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Sammanfattning 
Till följd av propositionen 2013/14:126 En enklare planprocess har det sedan årsskiftet 
2015 inträtt två nya paragrafer i lagen gällande Lantmäterimyndighetens granskningsroll 
i detaljplaneprocessen, vilka berättar vad Lantmäteriet ska granska och samråda om. 

När detaljplaner upprättas bygger plankartan på en grundkarta. Att det kan finnas 
brister i grundkartorna är ett allmänt känt problem inom Lantmäteriet men huruvida 
kommunerna känner till problemet är oklart. Fastighetsförteckningen som ska redovisa 
fastigheter, samfälligheter och dess rättigheter som påverkas av detaljplaneförslaget, kan 
grunda sig på bristfälligt material och därmed vara ofullständiga.  

Studiens syfte är att kartlägga huruvida reglerna om Lantmäteriets nya granskningsroll 
har haft något genomslag. Studien ska även besvara om det under granskningsprocessen 
uppmärksammas några brister i grundkarta och fastighetsförteckning. För att besvara 
frågorna utfördes åtta kvalitativa intervjuer inom Västra Götaland län med personal 
från Lantmäteriet och kommunala planenheterna. 

Studien har visat att de nya paragraferna inte har förändrat plangranskarnas arbetssätt, 
med undantag från att de nu även ska agera råd vid utformning av exploateringsavtal. I 
övrigt arbetar plangranskarna på samma sätt som innan reglerna kom.  För 
planförfattarna har de nya reglerna inte inneburit någon märkbar skillnad.  

Angående granskningen av grundkarta och fastighetsförteckning är den begränsad. 
Samtliga planförfattare svarade att de alltid tar sig granskarnas yttranden. Dock är det 
inte alltid problemen rättas till.   

I tre av fyra fall var planförfattarna medvetna om att brister i grundkartan förekommer. 
Fastighetsförteckningen upplevdes sällan vara felaktig, två av fyra planförfattare svarade 
att de hade förekommit brister. 

De skillnader som påvisade mellan hur de kommunala och statliga Lantmäterierna utför 
sin granskning är att de kommunala Lantmäterimyndigheterna har ett nära samarbetet 
med de kommunala planavdelningarna och är en del av planprocessen. På de 
kommunala Lantmäterimyndigheterna gör de fastighetsförteckningar och därför 
granskas inte dessa av en tredje part.  
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A survey of the cadastral authority’s audit role 
–Focusing on the ground map and the list of 
properties 
As a result of the proposition 2013/14:126 A simpler planning process, two new paragraphs 
have since 2015 entered the law regarding the cadastral authority’s role as a reviewer of 
detailed plans. The new paragraphs narrate what the cadastral authorities are meant to 
control.  
 
When detailed plans are drawn they are based on ground maps. The cadastral authority 
knows that the ground maps can give faulty information, but it is unclear if the 
municipalities are aware of this problem. The list of properties which declares 
properties, community associations and rights that are affected by detailed plan 
suggestions can therefore be based on faulty information and show inaccurate 
information.  
 
The purpose of this study is to survey if the new paragraphs has had any impact. The 
study will also answer the question of if the reviewer notice any faults in the ground 
map or the list of properties. To find an answer to this, eight qualitative interviews was 
performed with people from the cadastral authority and plan writers from within Västra 
Götaland County. 
 
The study has shown that the new paragraphs have not led to any changes in the way 
the cadastral authorities work, except for their new role as councilor regarding 
agreements of exploitation. Otherwise the cadastral authorities do their work in the 
same way as they did before these new paragraphs entered the law.  The new rules have 
not led to any notable changes for the plan writers.  
 
Regarding the ground map and the list of properties, the control is limited. All of the 
plan writers answered that they listen to the statements of the reviewers, but they do 
not always adjust the problems.  
 
Three out of four plan writers where aware of that there can be issues with the map. 
Regarding the list of properties, they rarely detected any faults, two out of four writers 
said that there are deficiencies.  
 
There are differences between the municipal cadastral agencies and the governmental 
cadastral agencies and in the way they do their scrutiny. The municipal cadastral 
agencies have a close collaboration with the plan writers and are a part of the planning 
process. At the municipal cadastral agencies, they do the list of properties and therefore 
they are not audited by a third part.  
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Förord 
Studien är den avslutande delen i utbildningen för Lantmäteriingenjörsprogrammet och 
arbetet är ett av tre som behandlar grundkarta och fastighetsförteckning. Arbetet med 
uppsatsen har fördelats jämnt mellan oss, båda har närvarat vid samtliga intervjuer som 
utförts och skrivprocessen har utförts aktivt av oss båda.  

Delar av metodkapitlet överlappar med innehåll i kursen VMT400 och den individuella 
rapport som Joel har skrivit om intervjuer.  

Vi vill tacka Mikael Johansson som gett oss idén till examensarbetet och hjälpt oss på 
vägen. Även ett stort tack till Marianne Carlbring som hjälpte till att utforma 
frågeställningen.  

För att ha bistått med information och material vill vi tacka Krister Lindgren på 
Lantmäteriet. Vi vill även tacka Peter Ekbäck som hjälpte oss i början av arbetet med 
vår metod och tack till vår handledare Bo Månsson för stöttning genom arbetet.  

Tack till övriga lärare och klasskamrater som hjälp oss med att utforma intervjufrågorna 
och tack till alla respondenter som ställt upp på intervjuer.  

Slutligen vill vi tacka familj och släkt som hjälpt oss med korrekturläsning av rapporten.  

 

 

Trollhättan 24 maj 2016 

Joel Evonson och Josefin Hansson 
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1 Inledning 
Utifrån riksdagens proposition 2013/14:126 En enklare planprocess1 togs det fram två nya 
paragrafer i plan- och bygglagen(2010:900) (PBL) som beskriver vad Lantmäteriet har i 
uppdrag att granska under detaljplaneprocessen. I och med detta utökades deras roll 
vid samråd och granskning i framtagandet av en detaljplan.  
 
Vid framtagande av en detaljplan är det viktigt med bra grundmaterial. Lantmäteriet har 
sett ett allmänt problem med grundmaterialet där grundkartor och 
fastighetsförteckningar kan innehålla brister. Bristerna kan komma att påverka 
detaljplaneprocessen negativt i form av förseningar eller ökade kostnader. Hur väl 
kommunerna känner till detta problem är oklart och det är en fråga som denna studie 
kommer att belysa.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att kartlägga hur Lantmäteriets plangranskning utförs utifrån de nya reglerna i 
PBL från 1 januari 2015. Studien ska även belysa hur kvaliteten på grundkarta och 
fastighetsförteckning upplevs. Målet är att fler ska bli medvetna, både på Lantmäteriet 
och på kommunerna, om att det kan finnas brister i grundkarta och 
fastighetsförteckning.  
 
För att uppnå syftet har två huvudfrågor och tre underfrågor tagits fram. 
Frågeställningarna är följande:  
 

• Vad har de nya reglerna i PBL från 1 januari 2015 inneburit för Lantmäteriet 
respektive kommunerna i granskningsprocessen?  

• Uppmärksammar Lantmäteriet brister i grundkartor och fastighetsförteckning 
under granskningen? 

 
 Om bristerna uppmärksammas, tar kommunen emot synpunkterna och 

åtgärdas problemen?  
 Är kommunerna medvetna om att det kan finnas brister i grundkarta och 

fastighetsförteckning? 
 Förekommer skillnader mellan kommunala (KLM) och statliga (SLM) 

Lantmäteriet under granskningen?  
 

1 Proposition 2013/12:126. En enklare planprocess.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Historia 
Människan har under stora delar av sin tid på jorden haft ett behov av rumslig fakta. 
Med tiden har människan utvecklat geografiska informationssystem i form av kartor, 
vilket har visat sig vara ett viktigt redskap för att kunna kommunicera genom geografisk 
information.2 Svenska staten har via Lantmäteriet sedan 1600-talet bidragit med ett 
heltäckande kartsystem över hela landet och internationellt sett har Sverige många äldre 
kartor som använts för att studera hur samhällets förändring genom tiden har sett ut.3 
 
Med början på 1700-talet inleddes flera jordreformer i landet för att effektivisera 
jordbruket. Detta innebar att lantmätarna fick utföra noggranna mätningar av marken 
och de olika skiftena storskifte, enskifte och laga skifte ledde till att många av landets 
byar kartlades upprepade gånger under 1700- och 1800-talet.4 Laga skiftesreformen 
påbörjades 18275, samma år som lantmäteriinstruktionen upprättades där målet var att 
få en heltäckande kartläggning av landet. Den första kartläggningen utfördes via 
upprättande av Sockenkartor, som vanligtvis var i skala 1:20 000 men även 1:40 000 
och kartlade bland annat byggnader och gränser. Kartorna redovisade en fjärdedel av 
landets yta och upprättades mellan 1845-1859.6 
 
1859 inrättades en ny kartläggning i form av den Ekonomiska Häradskartan. Kartan 
upprättades i skala 1:20 000 därför att fastigheter skulle redovisas enligt det nya 
fastighetsregistret.7  I samband med andra världskriget gjordes den ekonomiska kartan 
istället i skalan 1:10 000 med hjälp av flygfotograferingar och även den Topografiska 
kartan som innehöll höjdkurvor i skalan 1:50 000 skapades.  De två kartorna slogs ihop 
och skapade ett heltäckande system med storrutor över Sverige som användes under 
1900-talet. I och med sammanläggningen försvann de luckor som tidigare funnits i 
kartsystemet och i fortsättningen började även höjdkurvor att läggas till i de ekonomiska 
kartorna.8 
 
På de foton som togs vid flygningarna kom inte fastighetsgränser och annan relevant 
information med utan de fick kompletteras med äldre kartor från arkivet för att de 
ekonomiska kartorna skulle bli fulländade. Oftast fick de äldre kartorna förminskas för 
att anpassas till samma skala som den ekonomiska kartan och fastighetsgränserna 

2 Hall, Ola, Alm, Göran, Ene, Stefan & Jansson Ulf, Introduktion till kartografi och geografisk information, 
Studentlitteratur, Lund, 2003 s. 75 
3 Hall m.fl. s.105 
4 Hall m.fl. s. 108 
5 Hall m.fl. s. 109 
6 Hall m.fl. s. 111-112 
7 Hall m.fl. s.112-114 
8 Hall m.fl. s.117-119  
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passades in med olika metoder, vilket kunde medföra problem med gränsdragningen. 
Detta innebar att gränser fick varierande noggrannhet på olika platser. 9  
  
När ny ortofototeknik infördes under 1960-talet och den ekonomiska kartan 
utvecklades, reviderades de äldre kartorna för att stämma överens med den nya. 
Fastigheter i de gamla kartorna passades in manuellt mot de nya ortofotografierna, 
denna metod kallades för gränsöverföring. Fastighetsgränsernas geometriska 
noggrannhet förbättrades men dock uppkom andra felkällor vid gränsöverföringen.10 
 
Nya kartmodeller har introduceras de senaste 30 åren med ny teknik, den ekonomiska 
kartan heter idag fastighetskartan.11 Idag är det inte kartorna i sig som är viktiga utan 
informationen de berättar. Under de senaste 30 åren har det utvecklas datasystem som 
lagrar geografisk information och gör den lättåtkomlig för samhället.12 Under 1990-talet 
utfördes insamlingen för att bygga upp en digital databas som skulle motsvara den 
ekonomiska kartan och på de platser där det inte fanns äldre kartor gjordes nya med 
modern teknik. I de områden där det fanns tillgång till äldre kartor fördes originalen 
över till digital form. Detta gjordes genom att digitalisera fastighetsgränserna för hand 
och ibland anpassade de handritade gränserna till nytagna ortofoton. Dessa olika 
metoder har medfört att det är en varierande noggrannhet på gränser, framförallt på 
landsbygden där felmarginalen kan uppgå till flera meter.13  
 

1.2.2 Detaljplan 
Plan-och bygglagstiftningen är utformad för att med hänsyn till den enskilda individen 
främja en hållbar livsmiljö, med hänsyn till både dagens och framtida generationer.14 
 
En hållbar livsmiljö syftar till begreppet hållbar utveckling, vilket introducerades i 
Bruntlandrapporten 1987 och innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
Begreppet innefattar tre olika dimensioner, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.15 
Förutom att det står i PBL är det viktigt att ha den hållbara utvecklingen i åtanke under 

9 Lantmäteriet. Visar gränserna rätt? Lantmäteriet. u.å. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-
geografisk-information/Kartor/Fastighetskartan/Visar-granserna-ratt/#faq:Historik---Sa-borjade-
insamlingen (Hämtad 2016-05-11)  
10 Lantmäteriet. Visar gränserna rätt? 
11 Hall m.fl. s.120  
12 Hall m.fl. s.105 
13 Lantmäteriet. Visar gränserna rätt? 
14 Plan- och bygglagen (2010:900) 1:1 

15  Elvingson, Per; hållbar utveckling. Nationalencyklopedin. u.å. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-utveckling (hämtad 2016-05-22)  
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samtliga steg i detaljplaneprocessen, även när detaljplanen har vunnit laga kraft och ska 
genomföras. 
 
En detaljplan upprättas av kommunen när de vill reglera mark-eller vattenområdens 
användning samt bebyggelse eller byggnadsverk inom ett område. 16 
 
Kommunerna samråder under framtagandet av detaljplanen med Länsstyrelsen, 
Lantmäterimyndigheten, andra kommuner och organisationer samt sakägare, det vill 
säga de som påverkas av detaljplaneförslaget.17 
 
Nästa steg efter samrådet är att detaljplaneförslaget ska lämnas in för granskning och 
här kan bland annat fastighetsförteckning, plankarta och planbeskrivning ingå i 
granskningen. 18 Granskningen utförs av Länsstyrelsen19 och av Lantmäteriet20. Att 
Lantmäterimyndigheten ska vara en del i granskningsprocessen samt vad de ska granska 
är nytt sedan 1 januari 2015. 
 

1.3 Problembeskrivning 
När en detaljplan upprättas ligger en grundkarta till grund för plankartan. Grundkartan 
eller primärkartan som den kallas innan förädling skett, bygger på de gamla kartor som 
funnits genom tiden i Sverige. Med tanke på dåtidens mätningsmetoder som har 
blandats med modern kartteknik är inte grundkartans innehåll alltid korrekt, vilket är 
allmänt känt inom Lantmäterimyndigheten.21 Lägst kvalitet är det främst ute i 
landsbygdsområden, där fastighetskartan i de flesta fall tillverkats utifrån analoga kartor 
vilka kan ha varierande kvalitet.22 Inom tätorterna är kvaliteten oftast bättre eftersom 
det förr utfördes noggranna fastighetsutredningar.23 Det är alltså på senare tid som 
problemet med bristfälliga grundkartor blivit mer angeläget då städerna utökas och 
kommer mer ut i den outredda landsbygden. 
 
Att bristerna kvarstår beror på att fastighetsutredningar inte görs när primärkarta 
övergår till grundkarta. Brister i kartorna kan även medföra oklarheter i 
fastighetsförteckningarna eftersom kartorna inte alltid visar rätt gränser kan det leda till 
att rätt fastigheter inte står med i förteckningen. Det behöver även göras en 
fastighetsutredning när fastighetsförteckningen skapas utifrån materialet i 

16 PBL 4:1 
17 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar, Markexploatering, 5. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015 
s.40 
18 Kalbro s.40 
19 PBL 5:22 
20 PBL 5:22 a 
21 Lantmäteriet. Visar gränserna rätt?  
22 Lantmäteriet. Visar gränserna rätt?  
23 Johansson, Mikael; Lantmäteriet, Gästföreläsning Högskolan Väst, 2016-04-15 
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fastighetsregistret. För att uppnå ett bra material behöver därför utredningar göras samt 
grundkarta och fastighetsförteckning samordnas.24 
Det är alltså inte optimalt att lita på de gränser som finns angivna i de olika kartorna.  
Den exakta gränsdragningen och därmed den lagligt bestämda, är den som blivit 
utmärkt på marken. Går utmärkningen inte att fastställa med säkerhet eller om det aldrig 
funnits någon utmärkning gäller den sträckning som finns i förrättningskartan och dess 
tillhörande handlingar.25 För en gräns som inte blivit lagligen bestämd gäller de rå och 
rör eller andra märken som över lång tid betraktats som gränser.26 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Studien omfattar en undersökning av granskningsyttranden från Lantmäteriet gällande 
detaljplaner från fyra olika kommuner inom Västra Götalands län. Utifrån dessa fyra 
kommer intervjuer ske med en planförfattare från varje kommun samt en plangranskare 
från den Lantmäterimyndighet som granskar kommunen. Två Lantmäteri kommer att 
vara kommunala och två kommer att vara statliga. Detta för att kunna undersöka om 
det förekommer skillnader i granskningen mellan en kommunal och en statlig 
Lantmäterimyndighet.   
 
Att studien utfördes inom Västra Götaland län kan motiveras med att det finns många 
kommuner med varierande storlek i folkmängd. Kommunerna i studien är utspridda 
över länet och det tillsammans med den varierande storleken gav ett bredare urval.   

24 Johansson, Mikael. Presentationsmaterial; Varför kan jag inte lita på registerkartan s.58 
25 Jordabalk (1970:994) 1:3 
26 JB 1:4 
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2 Metod 
I det här avsnittet presenteras teorin till metodvalet samt hur studien utförts. Det finns 
även en metoddiskussion som behandlar problem som kan uppkomma med de valda 
metoderna.  

2.1 Metodval 
Studien är kvalitativ, vilket innebär en metod där mjuk data samlas in som till 
exempelvis vid intervjuer.27 Tanken är att samla in mycket information för att få en 
helhetsbild och sedan analysera empirin.  

Undersökningen kommer innebära ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att den 
insamlade empirin används för att utforma en teori.28 Det fanns från början en löst 
formulerad frågeställning men som sedan blev tydligare utifrån den insamlade 
informationen från intervjuerna.  

För att komplettera de kvalitativa intervjuerna kommer en studie göras av 
granskningsyttranden som samlas in från respondenterna. Det kommer vara en 
jämförande studie vilket innebär att yttranden läses igenom och jämförs med det som 
sägs under intervjuerna. 

2.2 Metodteori 
I avsnittet presenteras endast teori utifrån litteratur om metoder och inget om hur 
studien har utförts.  

2.2.1 Urval 
Vem ska intervjuas 
Vid en intervju krävs det att respondenterna har en specifik kunskap för att kunna 
besvara de frågor som ställs.29 Det som är intressant att undersöka är de utvalda 
individernas uppfattning kring frågeställningarna, vilket enkelt kan fås fram genom 
respondentintervjuer. I intervjuerna är varje respondents svar lika viktigt att analysera, 
vilket innebär att samma frågeställningar används under alla intervjuer.30 Vid 
respondentintervjuer är det viktigt att respondenten och intervjuaren inte är bekanta 
med varandra eftersom det är enkelt för intervjuaren att ta saker för givet samt att det 
kan kännas löjligt att ge detaljerade frågor. Ur respondentens synvinkel kan det vara 
enklare att besvara frågor om bekantskapen är begränsad. 31 

27 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011 s. 14 
28 Patel & Davidson s. 23 
29 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 284 
30 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012, s. 228. 
31 Esaiasson m.fl. s. 259 
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Vid intervjuerna är det viktigt att komma ihåg att det är reflektionen kring frågorna som 
är intressant och inte individen. Skulle det finnas behov kan därför en respondent 
ersättas med en annan jämbördig.32  
 
Hur många intervjuer bör utföras?  
Det finns inget givet antal gällande hur många respondenter som bör intervjuas vid 
examensarbeten. Vanligtvis inser studenterna själva vilket antal som är tillräckligt ”när 
intervjuerna inte längre ger någon ny, relevant information”33 Respondenterna bör vara 
få och om urvalet är väl genomtänkt kan det räcka med tio intervjuer.34 

2.2.2 Förberedelse 
Innan intervjuerna kan börja utföras är det en del förberedelser som måste göras för att 
uppnå ett bra resultat. Några frågor som måste besvaras innan är hur intervjun ska 
utföras, om det behövs några förkunskaper, hur frågorna ska se ut, hur kontakt med 
respondenter ska tas samt var intervjun ska utföras.  
 
Intervjuform  
Kvalitativa intervjuer bör alltid vara personliga, det vill säga ansikte mot ansikte. Den 
kvalitativa intervjuformen går ut på en ostrukturerad form vilket innebär att det inte 
finns några givna svarsalternativ utan att svaren är fria.35 Valet av standardiseringsgrad, 
huruvida frågornas ordningsföljd är bestämd eller inte, är valfritt och kan variera från 
intervju till intervju. 36 
 
En intervju där struktureringen är låg (ostrukturerad) men standardiseringsgraden är 
hög kallas för halvstrukturerad intervju.37 Formen kallas även semistrukturerad intervju 
och är den vanligaste intervjuformen som bygger på olika frågeområden som är 
formulerade i en intervjuguide.38  
 
Förkunskap och förberedelse 
Vid kvalitativa intervjuer är det en fördel om intervjuaren har grundläggande kunskaper 
inom ämnesfältet. För att förbereda sig inför utfrågningarna kan intervjuaren göra bland 
annat deltagande observationer eller pilotintervjuer.39 Det är viktigt att träna innan för 

32  Esaiasson m. fl. s.262 
33 Blomkvist, Pär & Hallin, Anette, Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2015 s. 72 
34 Esaiasson m.fl. s. 259 
35 Hartman. s. 280-281 
36 Patel & Davidson s. 81 
37 Hartman. s. 281 
38 Bolmkvist & Hallin. s. 71 
39 Patel & Davidson. s. 83 
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att få in en bra teknik. Det är bra att göra ljudinspelningar för att lära sig av tidigare 
genomförda intervjuer.40  
 
Då kvalitativa intervjuer har en relativt fri form finns det risk för att ämnet som ska 
studeras lämnas under intervjun, därför är det bra med en intervjuguide. Guiden kan 
innehålla de huvudfrågor som ska diskuteras samt frågornas ordningsföljd.41 Innan 
intervjuerna påbörjas ska det även vara bestämt hur den ska dokumenteras.42 
 
Frågor 
Det är svårt att veta vad som är bra frågor men kriterierna för att en intervju ska bli 
lyckad är att ha kortare frågor som samtidigt ger uttömmande svar, vilka är väsentliga 
för den aktuella frågeställningen.43 
 
Några redskap för att formulera bra frågor är44:  

• Inhämta råd från läroböcker som beskriver frågeundersökningar, 
• Testa frågorna på varandra i arbetsgruppen, 
• Prova frågorna på personer som inte är med i arbetsgruppen eller som ej är 

insatta i ämnet. 
 
Var ska intervjun utföras? 
Det finns flera platser som kan vara lämpliga att utföra intervjun på, några exempel är 
café, kontor och skolor. Ett krav är dock att det ska ske på en plats där respondenten 
känner sig trygg, det bör även vara en lugn plats. Intervjuaren bör också tänka på om 
platsen kan komma att inverka på respondentens svar.45 
  

40 Patel & Davidson. s. 87 
41 Hartman. s. 281 
42 Hartman s. 282 
43 Bolmkvist & Hallin. s. 73 
44 Esaiasson m.fl. s. 241-242 
45 Esaiasson m.fl. s. 268 
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2.2.3 Utförande 
Under intervjun är det flera saker som intervjuaren bör tänka på, bland annat hur 
omfattande intervjun ska vara, hur den ska dokumenteras och hur intervjuaren ska bete 
sig.  
 
