Författningshandbok för byggsektorn 2015/16
Författningshandbok för byggsektorn är en årlig sammanställning av de lagar och förordningar som
berör samhällsplanering, byggande och förvaltning samt även några av Boverkets föreskrifter till
förordningarna. Texterna är giltiga per den 1 juli 2015.
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SFS 1970:994
Jordabalk
INNEHÅLL

Första avdelningen
Rättsförhållanden rörande fast egendom
1 kap. Fastighet och dess gränser
2 kap. Tillbehör till fastighet
3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar
4 kap. Köp, byte och gåva
5 kap. Verkan av att fast egendom frånvinnes någon efter klander m.m.*
6 kap. Panträtt*
7 kap. Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt
till elektrisk kraft*
8 kap. Arrende i allmänhet*
9 kap. Jordbruksarrende*
10 kap. Bostadsarrende*
11 kap. Anläggningsarrende*
12 kap. Hyra
13 kap. Tomträtt
14 kap. Servitut
15 kap. Rätt till elektrisk kraft
16 kap. Hävd till fast egendom*
17 kap. Företräde på grund av inskrivning*
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Miljöbalk
INNEHÅLL
Första avdelningen
Övergripande bestämmelser
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden
4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark
och vatten för vissa områden i landet
5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
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Skydd av naturen
7 kap. Skydd av områden
8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter

Tredje avdelningen
Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador
11 kap. Vattenverksamhet
12 kap. Jordbruk och annan verksamhet
13 kap. Genteknik
14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer
15 kap. Avfall och producentansvar
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Prövningen av mål och ärenden
16 kap. Allmänt om prövningen
17 kap. Regeringens tillåtlighetsprövning
18 kap. Regeringens prövning av överklagade avgöranden m.m.
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23 kap. Rättegången i Mark- och miljööverdomstolen och
Högsta domstolen
24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m.
25 kap. Rättegångskostnader och liknande kostnader

Femte avdelningen
Tillsyn m m.
26 kap. Tillsyn
27 kap. Avgifter
28 kap. Tillträde m.m.

Sjätte avdelningen
Påföljder
29 kap. Straffbestämmelser och förverkande
30 kap. Miljösanktionsavgifter

Sjunde avdelningen
Ersättning och skadestånd m m
31 kap. Ersättning vid ingripanden av det allmänna och vid
tillståndsprövning av vattenverksamhet m.m.
32 kap. Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk
33 kap. Upphävt genom SFS 2009:1210.
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Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser
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hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
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Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga
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Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga
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Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för innovativt byggande
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Boverkets föreskrifter om utredning om alternativa energiförsörjningssystem
BFS 2014:4 NAU 1
Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av
tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)
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