun 

L. Fredriksson (Intervju, 5 maj 2017) menar att när det gäller olovligt nyttjande av 

kommunal mark förs ingen statistik på vilka överträdelser som förekommer. 

Fredriksson menar dock att det finns en vetskap om att det förekommer olovligt 

nyttjande av kommunal mark nära bostadsfastigheter och det kan handla om 

exempelvis nedskräpning eller uppförande av läger av olika slag. Dessutom 

förekommer det en del mindre överträdelser som planteringar och liknande. 

 

Gävle kommun 

Under intervjun med Gävle kommun framkom att det inte förts statistik eller gjorts 

undersökningar över vilka typer av överträdelser som sker eller i vilken omfattning. 

Samtliga intervjuade var överens om att det rör sig om ett brett spektrum  av olika 

ianspråkstaganden som kan omfatta  alltifrån nedskräpning till svartbyggen. 

Släpvagnar, båtar och motorfordon som dumpas eller förvaras på allmän platsmark 

var exempelvis ett problem alla kommit i kontakt med (T. Blomqvist, C. Jansson, 

Ö. Olsson,  intervju, 20 maj 2017). Förutom utvidgning av tomter kan även fällda 

träd för ljusinsläpp vara en fråga om  ianspråkstagande påpekar Jansson. Vidare 

upplever han kompost och trädgårdsavfall som ett av de största problemen med det 

olovliga nyttjandet då det är vanligt förekommande och på sikt innebär konsekvenser 

för miljön. Även majkasar, containrar, byggen med mera på allmän platsmark är 

tillståndspliktigt enligt Olsson varför även sådant räknas som  olovligt nyttjande. De 

flesta fall får kommunen dock aldrig kännedom om och Olsson tillägger att folk inte 

alltid vet om att tillstånd krävs.  

Blomqvist tar upp miljöfarligt avfall som en företeelse av mer allvarlig karaktär, 

generellt sätt tycker han att ”skräpärenden” av olika slag förekommer i ganska stor 

omfattning.  

 

Sandvikens kommun 

Gällande olovligt nyttjande av kommunal mark beskriver K. Larsson (Intervju, 25 

april 2017) att det finns en tydlig vetskap om att detta förekommer och att det är i 

relativt stor omfattning. Vidare menar Larsson att den vanligaste överträdelsen på 

kommunal mark är kompostering samt dumpning av trädgårdsavfall eller ris. 
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Dessutom är det vanligt att nedskräpning sker i form av att sopor slängs i skogen. 

Utöver detta förekommer det också att fastigheter utökas genom exempelvis 

gräsklippning i anslutning till fastigheten och det kan även förekomma att små 

stugor, friggebodar eller lekanordningar uppförs i anslutning till bostadsfastigheter. 

4.2 Hur hanterar kommunerna olovligt nyttjande av 

kommunal mark? 

Frågeställningen besvaras genom de intervjuer som genomförts. Nedan 

sammanfattas de olika kommunernas synpunkter för att presenteras kommunvis. 

 

Uppsala 

Förekomst 

L. Fredriksson (Intervju, 5 maj 2017) menar att det vanligaste sättet att få vetskap 

om att kommunal mark nyttjas är genom tips och åsikter från grannar, medborgare 

och privatpersoner som ringer in till kommunen.  Vidare är det inte helt ovanligt 

enligt Fredriksson att kommunens egna anställda noterar olovligt nyttjande när de är 

ute och utför diverse arbeten, men det finns ingen uppsökande enhet eller liknande 

inom kommunen som aktivt söker upp denna typ av överträdelser.  

Arbetsprocess 

När ett tips eller liknande angående olovligt nyttjande av kommunal mark har 

inkommit till kommunen beskriver Fredriksson att hanteringen av dessa ärenden 

oftast börjar med ett platsbesök för att säkerställa att marken där överträdelsen är 

belägen tillhör kommunen samt klargöra vilken typ av överträdelse det handlar om. 

Ärendets hantering varierar sedan därefter. Är det frågan om mindre typer av 

överträdelser som planteringar och liknande brukar det lösas genom ett brev till den 

personen eller de personerna som gjort överträdelsen för att be dem vidta rättelse. 

Är det ej möjligt att identifiera vem som gjort överträdelsen vid exempelvis 

nedskräpning blir det aktuellt för kommunen att vidta åtgärder som städning. 

Handlar det istället om uppförande av läger och liknande menar Fredriksson att det 

finns ett samarbete mellan kommunen, polisen och kronofogdemyndigheten. 

Polisen står främst för identifikation och därefter skickar kommunen vidare ärendet 

till kronofogdemyndigheten.  

Riktlinjer/policy 

När det gäller riktlinjer för hanteringen av olovligt nyttjande av kommunal mark 

menar Fredriksson att han ej har kännedom om någon policy eller liknande för 

Uppsala kommun när det gäller hanteringen av olovligt nyttjande av kommunal 
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mark, förutom de allmänna lagar och regler som redan finns. “Vi förhåller oss alltid 

till de lagar och regler som redan finns övergripande…. Så vi måste ju göra by the 

book som man säger” (L. Fredriksson, intervju, 5 maj 2017). 

 

Gävle  

Förekomst 

Den gemensamma uppfattningen är att kommunen får reda på det olovliga 

nyttjandet främst via anonyma påstötningar där någon är missnöjd med hur sin 

granne breder ut sig (T. Blomqvist, C. Jansson, Ö. Olsson, intervju, 20 maj 2017). 