Bemötande 
Hur intervjuaren ska bete sig beror på den situation som uppstår under intervjun, dock 
gäller alltid;  
 

”Att ha en positiv attityd, att titta informanten i ögonen, att hälsa och ta farväl på 
ett hövligt sätt, att kunna ställa och följa upp frågor för att därmed få djupa och 
rika svar - allt detta spelar roll för att intervjun ska bli bra, och därmed skapa 
förutsättningar för en intervju av hög kvalitet.”46 

Det är viktigt att skapa tillit hos respondenten men även lika viktigt är det att 
intervjuaren känner sig bekväm.47 En oklarhet som kan uppstå är intervjuareffekten, 
vilket innebär att en fråga kan få olika svar beroende på vilken person som ställer dem.48 
 
Det kan även vara bra att inte följa sin intervjuguide ordagrant, eftersom det kan leda 
till att värdefull information går förlorad. Det är bra att vara flexibel under intervjun för 
att uppnå bästa resultat.49  
 
Ett bra redskap för intervjuaren är att vara tyst under samtalet, då får respondenten 
möjlighet att reflektera över frågorna. Förhoppningsvis kan det leda till mer intressanta 
svar. Skulle något svar vara oklart måste intervjuaren våga berätta det. 50 
 
Dokumentation  
En lämplig metod att dokumentera intervjuer med är ljudinspelningar. Det är dock bra 
att komplettera med anteckningar. Det är därför en fördel att vara två personer under 
intervjun eftersom det då går att dela upp genom att en för samtalet och en skriver 
anteckningar.51 Ljudinspelningar är dock tidskrävande eftersom de måste transkriberas. 
Till exempel kan en intervju på en timme ta upp mot sex timmar att transkribera. 52 
 
  

46 Blomkvist & Hallin. s. 73 
47 Esaiasson m.fl. s. 268 
48 Esaiasson m.fl. s. 267 
49 Fangen, Katrine. Deltagande observation, 1. uppl.. Malmö: Liber, 2005, s. 196 
50 Blomkvist & Hallin. s. 71 
51 Blomkvist & Hallin. s. 73 
52 Patel & Davidson. s. 87 
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2.2.4 Sammanställning 
När intervjuerna är utförda ska den insamlade informationen sammanställas. Det kan 
göras på olika sätt.  

Transkription 
Det finns två olika metoder att välja mellan när transkribering av en intervju ska ske. 
Antingen sammanställs allt detaljerat och med talspråk, med de ord som respondenten 
uttryckte sig med. Det andra alternativet innebär ett mer formellt skriftspråk med rätt 
grammatik och där det som inte är relevant utelämnas.53 
 
Sammanställning  
Vid sammanställningen kan hela frågestunden sammanfattas eller alternativt kan 
enskilda frågor väljas ut. Det kan vara bra att använda dagbok där beslut om att till 
exempelvis ta bort text skrivs ned. Det är viktigt att inte uttalanden övertolkas eller att 
egna tolkningar stärks av citat.54  
 
Redovisning 
Det finns flera olika metoder som kan användas vid redovisning av resultatet. Tre 
exempel på metoder är55:  
 

• ”Kartläggningsmetoden innebär att man utgår från ett fenomen och kartlägger 
samtliga relevanta aspekter av detta fenomen.”56 

• Idealtypsmetoden, det karaktäristiska hos varje enskild respondent redovisas. 
Antalet respondenter måste vara fler än antalet karaktärer. 

• Väsensmetoden, här presenteras gemensamma faktorer som uppkommit bland 
respondenterna. 

 
Det är viktigt att redovisningen har en god balans mellan egen text och citat från 
respondenten.57 
  

53 Fangen. s. 197 
54 Esaiasson m.fl. s. 270-271 
55 Esaiasson m.fl. s. 272-274 
56 Esaiasson m.fl. s. 272 
57 Esaiasson m.fl s. 275 
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2.3 Tillvägagångssätt 
För att få information om problemområdet utfördes informationsintervju med 
ämneskunnig på Lantmäteriet. Det material som tillhandahölls användes som stöd vid 
utformning av intervjufrågor.  

2.3.1 Hur gick urvalet till 
Ett ändamålsenligt urval gjordes där plangranskare från Lantmäteriet och 
planförfattare på kommunala planenheter valdes ut. Under studien utfördes åtta 
respondentintervjuer, fyra med respondenter från Lantmäteriet och fyra från 
kommunen. Grundtanken var att utföra det antal intervjuer som behövdes för att få 
ett tydligt mönster bland Lantmäterimyndigheterna och planförfattarna. Efter åtta 
intervjuer återkom flera liknade svar. Därför ansågs åtta intervjuer vara tillräckligt för 
att kunna sammanställa data till ett resultat och besvara frågeställningarna.  
 
 

2.3.2 Förberedelsen inför intervju 
En semistrukturerad form av intervju valdes vilken utfördes personligt med 
respondenten. Den valdes därför att den är en väl använd intervjuform och ansågs 
lämplig. 

För att få förkunskap om ämnet studerades granskningsyttrande, tidigare rapporter som 
behandlat ämnet samt relevant material som erhölls från Lantmäteriet.  

Utifrån den ursprungliga frågeställningen i arbetet formulerades de första frågorna. 
Frågorna diskuterades sedan med sakkunniga på Lantmäteriet och lärare.58  

Efter att frågorna utformats fick personer, både med och utan förkunskap om området, 
läsa igenom frågorna och ge förbättringsförslag. Sedan lästes frågorna igenom av lärare 
på Lantmäteriingenjörsprogrammet som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom 
Lantmäteriet respektive på en planenhet. Efter den sista revideringen utfördes en 
pilotintervju på varandra i arbetsgruppen, både för att träna på att ställa frågorna och 
för att få en förståelse för hur frågorna skulle tas emot av respondenten.  

Efter första intervjun för respektive yrkesgrupp reviderades frågorna.  

De etiska riktlinjer som redovisas i ovan i metodteorin följdes under samtliga intervjuer. 

Första kontakten med respondenterna skedde via mejl, där syftet med studien 
förklarades samt varför intervjuer skulle göras. I nästa skede togs det kontakt via telefon 
där plats och tidpunkt bestämdes.  

Alla samtalsintervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats. 

58 Se källförteckning Personer 
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2.3.3 Utförandet av intervju 
Samtliga intervjuer spelades in och under intervjuerna följdes intervjuguiden vid de 
flesta tillfällen ordagrant. Respondenternas svar ledde sällan till några följdfrågor. Det 
var respondenten som stod i fokus och därför den som hade ordet mest.  
 
Intervjuerna delades upp i att en person ställde frågorna och den andra personen 
antecknade. Detta arbetssätt skiftades och fördelades på hälften av intervjuerna.  Tiden 
på intervjuerna varierade mellan 7 minuter och 31 minuter. 
 

2.3.4 Sammanställning  
Transkriberingen har till stor del skett med ett formellt skriftspråk. Viss information 
som ansågs vara överflödig har utelämnats vid transkriberingen. Därefter skickades de 
färdiga intervjudokumenten ut till respondenterna för att få ett godkännande till att 
använda materialet i den färdiga rapporten.  
 
Vid sammanställningen har de flesta svar redovisats i resultatet men svar som inte har 
besvarat frågeställningarna har blivit uteslutna. Under sammanställningen gjordes även 
en jämförelse med de granskningsyttrande som erhållits.  
  
Till redovisning av resultat har både kartläggningsmetoden och väsensmetoden använts. 

2.3.5 Jämförelse med granskningsyttranden 
Granskningsyttranden samlades in från de respondenter som arbetade som 
plangranskare och hur materialet erhölls varierade. I de flesta fall mottogs dokumenten 
före intervjuerna via mejl och i ett fall valdes yttranden ut av intervjuarna före intervjun. 
Antal granskningsyttranden från varje respondent varierade mellan fyra till åtta stycken 
men det som efterfrågades var fem stycken från varje. Sammanlagt mottogs 22 
yttranden.  
 
Efter att intervjuerna var utförda och resultatet från dem sammanställts lästes yttranden 
igenom. Vid läsningen var det fokus på att hitta saker som stämde överens med det som 
respondenterna angett som vanligaste brister och även om det fanns något om 
grundkarta och fastighetsförteckning.  
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2.4 Metoddiskussion 
Ett problem med metoden var att det var svårt att få tag i rätt person att intervjua för 
att besvara frågeställningarna. Svårigheten kan ha lett till att alla respondenter inte var 
den mest representativa, vilket kan ha inneburit missförstånd av frågor. 

Det var svårt att veta innan första intervjun hur mycket frågorna skulle ge. Frågorna 
gav i vissa fall innehållsrika svar och i andra fall mindre innehållsrika svar. Det kan ha 
berott på att frågeformuleringen var oklar. 

Ytterligare problematik med metoden är att det inte fullt ut går att lita på 
respondenternas svar. Därför var granskningsyttrandena ett komplement för att se om 
svaren från intervjuerna stämde med det som hade skrivits i yttrandena.   

En nackdel med metoden var att transkribering tar tid, vilket leder till att mindre tid 
kunde läggas på resterande delar av arbetet. Att transkriberingen först utfördes genom 
att använda talspråk och sedan skrevs i formellt skriftspråk tog tid och renskrivningen 
borde skett med en gång.  

Från någon respondent erhölls endast yttranden som var utfärdade av respondenten 
själv. Det hade kanske varit mer intressant om det var blandat från olika plangranskare. 
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3 Teori 

3.1 Inledning 
Under teorikapitlet kommer bakgrunden till ämnet att presenteras i form av lagtexter.  

3.1.1 Planprocessen 
Planprocessen för planer som påbörjats efter 1 januari 2015 kan ha flera olika 
förfaranden. Ett standardförfarande kan väljas om planförslaget överensstämmer med 
översiktsplanen samt Länsstyrelsens granskningsyttrande. Planen ska inte ”vara av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse”59 och den får inte 
heller antas orsaka betydande miljöpåverkan. 60 Skulle dessa kriterier inte vara uppfyllda 
ska istället ett utökat förfarande väljas. 61 Det tredje alternativet innebär ett begränsat 
standardförfarande och kan användas endast om kriterierna för standardförfarande är 
uppfyllda samt om samrådskretsen godkänner planförslaget. I ett sådant fall går 
planförslaget från samråd direkt till antagande.62 Förutom dessa tre förfaranden finns 
även samordnat förfarande enligt PBL 5:7 a, förenklat förfarande vid förlängning av 
genomförandetiden samt förenklat standardförfarande vid upphävande av en 
detaljplan.63 
 
Standardförfarande 

 
Figur 1. Bild tagen från Boverket, omgjord av Josefin. 
 
Utökat förfarande 

 
Figur 2. Bild tagen fån Boverket, omgjord av Josefin 

59 Boverket. Processen för detaljplan från 1 januari 2015. Boverket. 2015. 
http://www.boverket.se/contentassets/d6136e8e4ff143728ce52bdb20b6148f/bildspel-over-
processen-for-detaljplan-fran-1-januari-2015.pdf (Hämtad 206-05-02) s.4 
60 Processen för detaljplan från 1 januari 2015. (Hämtad 2016-05-02) s.4 
61 PBL 5:7  
62 Processen för detaljplan från 1 januari 2015 (Hämtad 2016-05-02) s.6-7 
63 Processen för detaljplan från 1 januari 2015 (Hämtad 2016-05-02) s.2 

 14 

                                                 



En kartläggning av Lantmäterimyndighetens granskningsroll 
– Med fokus på grundkarta och fastighetsförteckning 

 
 

 
Begränsat standardförfarande 

 
Figur 3. Bild tagen från Boverket, omgjord av Josefin. 
 

3.1.2 Lantmäterimyndigheten 
I planprocessen har Lantmäteriet en roll vid både samråd och granskning. 
Lantmäterimyndigheten kan vara antingen kommunal eller statlig. Ett kommunalt 
Lantmäteri handlägger endast ärenden och planer som berör den egna kommunen, till 
skillnad från ett statligt Lantmäteri som kan ha hand om flera kommuner.  
 

3.2 Lantmäterimyndighets granskningsroll 
I propositionen 2013/14:126 En enklare planprocess framför regeringen att myndighetens 
uppgift ska förtydligas enligt följande förslag:  

”Lantmäterimyndighetens roll i detaljplaneprocessen ska tydliggöras genom att 
det i plan- och bygglagen ska införas bestämmelser om vad myndigheten ska verka 
för och ge råd om under samrådet samt yttra sig om i granskningsskedet.”64  

 

Propositionen har resulterat i två nya paragrafer65  i PBL som trädde i kraft den 1 januari 
2015. 5 kap. 15 § beskriver Lantmäteriets roll vid samråd66 och 5 kap. 22 a § beskriver 
deras roll under granskningstiden.67  

I samrådskedet ska Lantmäterimyndigheten verka för att planförslaget anger giltiga skäl 
för huvudmannaskap om det inte ska vara kommunalt,68 och att bestämmelser om 
storlek på fastigheter, markreservat för gemensamhetsanläggningar, fastighetsindelning, 
servitut, ledningsrätt och andra rättigheter samt beslut om gemensamhetsanläggningar 
anges på rätt sätt. De ska även verka för om dessa bestämmelser används på mark eller 
utrymme som hör till flera fastigheter.69 En kontroll av att det finns en 
genomförandebeskrivning ska ske samt att det av den framgår organisatoriska, tekniska, 

64 En enklare planprocess 2013/14:126 s. 143  
65 Boverket. Granskning vid ett standardförfarande. Boverket. 2015. http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/granskning/ (Hämtad 2016-04-
06) 
66 PBL 5:15, Från lagboken Svensk LAG 2015 
67 PBL 5:22 a, Från lagboken Svensk LAG 2015 
68 PBL 4:7 
69 PBL 4: 18 & PBL 4:18 a 
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ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som är nödvändiga för planens 
genomförande.70 

I samrådet ska Lantmäteriet även, om det är aktuellt, agera råd gällande 
exploateringsavtal.71   

Under granskningen ska Lantmäteriet yttra sig över samma frågor som vid samrådet 
med undantag från punkten om exploateringsavtal.  

3.3 Krav på grundkarta och fastighetsförteckningen 
Vid detaljplanering ska det finnas kartor (grundkarta) som underlag till detaljplanen 
samt en fastighetsförteckning om det inte anses vara uppenbart överflödigt för planen.72  

 

Grundkarta 
När plankartan framställs används grundkartan som basmaterial, vilken visar rådande 
fastighetsindelning med mera.73 Vad grundkartan ska innehålla är olika beroende på 
vilken information som är viktigt för den enskilda planen men vanligtvis innehåller den 
fastighetsgränser och byggnader. Grundkartan är endast underlag och är alltså inte del 
av planen.74 
 

Fastighetsförteckning 
Kommunen ska med planförslaget framföra en fastighetsförteckning som ska innehålla 
berörda fastigheter, mark som är samfälld för flera fastigheter inom planen samt 
allmänna vattenområden som berörs. Det ska även framgå vilka som är ägare till de 
fastigheter, samfälld mark och allmänna vattenområden som berörs av planen. Om det 
finns innehavare till någon annan särskild rätt förutom bostadsrätt eller hyresrätt på de 
berörda fastigheterna, exempelvis servitut, nyttjanderätt eller ledningsrätt 75 ska detta 
anges i fastighetsförteckningen. Förekommer det gemensamhetsanläggningar enligt 
anläggningslagen (1973:1149) ska ägarna till de deltagande fattigheterna redovisas. 
Skulle en samfällighet, en särskild rätt eller en gemensamhetsanläggning förvaltas av en 
samfällighetsförening enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) ska 

70 PBL 4:33 första stycket p.3 och tredje stycket 
71 PBL 5:15 p. 2  
72 PBL 5:8  
73 Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, 4.Uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.66. 

74 Boverket. Grundkarta. Boverket. 2015. http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/handlingar/grundkarta-lm/  (Hämtad 2016-04-25) 
75 Adolfsson, Camilla, Didón, Lars Uno, Magnusson, Lars & Molander, Stefan. Plan-och bygglagen 
(2010:900) (Hämtad 2015-10-01), Zeteo, Lagkommentarer till 5 kap. 9 §. : 
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.server.hv.se/document/pbl10komm_pblkap05?anchor=xpbl10k
ommq2010q900_5_kap_9_px   
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föreningens namn stå med i fastighetsförteckningen istället för fastighetsägarna till 
deltagande fastigheter eller rättighetsinnehavare.76 
 
Fastigheter som ligger direkt anslutna intill planen eller fastigheter som avgränsas av en 
liten väg, smalt grönområde eller liknade ska enligt praxis ingå i fastighetsförteckningen. 
Fastigheter som ligger på längre avstånd kan även bli berörda av planen och ska därmed 
ingå i fastighetsförteckningen 77 
 
Efter att planen vinner laga kraft ska fastighetsförteckning tillsammans med plankarta 
och planbeskrivning inom två veckor skickas till Lantmäterimyndigheten och 
Länsstyrelsen.78 
Det är viktigt att grundkartan och fastighetsförteckningen innehåller samma aktuella 
uppgifter om de berörda fastigheterna. Därför måste de båda handlingarna samordnas 
innan detaljplanen vinner laga kraft. 79   

 

3.3.1 Mätningskungörelsen 
Innan 1 juli 2010 fanns det ett lagkrav i form mätningskungörelsen (1974:339) om vem 
som var behörig att utföra mätning och kartläggning. Lantmäteriet fick i enskilda fall ge 
obehöriga rätten att utföra uppdraget.80 

Mätningskungörelsen hade även ett krav på att fastighetsförteckningen skulle vara 
bestyrkt av en behörig person. Lantmäteriet hade även möjlighet att utfärda mer 
detaljerade regler om fastighetsförteckningen.81 

 

  

76 PBL 5:9  
77 Boverket. Fastighetsförteckning. Boverket. 2014. http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/handlingar/fastighetsforteckning-lm/ (Hämtad 2016-05-05)  
78 PBL 5:32 p. 2 
79 Boverket. Grundkarta (Hämtad 2016-04-25) 
80 Mätningskungörelsen 13 § 
81 Mätningskungörelsen 13 a § 
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4 Resultat 
De utförda intervjuerna har tolkats och utifrån empirin har ett resultat sammanställts. I 
resultatavsnittet presenteras varje intervju för sig och slutligen sammanställs 
intervjuerna i en jämförelse. Nedan redovisas även ett resultat från jämförelsen med 
granskningsyttranden.  
 

4.1 Kommuner  
Nedan presenteras empirin från intervjuerna med de olika kommunerna, vilka är 
respondent 2, 3, 4 och 7. Frågorna som ställdes vid intervjuerna med kommunerna 
presenteras i bilaga C. Intervjuerna presenteras i bilagorna E, F, G och J.  

 

4.1.1 Respondent 2 
Inledande frågor 
Respondenten är utbildad bebyggelseantikvarie med masterexamen i kulturvård och har 
arbetat, både som planarkitekt och antikvarie, på kommunen i fem år. Huvuduppgiften 
är att handlägga detaljplaner gällande kulturmiljöer vilket består av ungefär 75 procent 
av arbetstiden. Resterande tid består av att stödja samhällsbyggnadssektorn i 
antikvariska frågeställningar. 
 
Granskningen 
När det gäller Lantmäterimyndighetens granskningsroll har respondenten inte riktigt 
koll på vad den innebär. Däremot väger Lantmäteriets yttranden tungt och de tar till sig 
det som sägs.  
 

”Lantmäteriets yttranden väger ju ganska tungt som myndighet då och 
Länsstyrelsen lutar sig ofta på Lantmäteriets yttrande och Länsstyrelsen är ju vår 
så att säga överförmyndarmyndighet, så det är ju ett tungt yttrande.”82 

Respondenten tycker att dialogen med Lantmäterimyndigheten är god och även under 
framtagandet av detaljplanen när de har lantmäteri- och fastighetstekniska frågor att 
ställa. 
 
Lantmäterimyndighetens granskningsroll enligt plan- och bygglagen fungerar bra men 
genomförandefrågorna är komplicerade ute på kusten. Detta eftersom gränserna inte 
stämmer överens och få gränser är bestämda, men Lantmäteriet sköter detta på ett bra 
sätt med att inte vara alltför hårda utan de är förstående. 
 

82 Respondent 2, 2016-04-18, Bilaga E s. E:1 
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Respondenten säger att det inte finns några vanligt förekommande brister i 
planhandlingarna som Lantmäteriet yttrar sig om. Dock påpekar de ibland att det finns 
otydligheter i grundkartan som konsulten tar fram eller att planförfattaren missat att 
beställa alla handlingar som ska vara med i kartan. Lantmäteriet har även missat sådana 
fel och ibland påpekar de felen.  
 
Eftersom kommunen inte har gjort många detaljplaner efter de nya reglerna i PBL har 
respondenten inte märkt någon skillnad före och efter 1 januari 2015 gällande 
genomförbarheten på detaljplanerna. Respondenten anser att granskningsprocessen 
fungerar bra från Lantmäteriets sida, det är Länsstyrelsen som kan slarva lite ibland med 
att yttranden inte kommer in i tid.  
 
Grundkarta/Fastighetsförteckning 
Grundkartan innehåller flera brister speciellt rörande fastighetsgränser, ” är det mer 
regel än undantag att själva grundkartan inte, vi tar fram en grundkarta och sen reviderar 
vi den nästan konstant.”83 Respondenten menar på att det inte bara räcker med att sätta 
ett nytt datum på kartan inför samråd och antagande.  
 
Respondenten nämner att det är nödvändigt med fastighetsbestämning i flera 
detaljplaner på grund av oklara gränser men att kommunen inte tar något initiativ till 
det då gränserna oftast inte påverkar planernas genomförande, mer än för 
fastighetsägarnas egenintresse.  
 
Fastighetsförteckningarna brukar det inte vara något större problem med.  
 
Grundkartan och fastighetsförteckningen beställs från en konsult. Respondenten är 
både nöjd och missnöjd med materialet som beställs, ibland saknas information som 
har beställts till exempelvis om berg i området. De är dock medvetna om att det är svårt 
i kommunen med vattenlinjer och det är därför viktigt att grundkartornas noggrannhet 
är på millimternivå eftersom det är mycket värde i vatten. Kommunen ställer höga krav 
på grundkartan och blir oftast nöjda i slutändan men det tar tid, ”om en detaljplan tar 
fem år så verkar det också som att det tar fem år att göra en grundkarta till antagandet 
som faktiskt stämmer då.”84  
 
Planarkitekterna arbetar utifrån en aktuell grundkarta från start då de själva inte vet var 
problemen finns i området. 
 
Respondenten berättar att det ofta förekommer småfel i grundkartan om den är över 
en befintlig bebyggd miljö. Beställs karta över ett obebyggt område är det inga problem. 
 

83 Respondent 2, 2016-04-18, Bilaga E s. E:3 
84 Respondent 2, 2016-04-18, Bilaga E s. E:3  
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Fastighetsförteckningen innehåller oftast inga brister. Problemet är snarare att 
fastighetsägare är långsamma med att lämna in lagfart och därför kan 
fastighetsförteckningen vara dåligt uppdaterat. Ett annat problem som inte beror på 
fastighetsregistret eller fastighetsförteckningen, är alla oregistrerade servitut. 
Respondenten tror att ett krav där alla servitut måste registreras hade varit bra. 
 

