Plan- och bygg
Infosoc juridiska tjänst, som innehåller databas, nyhetsbrev samt
rådgivning, ger dig ett komplett stöd i din yrkesutövning. Tjänsten
är användarvänlig och hjälper dig att fatta trygga och rättssäkra beslut.
Vår rättsdatabas för plan och bygg hjälper dig att ta ställning till
komplicerade frågor inom ditt yrkesområde. Vi bevakar kontinuerligt landets viktigaste domstolar, framförallt Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolarna, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. Även intressanta avgöranden från
regeringen och de allmänna domstolarna uppmärksammas.

Exempel på innehåll
Bygglov

Kan överskriden byggnadshöjd godtas som en liten avvikelse förenlig med planens syfte?
Hur beräknas byggsanktionsavgift vid ändrad användning?
Är det möjligt att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnation på brukningsvärd
jordbruksmark?
Kan minskad havsutsikt utgöra en betydande olägenhet?

Detaljplan

Vem kan överklaga en detaljplan?
Går det att upphäva strandskyddet för att tillgodose behov av nya bostäder?
Hur görs intresseavvägningen när enskilda påverkas av detaljplan som har ett starkt allmänintresse?

Krav på byggnader, tomter

Kan solcellspaneler strida mot omgivningskravet?
Vilka riktlinjer finns för buller vid idrottsplatser?

Bostadsanpassningsbidrag

Beviljas bostadsanpassningsbidrag till dörröppnare för att komma in i tvättstuga?
När kan det finnas särskilda skäl att flytta till en bostad som behöver kostnadskrävande
anpassningar?

Skydd av områden

Vilka regler gäller för bryggor i strandskyddade områden?
När är det befogat att peka ut en plats som ett LIS-område?

Visning och kostnadsfri provperiod
Vi erbjuder kostnadsfria visningar av tjänsten på plats hos er och över webben. Ni får dessutom prova tjänsten gratis
under ett par veckor. Rättsdatabasen för plan och bygg kan med fördel kombineras med andra rättsområden, såsom
exempelvis miljö, offentlig förvaltning eller fastighet. Vill ni ha ytterligare information eller prova tjänsten? Hör av er till
oss så berättar vi mer.
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