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Resultat av enkät om behovet av att i detaljplan kunna 
reglera handel med skrymmande varor och livsmedel 
Svenska Kommunförbundet skickade ut en enkät om behovet av att kunna 
reglera handel med skrymmande varor och livsmedel till samtliga 
kommuner i början av oktober 1995. På grund av strejken försenades 
enkätsvaren från många kommuner och många svar kom in först i december. 

Totalt har 220 av landets kommuner besvarat enkäten. 137 av svaren kommer 
från kommuner med mindre än 25 000 invånare. Eftersom synpunkterna 
skiljer sig mellan olika kommunstorlekar har vi delat upp svaren. På den vik-
tigaste frågan om Kommunförbundet bör verka för en lagändring så att kom-
munerna återfår möjligheten att i detaljplan reglera handel med skrymmande 
varor och livsmedel, har 47 % svarat att man vill ha möjligheter att reglera 
handel med skrymmande varor och 54 % att man vill ha möjlighet att reglera 
handel med livsmedel. En större procent av de stora kommunerna vill ha 
denna möjlighet. 28 % av kommunerna har svarat att de i något fall undvikit 
ändamålsbeteckningen ”handel” i någon plan trots att man i och för sig kun-
nat tänka sig viss handel.  Flera kommuner har påpekat att det har gått alltför 
kort tid sedan lagändringen för att man nu ska kunna dra några slutsatser. 
Resultat av enkäten i sin helhet redovisas i bilaga. 

Frågan om kommunerna ska ges möjlighet att i planer reglera handel med 
livsmedel och skrymmande varor togs upp i riksdagen vid behandlingen av 
propositionen om PBL den 23 november 1995. Riksdagen beställde då en 
ändring av nuvarande regler från regeringen. Uppdraget att se över dessa 
regler har nu lämnats till PBL-utredningen, del 4. 
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Frågor med anledning av enkäten kan ställas till Irene Lindström,  
tfn 08-772 43 69. 
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