”Vi kan ha det här exemplet då där det har varit otydligheter med vattenområde 
kontra kvartersmark beroende på kaj och brygga, det är ju en definition som vi 
folk som kommer här härifrån de förstår ju definitionen litegrann men för en 
lantmätare som inte förstår vikten av det här så kan vi inte nog poängtera hur 
viktigt det är och det blir alltid lite småfel här och där och det kan vara sådana 
frågor som en plan tar ’tokstopp‛ och överklagas så högt upp det bara går över en 
liten fråga som vart en gräns går som egentligen inte är en planfråga mer än att en 
enskild sakägare kan känna sig oförrätt, så det kan vara sådana saker då.”85 

 
Övrigt 
Respondenten anser att det generellt sett har blivit enklare att arbeta med konsulten.  
 
Respondenten tror inte att många kommuner känner till att en grundkarta kan innehålla 
många olika saker och att det är kommunernas ansvar att bestämma vad som ska vara 
med. Därför borde det finnas information att det är kommunernas ansvar att specificera 
vad grundkartan ska innehålla och att det borde finnas allmänna råd från Boverket eller 
Lantmäteriet exempelvis. Respondenten säger att det finns ett minimum i PBL vad en 
grundkarta ska innehålla men det finns mycket mer saker utöver.  
 

4.1.2 Respondent 3 
Inledande frågor 
Respondenten är utbildad byggnadsarkitekt och har arbetat ett år som planarkitekt 
vilket innebär ett arbete med att ta fram förslag på detaljplaner och redovisa dem. 
 
Granskningen 
Vad Lantmäterimyndigheten har i uppdrag att granska vet respondenten inte mer än att 
det är genomförandefrågor.  När de får yttranden från Lantmäteriet tar de till sig det 
som sägs och de har en god dialog med myndigheten under hela processen.  
 
Respondenten kan inte svara på om det är något som saknas i Lantmäteriets granskning 
utöver det som står i PBL. Vad respondenten uppmärksammat förekommer det inte 
några brister i granskningen. 
 

85 Respondent 2, 2016-04-18, Bilaga E s. E:4 
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Om det är några brister som påpekas ofta i granskningen är svårt att svara på eftersom 
respondenten endast har haft en plan som varit under granskning. Men ett fel var att 
planbestämmelsen ”g” fanns kvar i planbeskrivningen men inte på plankartan. 
Ytterligare ett fel var att en text om genomförandetid hade försvunnit från plankartan.  
 
Gällande genomförbarheten på detaljplanerna kan inte respondenten svara på om det 
har ändrats på grund av de nya reglerna i PBL. Respondenten började arbeta efter de 
nya reglerna började gälla och det är heller inget som har diskuteras bland kollegorna. 
 
Informanten tycker att granskningsprocessen fungerar bra som den är. Eftersom 
planenheten och Lantmäterimyndigheten sitter på samma förvaltning har de ett nära 
samarbete.  
 
Grundkarta/Fastighetsförteckning 
Respondenten klagar inte på de grundkartor som planenheten får. Angående kvaliteten 
på fastighetsförteckningarna är det viktigt att de är rätt men det utgår respondenten 
ifrån.  
 
Det är kartavdelningen på kommunen som levererar grundkartorna och 
planavdelningen är nöjda med det material som fås. Eftersom de sitter på samma 
förvaltning är det enkelt att diskutera vilken detaljering de vill ha. Om de ställer några 
krav på grundkartan när de beställer den kan det handla om vad som ska vara med till 
exempelvis att de någon gång vill ha med träd, även detaljeringsgrad på omkringliggande 
fastigheter.  
 
Planenheten arbetar alltid med en aktuell grundkarta från start och respondenten har 
aldrig upplevt att det varit fel i varken grundkarta eller fastighetsförteckning.  
 

4.1.3 Respondent 4 
Inledande frågor 
Respondenten är utbildad civilingenjör, väg och vatten med inriktning 
samhällsplanering. Respondenten har arbetat med detaljplanering i nästan 40 år och är 
nu planchef. Arbetet innebär förutom att vara chef att upprätta detaljplaner, även om 
det är en mindre del av arbetstiden.  
 
 
Granskningen 
Respondenten känner till vad Lantmäterimyndigheten ska granska, ”de granskar kanske 
ibland lite mer än vad vi tror att de normalt sett gör”.86 
 

86 Respondent 4, 2016-04-20, Bilaga G, s. G:1   
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Planenheten tar alltid till sig yttrandena från Lantmäteriet. Det är inte alltid som 
planenheten tillgodoser yttrandena men oftast eftersom Lantmäterimyndigheten kan 
uttrycka de fastighetsrättsliga frågorna bättre än planarkitekterna. Eftersom 
planenheten sitter ihop på samma förvaltning som Lantmäteriet har de en väldigt bra 
dialog under hela detaljplaneprocessen. Det underlättar även för Lantmäteriet att de 
sitter ihop eftersom de enkelt kan gå direkt till planhandläggaren om de har frågor.  
 
En av de vanligaste bristerna som uppmärksammas i granskningen handlar om enskilt 
huvudmannaskap. I de flesta planer är det kommunalt huvudmannaskap men ute i 
någon av de mindre tätorterna kan det vara en privat exploatör. Då kan det hända att 
huvudmannaskapsfrågan diskuteras men att Lantmäteriet då hävdar att det inte ska vara 
enskilt huvudmannaskap om det normala är kommunalt. Lantmäteriet har även 
synpunkter på att motiveringen till varför enskilt väljs inte är tillräcklig. En annan brist 
som respondenter tycker ofta uppmärksammas är x-gångstråk på kvartersmark ”där vi 
är mer praktiskt lagda och tycker att vi får nog lösa det på det här sättet men 
Lantmäteriet ser det lite annorlunda att man vare sig inte kan eller ska.”87 
 
Informanten tycker inte att de nya reglerna i PBL har medfört någon skillnad på 
genomförbarheten av detaljplanerna. 
 
Angående om granskningsprocessen skulle kunna utföras på något annat sätt berättar 
respondenten att Lantmäteriet och de kan diskutera småfel vid sidan av istället för att 
det ska behövas föras in i ett yttrande.  
 
Grundkarta/Fastighetsförteckning 
Kommunen har en egen kartavdelning som gör grundkartorna, respondenten tycker att 
kvaliteten oftast är bra men att det finns brister, inte i grundkartan men i primärkartan 
som inte är kontrollerad. Det kan handla om att flygfotograferingen är några år gamla 
och då kommer inte allt med till exempel kan ett förråd saknas. Ett annat problem med 
flygfotografering kan till exempel vara om det kommer med ett stort snöupplag eller 
stora stenhögar.  Dessa redovisas som berg i grundkartan och upptäcks inte förrän det 
syns ute i fält.  
 
Gällande fastighetsgränserna på grundkartan är de av varierande kvalitet på 
gränsnoggrannheten men kartavdelningen är bra på att tala om ifall det är dålig kvalitet. 
Ibland får även Lantmäteriet göra fastighetsbestämningar om det är alldeles för dålig 
kvalitet. Det förekommer på landsbygden exempel där en gräns har legat 20 meter fel; 
 

”vi som tittar på kartan tror ju på kartan men vi behöver få den biten till oss då 
naturligtvis så observera nu att det är inte säkert att den här gränsen är rätt och då 

87 Respondent 4, 2016-04-20, Bilaga G s. G: 2  
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får de göra sina utredningar. Det tror jag har blivit mycket mer noggrant under 
den senaste tioårsperioden.” 88   

 
Gällande kvaliteten på fastighetsförteckningarna ifrågasätter inte respondenten 
Lantmäteriets arbete. Ibland sitter de tillsammans innan fastighetsförteckningen görs 
för att säkerställa att de har ungefär samma bild över vilka som är sakägare. 
Respondenten tror även att Lantmäteriet ibland får arbeta mer än vad de tycker sig ha 
användning för. Exempelvis om de gör en liten plan i en del av en stor fastighet kan det 
finnas en rättighet som ligger två kilometer bort. För detaljplanen är det ointressant 
men Lantmäteriet måste ha koll och föra in det i fastighetsförteckningen.  
 
Planenheten jobbar vanligtvis inte med en aktuell grundkarta från start utan använder 
en primärkartan ur sin databas som skissmaterial eller beställer ett arbetsexemplar av 
grundkartan. Sedan när de kommit längre in i planarbetet beställer de en uppdatering 
av grundkartan.  
 
De fel som respondenten upplever i grundkartan är oftast småsaker som att ett skjul 
finns med i kartan men inte borde vara med eller att det har byggts någonting som inte 
har lagts till i kartan. De stora sakerna som kan vara fel handlar om gränser men oftast 
är det förrådsbyggnader, friggebodar och likande som har förbisetts eller att en gammal 
mur som tagits bort ligger kvar i kartan. 
 
Respondenten upplever inte att det är vanligt förekommande med fel i 
fastighetsförteckningen.  
 
Övrigt 
I övrigt lägger respondenten till att det skulle kunna bli problem om de inte är 
observanta på fastighetsförteckningens aktualitet och fastigheter byter ägare under 
planprocessen eftersom lagfarter kan släpa efter.   
 
Respondenten tycker att det är en stor fördel att ha en kommunal Lantmäterimyndighet. 
Det gör det enkelt att kommunicera med varandra och det kommunala Lantmäteriet 
har nog en bättre förståelse för de kommunala processerna trots att de har en egen 
lagstiftning.  
 
 
 

4.1.4 Respondent 7 
 
Inledande frågor 

88 Respondent 4, 2016-04-20, Bilaga G s. G: 3 

 23 

                                                 



En kartläggning av Lantmäterimyndighetens granskningsroll 
– Med fokus på grundkarta och fastighetsförteckning 

 
 

Respondenten är utbildad arkitekt och har arbetat som planarkitekt i fyra år. Där det 
huvudsakliga arbetet, som är ungefär 80 procent av arbetstiden, består av att ta fram 
detaljplaner. 
 
 
Granskningen 
Respondenten vet inte exakt vad Lantmäterimyndigheten har i uppdrag att granska 
enligt de nya reglerna i PBL men det går att se ungefär vad de går in på. När de får 
yttranden från Lantmäteriet tar de till sig det som sägs emellanåt i alla fall men de 
bemöter det alltid.  
 
Planenheten har väldigt lite dialog med Lantmäterimyndigheten men det har hänt att 
respondenten ringt om det uppkommit frågor.  
 
Respondenten har inte funderat på om det är något övrigt som borde vara med i 
granskningen förutom det som står i PBL. Några brister i granskningsprocessen kan 
respondenten inte komma på. 
 
De vanligaste anmärkningarna som Lantmäterimyndigheten ger är oftast olika slarvfel, 
”senast hade jag glömt att sätta ut ett ’B’ på bostadsmark”.89 Lantmäteriet brukar även 
ha synpunkter på att fastighetsreglering ska förtydligas.  
 
Några skillnader på genomförbarheten av detaljplanerna före och efter de nya reglerna 
i PBL har inte respondenten märkt då det är för kort tid. Respondenten har inga 
förbättringsförslag till granskningsprocessen och en bättre dialog med 
Lantmäterimyndigheten finns det inget behov av i dagsläget.  
 
Grundkarta/Fastighetsförteckning 
Respondenten berättar att kommunen beställer grundkarta och fastighetsförteckning av 
en konsult. Generellt sett är de nöjda med den kvaliteten på materialet de får men det 
kan variera och det beror delvis på att kommunen själva varit dåliga på att uppdatera 
primärkartan. Fastighetsförteckningen upplevs som bra.  
 
När grundkartan beställs är ett krav att kartan ska var i 2D. Sedan är det krav att vissa 
lager ska finnas med till exempel fastighetsgränser och byggnader, vilket det inte alltid 
gör.  Att det ibland saknas beställda lager är anledning till att respondenten inte alltid är 
nöjd med beställningen. 
 
Planenheten arbetar inte med en aktuell grundkarta ifrån start i planprocessen utan då 
används det som finns som arbetsmaterial. Skulle de veta om att något kräver en 

89 Respondent 7, 2016-04-22, Bilaga J s. J:2  
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uppdatering som påverkar utformningen ordnas det först men annars byter de ut den 
gamla grundkartan till en ny när det är dags att skicka ut en handling.   
 

4.1.5 Sammanställning av intervjuerna 
Av de fyra respondenterna är det endast en som anser sig ha koll på vad exakt det är 
som Lantmäterimyndigheten ska granska.  

Samtliga tar till sig de yttranden som kommer från Lantmäteriet. En respondent säger 
att de väger tungt men två respondenter säger att de inte alltid följer upp yttrandena 
även om de tar till sig det som står.  

De två respondenter som sitter i kommuner med kommunalt Lantmäteri tycker att 
dialogen är mycket bra och det är enkelt när båda parter kan gå över och med frågor 
som kan uppkomma. En av de respondenter som har ett statligt Lantmäteri som 
granskar kommunen tycker även där att dialogen är god, även under framtagandet av 
en detaljplan om de har frågor gällande Lantmäteri- eller fastighetstekniska frågor. Den 
andra respondenten som har ett statligt Lantmäteri som granskar säger att de har en 
liten dialog med Lantmäterimyndigheten.  

Ingen av respondenterna tycker att det saknas något i granskningen och inte heller att 
det förekommer några brister. 

Angående om det finns några brister som ofta uppmärksammas anser en respondent 
att det inte finns några vanligt förekommande. Dock att det kan finnas otydligheter i 
grundkartan som de beställt eller att de missat beställa handlingar till kartan. En annan 
respondent har inte arbetat tillräckligt länge för att ha hunnit märka några vanligt 
förekommande fel men de som uppmärksammats har varit slarvfel som att någon 
planbestämmelse glömts bort. Den respondent som har exempel på vanligt 
förekommande brister anger enskilt huvudmannaskap och x- områden. Den fjärde 
respondenten har endast upplevt att det varit slarvfel samt att bestämmelser om 
fastighetsreglering har varit för otydliga.  

Av respondenterna är det ingen som har märkt någon skillnad på granskningen sedan 
de nya reglerna kom 1 januari 2015. Samtliga tycker att granskningsprocessen är bra.  

Grundkarta/Fastighetsförteckning 
Angående kvaliteten på grundkartor är respondenterna ganska eniga om att det oftast 
är bra men att det finns brister. En respondent nämner att de nästan alltid får revidera 
grundkartan konstant under planarbetet och att det beror på problemet med osäkra 
gränser som de har inom kommunen. En annan respondent menar på att en del av de 
brister som kan finnas i grundkartan har uppkommit därför att kommunen varit dåliga 
på att uppdatera primärkartan.  
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I de kommuner där de har eget kommunalt Lantmäteri har de även en egen 
kartavdelning där de beställer grundkartorna ifrån. I de två andra kommunerna beställer 
de materialet, både grundkarta och fastighetsförteckning, från en konsult.  De som 
beställer från konsult är ofta mer missnöjda än de som beställer från sin kartavdelning.  

Två av fyra respondenter säger att de arbetar i en aktuell grundkarta från start. De andra 
två använder gammalt material när de börjar skissa på planer för att sedan beställa en 
uppdaterad version längre in i arbetet.  

Tre av fyra respondenter är medvetna om att det kan finnas brister i grundkartan och 
gällande fastighetsförteckningen anser två respondenter att det kan finnas brister. Det 
är då på grund av att lagfarter inte kommer in tillräckligt snabbt som uppdatering av 
förteckningen är bristfällig. Även att det finns oregistrerade servitut och rättigheter gör 
att den är ofullständig.  

4.2 Lantmäterimyndighet 
Här presenteras empirin från intervjuerna med Lantmäterimyndigheten. Respondent 1 
och 5 är kommunala Lantmäterimyndigheter, 6 och 8 är statliga. De frågor som ställdes 
under intervjuerna redovisas i bilagorna A och B. Intervjuerna presenteras i bilagorna 
D, H, I och K.  

 

4.2.1 Respondent 1 
Inledande frågor 
Respondenten har jobbat med plangranskning i fem år, dock är granskningen en liten 
del av arbetstiden. Efter 1 januari 2015 har fyra till fem planer granskats. Att granska 
sin egen kommun och därmed ingå i teamet som gör detaljplaner tror respondenten är 
stor skillnad gentemot att arbeta på ett statligt kontor. Det är lättare att vara en del av 
processen i ett tidigt skede och det är lätt för planhandläggaren att gå till lantmätaren 
och ställa frågor. Mellan planhandläggarna och Lantmäteriet finns en god dialog under 
planprocessen.  Det kan dock skilja sig hur tidigt i processen Lantmäteriet blir 
involverade och det beror på hur mycket kontakt plansidan tar.  
 
Granskningen 
Respondenten använder den checklista som är utgiven av den statliga 
Lantmäterimyndigheten som senast uppdaterades 26 augusti 2011. Den följs inte alltid 
noggrant utan det händer att den följs ur minnet. Respondenten tycker dock att den är 
enkel att följa och att det är smidigt eftersom det går att klicka vidare på olika avsnitt i 
listan om den används på nätet. Det är inget som respondenten saknar i granskningen. 
De vanligaste bristerna som uppmärksammas är att fastighetsbeteckningar kan saknas, 
att planläggarna inte har koll på gamla planer som ligger kvar, vilka bestämmelser som 
blir kvar och att det inte går ihop med den nya planen som läggs. En annan sak som 
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uppmärksammas ofta är x-områden. Kommunerna vill gärna lägga enskilt 
huvudmannaskap på allmänna platser vilket leder till svårigheter vid genomförandet 
samt diskussioner mellan kommunen och Lantmäteriet. Sedan kan det även vara 
småsaker som glömts bort och respondenten berättar att i en plan var inte en 3D- 
bestämmelse rätt utformad för att det skulle kunna gå att bilda.  
 
En allvarlig brist kan exempelvis vara när kommunen sätter ut att ett naturområde ska 
vara en gemensamhetsanläggning. Att det skulle vara en allvarlig brist motiveras av att 
Lantmäteriet inte kan genomföra en sådan bestämmelse.  

Respondenten har inte märkt någon skillnad på granskningen mellan före och efter 1 
januari 2015 förutom att de ska granska exploateringsavtal, vilket inte har skett än.  

Grundkarta/Fastighetsförteckning 
Vid granskningen läggs inget större fokus på grundkartan. Kartavdelningen som gör 
den brukar inför framställandet komma och diskutera gränser med mera för att se om 
det är uppdaterat eller utredning av gränser behöver göras. Vid granskningen 
kontrolleras det att fastighetsbeteckningar syns, att gränser är korrekta samt rättigheter.  
 
Fastighetsförteckningen görs av Lantmäteriet själva och därför granskas den inte.  
Respondenten upplever att kvaliteten på grundkartorna är bra. Det förekommer småfel 
och respondenten tror att det ibland kan orsakas av att olika avdelningar arbetar i olika 
dataprogram.  

Angående kvalitetskravet har respondenten inte varit med om att det funnits några och 
tror att de som gör kartorna uppfyller kraven. Om någon inte skulle vara behörig 
bestyrker någon av de behöriga. Respondenten tror att kommuner ställer krav själva 
och tror därför inte att det behövs något lagkrav eftersom det är borttaget idag.  

Respondenten har inte läst det som står i Insikten på Lantmäteriets hemsida om hur 
grundkartor och fastighetsförteckning ska granskas. 

Respondenten tror att kommunerna litar blint på det material som levereras och menar 
på att de har svårt att kontrollera om det är rätt. Därför måste de lita på att kvaliteten 
är bra.  

Gällande fastighetsförteckningen är de inte ute på plats och kollar att det stämmer. På 
respondentens förra arbetsplats skulle planhandläggarna peka ut planområdet samt välja 
ut vilka som skulle vara med utanför området. Detta är något som borde gälla på fler 
ställen eftersom planhandläggarna vet vad som ska ingå i planen, bestämmelser och 
liknande. Respondenten tror att kommunerna litar fullt ut på att grundkartan och 
fastighetsförteckningen är bra.  

Några exempel på när det gått snett på grund av dåligt material har varit att 
kvartersgräns lagts mot en felaktig fastighetsgräns. Inga större konsekvenser uppstod 
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utan att förrättningslantmätaren fick göra en extra reglering. Ett annat exempel var när 
en ledningsrätt saknades, att det inte var u-område en bit där det skulle vara. ”Det har 
gått att mecka till men det är ändå extrajobb och kanske ökade förrättningskostnader 
för fastighetsägare eller kommunen. Men inget jätteallvarligt.”90  

 

Övrigt 
I övrigt påpekar respondenten att underlaget är viktigt och det är även viktigt att 
kontrollera om gränser är bra. Läggs plangränsen mot en dålig fastighetsgräns kan det 
hända att det planlagts på en fastighet som det inte var tänkt att planläggas på. 
Fastighetsförteckningen är viktig för att rätt fastighetsägare ska bli kontaktade. Att 
planläggarna kommer tidigt till Lantmäteriet med frågor är bra eftersom det är svårare 
att ändra saker efter samrådet. 
 
Det skulle även vara bra om de som gör planerna fick kolla på Lantmäteriets checklista 
under tiden som planer tas fram. Planläggarna kan ha olika utbildningar och det är inte 
säkert att de har koll på planbestämmelser, konsekvenser och genomförande.   
 

4.2.2 Respondent 5 
Inledande frågor 
Respondenten har arbetat med plangranskning i 21 år och det är cirka en eller två planer 
som granskas i månaden. Efter 1 januari 2015 har sex eller sju planer granskats. 
Respondenten tror absolut att det är skillnad på att granska sin egen kommun där båda 
ingår i samma team jämfört med att granska på ett statligt Lantmäteri. 

 
Respondenten säger:  

”när jag granskar en plan och ser redaktionella fel så behöver jag inte sätta det på 
pränt utan då går jag in och pratar med planförfattaren. Sådant som är viktigt och 
som vi vill få lyft i planprocessen dokumenteras i ett skriftligt yttrande, annat kan 
vi resonera med planförfattaren om. Plus att man kan prata med planförfattaren 
om det är någonting man inte förstår, det är ju väldigt lätt att bara gå några dörrar 
bort. Så samverkan är ju toppen här.”91 

Mellan kommunen och Lantmäteriet finns en god dialog men Lantmäteriet arbetar hela 
tiden på att få komma in tidigare i planprocessen.  

Granskningen 
Det är Lantmäteriets checklista som används vid granskningen och respondenten tycker 
att den är ett väldigt bra stöd. Den används ofta, det är viktigt för att inte missa något 
på vägen. Checklistan är enkel att följa och det är inget som saknas i granskningen men 

90 Respondent 1, 2016-04-14, Bilaga D s. D:5  
91 Respondent 5, 2016-04-20, Bilaga H s. H:1  
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det är viktigt med återkoppling till kollegor för att få en överrensstämmelse mellan 
grundkarta och fastighetsförteckning. 
 

De vanligaste bristerna som uppmärksammas och som det ofta blir diskussioner om är 
enskilt huvudmannaskap samt x- områden. När det handlar om privata exploatörer är 
det vanligt att gå på enskilt huvudmannaskap även om det inte är riktigt motiverat enligt 
PBL. Traditionen i kommunen är kommunalt huvudmannaskap men när staden växer 
och det kommer utanför stadskärnan är det inte längre kommunen som äger mark. X-
områden på kvartersmark är vanligt när kommunen vill lösa åtkomst till gångtrafik eller 
cykelbanor, det är ingen bra lösning och där får Lantmäteriet stå på sig.  