Jansson uppskattar att hälften av alla anmälningar kommer in via allmänheten genom 

deras ärende och hanteringssystem, och den andra hälften via information från 

entreprenörer eller att någon som arbetar i huset uppmärksammat något.  

Blomqvist menar att han själv sällan upptäcker någon överträdelse då han är ute men 

berättar att det sedan några år tillbaka finns något som kallas svarsgruppen som ska 

göra det enklare för allmänheten att ta kontakt och rapportera in saker. Vidare 

berättar han att svarsgruppen växer och omfattar allt fler ärenden men konstaterar 

att mycket hitintills handlat om just nedskräpning. Även Avdelningen för bygglov 

har anställt tre personer som jobbar med att komma ikapp med det stora antalet 

svartbyggsärenden hävdar Blomqvist. Dessa personer tittar inte enbart på uppförda 

hus som är byggda fel på privat eller kommunal mark utan hanterar hela skalan ned 

till nedskräpning, då de går på de anmälningar som kommit in.  

Arbetsprocess 

Kommer en anmälan om olovligt nyttjande in skiljer sig arbetsprocessen beroende 

på vad ärendet handlar om enligt Blomqvist. Oftast åker någon först ut till platsen 

för att säkerställa vad det gäller, därefter kontaktas i första hand den som gjort 

överträdelsen.  Gäller det föremål eller anläggningar på kommunens mark blir 

personen vid ett erkännande ålagd att ta bort dessa, kan ingen ägare identifieras 

faller ansvaret på kommunen. När det gäller bilar och fordon sköts detta för 

närvarande av ett parkeringsbolag. Handlar överträdelsen om kompostering eller 

liknande där det är svårt att identifiera de skyldiga sätts  i många fall en skylt upp 

som förbjuder dumpning berättar Jansson.  

Gäller det nyttjande av allmän platsmark för tillfälliga ändamål som saknar 

polistillstånd väljer kommunen ofta enligt Olsson att se mellan fingrarna. Han menar 

att kommunen egentligen ska göra en polisanmälan men det är en omständig process 

som oftast inte mynnar ut i någonting utan mest tar tid och resurser. 
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När det handlar om överträdelser som att klippa gräset utanför fastighetsgränsen 

menar Jansson att det är tillåtet under förutsättning att det ej inskränker på de 

boende i området samt att tillstånd söks hos kommunen. I vissa fall kan även de som 

klipper gräset på kommunens mark få bränslecheckar för sina gräsklippare menar 

Jansson.  Detta gäller dock bara gräsklippning och om det istället handlar om 

planteringar av exempelvis buskage beskriver Jansson att det anses vara en 

överträdelse. Blomqvist tillägger att dessa överträdelser ibland har lösts genom 

arrende för trädgårdsändamål. Vidare menar Blomqvist att dessa arrenden kan bli 

standardhöjande för ett område då det kan innebära att en enskild fastighetsägare 

sköter om ett område som annars skulle ha varit en skräpyta. 

Riktlinjer/policy 

På frågan om det finns några riktlinjer eller någon policy som kommunen måste 

förhålla sig till råder viss osäkerhet.  Ett underlag till en policy som inte är antagen 

antas ha påbörjats av en kollega. 

 

Sandviken 

Förekomst 

Enligt K. Larsson (Intervju, 25 april 2017) är det främst genom anmälningar som 

kommunen får vetskap om att kommunal mark olovligt nyttjas. Det förekommer 

även att kommunens egen personal upptäcker olovligt nyttjande eller att 

Sandvikenhus, ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som även hjälper till med 

städning och liknande, ser att kommunal mark nyttjas olovligen. Det är dock ingen 

som aktivt söker efter dessa överträdelser.  

Arbetsprocess 

Vidare berättar Larsson att det bara finns en väg in för en anmälan och det är genom 

ett telefonsamtal till kommunens medborgarservice. Antingen handläggs då ärendet 

direkt eller så skickas anmälan till miljökontoret som bestämmer om ärendet ska 

skickas till det tekniska kontoret eller om det ska göras en brottslig anmälan. 

Ärendet kan också gå direkt till det tekniska kontoret om det ej anses att det är 

nödvändigt med en bedömning från miljökontoret. När ett ärende kommer till det 

tekniska kontoret är första prioritet att spåra vem som gjort överträdelsen och sedan 

få kontakt med personen eller personerna i fråga för att be om återställande av 

marken. “Vi driver sällan eller aldrig en rättslig process utan vi försöker att prata 

med människorna och be om att dom återställer det” (K. Larsson, intervju, 25 april 

2017). 
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Vidare beskriver Larsson att om det ej är möjligt att identifiera vem som gjort 

överträdelsen, exempelvis i fall där trädgårdsavfall har dumpats, ser åtgärdsarbetet 

lite annorlunda ut. I dessa fall delar kommunen ut förtryckta informationsblad till 

alla fastigheter i området samt försöker skylta om att det ej är tillåtet att dumpa 

trädgårdsavfall och liknande. Därefter utförs städning och om det är i mindre 

omfattning har kommunen en arbetsmarknadsenhet, grönt arbetslag, som utför 

städningen. Är det dock i större omfattning hanteras oftast städningen via 

Sandvikenhus och deras parkförvaltning eller genom en inhyrd entreprenör som har 

tillgång till maskiner som underlättar städningen. När det gäller mindre 

överträdelser som exempelvis gräsklippning utanför fastighetsgränsen menar Larsson 

att kommunen i de flesta fall ser mellan fingrarna på liknande överträdelser. Det 

anses vara tillåtet att exempelvis klippa gräset på kommunens mark så länge marken 

ej upplevs som privatiserad. 

Larsson berättar även att när det gäller större överträdelser som uppförande av 

byggnad och liknande har kommunen ibland löst dessa ärenden genom att den som 

uppfört byggnaden har fått köpa den bit av kommunens mark som byggnaden är 

belägen på. Det har även i vissa fall gått att lösa liknande ärenden via arrenden.  

Riktlinjer/policy 

På frågan om det finns någon policy att förhålla sig till vid hanteringen av olovligt 

nyttjande av kommunal mark beskriver Larsson att det ej finns några särskilda 

riktlinjer just för Sandvikens kommun och att det ej bedöms finnas ett behov av en 

policy.  

4.3 Hur anser kommunerna att olovligt nyttjande av 

kommunal mark bör hanteras? 

 

Uppsala 

Vad gäller frågan om förbättringar av hanteringsarbetet och eventuellt alternativ 

hantering av olovligt nyttjande av kommunal mark menar Fredriksson (Intervju, 5 

maj 2017) att de rutiner för hantering som finns i dagsläget fungerar bra och han har 

ej upplevt att det uppkommit några problem. Fredriksson nämner dock att det kan 

vara intressant att eventuellt upprätta en policy eller en beskrivning för hur 

hanteringen av olika ärenden ska gå till. Det skulle eventuellt underlätta vid 

exempelvis sjukdom, semester och vid nyanställning. L. Fredriksson (intervju, 5 maj 

2017) beskriver hur en eventuell arbetsbeskrivning skulle kunna förbättra dagens 

arbete: “Jag tänker att det skulle vara något som kanske underlättar för nya 

medarbetare för att veta hur man förhåller sig”. 



 

 

29 

Gävle  

Enligt Gävle kommun finns ett behov av en policy med tanke på hur omfattande 

företeelserna är. Det främsta problemet som kommunen identifierat i hanteringen 

rör däremot kompost och trädgårdsavfall i bostadsområden, och det  framkommer 

under intervjun att det kan vara problematiskt att få informationen att nå  fram till 

bostadsinnehavarna.  

 “Vi har haft specifika möten i de här problemområdena men de har ingen förståelse. När vi 
har åkt går de väl därifrån och så kommer en skottkärra fram och så dumpar de igen liksom. 
Folk har för lite kunskap” (Jansson, intervju, 20 april 2017). 

Ytterligare ett exempel Jansson ger på att personer i området visar liten hänsyn vad 

gäller bland annat komposter och dumpning av trädgårdsavfall är att förbudsskyltar 

mot avfall inte respekteras. Oftast hamnar de skyltar som kommunen placerat ut i 

den hög där trädgårdsavfallet dumpas. Hur detta bör lösas är däremot svårare att 

svara på menar Jansson, han har varit i kontakt med naturskyddsföreningen och den 

miljökonsult kommunen använder sig av men inte fått till någon konkret lösning. 

Under intervjun framkommer det även att en uppstramning när det gäller att lösa 

vissa typer av överträdelser genom avtal eller arrenden har påbörjats. Blomqvist 

menar att kommunen bör vara restriktiv med detta för att det inte ska bli vedertaget 

att det är lätt att använda kommunal mark för eget ändamål: “Det ska gälla speciella 

fall men vad som är speciellt kan jag inte heller säga, det är en bedömning från fall 

till fall” (T. Blomqvist, intervju, 20 april 2017). 

Vad gäller den nuvarande hanteringen menar Olsson att det blivit förbättringar i de 

ärenden som hanterar grävningar inne i stan, vilket har underlättat för kommunen. 

Olsson beskriver att ett nytt system som visar alla grävningar i staden underlättar för 

flera parter inom kommunen. Han nämner även att det i framtiden kan bli aktuellt 

att ta ut viten om de riktlinjer och grävråd som kommunen har för grävarbete inte 

följs, vilket skulle ge ännu bättre styrning samt underlätta för kommunen i 

hanteringen av kommunal mark.  

 

Sandviken 

Angående alternativ hanteringen av olovligt nyttjande av kommunal mark samt 

eventuella förbättringar av den nuvarande hanteringen menar K. Larsson (Intervju, 

25 april 2017) att hanteringen går till på detta sätt på grund av resursbrist. K. 

Larsson (Intervju, 25 april 2017) beskriver vidare dagens hantering: “Ja det handlar 

nog väldigt mycket om resursbrist, att vi liksom inte har varken ekonomiska 

muskler eller personella resurser för att stävja”. 
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När det gäller förbättringsarbetet av dagens hantering menar Larsson att 

uppföljningen av olika ärenden skulle kunna förbättras. Idag är uppföljningen av 

exempelvis städning väldigt svag. Larsson beskriver också att det finns möjligheter i 

att förbättra tydligheten i kostnader. Förslagsvis kan kostnaderna för Sandvikenhus 

bli tydligare, alltså vad som ingår i deras ansvar för den årliga summa pengar som de 

får av kommunen.  

“Vi har inga, idag har vi så att säga inga ekonomiska medel specifikt avsatta för det här 
utan då får man liksom nagga lite här och nagga lite där och försöka få det att gå ihop och 
det är ju naturligtvis en bromskloss i arbetet med att städa upp, att vi faktiskt inte har 
pengar” (Larsson, intervju, 25 april 2017).  