Respondenten ser inga större skillnader på granskningen efter 1 januari 2015, det är 
samma granskningsschema som används men de kommer att få nya handböcker från 
Lantmäteriet. De har bara fått in enstaka detaljplaner som är påbörjade efter det 
datumet.  

 
Grundkarta/ Fastighetsförteckning 
Grundkartan granskas enligt granskningsschemat, dock är det inte mycket som skrivs 
ner utan det tas upp muntligt med kartavdelningen som gör kartorna. 
Fastighetsförteckningarna gör Lantmäteriet själva och de försöker ha ett nära samarbete 
med kartavdelningen för att grundkarta och fastighetsförteckning ska synkronisera med 
varandra. Lantmäteriet har under den senaste tiden börjat lyfta frågan med avtalsservitut 
då de finns med i förteckningen men inte i de digitala registerkartorna. En dialog med 
kartavdelningen sker för att servituten åtminstone ska finnas med i grundkartan, vilka 
som är lokaliserade. Det är även viktigt att servitut och samfälligheter som inte är 
utredda ute på landsbygden fångas in och kommer med i den digitala registerkartan. 
Viktigt är också att beakta kvaliteten på gränser i grundkartan då de kan vara dåliga. 
Exempelvis om en kvartersgräns läggs mot dålig gräns eller en lagaskiftesgräns som kan 
ligga fel i kartan vilket kan få konsekvenser.  
 
Det är inte olämpligt att granska sitt eget material men det bör kanske finnas en kollega 
som gör en kvalitetsgranskning, likt den vid förrättningar. Sen är även 
granskningsschemat en form av checklista för kvalitet.  
 

Kvaliteten på grundkartorna är oftast bra. Inom kommunen finns lägesnoggrannhet 
och annat med i registerkartan i form av en legend eller uppgift som följer med när 
grundkartan levereras till planförfattarna. Sen går det inte att veta hur de tar emot 
informationen. Ser Lantmäteriet att det är dålig noggrannhet och planområdets gränser 
är känt har de börjat införa en översiktlig utredning. I utredningen framgår det om det 
finns lagaskiftesgräns eller en modern koordinatsatt gräns. Utredningen görs utan att 
den kommunala Lantmäterimyndigheten tar betalt och de skriver även att det inte är 
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fullständigt utrett gällande samfälligheter och rättigheter. Förhoppningsvis återkopplar 
planförfattaren informationen och att det leder till uppdrag om en fullständig utredning 
vilket kan leda till att det görs en fastighetsbestämning för att få den exakta gränsen, 
vilket i sin tur resulterar i en bättre plan.  

Respondenten har inte märkt någon skillnad på kvaliteten mellan före och efter 
kompetenskravet försvann. Möjligen är det ett större problem med bristande kunskap 
i kommuner där det inte finns ett eget kommunalt Lantmäteri. Det skulle kunna 
innebära dyra rättsförluster om sakerna inte är i ordning och därför skulle det möjligen 
vara bra att återinföra kravet.  

Det är inte ofta det är brister i grundkartan men det förekommer småsaker som inte är 
bra. Ibland är programvaran som kartorna görs i bristfällig.  

Respondenten har läst på Insikten om hur grundkarta och fastighetsförteckning ska 
granskas. När fastighetsförteckningen görs är det endast inne på kontoret, de går inte 
ut på plats och kollar.  

Ett exempel på när det har gått snett på grund av bristfälligt material var när kvaliteten 
på en skiftesgräns inte var utredd och inte heller samfälligheter. Konsekvensen blev att 
de fick knapra på kvartersmarken och att det inte blev lika många tomter som det var 
tänkt.  

Övrigt 
Övrigt att tillägga är problemet med avtalsservitut som är svåra att lokalisera eftersom 
inskrivningsmyndigheten förr inte sparade kartbilagor när de arkiverade handlingar. 
Likadant med nyttjanderätter att det kan vara svårt att utläsa från handlingarna vad som 
avses eller vem rätten gäller för, det kommer nog bli ännu svårare i framtiden att tolka 
de gamla avtalen. Ett annat problem är när det finns gemensamhetsanläggningar i 
fastighetsförteckningen som är bristfälliga angående uppgifter om vem som ska 
kontaktas eftersom samfällighetsregistren inte alltid är bra bokförda.  
 

4.2.3 Respondent 6 
Inledande frågor  
Respondenten har arbetat med plangranskning i ungefär två och ett halvt år och av den 
totala arbetstiden är det ungefär fem procent. I år har tolv stycken planer granskats och 
totalt efter 1 januari 2015 är det 25 stycken. Tidigare delades kommunerna upp mellan 
plangranskarna men inte längre vilket är bra eftersom chansen ökar att fler frågor blir 
belysta i granskningen. En stor skillnad som märks när flera kommuner granskas är att 
små kommuner ibland använder konsulter för att ta fram detaljplaner. Där märks det 
inom samma kommun skillnad om detaljplanen är gjord av kommunen själv eller av en 
konsult. Det går också att se att olika kommuner har olika tradition i hur de väljer att 
angripa problemställningar i detaljplanen.  
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Normalt sett finns ingen dialog med kommunerna under detaljplaneprocessen, någon 
enstaka gång har planhandläggaren ringt och frågat. Oftast är det efter att de har fått 
samrådssvaren som det har uppkommit frågor.  

Granskningen 
Vid granskningen används Lantmäteriets checklista, den följs inte ordagrant varje gång 
men allt som står i den kontrolleras. Den var ett viktigare stöd i början. Checklistan är 
enkel att följa och med hjälp av den glöms inget bort. Sen är det viss information den 
saknar och respondenten menar att information får sökas på annat håll. Respondenten 
tycker att checklistan borde vara utförligare, speciellt för de som precis börjat granska 
planer. ”Det skulle kunna leda till att det blir likformigare granskningsutlåtanden från 
Lantmäteriet, idag tror jag olika granskare har olika frågor de väljer att fördjupa sig i.”92 
Respondenten saknar inte något i granskningen utan det är ur ett 
genomförandeperspektiv som de granskas. 
 
Den vanligaste bristen som uppmärksammas är att kommuner använder sig av x- 
områden på ett sätt som de kanske inte förstår innebörden av och de ser sällan 
konsekvenserna av det ur ett genomförandeperspektiv. En annan brist är att kommuner 
försöker styra fastighetsindelningen med bestämmelser som saknar lagstöd. Istället för 
att ta in bestämmelser om minsta fastighetsstorlek utformar de bestämmelser som att 
avstyckning ska ske vinkelrätt mot höjdkurvor eller att området får avstyckas i högst 
fem fastigheter.  

Allvarliga brister kan vara att de som potentiellt kan leda till ett onödigt dyrt 
genomförande, ur fastighetsbildningshänseende, dock behöver det inte alltid vara 
faktiska fel. Det förekommer även planbestämmelser som saknar lagstöd vilket 
respondenten tycker är allvarligt eftersom de som tar fram detaljplaner bör veta vilket 
lagstöd de har för regleringarna de tar in i detaljplanen.  

Respondenten har inte märkt någon större skillnad i granskningen efter 1 januari 2015, 
den stora grejen är att Lantmäteriet ska fungera som hjälp vid upprättande av 
exploateringsavtal. Det är inget som har skett än, hittills har de inte fått in några 
exploateringsavtal och det är förmodligen inget som kommer att ske heller eftersom 
avtalen tecknas sent i planprocessen, precis innan antagande.  
 

”Jag tror även att det är så att kommunen och exploatören vet vad som gäller 
angående avtalen och om de väljer att avvika från det så är det medvetet. Det finns 
då inget intresse av att Lantmäteriet ska titta på avtalen.”93 

 
Grundkarta/Fastighetsförteckning 

92 Respondent 6, 2016-04-21, Bilaga I s. I:2 
93 Respondent 6, 2016-04-21, Bilaga I s. I:3 
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Vid granskningen läggs inte speciellt mycket fokus på grundkartan. Det som anmärks 
är om koordinatkryss saknas samt om grundkartan är svårläst. Fastighetsförteckningen 
kontrolleras väldigt översiktligt men om det är känt att det är stor risk att det finns en 
outredd samfällighet kontrolleras det om den finns med, annars är det ytterst lite som 
kollas.  
 
Respondenten säger att det är svårt att ha några synpunkter på kvaliteten på det som är 
inmätt på grundkartorna. Ibland gör kommunen planen på en grundkarta där 
fastighetsgränserna är oklara men ändå utreder de inte var fastighetsgränserna faktiskt 
ligger innan de gör planen. Detta innebär att när Lantmäteriet kommer ut på plats för 
att genomföra fastighetsbildning kan fastighetsgränserna ligga flera meter fel. Det kan 
innebära stora problem då delar av kvartersmaken kan komma att ligga inom en 
fastighet som var tänkt ligga utanför planen. Problem kan då uppstå med bestämmelser 
om minsta fastighetsstorlek och att mark måste lösas in.  

Respondenten vågar inte svara på om det var bättre kvalitet förr när kompetenskravet 
fanns men ser heller inget behov av att det återinförs.  

Respondenten har läst på Insikten om hur grundkarta och fastighetsförteckning ska 
granskas.  

Angående om kommunerna känner till att det kan finnas brister i materialet tror 
respondenten att de gör det.  
 

”Ja det tror jag att kommunerna känner till, sen om alltid de på kommunen som 
tar fram detaljplaner känner till hur stora brister det kan vara är jag tveksam till. 
Särskilt när de detaljplanelägger på landsbygd eller längre ut från stadskärnan med 
gamla lagaskiftesgränser. Då tror jag inte att de inser att det kan handla om flera 
meter. Där hade nog kommunen tjänat på att åka ut och göra inmätningsarbete 
eller beställa fastighetsbestämningar av Lantmäteriet innan de tar fram 
detaljplanen.”94 

 

De är inte ute på plats och kollar att fastighetsförteckningen stämmer. Det finns inte 
mycket tid till granskning och då är det genomförandefrågor som de tittar på.  

Respondenten har inget direkt exempel på när det har gått snett på grund av bristfälligt 
material men det är inte ovanligt att det krävs en fastighetsbestämning då planen ska 
genomföras. Det är heller inte ovanligt att det inte alltid överensstämmer med 
grundkartan vilket kan innebära att fastighetsägare har behov av att ta någon annans 
mark i anspråk för att få till byggrätter. Samtidigt kan det i värsta fall bli att grannen inte 
blivit hörd som sakägare i planarbetet eftersom ingen trodde att fastigheten omfattades 
av detaljplanen.  

 

94 Respondent 6 2016-04-21, Bilaga I s. I:4 
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Övrigt 

 
”Det skulle nog kunna finnas positiva effekter av att Lantmäteriet blev inkopplade 
tidigare i planprocessen men tyvärr så är det som med allting annat en 
kostnadsfråga. Lantmäteriet måste ta betalt för allt vi gör och jag tror att de flesta 
kommuner inte är beredda att betala för den tjänsten eller att det är för bökigt att 
betala för tjänsten så att man borde underlätta för det på något sätt. Eller att man 
genom anslag på något sätt kunde lösa det, det hade nog kunnat finnas fördelar 
med det även grundkartamässigt att ha insikt i var det kan finnas fallgropar och 
likande.”95 

 

4.2.4 Respondent 8 
Inledande frågor 
Respondenten har arbetat med plangranskning i ungefär tio år och 10-20 procent av 
arbetstiden består av granskning. Sedan 1 januari 2015 har cirka tolv planer granskats. 
Vid granskningen delar plangranskarna upp kommunerna mellan sig. Det går tydligt att 
se skillnader mellan kommunerna och att det är stor skillnad beror nog främst på att 
alla planarkitekter har sitt eget mönster. Under planprocessen har Lantmäteriet ingen 
dialog med kommunen. Det sker väldigt lite kontakt över huvud taget och det sker 
nästan enbart i samråd- och granskningsskedet.  
 
Granskningen 
Vid granskningen används många olika granskningsmallar och däribland Lantmäteriets 
checklista. Mallarna används alltid som stöd vid plangranskningen. Checklistan är enkel 
att följa och den är ganska bred. Dock tyckte respondenten att det tog ett ta att lära sig 
strukturen och att det gick att länka sig till flera andra sidor. Det är alltid något som det 
inte går att hitta svar på men den är granska bra.  
 

De vanligaste bristerna som uppmärksammas är att planbestämmelserna inte alltid går 
att hitta i plankartan. En annan brist är att kommunerna skriver att till exempel ett 
område ska regleras till en annan fastighet men det hade varit bättre om de hade 
fastighetsindelningsbestämmelser istället.  

Respondenten vet inte exakt vad som skiljer sig med de nya reglerna i PBL från 1 januari 
2015 men märker ändå en skillnad. Det har blivit bättre men om det beror på nya 
arkitekter som gör planerna bättre eller om det är de nya reglerna är svårt att säga men 
det är inte lika tokigt som det varit innan.  

 

95 Respondent 6 2016-04-21, Bilaga I s. I:5 
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Grundkarta/Fastighetsförteckning 
Vid granskningen görs stickprov på fastighetsförteckningen men det kollas upp om det 
till exempel upptäckts en uppenbar ledningsrätt eller samfällighet. Grundkartan är det 
oftast inga synpunkter på men ibland skulle detaljeringen kunna dras ned på eller att det 
går att ta bort vissa detaljer och bara låta de ligga i grundkartan.  
 

Gällande kvaliteten på grundkartorna kan respondenten ibland se på datumet och 
misstänka att den inte är alldeles uppdaterad. Det är inte alltid som grundkartan har 
funnits med separat med handlingarna och därför har de kanske inte alltid fått ta del av 
grundkartorna. Därför är det svårt att säga om det var bättre kvalitet förr när 
kompetenskravet fanns. Men ibland går det att se vem som gjort kartan och misstänka 
att det finns brister i kompetensen eller att de inte har hela bilden klart för sig, 
exempelvis vad syftet är med grundkartan och inte bara ett dokument som måste göras.  

Brister uppmärksammas ofta i fastighetsförteckningarna. ”Även om det är var tionde 
plan, det är inte ofta men jag tycker att det är allvarligt.” 96 

 
Angående grundkartan, ”Nej, jag tittar inte så noga, det är mer att jag ser att det finns 
koordinatkryss och datum på när innehållet härrör sig från, men sen själva innehållet 
där har jag svårt att bedöma.”97 
Respondenten har läst på Insikten om hur grundkarta och fastighetsförteckning ska 
granskas.  

Angående om kommunerna känner till att det kan finnas brister tror respondenten att 
de i vissa fall känner till det men att de inte lägger stor vikt vid det.  

När fastighetsförteckningen granskas görs det endast från kontoret.  

Respondenten har inget exempel på när det gått snett på grund av bristfälligt material 
men kan ibland uppleva att planförfattarna inte varit ute på plats och kollat när de gör 
detaljplaner utan sitter inne och gör en skrivbordsprodukt. Sen går planen igenom och 
det kan vara problem med kvaliteten på gränser vilket leder till att det behövs göras 
fastighetsbestämning och att tomten kanske inte hamnar där den ska.  

 

4.2.5 Sammanställning av intervjuerna 
Alla Respondenter använder sig av Lantmäteriets checklista vid plangranskningen, en 
använder flera. Samtliga tycker att den är enkel att följa. Det finns en allmän checklista 
för plankarta och bestämmelser, en för grundkarta och en för fastighetsförteckning. 
Samtliga är uppdelade i vad som måste granskas, vad som kan granskas och vad som 

96 Respondent 8, 2016-04-22, Bilaga K s.K:4 
97 Respondent 8, 2016-04-22, Bilaga K s.K:4 
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inte bör finnas med i granskningen. Dock har inte alla respondenter läst checklistorna 
för grundkarta och fastighetsförteckning.  

Tre av fyra respondenter anser att x- områden är en vanligt förekommande brist som 
uppmärksammas i detaljplanerna.  

Angående de nya reglerna i PBL från 1 januari 2015 vet inte respondenterna exakt vad 
som är nytt förutom att de ska titta på exploateringsavtal, dock har ingen fått in en 
sådan plan än. Det är samma granskningsmall som används sen innan 2015 och tre av 
fyra har inte märkt någon skillnad alls på granskningen. En respondent tycker att det 
har blivit lite bättre gällande detaljplanernas innehåll sedan det datumet men vet inte 
om det kan bero på de nya reglerna.  

 

Grundkarta/Fastighetsförteckning 
Två av fyra respondenter säger att de inte lägger särskilt mycket fokus på grundkartan 
vid granskningen. En granskar grundkartan enligt granskningsschemat och en säger sig 
ha väldigt lite synpunkter på grundkartan.  
 

Det som kontrolleras i granskningen bland de olika plangranskarna är om 
fastighetsbeteckningar syns, om gränser är okej, att rättigheter finns med, finns det 
koordinatkryss med samt om grundkartan är svårläst. 

På de två kommunala Lantmäterimyndigheterna görs fastighetsförteckningen av dem 
själva och förteckningen granskas därför inte. På de statliga myndigheterna kollas det 
väldigt översiktligt på fastighetsförteckningarna, en gör endast stickprov. Båda 
respondenterna kontrollerar dock om de upptäcker en outredd samfällighet eller att det 
finns en känd ledningsrätt eller samfällighet som inte finns med i förteckningen.  

Kvaliteten på grundkartorna anses över lag vara bra. Småfel förekommer, ibland kanske 
de kan orsakas av att olika avdelningar använder olika dataprogram. Det statliga 
Lantmäterimyndigheterna är lite mer kritiska till kvaliteten och ibland förekommer det 
att kommunerna lägger planen mot osäkra fastighetsgränser utan att utreda var 
gränserna faktiskt ligger. Ibland kan de även misstänka att grundkartan inte är alldeles 
färsk utifrån datummärkningen.  

Angående det gamla kompetenskravet har endast två respondenter varit aktiva inom 
plangranskning när det fanns. Av de som arbetat en kortare tid tror den första att de 
som gör kartor uppfyller kraven och att kommunerna själva ställer krav och därför 
behövs det inte finnas i lagstiftningen. Den andra respondenten vågar inte svara på om 
det var bättre kvalitet förr när kravet fanns men ser inget behov av att det återinförs.  

Av de som arbetat längre har en respondent inte märkt någon skillnad mellan före och 
efter kravet försvann men tror att det skulle kunna vara ett problem med bristande 
kunskap i en kommun där det inte finns en egen kommunal Lantmäterimyndighet. Att 
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återinföra kravet skulle kanske vara bra eftersom det skulle kunna bli dyra rättsförluster 
om sakerna inte är i ordning. Den andra respondenten har svårt att säga om det var 
bättre kvalitet förr eftersom de inte alltid fick ut grundkartan som dokument. Det går 
dock ibland att misstänka att det finns brister i kompetensen eller att alla inte har riktigt 
klart för sig vad syftet med grundkartan är.  

Av de fyra respondenterna har tre stycken läst det som står på Insikten om hur 
grundkarta och fastighetsförteckning ska granskas.  

Det var tre respondenter som svarade på fråga om det trodde att kommunerna känner 
till att det kan finnas brister i materialet. Två trodde att problemet var känt och en 
trodde att kommunerna litar på materialet som de får.  

Det förekommer inte på något kontor där respondenterna arbetar att de går ut på plats 
och kollar att fastighetsförteckningen stämmer, varken de som upprättar den själva 
(kommunalt) eller de som endast granskar(statligt).  

 

Skillnad mellan SLM och KLM 
De respondenterna som arbetar på kommunala Lantmäterimyndigheter tror att det är 
stor skillnad mellan dem och de statliga Lantmäterimyndigheterna. Det är lättare att ha 
en dialog genom hela detaljplaneprocessen och planförfattarna kan enkelt komma och 
ställa frågor. De statliga Lantmäterimyndigheterna har ingen dialog med kommunerna 
innan samrådet och överlag lite kontakt. Ytterligare en skillnad är att de kommunala 
lantmäterimyndigheterna som intervjuades gjorde fastighetsförteckningar åt 
planförfattarna. 
 

 

4.3 Jämför med yttranden 
Respondent 1  
Respondenten säger under intervjun att de vanligaste bristerna som uppmärksammas i 
granskningen är användningen av x-områden, enskilt huvudmannaskap på allmänna 
platser, att fastighetsbeteckningar saknas samt hur underliggande befintliga planer 
påverkar den nya, att de inte har koll på bestämmelser som fortsätter gälla. I en plan var 
3D- bestämmelser dåligt utformade. 
 
Angående om det läggs något fokus vid grundkarta och fastighetsförteckning i 
granskningen svarar respondenten att det inte är mycket på grundkartan. Det som 
kontrolleras är att fastighetsbeteckningar syns, att gränser är okej och om rättigheter 
finns med. Fastighetsförteckningarna kollas inte eftersom de görs av Lantmäteriet 
själva.  
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I de åtta yttranden som fåtts av respondenten är fyra stycken utfärdade av respondenten 
själv och fyra stycken av en annan plangranskare. I två av yttrandena påpekas x- 
områden. I fyra yttranden fanns anmärkningar om befintliga planer och i en plan fanns 
felaktiga 3D- bestämmelser.  

Angående grundkartan anmärker ett yttrande felaktig beteckning, ett nämner 
kvartersgräns som ligger fel i grundkartan, ett nämner att ledningar för aktuellt område 
saknas i grundkartan och i en grundkarta saknades det en del av en fastighetsgräns.  

Inget om fastighetsförteckning nämns i yttrandena vilket stämmer med det som 
respondenten sa i intervjun.  

 
Respondent 5 
Respondenten berättar i intervjun att de vanligaste bristerna som uppmärksammas är 
enskilt huvudmannaskap och x- områden.  
Angående om det läggs något fokus på grundkarta och fastighetsförteckning i 
granskningen svarar respondenten att grundkartan granskas enligt granskningsschemat, 
det är inte mycket som skrivs ned men det är viktigt att beakta kvaliteten på gränser. 

Fastighetsförteckningen gör de själva och granskas därför inte, de kontrollerar endast 
att den synkroniserar med grundkartan.   

Av respondenten har sex stycken yttrande tagits emot. Dock är ingen av dem utfärdade 
av respondenten själv utan av kollegor till denne.  

I två yttranden anmärks brister i grundkartan, en anmärkning är att koordinatkryss 
saknas och den andra är att grundkartan saknar redovisning av placering av byggnader.  

 
Respondent 6 
De vanligaste bristerna som uppmärksammas som respondenten nämner i intervjun är 
användningen av x- områden samt att planförfattarna försöker styra 
fastighetsindelningen med bestämmelser som saknar lagstöd.  
 

Det läggs inte mycket fokus på grundkartan och det som ibland anmärks är om 
koordinatkryss saknas och om grundkartan är svårläst.  

Fastighetsförteckningen kontrolleras mycket översiktligt men är det känt att det kan 
finnas en outredd samfällighet kontrolleras det.  

Av de fyra yttranden som erhölls var alla utfärdade av respondenten själv. I tre av 
yttrandena anmärks det på bestämmelsen om x-område. I två fall anmärks det att de 
bestämmelser kommunen använt för att styra fastighetsindelningen inte har lagstöd.  

Angående grundkarta och fastighetsförteckning finns det i ett yttrande en anmärkning 
om att koordinatkryss i kartan inte är koordinatsatta. I en plan fanns det flera 
samfälligheter inom området och det påpekades att de bör se över att det inte finns fler 
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som är outredda, i samma plan var det även många äldre gränser som var oklara. I ett 
yttrande anmärktes det att ett officialservitut inte har tagits hänsyn till i planarbetet.  