Dessutom menar Larsson att det finns stora förbättringsmöjligheter när det gäller 

information till allmänheten då han upplever att många tror att det är tillåtet att 

tippa ris och trädgårdsavfall utanför på kommunens mark. Utöver detta menar 

Larsson att dagens process i sig fungerar bra. 

Gällande alternativ hantering beskriver Larsson att en sådan eventuellt skulle kunna 

inkludera att kommunen handlar upp skötseln av olovligt nyttjande av kommunal 

mark. En entreprenör betalas för att ansvara för att exempelvis städa upp, informera 

allmänheten och sätta upp skyltar. Detta är dock bara möjligt i de fall där olovligt 

nyttjande inkluderar komposter, nedskräpning och liknande. Är det frågan om 

uppförande av byggnad och andra mer omfattande ärenden krävs det att kommunen 

själv hanterar dessa.  

Avslutningsvis menar Larsson att det olovliga nyttjande av kommunal mark är ett 

stort problem som det i viss mån blundas för men som egentligen borde belysas mer 

trots att det är brist på resurser. K. Larsson (Intervju, 25 april 2017) sammanfattar  

dagens situation med: “brist på resurser, men jag tycker egentligen att det här är 

någonting som vi borde satsa på, att städa upp en gång för alla”. 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Vid jämförelsen mellan flygfoton och fastighetsindelningen framkom att det är 

vanligt förekommande att kommunal mark olovligt nyttjas i bostadsområden och det 

handlar om allt från utökning av tomt genom gräsklippning till uppförande av 

bebyggelse. I både Sandviken och Uppsala kommun är den vanligast förekommande 

överträdelsen att tomten utökas genom exempelvis gräsklippning på ett sätt som gör 

att marken upplevs privatiserad. I Gävles bostadsområden är däremot de vanligaste 

överträdelserna uppförande av bebyggelse samt avfallstippning i form av komposter 

och skräphögar. Under intervjuerna bekräftade respondenterna att alla dessa 

överträdelser är vanligt förekommande.  

Gällande hanteringen av olovligt nyttjande av kommunal mark börjar processen i de 

flesta fall i alla tre kommuner med någon form av anmälan från allmänheten då ingen 
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av kommunerna aktivt söker upp överträdelser. Därefter tas i första hand kontakt 

med den som gjort överträdelsen för att informera om vad som gäller, eventuellt tas 

ärendet vidare därifrån. Är det ej möjligt att identifiera personen eller personerna 

som gjort överträdelsen vidtas åtgärder för att återställa marken. Åtgärderna kan se 

lite olika ut för varje kommun men det kan exempelvis handla om städning, 

skyltning samt polisanmälan. Under intervjun med Sandvikens kommun framgick 

dock att uppföljningen av städning och andra ärenden kan vara bristfällig. Ingen av 

kommunerna förhåller sig till någon form av arbetsbeskrivning eller policy när det 

gäller hanteringen av det olovliga nyttjandet. Ibland kan överträdelser även lösas 

genom nyttjanderättsavtal eller försäljning av mindre markområden.  

Alla tre kommuner har olika synpunkter på hur hanteringen bör skötas. Uppsala 

kommun menar att dagens hantering i stort fungerar tillfredställande med undantag 

för eventuellt upprättande av en arbetsbeskrivning som skulle underlätta arbetet. 

Gävle kommun menar även dem att dagens hantering fungerar bra men ställer sig 

positiva till ytterligare förbättringar då tidigare förbättringsarbeten visat sig medföra 

positiva konsekvenser för hanteringen. Behov av någon slags policy anses finnas, 

kommunen anser även att de i framtiden bör agera strängare angående olika former 

av nyttjanderätter eller markförsäljningar. Vad gäller Sandvikens kommun finns en 

vilja till att förbättra dagens hantering men på grund av resursbrist är möjligheterna 

begränsade vilket är anledningen till att dagens hantering ser ut som den gör. Såväl 

Gävle och Sandvikens kommun upplever att kompostering och nedskräpning är ett 

stort problem bör hanteras med förbättrad information till allmänheten.  

 

 



 

 

32 

5 Diskussion 

Nedan redovisas en diskussion av de metoder som använts i studien och det resultat 

som uppnåtts för respektive frågeställning. En koppling görs även till etik och 

hållbar utveckling. 

5.1 Diskussion av metoder 

De två metoderna valdes med hänsyn till studiens omfattning och tiden som stod till 

förfogande. Av denna anledning ingick därför endast tre kommuner i studien och två 

bostadsområden i varje kommun undersöktes. Underlaget riskerar därmed att vara 

för litet för att dra några generella slutsatser och det är möjligt att såväl hantering 

och överträdelser ser annorlunda ut inom andra kommuner. Avsikten med 

examensarbetet var i första hand att öka kunskapen om olovligt nyttjande av 

kommunal mark genom att uppmärksamma olika typer av överträdelser och få en 

djupare förståelse för hanteringen, snarare än att kunna dra generella slutsatser.  De 

valda metoderna anses därmed ha uppfyllt sitt syfte. 

 

Jämförelse mellan flygfoton och fastighetsindelning 

Vid utformningen av metoden valde författarna att bara titta på överträdelser som 

framgick via flygfotoanalysen och överträdelser som var inom ett visst avstånd från 

bostadsfastighetens gräns. I efterhand kan konstateras att det är svårt att avgöra 

exakt vart fastighetsgränserna går vilket har att göra med osäkerheten i 

registerkartan och upplösningen på flygfotona. Av den anledningen är det möjligt att 

överträdelser av marginell karaktär inte kunnat upptäckas och att vissa överträdelser 

kan ha gått förlorade. Det är även sannolikt att vissa mindre överträdelser inte 

kunnat upptäckas när det gäller fastigheter som angränsar till tätare skog då dessa 

inte gått att urskilja på flygfotona.  

Vid okulärbesiktningen blev det också tydligt att det fanns ett  flertal komposter och 

skräphögar en bit ifrån fastighetsgränserna då den som gjort överträdelsen  

antagligen inte vill slänga detta i närheten av någon fastighet. Även under 

intervjuerna framkom att detta var ett stort problem. Sådana överträdelser hade 

därför varit intressanta att titta närmare på. När metoden utformades var detta dock 

ej känt. Då sådana överträdelser oftast sker i skogen täcks de dessutom av  

trädkronor och kan oftast  inte upptäckas genom  flygfoton, det hade därför blivit 

problematiskt att genomföra den okulära besiktningen i större områden.  
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Intervjuer 

För att besvara samtliga frågeställningar i studien användes intervjuer. Då det var 

svårt att finna forskning och litteratur som behandlade ämnet blev en intervjustudie 

med sakkunniga kommunrepresentanter en lämplig och effektiv metod för att 

inhämta relevant information. Det är möjligt att urvalet av intervjuobjekt kunnat 

omfatta fler personer i syfte att uppnå en bättre representativitet. Antalet 

intervjuade från Gävle kommun var tre stycken vilket författarna upplevde gav mer 

fulltäckande svar jämfört med de övriga kommunerna där endast en person hördes. 

Två av tre intervjuer utfördes även personligen och en reflektion är att detta gav 

mer fullständiga svar än vid en telefonintervju. Det kan bero på flera olika orsaker, 

en möjlighet är att intervjuobjekten känner sig mer personligt engagerade vid ett 

möte, avsätter mer tid och därför är beredda att ge utförligare förklaringar. En 

annan orsak till att svaren var olika detaljerade kan bero intervjuobjektens 

erfarenhet, men även på typen av frågor som var öppet formulerade. Frågorna 

grupperades efter teman och utformades medvetet som öppna, detta gjorde dock att 

frågorna kunde tolkas lite olika och att många av frågorna därför gick in i varandra. 

5.2 Diskussion av resultat 

5.2.1 Vilka typer av överträdelser förekommer när det gäller olovligt 

nyttjande av kommunal mark utanför bostadsfastigheter? 

Det är tydligt att olovligt nyttjande av kommunal mark utanför bostadsfastigheter är 

vanligt förekommande och att kommunerna vet om att det sker i stor omfattning. 

Den absolut vanligaste överträdelsen enligt flygfotoanalysen är utökande av fastighet 

genom exempelvis gräsklippning. Det kan handla om allt från någon meter till i 

princip en dubblering av tomten. Av vad som framgick av intervjuerna tycker inte 

kommunerna att detta är ett stort problem så länge marken inte upplevs som 

privatiserad och det ej inskränker på andra boende i området.  Denna typ av 

överträdelse negligeras därför ofta vilket är intressant då det sker i relativt stor 

omfattning. Resultatets redovisning av utökade fastigheter innebär att alla dessa 

fastigheter i någon form har tagit mark i anspråk på ett sätt som enligt författarna 

kan upplevas privatiserande, om än ofta av marginell karaktär. Därmed har det en 

viss inskränkande effekt på andra som vistas i området, särskilt då det dessutom ofta 

handlar om allmän platsmark som ska vara tillgänglig för alla.  En diskrepans mellan 

vad författarna och kommunrepresentanterna uppfattar som privatisering kan 

därmed skönjas. I litteratur om allemansrätten och nedskräpning framgick att även 

mindre företeelser som normalt betraktas som ringa kan dömas annorlunda om den 

görs av många på samma ställe då det samlade resultatet kan bli allvarligt, detta 

resonemang skulle också kunna kopplas till denna fråga.  
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Efter utökande av fastighet utan föremål var kompost/skräphög den vanligaste typen 

av överträdelse enligt flygfotoanalysen. Det är också den typen av överträdelse som 

kommunerna nämner som vanligast och mest problematisk. Vid intervjuerna 

framgick att sopor och avfall ofta tippas en bit från fastigheterna i skogen. Resultatet 

från analysen av flygfoton redovisar bara komposter/skräphögar i nära anslutning till 

bostadsfastigheterna. Det betyder att denna typ av överträdelse förmodligen skulle 

öka avsevärt i omfattning om studien även inkluderade skogsområden en bit ifrån 

bostadsfastigheterna. 

De typer av överträdelser som framkom under flygfotoanalysen och dess omfattning 

kan också ha påverkats av vilka bostadsområden som valdes ut samt i vilken kommun 

de var belägna. I Uppsala kommun skedde det exempelvis inte lika många 

överträdelser som i Sandvikens kommun. Detta tros vara en konsekvens av att 

Uppsala är en större kommun med bostadsområden som är mer tätbebyggda ett 

visst avstånd från city. I den mindre kommunen Sandviken var de bostadsområden 

som valdes inte lika tätbebyggda och omgärdades av mer skogsmark vilket 

underlättade för  nyttjande  utanför fastighetsgräns.  Av naturliga skäl var många 

överträdelser belägna mot skogen där det ej var lika uppenbart att marken olovligt 

togs i anspråk. 