 
Respondent 8 
Respondenten framför under intervjun att de vanligaste bristerna som uppmärksammas 
är att planbestämmelserna inte alltid går att hitta i plankartan samt att planförfattarna 
skriver att fastighetsreglering ska ske istället för att använda 
fastighetsindelningsbestämmelser.  
 

Angående hur mycket fokus som läggs på grundkarta och fastighetsförteckning brukar 
det inte vara några synpunkter på grundkartan. På fastighetsförteckningarna görs det 
stickprov men om det upptäcks någon uppenbar ledningsrätt eller samfällighet kollas 
det upp.  

Av de fyra yttrandena som erhölls var tre stycken utfärdade av respondenten själv och 
en var utfärdad av en kollega.  
 
I ett yttrande anmärks det på att två bestämmelser i plankartan saknas, det anmärks 
även om att det borde kompletteras med fastighetsindelningsbestämmelser. Angående 
grundkartan till planen saknades det information om höjdsystem. 

I ett annat yttrande anmärktes det på att fastighetsbeteckningar saknades i plankartan.  

4.4 Resultatanalys 
Samtliga respondenter som representerar kommunerna svarade att de inte har märkt 
någon skillnad på granskningen i och med att de nya reglerna kom. Plangranskarna 
svarade att den enda skillnaden efter 1 januari 2015 är att de ska agera råd när 
kommunerna ska skriva exploateringsavtal. En respondent tyckte att innehållet i 
detaljplanerna hade förbättrats jämfört med innan 2015, vilket har inneburit mindre 
synpunkter under granskningen, dock är det inte säker att det är de nya reglerna som 
har påverkat. Övriga tre plangranskare hade inte märkt någon skillnad i granskningen. 
 
Två av fyra plangranskare berättade att under granskningen var det inte mycket fokus 
på grundkartan. En respondent använde sig av en granskningsmall utformad för 
grundkarta. En av dem yttrade att det förekom synpunkter men att de var få. De 
synpunkter som kunde förekomma var om fastighetsbeteckningar inte syns, felaktiga 
gränser och om rättigheter är redovisade.  
 
Gällande fastighetsförteckning berättade respondenterna på de kommunala 
Lantmäterimyndigheterna att de gör fastighetsförteckningarna själva, i och med det 
granskas de inte utifrån. De två plangranskarna på det statliga Lantmäteriet svarade att 
de granskar fastighetsförteckningarna översiktligt och en av dem gjorde endast 
stickprov. Exempel på det som uppmärksammades under granskningen var saknad av 
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en rättighet eller samfällighet som borde ha funnits med enligt plangranskarna. Trots 
att det finns mallar för grundkarta respektive fastighetsförteckning läggs lite fokus på 
de två delarna.  
 
Angående brister som plangranskarna uppmärksammade togs de emot av 
kommunerna, dock berättade två av planförfattarna att inte alla uppmärksammade 
brister åtgärdades.  
 
Tre av fyra planförfattare var medvetna om brister i grundkarta till exempel gällande 
fastighetsgränser. Angående fastighetsförteckningen sa två respondenter att den kunde 
vara bristfällig. Det som enligt dem ledde till brister var bland annat att lagfarter dröjer 
samt att det finns servitut och andra rättigheter som är oregistrerade.  
 
En skillnad mellan en statlig och en kommunal Lantmäterimyndighet är att de på 
kommunala följer hela detaljplaneprocessen och har därför en bättre förståelse för de 
kommunala processerna. Av de kommunala Lantmäterimyndigheterna som blev 
intervjuade gjorde båda fastighetsförteckningar på kontoret, vilket medförde att de inte 
granskas utifrån. En annan skillnad är att de på KLM inte skriver lika mycket i sina 
granskningsyttrande utan tar det muntligt. 
 
Det nära samarbetet hos kommuner med eget Lantmäteri ses som en stor fördel av 
både planförfattarna och granskarna eftersom de kan ha en aktiv dialog med varandra 
under hela planprocessen.  
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5 Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två delar. Diskussion av empiri innehåller reflektioner om 
intervjuerna och svaren som har varit till grund för empirin. I del Diskussion av påverkande 
faktorer resoneras det kring arbetsprocessen och vad som kan ha påverkat resultatet. 

5.1 Diskussion av empirin 
Många respondenter, både kommuner och Lantmäteri, nämner att det är problem med 
x- områden och enskilt huvudmannaskap. En respondent nämner att planförfattarna 
kan ha olika utbildningar och att alla inte får tillräckligt med utbildning i 
planbestämmelser. Att de inte vet vilka bestämmelser de kan ta in i planen kan vara 
grunden till varför problemen uppstår. Sedan kan det även bero på tradition inom 
kommunerna att de fortsätter med vissa planbestämmelser och inte lyssnar på 
Lantmäteriets yttrande. Den ekonomiska faktorn kan också spela en roll i att de gör 
vissa saker som inte Lantmäteriet riktigt håller med om att det går att genomföra.  

Angående de nya reglerna är det endast en respondent som märkt att det blivit skillnad 
på detaljplanernas genomförbarhet efter 1 januari 2015. Dock kan respondenten inte 
med säkerhet säga att det beror på de nya reglerna. Den stora skillnaden är att 
kommunerna kan gå in och läsa i lagtexten exakt vad som ska granskas och därför borde 
Lantmäteriets synpunkter ha minskat. Då endast en av respondenterna på kommunerna 
hade koll på vad Lantmäteriet ska granska är det troligt att de inte lästa de nya reglerna 
och därmed förbisett viktig information. De nya paragraferna är ett bra stöd vid 
uppförandet av en plan och därför borde de blivit mer uppmärksammade.  

Sedan har Lantmäteriet granskat efter samma checklista som fanns innan de nya 
reglerna och deras arbete har inte ändrats betydande i och med de nya reglerna.  
Eftersom det är ganska nyligen som de nya reglerna trädde i kraft har de därmed inte 
fått riktigt genomslag än. För att få ett mer utförligt resultat kanske det hade varit bättre 
att utföra studien om två till tre år, när reglerna funnits en längre tid och kanske fler 
uppmärksammat dem. Utifrån intervjuerna har det framkommit att nya handböcker 
och checklistor håller på att upprättas utifrån de nya reglerna och i vilken utsträckning 
de kommer ändra granskningen går inte att svar på i nuläget.  

De granskningsyttrande som vi fått från kommunala Lantmäterimyndigheter är mycket 
tunnare än yttrandena från de statliga. Detta beror troligtvis på att KLM har ett närmare 
samarbete, att många frågor löses tidigare i planprocessen och att mindre frågor inte 
skrivs ned i yttrandena utan tas vid sidan av. Samtliga respondenter från kommuner 
med ett eget kommunalt Lantmäteri tycker att det är en stor fördel med ett eget KLM 
eftersom det leder till ett nära samarbete. Utifrån studien, både från intervjuer och 
granskningsyttrande har det framkommit att det blir en smidigare och kortare process 
när de sitter tillsammans och kan ha ett nära samarbete.  

Jämfört med vad respondenten sa under intervjun angående de brister som 
uppmärksammas och vad granskningen fokuserar på stämmer det inte överens med vad 
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som stod i de olika yttrandena. Detta kan bero på att olika granskare fokuserar på olika 
saker även om de arbetar inom samma enhet och följer samma checklista. Att 
plangranskarna fokuserar på olika saker kan leda till en oklarhet bland planförfattarna 
gällande vad som ingår i granskningen och att Lantmäteriets checklista innehåller mer 
punkter än vad som står i lagtexten kan även det leda till oklarheter.  

Ingen av plangranskarna var ute i verkligheten och kollade att fastighetsförteckningarna 
stämmer. En respondent nämnde att det är bättre om planförfattarna själva väljer ut 
berörda fastigheter medan en annan respondent ansåg att det är bra att diskutera 
innehållet tillsammans. Detta berör endast de kommunerna med eget Lantmäteri. Vid 
framställandet av frågeformuläret till intervjuerna antogs det att planförfattarna var ute 
i fält och kollade på det tilltänkta planområdet innan upprättandet. Vid en intervju 
framkom det dock att det kanske inte alltid stämmer, detta kan troligtvis vara en brist i 
planprocessen.  

Det finns inget om grundkarta eller fastighetsförteckning i den checklista som 
plangranskarna använder. Dock finns det separata dokument med checklista för 
fastighetsförteckningen respektive grundkarta som innehåller vad som måste granskas, 
vad som kan granskas och vad som inte bör granskas. Utifrån intervjuerna verkar det 
dock som att alla granskare inte känner till att de finns.  

Det läggs inget större fokus vid fastighetsförteckningen under granskningen. De 
kommunala Lantmäterimyndigheterna kontrollerar inte alls eftersom de själva gör dem. 
De statliga Lantmäterimyndigheterna ser väldigt översiktligt på dem, en av 
plangranskarna gör stickprov men båda kontrollerar om det är känt att det finns en 
outredd samfällighet eller ledningsrätt exempelvis. 

Angående grundkartans fokus granskar de kommunala Lantmäterimyndigheterna inte 
grundkartan alls, utan om de upptäcker fel tidigare i planprocessen pratar de med sin 
kartavdelning direkt. De statliga kontrollerar endast översiktligt och brukar inte ha några 
synpunkter.  

De flesta respondenter på kommunen känner till att det kan finnas brister med 
grundkartan och även de på Lantmäteriet tror att kommunerna känner till problemet. 
Det känns som att de som har längre erfarenhet av att upprätta detaljplaner är mer 
medvetna om problemet och att de mindre erfarenhet litar på att det material de 
tillhandahåller är bra.  

Ett problem med fastighetsförteckningen enligt några respondenter är att alla servitut 
inte finns med och att sent inkomna lagfarter leder till att rätt sakägare inte finns med. 
Som någon respondent nämnt borde det finnas krav på att alla servitut och rättigheter 
ska registreras och att registren uppdateras kontinuerligt. Även att ansökan om lagfart 
ska skickas in tidigare än det nuvarande kravet om tre månader hade underlättat.  

Två av fyra kommuner arbetar i en aktuell grundkarta från start när de påbörjar arbetet 
med detaljplanen. Det berodde inte på om de hade ett kommunalt eller statligt 
Lantmäteri som granskar utan det handlar nog mer om tradition och i vissa fall att det 
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är komplicerade områden de arbetar med och att de är medvetna om att det kan finnas 
problem.  

Respondenterna på Lantmäteriet tror inte att det behövs något kompetenskrav därför 
att det anställs behörig personal ändå. Dock nämner en respondent att alla som gör 
exempelvis grundkartor kanske inte har helhetsbilden av varför den ska upprättas. 
Därför hade det kanske varit bra med krav på att grundkartor och andra handling 
bestyrks av någon som är behörig, med lämplig utbildning, men inte att det måste 
upprättas av en.  

Ett förbättringsförslag skulle vara att både plangranskarna och planförfattare var ute 
mer och inspekterar området i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen vilket skulle 
innebära att flera brister i grundkartan och fastighetsförteckningen skulle förhindras. 
Innan studien påbörjades antogs det att planförfattarna alltid var ute och gjorde en 
exkursion av området innan planarbetet påbörjas, intervjuerna har dock påvisat att det 
inte alltid stämmer. 

5.2 Diskussion av påverkande faktorer 
Ett problem med att använda intervjuer som metod är att det inte går att veta säkert 
om respondenten säger det den vill säga eller det som den bör säga enligt arbetsgivaren. 
Huruvida det har påverkat resultatet är svårt att veta men under intervjuerna var känslan 
att samtliga respondenter gav ärliga svar. Däremot var det några respondenter som ville 
ändra eller formulera om svar när de fick läsa igenom den transkriberade intervjun, 
vilket medförde att delar av svar som ansågs vara intressant fick tas bort ur studien. Det 
var även positivt att de fick läsa igenom då de kunde förtydliga eller komplettera svar 
som var otydliga.  

Angående intervjuareffekten fanns det en medvetenhet om att det kan påverka svaren 
men eftersom båda intervjuarna är två unga studenter är det mindre troligt att det har 
påverkat resultatet.  

Ett syfte med undersökningen var om kommunerna visste om att det kunde finns 
brister med grundkartan eller fastighetsförteckningen. Då problemet var känt redan 
innan intervjuerna började utföras kan det ha påverkat analysen av intervjuerna och hur 
frågorna ställdes.  

Beroende på respondenternas olika yrkeserfarenheter kunde utförligheten på svaren 
variera.  I vissa fall gav inte respondenterna svar på de frågor som ställdes, vilket 
påverkade vidden av resultatet negativt.  

Under intervjuerna framgick det att olika respondenterna använde olika begrepp 
gällande till exempel grundkarta och primärkarta. Därför kan det finnas en osäkerhet i 
svaren om de inte uppfattade frågorna rätt och därmed gav svar på fel saker.  

Utifrån den empiri som samlats in går det inte att generalisera resultatet eftersom 
populationen är liten. Om fler intervjuer hade utförts skulle det vara möjligt att 
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generalisera resultatet. Dock är resultatet tillförlitligt eftersom många av svaren är 
liknande och respondenterna representerar olika delar av Västra Götalands län.  

Eftersom det finns lite information om grundkartor och fastighetsförteckning var det 
svårt att utforma frågorna och även svårt att dra en slutsats från empirin.  

Studien utfördes på det sätt som var planerat och inga problem eller komplikationer 
uppstod. 
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6 Slutsats 
Enligt respondenterna från Lantmäteriet har de nya reglerna inte inneburit några 
märkbara skillnader i granskningsprocessen, eftersom plangranskning utfördes redan 
innan de nya reglerna i PBL från 1 januari 2015. Dock är en skillnad att plangranskarna 
kommer få agera råd vid utformning av exploateringsavtal. För respondenterna på 
kommunerna har reglerna inte inneburit någon skillnad. 
 
Den del av granskningen som berör grundkarta och fastighetsförteckning är begränsad, 
därför är det få brister som uppmärksammas.  
 
Angående de brister som uppmärksammas under granskningen tar kommunerna till sig 
Lantmäteriets synpunkter men det är inte alltid problemen åtgärdas. 
 
Tre av fyra av planförfattare kände till att det kunde vara brister i grundkartan. Gällande 
fastighetsförteckningen upplevde endast två av kommunerna att det kan finnas brister. 
 
Utifrån intervjuer och granskningsyttranden har det framkommit några tydliga 
skillnader mellan de kommunala och statliga Lantmäterimyndigheterna. En skillnad är 
att de kommunala Lantmäterimyndigheterna gör fastighetsförteckningarna själva och 
därför granskas förteckningarna inte på samma sätt som de statliga 
Lantmäterimyndigheterna. Ytterligare en skillnad är att ett kommunalt Lantmäteri är en 
del av hela planprocessen till skillnad från ett statligt som endast är en samråds- och 
granskningspart. 
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6.1 Hållbar utveckling 
Under studien har begreppet hållbar utveckling funnits i åtanke och det har kopplats 
ihop med de slutsatser som studien visar.  

 
Ekonomisk hållbarhet 
Bristfälligt material kan leda till fel i detaljplaner som kan komplicera kommande 
myndighetsutövning, för kommun och Lantmäteri. Till följd uppstår ökade kostnader 
för de berörda myndigheterna som exempelvis förrättningskostnader och 
plankostnader. Att de kommunala Lantmäterimyndigheternas granskningsprocess är 
enklare och mer effektiv än de statliga är ur ekonomisk synpunkt en fördel.  
 

Social hållbarhet  
Enskilda individer kan drabbas om materialet (fastighetsförteckning och grundkarta) är 
undermåligt i den grad att väsentlig information om berörda fastigheter saknas för 
detaljplanområdet. Om planförfattare och plangranskare är medvetna om att materialet 
kan vara bristfälligt och därmed kontrollerar materialet noggrannare, är det mindre risk 
att någon sakägare förbises i detaljplaneprocessen. 
 

Ekologisk hållbarhet 
Med bra utgångsmaterial, kommer inte mark tas i anspråk i större utsträckning än vad 
som är nödvändigt, vilket innebär en hushållning av markresurser på lång sikt. Att 
planförfattarna redan från början i planprocessen är medvetna om att fastighetsgränser 
kan vara flera meter fel skulle göra att det inte planlades mark som inte är tänkt att 
planläggas från början.  
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6.2 Framtida studier 
Lantmäteriet håller på att ta fram nya handböcker och checklistor, en likande framtida 
studie skulle kunna vara intressant att utföra om några år då detta är färdigt. Sedan skulle 
det även vara intressant att undersöka om hur den nya regeln om att Lantmäteriet ska 
agera råd vid uppförande av exploateringsavtal kommer slå igenom.  

Det skulle även vara intressant att se om några år om problemet med bristfällig 
grundkarta och fastighetsförteckning har försvunnit.  

Att utföra en liknande undersökning i en annan del av landet skulle vara intressant 
eftersom det kan finnas skillnader i hur myndigheter arbetar på olika platser och det 
kan vara ett ännu större problem med bristfälligt material inom andra områden av 
landet.   
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A. Intervjufrågor till Lantmäteri. Version 1 
Inledande frågor 
 Hur länge har du jobbat med plangranskning?  
 Hur stor del av din arbetstid består av granskning? 
 Hur många planer har du granskat?  
 1-10, 11-20 eller fler än 20? 
 Hur många efter 1 januari 2015? 
 

 (SLM) Har ni delat upp kommunerna mellan er plangranskare?  
 Är detta bra? 
 Märker ni skillnad mellan kommunerna, om ni granskar flera kommuner? 
 

 
 (KLM) Tror du att det är skillnad på att granska sin egen kommun(samma team som 

gör detaljplaner) jämfört med hur SLM jobbar? 
 

 Har ni någon dialog med kommunen innan samrådet och under granskningstiden? 
 
 
 
Granskningen  
 Finns det någon granskningsmall? 

 
 Det finns 
 Används den? Följs den ordagrant eller ur minnet?  
 Hur länge har den funnits? När uppdaterades den senast?  
 Är den lokal för kontoret eller är det samma på alla kontor? 
 Vilka punkter tar mallen upp?  
 Är den enkel att följa? 
 Om inte, hur skulle du vilja utforma mallen? 

 Det finns ej 
 Hur sker granskningen i så fall? 
 Har ni haft en mall tidigare? 
  Saknar du en mall? 

 
 Skulle du vilja ta med något mer i granskningen? 

 
 Kan du ge exempel på de fem vanligaste bristerna som du uppmärksammar? 
 Hur ofta förekommer dessa brister? 
 Finns det mer eller mindre allvarliga brister? Klassificera? 

 Vad är det för skillnad på granskningen innan och efter nya reglerna i PBL?  
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Grundkarta/Fastighetsförteckning 
 Hur mycket fokus läggs på grundkarta och fastighetsförteckning vid granskningen? 
 (KLM) är det ni som tar fram grundkarta och fastighetsförteckning? 
 Är det olämpligt att granska sitt eget material?  

 
SLM och eventuellt KLM  
 Hur upplever du att kvaliteten på grundkartorna är? 
 Var det bättre kvalité förr när det var krav på behörighet att göra grundkartan? 
 Borde kravet på kompetens återinföras? 

 Upplever du att det ofta är brister på grundkarta eller fastighetsförteckning? 
 Finns det allvarligare brister? 

 
 Har du läst det som står i Insikten på LMs hemsida om hur grundkartor och 

fastighetsförteckning ska granskas?  
 

 Tror du att kommunerna känner till att grundkartan och fastighetsförteckningen kan 
vara bristfälliga? 
 

 Har du något exempel på när det har gått snett på grund av dåligt material?  
 
 

 Är det något övrigt som du vill tillägga? 
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B. Intervjufrågor Lantmäteriet. Version 2 
Inledande frågor 
 Hur länge har du jobbat med plangranskning?  
 Hur stor del av din arbetstid består av granskning? 
 Hur många planer har du granskat?  
 1-10, 11-20 eller fler än 20? 
 Hur många efter 1 januari 2015? 
 

 (SLM) Har ni delat upp kommunerna mellan er plangranskare?  
 Är detta bra? 
 Märker ni skillnad mellan kommunerna, om ni granskar flera kommuner? 
 

 
 (KLM) Tror du att det är skillnad på att granska sin egen kommun(samma team som 

gör detaljplaner) jämfört med hur SLM jobbar? 
 

 Har ni någon dialog med kommunen innan samrådet och under granskningstiden? 
 
 
 
Granskningen  
 Finns det någon granskningsmall? 

 
 Det finns 
 Används den? Följs den ordagrant eller ur minnet?  
 Hur länge har den funnits? När uppdaterades den senast?  
 Är den lokal för kontoret eller är det samma på alla kontor?  
 Är den enkel att följa? 
 Om inte, hur skulle du vilja utforma mallen? 

 Det finns ej 
 Hur sker granskningen i så fall? 
 Har ni haft en mall tidigare? 
  Saknar du en mall? 

 
 Skulle du vilja ta med något mer i granskningen? 

 
 Kan du ge exempel på de vanligaste bristerna som du uppmärksammar? 
 Hur ofta förekommer dessa brister? 
 Finns det mer eller mindre allvarliga brister? Klassificera? 

 Vad är det för skillnad på granskningen innan och efter nya reglerna i PBL?  
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Grundkarta/Fastighetsförteckning 
 Hur mycket fokus läggs på grundkarta och fastighetsförteckning vid granskningen? 
 (KLM) är det ni som tar fram grundkarta och fastighetsförteckning? 
 Är det olämpligt att granska sitt eget material?  

 
SLM och eventuellt KLM  
 Hur upplever du att kvaliteten på grundkartorna är? 
 Var det bättre kvalité förr när det var krav på behörighet att göra grundkartan? 
 Borde kravet på kompetens återinföras? 

 Upplever du att det ofta är brister på grundkarta eller fastighetsförteckning? 
 Finns det allvarligare brister? 

 
 Har du läst det som står i Insikten på LMs hemsida om hur grundkartor och 

fastighetsförteckning ska granskas?  
 Gällande fastighetsförteckningen, är ni på plats och ser om den stämmer? 

 
 Tror du att kommunerna känner till att grundkartan och fastighetsförteckningen kan 

vara bristfälliga? 
 

 Har du något exempel på när det har gått snett på grund av dåligt material?  
 
 

 Är det något övrigt som du vill tillägga? 
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C. Intervjufrågor kommunen   
Inledande frågor 
 Vilken yrkesroll har du på kommunen? Vilka är dina uppgifter? 
 Vilken utbildning har du?    

 
 Hur länge har du jobbat med detaljplanering? 
 Hur stor del av din arbetstid? 

Granskningen 
 Vet du vad Lantmäteriet har i uppdrag att granskar enligt Plan- och bygglagens nya 

regler som började gälla 2015-01-01? 
 

 Tar ni till er Lantmäteriets yttrande? 
 Har ni en god dialog med Lantmäteriet(innan-, under och efter samråd)? 
 Är det något övrigt förutom det som står i Plan- och bygglagen, som borde vara 

med i granskningen? 
 Förekommer det brister i granskningen? 

 
 Är det något som påpekas ofta? Ge exempel på de vanligaste bristerna? 

 
 Har du märkt någon skillnad på genomförbarheten på detaljplanerna före och efter 

Lantmäteriets nya granskningsroll? ( 1 januari 2015) 
 
 Skulle granskningsprocessen (samråd och granskning) kunna göras på ett annat sätt? 
 