Vid jämförelse av olika typer av överträdelser mellan kommunernas påvisades också 

att sådant som inkluderade bebyggelse var betydligt vanligare i Gävle jämfört med i 

Uppsala och Sandviken. Detta kan förmodligen vara ett resultat av geografiska 

förutsättningar men även att det blivit en slags kutym i området som “smittar” av sig.  

Då någon gör en överträdelse i ett område utan att drabbas av konsekvenser är det 

dessutom mer motiverat för andra som bor i området att följa samma 

handlingsmönster. Utan rätt hantering innebär det att liknande överträdelser kan 

växa sig till ett större problem, vid intervjun med Gävle kommun uttrycktes det 

också att detta var någonting som de ville undvika inför framtiden. 

5.2.2 Hur hanterar kommunerna olovligt nyttjande av kommunal 

mark? 

När det gäller kommunernas hantering av det olovliga nyttjandet framgår många 

grundläggande likheter kommunerna emellan. Det vanligaste sättet för kommunerna 

att få kännedom om att mark olovligen nyttjas är genom inkomna tips från grannar 

eller andra i den närmaste omgivningen, även om det förekommer att kommunens 

egna anställda upptäcker överträdelser när de är ute. Kommunerna gör först en 

besiktning på plats för att klargöra vilken typ av överträdelse det handlar om för att 

därefter bestämma hur detta ska hanteras. I första hand kontaktas den som gjort 

överträdelsen för att återställa marken. Finns ingen skyldig blir det kommunens 

ansvar.   
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Ytterst antas likheterna bero på att kommunerna måste förhålla sig till de lagar och 

regler som finns men även de tids- och resursmässiga aspekter som står till 

förfogande. Vad som är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart verkar vara 

vägledande för hur hanteringen sköts i praktiken, vilket förklarar varför de valda 

kommunerna inte aktivt söker upp överträdelser som inte allmänheten har 

uppmärksammat eller stört sig på. Det förklarar också varför samtliga kommuner 

väljer att blunda för vissa typer av överträdelser och hellre arbetar med 

informationsfrämjande åtgärder på olika sätt snarare än att driva rättsliga processer 

mot invånarna. Vid en genomgång av hur hanteringen sköts i praktiken framgick 

exempelvis att mindre överträdelser som gräsklippning ses mellan fingrarna medan 

större överträdelser ibland löses med arrenden eller nyttjanderättsavtal. I dessa 

avgöranden verkar det finnas ett stort spelutrymme för de ansvariga 

kommuntjänstemännen att själva avgöra vad som ska gälla då det inte är tydligt 

reglerat i lagstiftningen annat än på övergripande sätt. Det blir i många fall en 

tolkningsfråga vilket innebär en risk för godtycklighet men också att det som 

kommuninvånare är svårt att veta hur liknande ärenden har hanterats. Under 

intervjuerna framkom också att ingen av respondenterna hade kännedom om att det 

fanns någon policy för att hantera liknande frågor. Författarna anser att en 

implementerad policy antagligen skulle kunna underlätta för kommunerna när det 

gäller att behandla sina medlemmar lika vilket skulle överensstämma med den så 

kallade likhetsprincipen vilken redogjordes för i studiens teoridel.  

På en mer detaljerad nivå skiljer sig förfarandet åt mellan kommunerna då 

hanteringen har lösts på olika sätt. Då Gävle kommun tidigare genomfört vissa 

förbättringsarbeten gällande hanteringen bedöms hanteringsprocessen mer 

omfattande än i övriga kommuner. Gävle har till skillnad från de andra anställt tre 

personer som enbart ska arbeta med svartbyggsärenden och de har även börjat 

använda ett program som visar grävningar i stan, med syfte att underlättat arbetet.  

Detta kan delvis bero på att Gävle kommun har bättre resurser för att kunna satsa på 

denna typ av ärenden men också att Uppsala och Sandvikens kommun ej har 

prioriterat detta. Detta påpekar också representanten från Sandvikens kommun 

under intervjun då han menar att det ej finns tillräckligt med resurser för att 

utveckla hanteringen på det sätt som skulle behövas. 

5.2.3 Hur anser kommunerna att olovligt nyttjande av kommunal 

mark bör hanteras? 

Kommunernas svar på hur de tycker att hanteringen av olovligt nyttjande av 

kommunal mark bör gå till skiljer sig åt något. Vid intervjun med Uppsala kommun 

framkom det att de var nöjda med dagens hantering och att det inte var särskilt 

intressant med förbättringsarbeten, förutom att eventuellt skapa en policy eller en 

beskrivning på hur hanteringen ska gå till. Sandvikens kommun var istället positiva 
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till eventuella förbättringar samt hade en klar bild av hur arbetet borde gå till. 

Resursbrist utpekades som skälet till att hanteringsarbetet ser ut som det gör idag. 