Grundkarta/Fastighetsförteckning 
 Hur ser du på kvaliteten på grundkartor som ska vara underlag till detaljplaner? 
 Hur ser du på kvaliteten på fastighetsförteckningen? 
 Gör ni grundkartorna själva eller beställer ni?  
 Om ni beställer, är ni nöjda med det material som levereras? 
 Ställer ni något krav på kvaliteten på grundkartan när ni beställer?  

 
 Arbetar ni i en aktuell grundkarta från start? 

 
 Upplever du att det ofta är fel på grundkarta eller fastighetsförteckning? 
 
 Har du något exempel på när det gått snett på grund av bristfällig grundkarta eller 

fastighetsförteckning?  
 

 
 Är det något övrigt som du vill tillägga? 
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D. Respondent 1  
 

I= Intervjuare 
R= Respondent 
 
I-Vi tänkte börja med några inledande frågor. Hur länge har du jobbat med 
plangranskning? 

R- Ja, fem år kanske. Nu har det ju inte vart så mycket, jag har ju jobbat här i tre år, jag var i 
på en annan arbetsplats innan. Det har inte varit jättemycket planer det har vart några sen 
så är vi två som granskar också, men just nu är det bara jag som granskar. Totalt sett så är 
det kanske med min förra arbetsplats också, fem år kanske.   

I- Hur stor del av arbetstiden går åt till granskningen? 

R- Nej det är ju inte mycket. Inte nu, på min förra arbetsplats var det mycket mer planer 
men då var man inte lika duktig på det heller kanske, då var det inte lika uppstyrt vad vi 
skulle kolla. Jag har skrivit ut den här som också är från Lantmäteriet en checklista som är 
väldigt bra, som vi använder oss utav när vi ska, för det är svårt att komma ihåg allt, det 
finns ju en del man kan grotta in sig i och kolla. Men det är en väldigt liten del, det beror 
helt på hur mycket planer de gör helt enkelt. 

I- Hur många planer har du granskat ungefär efter första januari 2015?  

R- Det är inte många, fyra fem kanske. 

I-Det är inte mer än tio i alla fall? 

R- Nej  

I-Tror du att det är skillnad mellan ni på kommunen som arbetar mer sammansvetsat med 
de som gör detaljplaner, tror du att det är någon skillnad på de än om man jobbar på SLM 
och granskar? 

R- Ja men det tro jag ju. Det blir ju lättare när man jobba så här att vara en del i processen 
tidigare. För det blir lättare för dom att bara springa hit och fråga något som gör att man 
blir involverad tidigare. Det kanske de inte gör på en kommun där de inte har ett 
lantmäteri, då kanske det är en för liten fråga för att man ska ringa dit. Ibland behöver man 
ofta när det är med kartor och annat att det är lättare att titta på nått båda två, det är svårt 
att ringa och peka, så det är helt klart lättare man blir snabbare involverad så det tror jag är 
en jättestor skillnad för det arbetet.  

I-Har ni en bra dialog före samrådet och under hela processen? 

R- Ja, sen blir det lättare när man känner varandra och kan diskuterar. Sen kan det vara 
vissa planer då man inte har varit berör över huvud taget förrän det kommer 
samrådshandlingarna, det beror helt på hur mycket kontakt de tar. Vi kan ju veta om nu när 
det är en liten kommun vilka planer som är på gång, vilka de jobbar med men kommer inte 
de och frågar något så blir det inte att man blir involverad förrän själva samrådet kommer 
och då tar man upp det man behöver göra då men ibland kan det vara bra med saker i 
tidigare skeden än när det redan är ute. 

I-Då går vi över till granskningen. Är det den mallen du använder? 
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R- Ja precis.  

I-Följer du den noggrant eller lite ur minnet? 

R- Nja, ibland har man kört lite ur minnet men så tänker man att man skulle ha kollat, för 
det är inte så lätt att ha allt i minnet. Så då är den väldigt bra. Just eftersom den är 
uppstaplat med saker som måste granskas och kan så blir det tydligt för dem också om man 
svarar så, det här måste ni ändra och det här kan ni ändra, så de förstår vikten av 
synpunkterna också.  

I-Hur länge har den funnits? 

R- Den har funnits länge tror jag, så länge jag har jobbat med plangranskning i alla fall.  

I-Men den har fem år på nacken eller? 

R- Ja minst. Den har ju säkert utvecklats under hand men det tror jag absolut. 

I-Vet du när den är uppdaterad? 

R- Det kan man säkert kolla, uppdaterad 2011-08-26.  

I-Tycker du att den är enkel att följa? 

R- Ja, för sen så är det när man ser checklistan på nätet så är det är blåmarkerat så man kan 
trycka vidare för att få mer information och betydelse av olika saker och ting och det är ju 
bra. För det är klart man behöver förstå vad det är man kollar och konsekvenser och annat 
men det är ju ändå bra att ha en lista så man har det i huvudet.  

I-Är det lokal eller från lantmäteriet? 

R- Nej den är från Lantmäteriet, så det är för hela statliga Lantmäteriet.  

I-Och det är ingen skillnad du känner till så? 

R- Nej utan det är mer att vi får ta del av deras information.  

I-Är det något som du skulle vilja ta med i granskningen som ni inte ska ta med? 

R- Nej det kan jag nog inte komma på något. För det är väldigt mycket här (Mallen).  

I-Men det är det som står i lagtext ni ska kolla eller det är inget mer? 

R- Det har jag inte jämfört kan jag lova dig.  

I-Skulle du kunna ge exempel på de fem vanligaste bristerna som du hittar? 

R- Ja men det är ganska ofta att de glömt någon fastighetsbeteckning, den försvinner under 
något eller att det kan saknas helt, det är så olika i varje. Sen kan jag tycka att de slarvar lite 
med hur äldre planer, de lägger sin och så kollar de inte vad finns för bestämmelser i den 
gamla planen som blir kvar och hur går det ihop sig med den nya. För det vet jag att jag har 
påpekat, så det kanske man kan säga påverkan på underliggande befintliga planer, hur den 
påverkas när de lägger sin nya. 

Sen kan det ju alltid vara prat om x-områden. För kommunen vill ju knappt ansvara för 
något nu för tiden, det finns inga pengar…, De vill göra allt så enskilt som möjligt, det är 
svårigheter ibland med genomförandet, det är ofta lite diskussioner. Det är inga fel så men 
det är ofta de diskussionerna som blir. Lagstiftningen är egentligen gjord för att allmänna 
platser det ansvarar kommunen. För så fort man försöker lägga över vägar, grönområden 
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och cykelvägar och annat till enskilt, blir det svårt för oss sen. Det är lätt att göra planer så 
men sen finns en verklighet sen efter planen.  

Det är svårt att säga några generella saker, nu har jag ju inte granskat så mycket här än. Sen 
kan det vara småsaker som man glömt, sist hade jag en plan att en 3D-bestämmelse inte var 
utformad på rätt sätt för att det ska fungera och vi ska ha stöd att bilda några 3D-
rättigheter. Men det har ju varit en och inte något generellt så.  

I-Skulle du säga att det finns mer eller mindre allvarliga brister? Kan man klassificera de?  

R- Jag kan inte komma på någon allvarlig brist.  

I-Det kanske är svårt att klassificera dem om du tycker att alla är liknande fel? 

R- Ja, jag vet inte hur jag ska klassificera de som allvarliga men det är väl hur svårt det blir 
för oss då att genomföra planen. Jag tycker att sätta g på ett naturområde är ganska 
allvarligt, egentligen kan vi inte bilda gemensamhetsanläggning för ett naturområde då det 
inte är väsentligt för någon fastighet att ha del i ett naturområde eller en park. Bara en 
sådan grej är allvarliga för det kan vi inte genomföra. Det är sådana grejer man får göra när 
exploatören fortfarande äger marken så att ingen protesterar, så finns det bara sen. Hade 
det varit massa fastighetsägare så hade de inte sagt ja till att ha en park, så jag vet inte om 
det skulle vara en allvarlig brist, att klassificera som det, när det egentligen inte går att 
genomföra för oss.  

I-Vad är det för skillnad på granskningen före och efter de nya reglerna som kom 2015? 

R-Det är väl ingen större skillnad än vad vi har men det är alltså de nya reglerna att vi ska 
ha större inflytande i, eller granska det här med exploateringsavtal, för det har vi inte ens 
kollat innan och vi har inte tittat på några nu heller, här har det inte vart någon skillnad än. 

I-Har ni jobbat på samma sätt? 

R-Nej vi har ju inte det. Nu är det väl ofta kommunen som äger marken här det är väl mer 
när det är exploatören äger som kommunen använder exploateringsavtal. Jag vet inte hur 
aktuellt det kommer bli men någon gång i framtiden kommer vi väl stöta på det men än så 
länge har inte jag vart inne och granskat något exploateringsavtal ännu. 

I-Men planer och sådant är det samma?  

R-Vi har liksom inte satt oss ner och diskuterat och kommit fram till att vi ska göra något 
annorlunda hittills.  

I-Nu kommer vi till grundkarta då. Hur mycket fokus läggs på grundkarta och 
fastighetsförteckning?  

R- Nu är det vi som gör fastighetsförteckningen. Grundkartan gör inte vi den gör 
kartavdelningen bredvid. När de gör dem brukar de komma hit och diskutera så att vi 
kollar gränser och annat inför så att de är uppdaterade och ifall det behöver utredas några 
gränser innan. Så egentligen granskar vi inte grundkartan, inte jag i alla fall, utan det är mer 
att man kollar att de syns fastighetsbeteckningarna, att gränserna är okej. Det förutsätter 
man nästan att de är efter grundkartearbetet, så just när jag granskar inför ett samråd sitter 
jag inte och fokuserar på fastighetsgränser och annat. Utan det är rättigheter och 
fastighetsbeteckningar som är med i grundkartan som man kollar.  

I-Det att ni gör fastighetsförteckningarna, tycker du det är olämpligt att ni granskar ert egna 
material?  
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R- Vi granskar inte ens den för den tycker vi är bra när vi har gjort den 

I-Det är ingen tredje person som granskar? 

R- Nej, det är inget vi granskar i samråden utan vi har gjort dem så tycker vi att de är bra. 

I-Ni kollar så de finns med bara? 

R-Ja det är ju inget vi får ens, vi får planhandlingen och kartan men då är inte 
fastighetsförteckningen med och det kan jag inte tänka mig att de skickar ut utan det läggs i 
planhandlingen. Sen när den är antagen och klar då finns den med i planhandlingen men nu 
i samrådet får man bara ut planbeskrivningen ihop med kartan och då ligger inte 
fastighetsförteckningen med. 

I-Tycker du att kvalitén på grundkartorna är bra? 

R- Ja absolut, vi har inte hittat något, någon gång har jag väl hittat något fel men jag tror 
det varit när bågar och sådant läses in att det var bågar men syntes som raka linjer. 
Kartavdelningen jobbar i ett kartprogram och planavdelningen i ett annat, jag vet inte om 
det någon gång blivit fel vid uppläsningen där.  

I-Det kanske är där bristerna uppstår om man säger så? 

R-Ja jag vet inte, jag hoppas att det inte ofta är problem med uppläsningen. Sen att det låg 
en kvartersgräns fel någon gång, så att planhandläggarna hade lagt plangränserna efter den 
då och så låg den fel.  

I-Förr så fanns det ju krav på behörighet på de som skulle göra grundkartan, det är inget du 
har varit med om att det har funnits? 

R- Nej, vad skulle det vara, jag tror ju de uppfyller kraven…  

I-Ja jag tror också att om de jobbar som GIS- ingenjörer så uppfyller kraven. 

R- Sen kan det nog vara med fastighetsförteckningar på vissa ställen att, till exempel vår 
assistent har ju börjat göra de men då är det någon som bestyrker den, om man anser att 
det är någon som inte är behörig 

I-För det är det som är kravet, man ska vara behörig att göra grundkarta och 
fastighetsförteckning. 

R- Men annars så är det ju, de är ju lantmäteriingenjörer allihop, precis som vi här så. De 
uppfyller nog kraven tror jag.  

I-Tycker du att det borde finnas ett krav i lagstiftningen?  

R- Finns det inte något krav nu? Det är bara att man ska ha granskat då, eller att man ska 
ha behörighet kanske, det finns inga krav. 

I-Det finns inga krav alls längre. Precis vem som helst kan göra idag.  

R- Ja, tror du inte att kommuner eller andra som ska vara de som upprättar den ställer krav, 
så det är väl vanligt vett att man inte låter vem som helst som man inte tror kan göra den, 
göra den. Så jag vet inte om det behövs något lagkrav, det kanske är så att de har insett att 
det inte behövs och sen hoppas man att det är vettiga personer bara på de olika 
avdelningarna i kommunerna som bestämmer vem de låter göra grundkartor. Sen vet jag 
inte det kanske är ett jättestort problem i övriga delat av landet så att det skulle behövas i 
lagstiftning om behörighet men det känns som att det kanske inte behövs just nu eftersom 
att de har tagit bort det men nej det behövs nog inte. 
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I-Jag tänkte på den mallen där, kan man klicka i om grundkartor också på insikten? 

R- Ja det finns ju väldigt mycket, ja det är ju plankarta och bestämmelser, jo men det tror 
jag det finns också, specifikt för grundkarta kanske.  

I-Det är inget du har läst?  

R- Nej, faktiskt inte.  

I-Tror du att kommunerna känner till i stort att det kan vara brister i grundkartan och 
fastighetsförteckningen? 

R- Kommuner, tänker du planavdelningen då? Jag tror att de litar blint på att det som 
levereras är bra, tror inte de funderar på att det skulle kunna vara fel. Sen är det svårt för 
dem att kontrollera också så det är nog därför de bara förlitar sig att det är rätt för det är 
svårt för dem att kolla. Det ska väl de förvänta sig också för det är ju underlaget för hela 
planen så det tycker jag att de ska förvänta sig att det är perfekt. Sen är det människor som 
gör grundkarta och fastighetsförteckning så det är klart att det kan bli fel men man ska ju 
helst ha kontroller så att man granskar varandra ifall man känner att det är oklart eller att 
man har checklistor och annat så man vet vad man ska ha gjort.  

I-Har du något exempel på när det har gått snett på grund av att materialet inte har varit så 
bra? 

R- Ja jag vet att det var en gång att en kvartersgräns låg fel. Nu kommer jag inte ihåg om 
den bara hade hoppat fel men planhandläggaren hade lagt planen efter den. Vi fick göra en 
extra fastighetsreglering efter, det gick att fixa och det blev inga jättekonsekvenser.  Sen var 
det väl en annan med någon ledningsrätt, det hade glöms bort. Det hade nog blivit något 
glapp någonstans att det inte var någon ledningsrätt det saknades u-område en bit där det 
skulle vara, för då hade de fått till sig att de skulle ändra något i samrådet, ”jag glömde bara 
det när jag skulle ändra lite”. Nej men det kan ju bli som sagt men det har inte blivit några 
katastrofer. Det har gått att mecka till men det är ändå extrajobb och kanske ökade 
förrättningskostnader för fastighetsägare eller kommunen. Men inget jätteallvarligt.  

I- Är det något annat övrigt som du vill tillägga, om granskningen eller om kartorna, 
fastighetsförteckning? 

R- Det är väldigt viktigt att underlaget som grundkartan är rätt och riktig och även att de 
inte glöms att kolla kvalitén på gränser eftersom man lägger plangränsen efter 
fastighetsgränser. Då är det väldigt tråkigt om inte gränsen är där, antingen har man gått in 
och planlagt på en annan fastighet som man inte hade tänkt eller tvärtom. Så det är väldigt 
grundläggande att den är bra och även fastighetsförteckningen också såklart, så rätt 
fastigheter blir kontaktade om att de kan bli berörda i och med de nya planerna. Sen är det 
bara att försöka kolla så mycket som möjligt men sen det är väldigt bra när planläggarna 
kommer tidigt till oss också även innan samrådet för det blir meckigare för dem att ändra 
för då har de ju ändå gjort ett färdigt förslag som behöver ändras.  Så egentligen kanske 
man skulle haft en koll innan samrådet så att samrådet är bra också. 

I-Så tidigt som möjligt? Det sparar ju säkert mycket tid? Ja då var det väl inget mer så? 

I-Jag funderar på när ni gör fastighetsförteckningen, går ni ut och kollar då? För det kan ju 
vara så att, att till exempel någon kan få sin utsikt förstörd och då kan den inte överklaga 

R-Jaha då är den inte med i fastighetsförteckningen, eller får inte utskickat, var inte berörd. 
Nej det gör man inte, när jag jobbade på min förra arbetsplats var det ju sagt att när vi fick 
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beställningen på fastighetsförteckningen att planhandläggarna skulle pekat ut planområdet. 
Då vet man att alla där är inom planen och sen att de valde ut de som skulle vara med 
utom. I det skedet kanske jättetidigt vet man ju inte ens vad de ska planlägga eller vad de 
ska göra, så är det svårt för mig att bedöma om jag inte ens vet vad det är tänkt att det ska 
vara här. Så jag har inte behövt ta ställning till vilka utom planen som blev berörda och det 
har jag försökt säga till här men de har inte haft något uttalat om att det är 
planhandläggarna som ska göra det, så jag hade sagt att jag tycker de. Men jag tycker ändå 
att det är lättare för dem som är mer insatta och säkert har varit ute på plats och kollat, än 
för mig, det blir ju inte lätt för ofta får vi inte ens någon information om vad det ska vara 
för planbestämmelser vad det ska vara för handel, kontor eller bostäder eller hur högt de 
ska få bygga, just med utsikt hur de påverkar så. Det är jättesvårt för mig jag får bara det 
här är för området och så ska jag då välja, så vet jag inte vad de ska göra inom planen. 

I-Det kanske är något som du hade velat få mer information om? 

R-Ja eller så tycker jag att det hade varit mycket bättre om de sa till mig vilka som ska vara 
utom så gör jag bara fastighetsförteckningen och inte behöver göra bedömningar om hur 
de påverkas utan att jag bara gör fastighetsförteckningen helt enkelt. Det är nog med att 
kolla rättigheter och annat.  

I-Något mer du vill tillägga? 

R- Nej det är ju en del att kolla men, det känns som att det vore bra för dem att kolla den 
här innan (checklistan) för det har man ju hört ibland att det är ju olika utbildningar man 
går för att jobba som planförfattare, man kan ju vara planarkitekt eller fysisk planerare eller 
så. I vissa utbildningar så har de typ en halv kurs eller något med planbestämmelser, att det 
borde utbildas mer i kanske konsekvenser och annat och genomförande för det känns som 
at de inte har med sig det så mycket, det skulle bli bättre. Annars är det ju bara att kolla så 
gott det går och hoppas man hittar något som kanske inte är bra helt enkelt.  

 
Intervju slut 
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E. Respondent 2  
I = Intervjuare 
R= Respondent 
 
I- Då har vi lite inledande frågor här. Vilken yrkesroll har du på kommunen och vilka är 
dina uppgifter?  
 
R- Jag jobbar som planarkitekt och antikvarie så att jag handlägger detaljplaner, i 
huvudsakligt detaljplaner som rör våra kulturmiljöer och i övrigt är jag också stöd i 
antikvariska frågeställningar inom samhällsbyggnadssektorn. 
 
I- Vilken utbildning har du? 
 
R- Bebyggelseantikvarie, Masterexamen i kulturvård.  
 
I- Hur länge har du jobbat med detaljplanering? 
 
R- I fem år.  
 
I- Hur stor del av din arbetstid har det varit ungefär?  
 
R- Vilken svår fråga, man kan väl säga 75 procent.  
 
I- Då går vi över till granskningen. Vet du vad Lantmäteriet har i uppdrag att granska enligt 
Plan- och bygglagens regler som kom ut från och med 2015-01-01? 
 
R-Inte 100 procent nej.   
 
I- När yttrandena kommer, tar ni till er de? 
 
R- Ja, Lantmäteriets yttranden väger ju ganska tungt som myndighet då och Länsstyrelsen 
lutar sig ofta på Lantmäteriets yttrande och Länsstyrelsen är ju vår så att säga 
överförmyndarmyndighet, så det är ju ett tungt yttrande.  
 
I-Har ni en bra dialog med Lantmäteriet? 
 
R- Ja, det vill jag nog påstå. 
 
I- Under tiden som ni gör detaljplaner? 
 
R- Under tiden vi gör detaljplaner så har vi mer att göra med konsulten, som hjälper oss att 
ta fram grundkarta och fastighetsförteckning. Lantmäteri och fastighetstekniska frågor, där 
har vi en mark- och exploateringsingenjör som är lantmätare som tidigare jobbade på 
Lantmäteriet som frågorna går ofta igenom till Lantmäteriet.  
 
I- Men då är det en god dialog tycker du? 
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R- Ja den fungerar bra.  
 
I- Finns det något mer förutom det som står i Plan- och bygglagen som du tycker missas i 
granskningen som borde vara med eller tar de upp allt? 
 
R- Lantmäteriet? Deras frågor tycker jag de bemöter bra sen har ju under arbetets gång, ute 
i de här typen av samhällen så är genomförandefrågor för detaljplanerna fruktansvärt 
komplex, de här gränserna som är i fiskelägena stämmer ju inte, det finns knappt inte en 
enda gräns som är bestämd, och där tycker jag Lantmäteriet håller en bra, för de skulle nog 
kunna vara lite mer noggranna och peka med hela handen, de förstår att det finns någon 
typ av mjukhet i det där också.  
 
I- Tycker du att det förekommer brister i granskningen? 
 
R- Nej det tycker jag inte, inte hos Lantmäteriet.  
 
I- Är det något som ofta påpekas i granskningen? Kan du säga de vanligaste bristerna? 
 
R- Nej. Det är sällan vi får kommentarer om briser i planhandlingarna från Lantmäteriet. 
Det vi har fått är ibland att det kan vara otydligheter i grundkarta som konsulten har tagit 
fram, det finns ju inte någon modell, grundkartan är ju inte lagstadgad, alltså det är den ju 
men den kan ju innehålla ganska mycket olika saker beroende på vilka handlingar man ber 
konsulten att ta fram och ibland missas det saker i grundkartan som vi efter ett antagande, 
alltså långt senare i själva genomförandet märker att, och det är sådana frågor som 
Lantmäteriet också har missat, men det är också sådant som de ibland påpekar. 
 
I- Har du något mer vanligt exempel? 
 
R- Nej inte på rak arm nej.  
 
I- Det har ju kommit en ny roll för Lantmäteriet 2015-01-01 som granskare, har du märkt 
någon skillnad efter 2015? 
 
R- Nej vi har inte haft, sen 2015 och idag så har vi nog bara haft ett par planer som har 
varit antingen ute på samråd eller som antagits, eller i gransknings/utställningsskede, så vi 
har inte märkt av något så konkret.  
 
I- Skulle granskningsprocessen, samråd och granskning kunna göras på något annat sätt? 
 
R- Nej, samråd, granskning och antagande är ju heligt för planinstrumentet och så länge 
alla följer deras uppgifter och uppdrag och inkommer med yttrandena i tid, det är 
egentligen bara länsstyrelsen som brukar slarva lite med det, så är det fullgott. Jag tycker att 
det fungerar bra.  
 