Även Gävle kommun var positiva till eventuella förbättringar liksom de 

förbättringsåtgärder som redan gjorts, vilket betyder att de är nöjda med dagens 

hantering men att det kan göras ytterligare förfiningar för att uppnå bättre sätt att 

hantera olovligt nyttjande av kommunal mark. Att svaren skiljer sig åt kan delvis 

förklaras av skillnader i storlek, organisation och andra faktorer som gör att att 

kommunernas behov och förutsättningar är olika. Det kan också bero på att 

kommunerna ej vill uttrycka sig negativt om deras dagliga arbete samt att de vill 

påpeka att de gör ett bra jobb, vilket leder till att de inte vill berätta om hur 

hanteringen borde gå till. En annan anledning kan vara att vissa kommuner är mer 

medvetna om det olovliga nyttjandet av kommunal mark i bostadsområden och 

därmed är mer motiverade till att hanteringen ska skötas på ett bättre sätt.  

Både i intervjun med Sandviken och Gävle kommun framkom det att en fråga med 

stor utvecklingspotential är hur kommunerna ska nå fram med information till de 

boende i områdena angående nedskräpning då de anser att nedskräpning är ett stort 

problem. Båda kommunerna menar att människor slänger trädgårdsavfall och ris på 

kommunens mark vilket beror på att de är dåligt informerade. Gävle kommun 

menar att även fast det är uppsatt en skylt som förbjuder tippning av trädgårdsavfall 

tippas avfall där ändå och skylten hamnar också ofta i högen med avfall. Både 

Sandvikens kommun och Gävle kommun menar att de som slänger avfall inte förstår 

att det blir konsekvenser för miljön, de tror helt enkelt att avfallet förmultnar. Att 

det i bostadsområden är vanligt att avfall tippas trots att det är skyltat att det är 

förbjudet kan bero på att konsekvenserna för de som tippar avfall är väldigt små då 

det är svårt eller nästintill omöjligt att identifiera vem som tippat avfallet. Att 

avfallstippningen sker i så stor omfattning kan också bero på sedvana, om någon ser 

att grannen slänger avfall på en plats är det lättare att själv också göra det. 

Det är inte bara kommunerna som anser att nedskräpning och tippning av avfall är 

problematiskt, Naturvårdsverket (2013) uttrycker även dem i sin rapport att det är 

ett problem som måste behandlas. Naturvårdsverkets rapport upprättades med syfte 

att vägleda kommunerna i arbetet att minska nedskräpningen i samhället. Under 

intervjuerna framkom inte om kommunerna använt sig av denna vägledning, även 

om några viktiga delar i förbättringsarbetet som identifierades var liknande. Ett 

bättre samarbete mellan Naturvårdsverket och kommunerna skulle leda till att 

kommunerna fick ta del av Naturvårdsverkets arbete och kunskap, vilket skulle 

hjälpa kommunerna i satsningen att minska nedskräpning och avfallstippning i 

samhället. 
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Gällande upprättande av någon form av arbetsbeskrivning eller policy råder delade 

meningar i kommunerna. Både Gävle och Uppsala är positiva till att upprätta en 

eventuell policy då de anser att det skulle kunna underlätta arbetet. Sandvikens 

kommun menar däremot att det saknas behov för en sådan. En arbetsbeskrivning 

skulle eventuellt kunna bidra till mer struktur i hanteringsarbetet samt ge klara 

riktlinjer för hur ärenden gällande olovligt nyttjande av kommunal mark ska 

hanteras. Att Sandvikens kommun inte är positivt inställd till upprättandet av en 

policy eller arbetsbeskrivning är intressant då det kan indikera att det inte är där det 

största problemet ligger. 

5.3 Etik och hållbarhet 

Det bör understrykas att detta arbete inte syftar att till att peka ut vilka som gjort 

olika typer överträdelser. Det är dessutom svårt att fastställa med säkerhet då det i 

teorin ofta kan vara en granne, förbipasserande eller annan. Fokus har i detta arbete 

varit att ta reda på hur kommunalägd mark olovligen används och hur detta hanteras 

av  de respektive kommunerna. 

Vad gäller hållbar utveckling genomsyrar det hela arbetet, kopplingen framgår inte 

minst genom PBL som reglerar kommunernas ansvar för att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling i Sverige. Detta arbete berör främst ekonomiska och 

miljömässiga aspekter. Då det vid olovligt nyttjande av kommunal mark ofta 

uppkommer konsekvenser i form av städning och liknande för kommunerna blir det 

resurskrävande att återställa marken. Utan ökad kunskap om hanteringen är det 

svårt att finna mer ekonomiskt hållbara lösningar. Utöver detta påverkar olovligt 

nyttjande av kommunal mark miljön då det är vanligt förekommande med 

nedskräpning samt avfallstippning. Genom att uppmärksamma det olovliga 

utnyttjandet kan det på sikt bidra till minskade negativa konsekvenser för miljön. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser och förslag ges på fortsatta studier. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om olovligt nyttjande av kommunal 

mark genom att besvara de formulerade frågeställningarna. Nedan redovisas de 

slutsatser som dragits för respektive fråga. 

 Vilka typer av överträdelser förekommer när det gäller olovligt 

nyttjande av kommunal mark utanför bostadsfastigheter?  

Det är tydligt att överträdelser gällande olovligt nyttjande av kommunal mark som 

utökning av fastighet, komposter samt dumpning av trädgårdsavfall är vanligt 

förekommande utanför bostadsfastigheter. Det förekommer även överträdelser i 

andra former som exempelvis bebyggelse och planteringar, vilket framgick vid 

analysen av flygfoton. Detta bekräftades också under intervjuerna med de olika 

representanterna från Uppsala, Gävle och Sandvikens kommun. 