I- Då går vi över till grundkarta och fastighetsförteckning. Hur ser du på kvaliteten på 
grundkartor som ska vara underlaget till detaljplaner? 
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R- Ja det är ju lite av ett problem, som jag sa då vi har mycket otydligheter gällande gränser 
och i de här fiskelägena så är det mer regel än undantag att själva grundkartan inte, vi tar 
fram en grundkarta och sen reviderar vi den nästan konstant. Efter att vi fått grundkartan 
ser vi saker, inför aktualiseringen, samråd och antagande är det inte bara att sätta ett nytt 
datum på kartan utan det är oftast ganska mycket som behöver kompletteras och vidare 
utredas. Nu har vi flera planer där vi kan se att det är osäkra gränser där det är nödvändigt 
med fastighetsbestämning men eftersom kommunen inte tar initiativ eftersom det sällan är 
så att de gränserna påverkar planernas genomförande annat än för fastighetsägaren i dess 
egenintresse, men det är ändå frågor som hela tiden uppkommer och som vi måste hantera. 
Så att det är svårt, grundkartor är svårt. Fastighetsförteckningen är inget större problem 
men just vad grundkartan ska innehålla och hur vi ska specificera vad vi vill ha i den det 
fluktuerar ganska mycket beroende på vad det är för typ av fråga som ska prövas i plan.  
 
I- Men som sagt ni beställer kartor? 
 
R- Ja från en konsult.   
 
I När ni beställer, är ni nöjda med deras material som levereras? 
 
R- Ja och nej. Ibland saknas det saker som vi redan har efterfrågat men det kan vara, vi har 
haft planer där det saknats berg men då kan det vara så att de ligger inte kanske inom, vi 
kanske inte ska göra någon exploatering på det berget men vetskapen av berget i ett 
landskap, i en gestaltning kan ju vara nödvändigt att veta att det finns där, det kan vara 
sådana saker, grundläggande saker som saknas. Sen vet ju också vi att det är svårt här ute, 
för att om det är något som är värt pengar här ute, så är det vattenlinjer och bryggans vara 
eller icke-vara och när vi här lägger kvartersmark på kaj, alltså hårdgjord yta men inte på 
brygga så är det ju på millimeternivå alltså av intresse, att vi har grundkartor, för det är 
utifrån de som vi lägger kvartersmark kontra vattenområden med brygga så det är ofta det 
dyker upp den typen av problematik i våra fiskelägen då specifikt, så det kan vara sådant då 
att det ställer ganska höga krav på grundkartans noggrannhet då.  
 
I- Ja precis då ställer ni höga krav då och ni är oftast nöjda men det kan variera.  
 
R- Ja i slutändan blir man ju nöjd men det är som jag sa då, det är en evolutionärt 
framtagande av en grundkarta, om en detaljplan tar fem år så verkar det också som att det 
tar fem år att göra en grundkarta till antagandet som faktiskt stämmer då. 
 
I- Arbetar ni i en aktuell grundkarta ifrån start? 
 
R- Det är det första vi gör att beställa en grundkarta och eftersom vi själva inte alltid vet var 
problemen finns och det vet ju oftast inte mätingenjören heller så den första grundkarta få 
ju användas som skissmaterial mer och sen vid aktualiseringen inför samråd om det nu sker 
ett halvår efter har man ju hunnit identifiera många av de problem och fallhåll som kanske 
har funnits i det första utkastet. 
 
I- Upplever du ofta att det är fel på grundkarta? 
 
R- Småfel. 
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I- Vanligt förekommande eller ofta? 
 
R- Det är nog ofta förekommande. Nu gör vi ju inte bara detaljplaner, det är ju bara för att 
jag jobbar med de fruktansvärt krångliga sakerna men bygger vi tio hus på en åker 
någonstans då är det ju inget problem, det är ju inte så konstigt att mäta ut det men i en 
befintlig miljö så är det ofta fel.  
 
I- Och gällande fastighetsförteckningen, hur upplever du kvaliteten där, är det ofta fel där 
också? 
 
R- Nej, det stämmer oftast, det är inga konstigheter. Där är nog mer problemet, det är ju 
väldigt tätt här, en tomt är oftast inte större än 75 kvadratmeter så det är ju väldigt många 
sakägare i en plan det kan vara hundra inom och sen grannar femtio till och de byter ju 
ägare konstans de här husen och uppdateringen, det är ju inte fastighetsförteckningens fel 
utan det är mer att folk är långsamma med sina lagfarter, så där kan vara lite problem då.  
 
I- Har du något exempel på när det gått snett på grund utav bristfälliga material, gällande 
grundkarta? 
 
R- Vi kan ha det här exemplet då där det har varit otydligheter med vattenområde kontra 
kvartersmark beroende på kaj och brygga, det är ju en definition som vi folk som kommer 
här härifrån de förstår ju definitionen litegrann men för en lantmätare som inte förstår 
vikten av det här så kan vi inte nog poängtera hur viktigt det är och det blir alltid lite småfel 
här och där och det kan vara sådana frågor som en plan tar tokstopp och överklagas så 
högt upp det bara går över en liten fråga som vart en gräns går som egentligen inte är en 
planfråga mer än att en enskild sakägare kan känna sig oförrätt, så det kan vara sådana saker 
då.  
 
I- Är det något övrigt du vill tillägga om allt, planprocessen, granskningen, grundkarta, 
fastighetsförteckningen? 
 
R- Nej, man kan ju säga att vi tycker nog generellt, att konsulten i vårt fall har blivit bättre 
att göra med, jag tror att många kommuner är nog inte medvetna om att en grundkarta kan 
innehålla väldigt mycket olika saker och att det är något som ligger på vårt ansvar att 
specificera och där kan man väl tycka att det kanske vore bättre, det borde finnas bättre 
information om vad, för det första att det är kommunen som har någon typ av ansvar att 
specificera grundkartans innehåll men också tycker jag att det borde finnas någon typ av 
allmänna råd från Boverket eller Lantmäteriet om vad det är vi som kommuner bör, det 
finns ju i PBL vad en grundkarta minst ska innehålla men det finns ju väldigt mycket saker, 
ibland känns det som att vi uppfinner hjulet på nytt gång på gång lite grann tycka, det är väl 
det då.  
 
I- Beställer ni fastighetsförteckningen också? 
 
R- Ja via en konsult, de tar väl den från (Lantmäteriets) fastighetsregistret misstänker jag. 
Där kan ju vara en sak att de ibland, den enda bristen som finns det är ytterligare en sak 
som kanske inte är fastighetsregistrets eller Lantmäteriets fel men det finns ju en hel del 
servitut och sådant som kanske inte är registrerade som vi hela tiden blir tvungna att få in i 
yttrandeform från den part som har servitut på någon annan fastighet eller kommunens 
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som vi kanske inte är medvetna om för det kanske är servitut som är 60 år gammalt men 
det har aldrig skrivits in, men det är fortfarande inte handlingens fel, 
fastighetsförteckningens fel utan det är mer att det är lite otydligt, kanske vore bättre ibland 
om det fanns någon typ av uppenbart tvång till att registrera alla typer servitut, jag vet 
faktiskt inte om det är ett lagkrav, tror inte det, annars borde det inte se ut såhär, man blir 
förvånad ibland vad folk hittar i sina gamla pärmar, gamla servitut som inte är registrerade.  
 
Intervju slut 
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F. Respondent 3 
I= Intervjuare 
R= Respondent 
 
I- Vad har du för yrkesroll på kommunen?  
 
R- Jag är planarkitekt 
 
I- Vilka är dina uppgifter? 
 
R- Ta fram förslag på detaljplaner, presentera de inför nämnden, det kan också vara andra 
projekt som att skriva yttrande, från förvaltningen som nämnden beslutar men hittills 
detaljplaner.  
 
I- Vilken utbildning har du?  
 
R- Jag är byggnadsarkitekt.  
 
I- Hur länge har du jobbat med detaljplanering? 
 
R- Ett år ungefär.  
 
I- Hur stor del av din arbetstid är detta? 
 
R- 100 Procent.  
 
I- Sen om vi går över till granskningen, vet du vad Lantmäteriet har i uppdrag att granska 
enligt plan- och bygglagen? 
 
R- Nja, genomförandefrågor till exempel, när det gäller detaljplaner, när det gäller annat så 
vet jag inte riktigt.  
 
I- När Lantmäteriet har lämnat sitt yttrande, tar ni till er det? 
 
R- Ja 
 
I- Har ni en god dialog på Lantmäteriet. 
 
R- Ja 
 
I- Både under och innan? 
 
R- Ja  
 
I- Förutom det som Lantmäteriet ska granska enligt plan-och bygglagen, är det övrigt som 
de skulle kunna granska tycker du? 
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R- Nej det vet jag inte, det beror på vad det är för frågor som kommer upp men vad gäller 
fastighetsbildningar och sådant, jag vet inte.  
 
I- Tycker du att det förekommer några brister i granskningen?  
 
R- Nej 
 
I - Är det något som påpekas ofta i granskningen?  
 
R- Det kan jag egentligen inte svara på för jag har bara haft en detaljplan som har varit på 
granskning hittills men nej så det vet jag inte om något återkommer.  
 
I- Kan du ge något exempel på något som påpekades där? 
 
R- I det här fallet var det mer misstag eller småsaker som att en mening med bestämmelsen 
g stod kvar i planbeskrivningen när det inte fanns kvar i plankartan. Texten om 
genomförandetid som jag vet att jag hade skrivit på plankartan hade försvunnit (på 
plankartan) och det påpekade de, några småsaker.  
 
I- Du har ju inte varit här så länge men vet du från dina kollegor kanske om de märkt 
någon skillnad, för det har ju Kommit nya regler från och med 1 januari 2015, Lantmäteriet 
ska granska genomförbarheten och allt, vet du om de har märkt någon skillnad? 
 
R- Det är inget vi har diskuterat, jag började ju här efter 1 januari 2015 så att nej vi har inte 
pratat om det har blivit några skillnader.  
 
I- Skulle granskningsprocessen, inkluderat samråd och granskning, kunna göras på något 
annat sätt? 
 
R- Mellan Lantmäteriet och oss eller? Nej, vi sitter ju på samma förvaltning så vi har ett 
ganska nära samarbete, så nej.  
 
I- Det fungerar som det gör? 
 
R- Ja det tycker jag, vi hjälps åt. 
 
I- Då går vi vidare på grundkarta och fastighetsförteckning. Hur ser du på kvaliteten på 
grundkartor som ska vara underlag till detaljplaner? 
 
R- Jag vet inte, jag har ingenting att klaga på, på de grundkartor vi får.  
 
I- Samma med fastighetsförteckningen, hur ser du på kvaliteten där? 
 
R- Det är ju viktiga att de är rätt, det utgår jag från att det är, jag har aldrig fått någon 
uppfattning om något annat.  
 
I- Du antar att de är 100 procent? 
 
R- Ja. 
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I- Gör ni grundkartor själva eller beställer ni? 
 
R- Vi har ju kartavdelningen som gör kartorna, så det är inom förvaltningen. 
 
I- Så det är inte från någon konsult?  
 
R- Nej 
 
I- Och ni är nöjda med materialet ni får? 
 
R- Ja, just eftersom de sitter här kan vi alltid diskutera vilken detaljering vi vill ha. 
 
I- Det har aldrig blivit några missar eller så? 
 
R- Inte vad jag känner till, jag har inte varit med om det.  
 
I- Ställer ni några krav på kvaliteten eller när ni beställer från kartavdelningen? 
 
R- Ja, till exempel kan det handla om vad som ska vara med. Exempelvis att i den här 
planen är det viktigt att ha med träd som står i det här området, i andra planer kanske inte 
det är viktigt. Sen vilken detaljeringsgrad på kanske omkringliggande byggnader, behöver vi 
ha med skärmtak på de, alltså att man kan komma överens om vad som är viktigt i just det 
här fallet.  
 
I- Gällande grundkarta, arbetar ni i en aktuell grundkarta ifrån start när ni gör detaljplaner? 
 
R- Ja det gör vi.  
 
I- Det är oftast inte fel på grundkarta eller fastighetsförteckning, det är rätt alltihop? 
 
R- Jag har aldrig varit med om att det har varit fel.  
 
I- Har du något exempel på när det gått snett på grund av bristfälligt material från 
grundkarta eller fastighetsförteckning? 
 
R- Nej.  
 
I- Är det något övrigt du vill tillägga? 
 
R- Nej, inte som jag kommer på.  
 
Intervju slut 
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G. Respondent 4 
I = Intervjuare 
R= Respondent 
 
I-Vi har några inledande frågor. Vilken yrkesroll har du på kommunen? 
 
R- Jag är planchef.  
 
I-Vilka uppgifter innebär det? 
 
R- Vi upprättar ju detaljplaner, det är den huvudsakliga sysslan, så jag är chef för  
plankontoret. 
 
I- Vilken utbildning har du? 
 
R- Min utbildning i grunden är civilingenjörsutbildning, väg- och vatten med inriktning 
samhällsplanering. 
 
I- Och hur länge har du jobbat med detaljplanering? 
 
R- Det var en värre fråga, det är nästan 40 år 
 
I- Hur stor del av arbetstiden är det, 100 procent eller? 
 
R- Ja alltså jag har gjort lite annat under årens gång men, jag har varit här i 15 år, både jobb 
som planarkitekt, stadsbyggnadschef och nu planchef så att jag har haft lite olika delar, men 
det är klart att under den delen som stadsbyggnadschef, chef för förvaltningen blir det ju 
mindre av planarbete kan man säga.  
 
I- Då går vi över till granskningen. Vet du vad Lantmäteriet har i uppgift att granska? 
 
R- Ja i stort sett eftersom vi har vårt kommunala Lantmäteri här så vet jag ju, vi går igenom 
emellanåt och så vidare, har till och med fått se deras checklistor, de granskar kanske ibland 
lite mer än vad vi tror att de normalt sett gör men så är det.  
 
I- När ni får yttranden, tar ni till er det som står? 
 
R- Ja men det är klart vi gör. Det innebär ju inte alltid att vi kanske tillgodoser det här men 
oftast så är det ju saker som har ett tydligt sakskäl som gör att kommer de med synpunkter 
så beror de på att de är bättre på att uttrycka vissa saker när det gäller fastighetsrättsliga 
frågor än vad vi är och då är det klart att vi tar till oss det. Sen kan vi ha lite olika 
uppfattningar i en del andra sammanhang och det rör säkert sådant som ni jobbar med.  
 
I- Men ni har en god dialog med Lantmäteriet? 
 
R- Ja men så är det, det är ju olika lagstiftningar men vi ser ju egentligen både KLM och vi 
ser egentligen bara fördelar med att vi sitter ihop, det underlättar även för de då i det här 
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med detaljplaner och kanske direkt kunna gå till handläggaren och fråga vad menar du 
egentligen eller någonting sånt där. 
 
I- Förutom det som står i plan- och bygglagen att de ska granska, är det något som du 
tycker att de borde granska?  
 
R- Alltså, de får ju sina direktiv ifrån Lantmäteriverket egentligen, vad de ska fokusera på, 
så det som har blivit tydligare med den senaste ändringen i PBL är väl att de ska fokusera 
på och vara tydligare med att granska genomförandebeskrivningar och att det framgår mer 
tydligt konsekvenserna för enskilda än vad man har gjort tidigare, jag tror vi har hanterat 
det på ungefär ett sådant sätt tidigare, det är bara att nu är det uttryckligen sagt att du ska 
kunna redovisa för en sakägare att de här konsekvenserna innebär det och vilka kostnader 
kan det handla om, det är väl kanske det som är mest tillspetsat då. Sen är det inte så att, i 
väldigt många detaljplaner så är inte konsekvensen av en detaljplan att det sker kanske vare 
sig en fastighetsreglering eller något annat för en enskild utan de är sakägare till det som 
händer och då är det ju mer vår fråga gentemot sakägarna och vi ska ju kunna tala om att 
det är ett trevåningshus här som blir 11, 5 meter högt och att de ska kunna förstå den 
delen, det har inte så mycket med fastighetsbildning att göra, mer än att vi ska samråda om 
detaljplaner.  
 
I- Förekommer det brister i granskningen? 
 
R- Ifrån deras sida menar du? Det kan det säkert göra de är ju olika handläggare och de 
delar faktiskt upp det på så att alla handläggarna de turnerar väl runt med vem som svarar 
med det ska ju inte jag svara på, jag granskar ju inte deras yttrande kan jag ju säga. 
 
I- Men det är inget som du upplever att det är något? 
 
R-Ibland kan det ju vara så att enstaka handläggare kanske skruvar lite och tycker att ni ska 
inte göra såhär och hävdar vissa saker som kanske man inte riktigt har stöd för det kan ju 
inträffa, lika väl som att man kan missa någonting. Men i stort sett, är det så att vi känner 
att nu tittar ni väl på saker som ni inte ska titta på eller vad menar ni egentligen här då får vi 
sätta oss ner och reda ut hur och varför.  
 
I- Kan du ge exempel på några saker som påpekas ofta? 
 
R- Ja, det skulle jag väl kunna gör, nu kommer ju en såndär fråga om huvudmannaskap 
upp, i 90 procent av planerna är det ju ändå kommunalt huvudmannaskap och det kanske 
är 98 procent också och så är vi ute i någon av de mindre tätorterna och det upprättas 
någon plan av en privat exploatör och då kommer man kanske in i 
huvudmannaskapsfrågan och de hävdar att ni ska inte göra enskilt huvudmannaskap om 
det normala är kommunalt eller så menar man på att vi har inte motiverat tillräckligt varför 
man gör det här. 
 
Andra handlar nog lite om x- gångstråk på kvartersmark, där vi är mer praktiskt lagda och 
tycker att vi får nog lösa det på det här sättet men Lantmäteriet ser det lite annorlunda att 
man vare sig inte kan eller ska.  Men det är typfrågor och det kan finnas något ytterligare 
men det är det jag tänker på.  
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I- Har du märkt någon skillnad på genomförbarheten sen de nya reglerna från 2015? 
 
R- Nej, det har jag inte gjort. 
 
I- Tycker du att granskningsprocessen från samråd till granskning skulle kunna göras på ett 
bättre eller annat sätt? 
 
R- Det är väl så här, vi samråder ju med länsstyrelsen och trafikverket och kommunala 
nämnder och så vidare och Lantmäteriet är ju en i samrådsprocessen, vi har ibland kommit 
överens om man har redaktionella synpunkter på en plankarta där det är någon beteckning 
som är otydlig eller den står inte på rätt ställe, de har rätt så skarpa ögon vill jag påstå, då 
behöver ju inte det stå i ett yttrande utan vid sidan om, för ett yttrande blir officiellt det ska 
diarieföras, det ska upp till nämnden om man hanterar det och sådana här redaktionella 
ändringar, de löser vi vid sidan om, men jag tycker vi löser det på ett bra sätt.  
 
I- Då kommer lite frågor om grundkarta och fastighetsförteckning. Hur ser du på 
kvaliteten på grundkarta och fastighetsförteckning som underlag? 
 
R- Ja, den är väl i stort sett bra, vi ser ju till att försöka hålla de kvalitetskraven där man 
säger att grundkartan ska inte vara äldre än si och så, fastighetsförteckningen ska väl vara 
någon månad eller så, annars är den väl kanske inte riktigt aktuell. Sen är det väl såhär när 
man pratar fastigheter så kan jag ju ta upp det här på datorn, det uppdateras ju med en 
veckas mellanrum i min dator kring fastighetsägare men då får jag aldrig upp några 
rättigheter och det är kanske där då som Lantmäteriet har sen stor uppgift att leta i 
rättigheterna och sen tror jag egentligen att de får ju jobba lite mer än vad vi tycker att vi 
har användning för. En rättighet kan ju vara på en stor fastighet och så lägger vi en liten 
plan där, så kan det finnas en rättighet som ligger två kilometer bort, för oss är det ju helt 
ointressant för själva detaljplanen men det ska de ju ha koll på vilka rättigheter det. Men jag 
vill väl påstå att jag inte ifrågasätter deras fastighetsförteckningar, ibland så gör vi så att vi 
kan sätta oss ned innan fastighetsförteckningen görs, så att vi ungefär har samma bild över 
vilka som är sakägare. Principen, det är ju alla inom planens gränser och sen är det de som 
gränsar precis intill men går det en gata emellan ska vi ta de som är på andra sida, ja vi 
bruka nog göra det och så finns det några på den andra, ska de vara med eller inte, lite 
sådant resonemang för vi.  
 
Grundkartan ansvarar ju inte Lantmäteriet för utan det är ju vår kartavdelning som gör den 
och det kan finnas brister i den ibland det är ju så, flygningen kan vara gjord för ett par år 
sedan, har det skett uppdateringar under hand, de går ju ut och tittar på platsen om det har 
hänt något men det är klart att man kan missa ett förråd eller något sådant, det kanske inte 
är jätteviktigt, en flygning. Detta är ett lite kul exempel, flygningar som varit gjord som har 
fått in stora stenhögar eller ett jättelikt snöupplag och det ser ut som ett berg på grundkartan 
och går man inte ut i fält och tittar förstår man ju inte det då, men vad jag förstår att du 
tänker på det är ju kanske fastighetsgränserna, för de har ju olika noggrannhet och det tycker 
jag nog att de ändå är ganska duktiga på att tala om och där kommer ju Lantmäteriet in också 
för att det innebär ju ibland att det ska göras fastighetsbestämningar och sådant där om det 
är allt för onoggrant, det finns ju exempel ute på landsbygden där det kan vara 20 meter fel 
och vi som tittar på kartan tror ju på kartan men vi behöver få den biten till oss då naturligtvis 
så observera nu att det är inte säkert att den här gränsen är rätt och då får de göra sina 
utredningar. Det tror jag har blivit mycket mer noggrant under den senaste tioårsperioden.  
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I- Arbetar ni i en aktuell grundkarta från start? 
 
R- Nej, oftast inte, det beror på vad du menar med en aktuell grundkarta, vi har ju 
primärkartan i databasen och det är klart att om vi börjar här och kanske ska skissa lite på 
en plan, göra en planavgränsning och så vidare så ber vi ju bara att få ett arbetsexemplar 
sen när vi kommit lite längre så beställer vi en uppdatering utav grundkartan eller en riktig 
grundkarta.  
 
I- Upplever du ofta att det är fel på grundkartan eller fastighetsförteckningen? 
 
R- Det var som jag sa grundkartan kan nog ibland vara något fel beroende på att det är 
ändå det mänskliga ögat som är ute i fält och ska göra en bedömning, har det tillkommit 
någonting eller har det försvunnit någonting och det kan ibland vara lite svårt att hitta 
allting. Det är inte stora saker utan då menar jag kanske att det är något skjul någonstans 
som antingen finns med på kartan och inte borde vara där eller så är det något som har 
byggt och som kanske borde ha lagts in eller borde mätt ut det. De stora sakerna handlar 
egentligen om det här med gränser, det är betydligt viktigare än om byggnaden är exakt 
utgiven, oftast är det ju små förrådsbyggnader, friggebodar och sådant kanske som man 
missar då, ligger kvar någon kanske från en grundkarta en gammal mur eller någonting och 
sen när man är ute och tittar på platsen så har man tagit bort den där muren och då finns 
den ändå med i grundkartan. Ser vi det så säger vi ju till. 
 
I- Samma med fastighetsförteckningen? 
 