 Hur hanterar kommunerna olovligt nyttjande av kommunal 

mark? 

Hanteringsprocessen har visat sig liknande för alla tre kommuner som ingår i 

studien. Anmälningar om olovligt nyttjande av mark kommer oftast in från 

allmänheten för att därefter behandlas. Det kan konstateras att samtliga kommuner 

även blundar för vissa former av överträdelser, detta beror på att överträdelserna 

inte tolkas som privatiserande av kommunerna men också på att det saknas resurser 

för att hantera alla typer av olovligt nyttjande. Det har visat sig att ingen av 

kommunerna har en arbetsbeskrivning eller policy som styr hur hanteringen av 

olovligt nyttjande av mark ska gå till. Gävle kommun har hitintills satsat mer aktivt 

på förbättringar gällande hanteringen jämfört med Sandvikens och Uppsalas 

kommun. 

 Hur anser kommunerna att olovligt nyttjande av kommunal 

mark bör hanteras? 

Givet de förutsättningar som råder är kommunerna sammantaget nöjda med hur 

hanteringen av olovligt nyttjande av kommunal mark går till idag. De förhåller sig 

dock lite olika till på vilka sätt det är möjligt att förbättra hanteringen. Uppsala 

kommun ser inte några större behov av förbättringsåtgärder utan anser att dagens 

hantering är god med undantag för att eventuellt skapa en policy eller en 

hanteringsbeskrivning för att underlätta för exempelvis nya medarbetare. Även 

Gävle kommun ställer sig positiva till en policy samt ytterligare förbättringsåtgärder 
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mot bakgrund av tidigare insatser som har bidragit till att underlätta arbetet. 

Sandvikens kommun ser en stor utvecklingspotential i hanteringsarbetet men på 

grund av resursbrist anses det svårt att genomföra konkreta åtgärder.  

Det är tydligt att den största möjligheten till förbättring ligger i att på ett bättre sätt 

informera allmänheten för att öka förståelsen om de konsekvenser som uppstår när 

kommunal mark olovligt nyttjas. Detta gäller främst för komposterings- och 

nedskräpningsärenden av olika slag som kommunerna upplevt som mest 

problematisk. 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

En liknande undersökning för flera av Sveriges kommuner rekommenderas för att 

bekräfta vad som framkommit i den här studien. Det vore också intressant att 

inkludera bostadsområden med olika karaktär i ett framtida arbete för att kunna 

jämföra dessa med varandra. Exempelvis vore det intressant att jämföra skillnader i 

överträdelser inom och utom tätort, eller mellan villaägare och 

hyresrättsinnehavare.  

Denna studie har behandlat överträdelser utanför bostadsfastigheter och genom en 

avgränsning togs endast hänsyn till överträdelser inom ett visst avstånd från 

fastighetsgräns. Då det både under intervjuerna samt vid okulärbesiktningen 

framkommit att tippning av trädgårdsavfall samt nedskräpning en bit från 

bostadsfastigheter upplevs som problematiskt skulle en framtida studie kunna 

undersöka dessa överträdelser. Då det även under intervjuerna framkom att 

allmänheten saknar kunskap om detta tycker författarna att det skulle vara intressant 

att belysa de boende i områdets åsikter om varför kommunal mark olovligt nyttjas i 

anslutning till bostadsfastigheter.
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A1 

Bilaga 1 - Bostadsområden och dess geografiska 

utbredning 

 

 
Stigslund, Gävle (hitta.se) 



 

 

A2 

 
Sörby, Gävle (hitta.se) 



 

 

A3 

 
Bärby Hage, Uppsala (hitta.se) 



 

 

A4 

 
Gamla Uppsala, Uppsala (hitta.se) 

 



 

 

A5 

 
Vallhov, Sandviken (hitta.se) 



 

 

A6 

 
Svibacka, Sandviken (hitta.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

B1 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Allmänna uppgifter 

Namn 

Arbetsplats 

Yrke/yrkeserfarenhet 

Arbetsuppgifter 

 

Tema 1: Förekomst 

 Förekommer det att kommunal mark olovligt utnyttjas och hur upplever ni detta isåfall? 

 Om kommunal mark olovligt utnyttjas, vilka olika typer av överträdelser är det som 

förekommer och i vilken omfattning? 

 Vilka konsekvenser medför dessa överträdelser för kommunen? Ser ni mer allvarligt på 

någon överträdelse? (Hur påverkas kommunen) 

 

Tema 2: Arbetsprocess/Hantering 

 Kan ni berätta om hur kommunen får reda på att kommunal mark olovligt utnyttjas? 

 Hur går man tillväga om en eventuell anmälan om olovligt nyttjande kommer in?  

 Hur ser arbetsprocessen ut? Finns några riktlinjer som kommunen måste förhålla sig till? 

 Varför har kommunen valt att göra på det här sättet? Vilka överväganden har lett fram till 

det här förfarandet? 

 

Tema 3: Problem/alternativ hantering 

 Har kommunen identifierat några konflikter med den valda arbetsmodellen? 

 Hur ser ni på förbättringar angående arbetsmodellen?  

 Hur ser ni på alternativ hantering? Är det möjligt att hantera detta på något annat sätt?  

 

Avslutande frågor 

 Tror du att dina medarbetare har samma uppfattning som dig och skulle svara liknande på 

frågorna? 

 Har ni något annat att tillägga som du/ni har tänkt på under intervjun?  

 