R- Nej jag kan inte påstå att jag kan se det och det beror väl kanske på att man använder 
den egentligen bara för att, när vi gör utskick i samråd eller granskning och vi ser till att 
skicka till de fastighetsägare som det gäller, men vi gör en bedömning då, är den relevant, 
det kan ju vara det här med rättigheter som ligger någonstans jättelångt bort, det finns 
jättemycket rättigheter som kanske tillhör ett stort företag, de samråder vi ju många gånger 
med ändå, man ska inte bara skicka material rent slentrianmässigt för det innebär en 
arbetsinsats någon annan stans hos mottagaren då som kanske är helt onödig. Men annars 
har jag ingen, de kan ju sina saker bättre än vad jag kan deras så jag har ingen anledning att 
betvivla det som står där.  
 
I- Har du något exempel på när det gått snett på grund utav bristfälligt material? 
 
R- Man kan säkert göra missar, vi har säkert gjort någon gång någon miss exempelvis 
mellan, och det kan ju de också göra om vi säger att en detaljplan ser ut såhär (visar 
detaljplan) vid samrådet med den avgränsningen och så visar det sig att till granskningen så 
har vi lagt till en bit här, då kan det vara så att vi ber att får en uppdatering av grundkartan 
utan att skicka med den nya gränsen eller om omvänt om de inte tänker på at läsa den på 
det sättet, mänskliga misstag sker ju och man kan missa, vi kan ju missa utskick rent 
slarvmässigt att man inte har skickat till den sakägaren som stod där även om vi försöker ha 
goda rutiner, det är den typen av misstag, sen kan det ske andra men det är inte kopplat 
kanske till oss eller Lantmäteriet, att någon sätter ut en byggnad på fel plats.  
 
I- Är det något övrigt du vill tillägga om grundkartor eller annat? 
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R- Jag kan ju säga någonting som skulle kunna bli ett misstag är om vi inte riktigt är 
observanta på aktualiteten på fastighetförteckning och det byter ägare under själva 
planprocessen, det finns naturligtvis exempel på, och ibland så släpar ju, inte registreringen, 
men ett markförvärv eller ett köp av en fastighet blir ju inte lagfaret, lagfarten kommer ju 
betydligt senare, där kan bli felaktigheter och jag vet inte riktigt om vi kan anses som att vi 
har varit försumliga, det tror jag knappast men det gäller ändå att se till att materialet vi har 
är så uppdaterat som det överhuvudtaget kan vara.  
 
I- Är det något mer övrigt du vill tillägga? 
 
R- Jag brukar tillägga det att vi har väldigt bra samarbete med vårt Lantmäteri och vi är 
väldigt nöjda med att vi har dem i huset, det är mycket svårare för de mindre kommunerna 
som inte har ett kommunalt Lantmäteri. 
 
I- Så du ser det som en stor fördel? 
 
R- Det är en jättestor fördel. Tror också att det kommunala Lantmäteriet har en större  
förståelse för det kommunala processerna även om de har en egen lagstiftning och kan 
fatta sina beslut utan att kanske gå till vår nämnd, för det behöver de inte, de ska samråda i 
vissa fall och när de vid något enstaka fall så ska de ha någon form av sanktion ifrån 
nämnden men annars så har de ju sin egen lagstiftning och sköter det men de förstår ju 
samtidigt hur vi jobbar här, vi tillhör ju samma förvaltning så sett så organisatoriskt men 
sen har de ju sin myndighetsroll utifrån Lantmäteriverkets direktiv egentligen, det är på det 
sättet de sköter sin verksamhet. Men som sagt vi är positiva till varandra.  
 
Intervju slut 
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H. Respondent 5 
I = Intervjuare 
R= Respondent 
 
I- Vi börjar med lite inledande frågor. Hur länge har du jobbat med plangranskning? 
 
R- Det har varit i väldigt många år, jag har gjort sex år här och sen 15 år på min förra 
arbetsplats. 
 
I- Hur stor del av arbetstiden har bestått utav granskning? 
 
R- Det är svårt att bedöma, vi får in väldigt många och vi delar upp dem mellan oss 
handläggare. Vi försöker att samma handläggare följer hela processen i ett planärende, från 
fastighetsförteckning till yttrande, till fastighetsbildning och registrering. Jag har kanske en 
eller två i månaden, det beror på hur mycket planer det är och vi är fem handläggare som 
plangranskning med mera fördelas mellan. 
 
I- Hur många planer har du granskat? 
 
R- Det kan jag inte svara på.  
 
I- Är det mer än 20 tror du? 
 
R- Ja, det är klart  
 
I- Efter 1 januari 2015, hur många planer har du granskat då? 
 
R- Jag kanske gör en i månaden eller en varannan så, sex eller sju stycket.  
 
I- Tror du att det är skillnad på att granska sin egen kommun där du ingår i teamet, 
samhällsplanering jämfört med att jobba på ett statligt lantmäteri? 
 
R- Ja det tror jag absolut  
 
I- Skulle du vilja utveckla det? 
 
R- Ja det är ju kopplat till att när jag granskar en plan och ser redaktionella fel så behöver 
jag inte sätta det på pränt utan då går jag in och pratar med planförfattaren. Sådant som är 
viktigt och som vi vill få lyft i planprocessen dokumenteras i ett skriftligt yttrande, annat 
kan vi resonera med planförfattaren om. Plus att man kan prata med planförfattaren om 
det är någonting man inte förstår, det är ju väldigt lätt att bara gå några dörrar bort. Så 
samverkan är ju toppen här.  
 
I- Så det är en god dialog med kommunen genom hela processen? 
 
R- Ja det är det. Vi jobbar hela tiden på att få komma in tidigt i planprocessen för det 
tycker vi är viktigt.  
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I- Om vi går vidare till granskningen. Används mallen som ni har? 
 
R- Den används, den är ett jättebra stöd.  
 
I- Följs den ordagrant eller lite ur minnet och sen kollar? 
 
R- Det var en samvetsfråga men jag tycker faktiskt att även om jag har hållit på några år att 
den är ett väldigt bra stöd, så jag vill tro att jag använder den ofta, så att man inte tappar 
något på vägen.  
 
I- Är mallen enkel att följa? 
 
R- Ja 
 
I- Är det något mer i granskningen som du skulle vilja ta med förutom det som står i 
mallen? 
 
R- Nej det finns ju alla delar där, både för fastighetsförteckning, grundkartan och själva 
planen, granskningen kan bli väldigt omfattande. Det är viktigt med återkoppling till 
kollegor även när det gäller grundkartan. Fastighetsförteckningen har vi i regel gjort själva. 
Vi måste se att man får överrensstämmelse med fastighetsförteckningen och grundkartan. 
Informationen om fastigheter och rättigheter ska, så långt det är möjligt återfinnas i båda 
dokumenten, det är något som vi jobbar med hela tiden.  
 
I- Kan du ge exempel på de vanligaste bristerna som du brukar uppmärksamma? 
 
R- Det som vi tittar mycket på och som vi har mycket diskussioner om, är det här med 
kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. Vanligast är kommunalt huvudmannaskap. En 
privat exploatör kanske vill få enskilt huvudmannaskap? Enligt PBL ska goda skäl finnas 
för ett enskilt huvudmannaskap. Det kanske blir fler privata exploatörer när exploatering 
sker utanför stadskärnan där kommunen inte är fastighetsägare. Ett mindre planområde på 
landsbygden kan kanske vara ett sätt för markägaren att ”förädla” en del av sin fastighet. 
 
I- Hur ofta förekommer denna brist, är det varje detaljplan? 
 
R- Nej inte ofta. Om planförfattaren, i dialog med uppdragsgivaren, väljer enskilt 
huvudmannaskap kan vi framföra våra synpunkter. Sedan får planförfattaren att bemöta 
våra synpunkter. 
 
I- Har du något mer exempel på en vanligt förekommande brist? 
 
R- X-områden inom kvartersmark det är något som vi inte vill se som planbestämmelse. X-
områden är en relativt vanlig bestämmelse för att ge kommunen åtkomst till kvartersmark 
för till exempel gångtrafik och cykelbanor men det är ingen bra lösning. Har även sett x-
områden och g-områden inom samma område, dubbla rättigheter. X är kanske inte 
lokaliserat. Här tycker vi att man ska ta ställning till lokalisering och vem som ska äga och 
förvalta marken. 
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I – Jämfört med de nya reglerna i PBL ser du någon skillnad hur granskningen sker innan 
och efter de nya reglerna? Hur du jobbar? 
 
R – Nej inte så mycket utan att de har nya benämningar på ”planstegen”. Vi har ju 
egentligen samma granskningsschema som vi följer men nya handledningar för granskning 
håller på att arbetas fram.  Enligt nya PBL ska vi vara rådgivande till bland annat 
exploateringsavtal.  Sådan rådgivning har vi inte gett, vi behöver mer utbildning på det. 
Många pågående planer gäller enligt äldre PBL. Det är viktigt när man granskar en plan att 
man vet vilken PBL-lagstiftning det är som gäller. Vi har inte så många än som har kommit 
in på den nya PBL om det är så du menar? 
 
I – Om vi går vidare på grundkarta och fastighetförteckning. Hur mycket fokus läggs på 
grundkarta och fastighetsförteckningen vid granskningen? 
 
R – Grundkartan tittar vi också på enligt granskningsschemat men där kanske vi inte 
skriver så mycket utan vi informerar vår kartavdelning och talar om vad det är vi ser. Sen är 
det vi som gör fastighetsförteckningen och där har vi ha ett nära samarbete med vår 
kartavdelning som bara sitter några dörrar bort så att vi under arbetets gång tillsammans ser 
till att grundkarta och fastighetsförteckningen synkroniserar med varandra. Nu det sista har 
vi diskuterat bland annat att då vi har med till avtalsservitut i fastighetsförteckningen, som 
kan lokaliseras, ska servitutet med i grundkartan. De kan ibland vara lokaliserade genom 
bilagor i själva avtalet men finns ju inte i den digitala registerkartan och då får vi se till att 
dem lokaliserade avtalsservituten återfinns i grundkartan. Så det är en dialog vi måste ha 
och sen när vi kommer mer ut på landsbygden så är det kanske inte fullständigt utrett med 
samfälligheter och servitut och det är också någonting som måste göras och se till att de 
kommer in i digitala registerkartan. Sen måste man beakta kvalitén på gränserna i 
grundkartan det är jätteviktigt för de kan vara väldigt skiftande. Plangränser som utgår från 
fastighetsgränser med dålig noggrannhet, kan det få konsekvenser som till exempel att det 
inte går att bilda lämpliga nya fastigheter. Jag har inte sett något sådant exempel här men 
jag vet att det dök upp på en tidigare arbetsplats där en kvartersgräns hade lagts mot en 
lagaskiftesgräns och det visade sig att det var en samfällighet som inte var med i 
grundkartan. 
 
I - Kan du tycka att det är olämpligt att ni granskar ert eget material (grundkarta och 
fastighetsförteckning)? 
 
R- Nej det tycker jag inte, det som man ska tänka på är väl att man har någon annan kollega 
som gör en granskning för man kan ju bli blind för sina egna fel. I förrättningarna granskar 
vi varandra. Det är något som vi skulle kunna jobba på mera men vi har ju checklista som 
vi arbetar utefter och som är en form av kvalitetssäkring. 
 
I- Hur upplever du att kvaliteten är på grundkartorna? 
 
R- Jag tycker den är bra. För det är ju så här att vi har uppgift om lägesnoggrannhet i 
registerkartan och den följer ju med som en legend när man levererar grundkartan till 
planförfattaren. Men sen är ju nästa fråga då hur planförfattaren tar emot de här 
uppgifterna. Ser man att det är dålig noggrannhet? Så nu har vi börjat införa så snart vi vet 
planområdets gräns så gör vi en enklare översiktlig utredning där vi talar om att här är en 
lagaskiftesgräns eller att här är en modern koordinatsatt gräns och det gör vi utan att ta 
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betalt. Vi skriver också att det inte är fullständigt utrett vad gäller samfälligheter och 
rättigheter, den informationen får planförfattaren och då hoppas vi att de ger 
informationen vidare till den som beställt grundkartan. Det kan generera att vi får ett 
uppdrag att utreda fullständigheten på samfälligheter och rättigheter. Det kan också leda till 
att vi gör en fördjupad utredning på lägesnoggrannhet eller en fastighetsbestämning för att 
man vill veta exakt vart en gräns går. Då får man mycket bättre resultat på planen. Så har 
det faktiskt varit i ett par fall här nu, där vi gör fastighetsbestämningar under pågående 
planarbete. När väl planen är klar då vill man ju att fastighetsbildning ska gå snabbt, då vill 
man ju inte börja göra fastighetsbestämningar och utredningar på samfälligheter och 
rättigheter.  
 
I- För några år fanns ett behörighetskrav för att få göra grundkarta, vilket inte finns längre. 
Jag tror ju att alla här är utbildade men var det bättre kvalitet förr när kravet fanns? 
 
R- Jag märker ingen skillnad och det är precis som du säger vi har ju den här kunskapen här 
så att det är liksom inget problem utan det är nog kanske problem på en kommun där man 
inte har en egen kommunal myndighet, jag vet inte alls hur man löser det där, vem som 
ordnar förteckningen och grundkartor, hur det går till men jag kan bara beskriva vår 
situation.  
 
I- Borde kravet på behörighet införas igen?  
 
R- Det skulle kunna bli en rättsförlust eller någonting om man inte har ordning på det 
fastighetsrättsliga, så ja kanske.  
 
I- Upplever du ofta att det finns brister på grundkartan eller fastighetsförteckningen? 
 
R- Ja, det är det som jag sa, vi har en väldigt tät dialog där och vi följer de här schemana 
men visst finns det småsaker. Sen kan jag tycka i vårt fall att själva programvaran man gör 
grundkartorna i saknar en del funktioner. Till exempel en bra teckenförklaring som täcker 
in allt som finns på grundkartan, men det beror ju på vad man som kommun har valt att ha 
för tekniskt stöd för grundkartor.  
 
I- Finns det allvarligare brister? 
 
R- Om man inte har koll på kvalitet och lägesnoggrannhet då kan det bli allvarliga brister 
men det är ju det vi försöker fånga på ett väldigt tidigt stadie genom att informera 
planförfattaren om så här ser det ut med gränserna i det här området och ännu viktigare nu 
när man kommer utanför tätorterna. Där är det outrett och väldigt skiftande kvalitet.  
 
I-Har du läst på Insikten om det som står om grundkarta och fastighetsförteckning?  
 
R- Ja absolut.  Alla vi kommunala Lantmäterimyndigheter har ju tillgång till samma material 
som statliga Lantmäteriet så vi har ju samma utgångsmaterial i alla fall. 
 
I- Gällande fastighetsförteckningen, är ni på plats och ser så det stämmer, brukar ni bara 
sitta på kontoret eller åker ni ut om ni är osäkra? 
 
R- Vi sitter på kontoret.  
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I- Har du något exempel på när det har gått snett på grund utav dåligt material? 
 
R- Inte här men jag vet på min tidigare arbetsplats att där var det inte utrett med kvalitén 
på en skiftesgräns och inte fullständigt utredda samfälligheter, så där fick man knapra på 
kvartersmarken otroligt mycket, så där fick man kanske inte ut så mycket tomter som man 
ville.  Det är en sak som skulle kunna hända.  
 
I- Är det något övrigt du vill tillägga om granskningen eller grundkartan eller så? 
 
R- Någonting som man kan tänka på är med avtalsservituten att de kan ibland vara svåra 
att lokalisera och det beror ofta på att under någon period och det kanske är så fortfarande 
att inskrivningsmyndigheten eller fastighetsinskrivningen som det heter idag inte sparade 
kartbilagorna när de arkiverade sina handlingar. Sen när man har nyttjanderätter, det är ju 
sådant som dyker upp också, då är det inte alltid att det är så tydligt genom 
nyttjanderättshandlingarna vad som avses eller vem det är nyttjanderätt för. Det är en 
svårighet också när man kommer in på de här gamla avtalen och sådana saker att tolka det 
och det tror jag är något som fram igenom blir svårare och svårare, men nu kommer ju den 
här förnyelselagstiftningen som man ska titta på när man kanske kan generellt ta bort 
många avtal som är äldre femtio år och det kan ju underlätta sådana här arbeten. Vi måste 
ju ta ställning till allt fastighetsrättsligt i fastighetsregistret och fastighetsbildningsåtgärder 
på något sätt. Sen har man ju gemensamhetsanläggningar i fastighetsförteckningar och där 
kan man väl säga att där kan det vara brist i vem man ska kontakta för 
samfällighetsregistren är inte alltid så bra ajourhållna. Ajourhållningen sker genom 
föreningarna. 
 
Intervju slut 
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I. Respondent 6 
I = Intervjuare 
R= Respondent 
 
I – Då börjar vi med några inledande frågor. Hur länge har du jobbat med plangranskning? 
 
R- Jag har jobbat med plangranskning i två och ett halvt år. 
 
I- Och hur stor del av arbetstiden är det? 
 
R- Det är en väldigt lite del av arbetstiden, det är kanske fem procent, om ens det.  
 
I- Hur många planer har du granskat ungefär? 
 
R- Det har jag nog ingen siffra på men hittills i år har jag granskat tolv planer. Det har varit 
ovanligt mycket i år och vi har haft personal som har granskat planer vilka har slutat på 
Lantmäteriet. Därför har vi som granskar fått ta en större del av detaljplanerna. Tidigare så 
granskade jag bara planer från två kommuner men nu granskar jag i alla kommuner som 
det här kontoret har i sitt arbetsområde.  
 
I- Hur många planer är det efter 1 januari 2015? 
 
R- Gissar att det är 25 planer.  
 
I- Tidigare hade ni delat upp kommunerna mellan er, men inte längre? 
 
R- Ja precis, nu granskar vi detaljplaner i alla kommuner vilket är bra eftersom det ökar 
chansen att fler frågor blir belysta i granskningen. 
 
I- Märker du stor skillnad mellan kommunerna som du granskar? 
 
R- Ja de gör man. En stor skillnad är att små kommuner ibland använder konsulter för att 
ta fram detaljplaner. Därför kan man märka skillnader inom samma kommun om den är 
gjord av kommunen själv eller om den är framtagen av en konsult. Vid granskningen kan 
man även se att olika kommuner har olika tradition i hur de väljer att angripa 
problemställningar i detaljplanen. 
 
I- Har ni någon dialog med kommunerna under processen? 
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R- Normalt sett inte, någon enstaka gång har planhandläggaren på kommunen ringt och 
frågat men oftast är det efter att de har fått samrådssvaret och de har frågor på det som har 
framkommit.  
 
I- Vi har lite frågor om granskningsmallen. Följer du den ordagrant varje gång du granskar? 
 
R- Nej men alla de saker som står i den är saker som man kontrollerar. När man började 
granska planer var den ett viktigare stöd. 
 
I- Tycker du att den är enkel att följa? 
 
R- Ja det är en bra checklista på så sätt att man inte missar att titta på något i planen. Sen 
ger den inte så mycket information utan informationen får man sitta inne på själv eller söka 
på annat håll. 
 
I- Skulle du vilja utforma den på något annat sätt? 
 
R- Ja det kanske vore bra om den var utförligare speciellt för någon som är ny på att 
granska detaljplaner. Jag känner inget behov av det nu men det är klart att det kan finnas 
skäl att utveckla den. Det skulle kunna leda till att det blir likformigare 
granskningsutlåtanden från Lantmäteriet, idag tror jag olika granskare har olika frågor de 
väljer att fördjupa sig i. 
 
I- Är det något mer som du skulle vilja ta med i granskningen som ni inte ska granska nu? 
 
R- Nej, egentligen inte. Lantmäteriets uppgift är att granska den ur ett 
genomförandeperspektiv. När jag sätter mig och ska granska en detaljplan tänker jag inte 
att det är en granskning utan jag tänker på det som att jag fått in en ansökan om att 
genomföra planen. Jag tittar då på vad det finns det för problem och flaskhalsar för att 
kunna genomföra den. Det är de frågorna som Lantmäteriet är intresserade utav att det 
löses i planen. 
 
I- Kan du ge några exempel på de vanligaste bristerna som du uppmärksammar? 
 
R- Det är väldigt olika, vissa kommuner använder sig av x-områden på ett sätt som de 
kanske inte riktigt förstår innebörden av, det är ju en brist som vi påtalar. En del 
kommuner har senaste tiden valt att lägga ut vägar som kvartersmark istället för allmän 
platsmark. Tanken har troligt varit att få en mer flexibel detaljplan och det är väl ofta som 
det går att lösa men jag tror att kommunerna sällan inser konsekvenserna av det ur ett 
genomförandeperspektiv. Det kan bli komplikationer vad gäller ersättningsfrågor och 
liknande. Skulle det vara så att de kommer på kant med exploatören eller att det på något 
sätt säljs och ska exploateras av flera olika exploatörer så kan det bli ganska kostsamma 
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genomföranden av planen. Men det är ju saker som vi kan ha synpunkter på men där det 
kanske det är oklart om det är något egentligt fel. Men om vi tar upp frågan i granskningen 
kanske det kan fundera över konsekvenserna en gång till innan det antar detaljplanen 
alternativt i arbetet med framtida detaljplaner. 
 
I- Du har inget mer exempel? 
 
R- Det händer att kommunerna försöker styra fastighetsindelningen med bestämmelser 
som saknar lagstöd. Möjligheten kommunen har är att ta in bestämmelse om minsta 
fastighetsstorlek eller fastighetsindelande bestämmelser. Ibland utformar de istället 
bestämmelser som att avstyckning ska ske vinkelrätt mot höjdkurvor eller att området får 
avstyckas i högst fem fastigheter. Då är det bra att påpeka att de saknar lagstöd samt 
förtydliga vilka möjligheter de har att styra fastighetsindelningen. 
 
I- Finns det mer eller mindre allvarliga brister så att det går att klassificera dem? 
 
R- Det finns sådant där vi kan påtala en brist för att vi ser att det potentiellt kan bli ett 
onödigt dyr genomförande, ur fastighetsbildningshänseende, men att det inte är ett faktiskt 
fel. Då kan vi påpeka det i samrådet för att kommunen ska ha möjlighet att tänka över vilka 
konsekvenser det kan få. Sen finns det planbestämmelser som saknar lagstöd vilket är 
allvarligt eftersom de som tar fram detaljplanen bör veta vilket lagstöd de har för de 
regleringar de tar in i detaljplanen.  
 
I- Vad är det för skillnad på granskningen innan och efter de nya reglerna (2015) i PBL? 
 
R- Det är ingen större skillnad i nuläget. Vad jag vet har vi inte fått in någon förfrågan där 
kommun och exploatör vill att lantmäteriet ska granska exploateringsavtalet. Det känns 
otroligt att det skulle ske eftersom exploateringsavtalen ofta tecknas sent i planprocessen, 
precis innan antagande. Jag tror även att det är så att kommunen och exploatören vet vad 
som gäller angående avtalen och om de väljer att avvika från det så är det medvetet. Det 
finns då inget intresse av att Lantmäteriet ska titta på avtalen. 
 
I- Då går vi över till grundkarta och fastighetsförteckning. Hur mycket fokus läggs på 
grundkarta och fastighetsförteckning vid granskningen? 
 
R- Grundkartan, inte speciellt mycket. Jag brukar anmärka på om det saknas koordinatkryss 
och om grundkartan är svårläst. Ofta så är det liten skillnad på olika linjetyper i 
grundkartan, ibland anmärker man inte på det men om det skapar otydligheter kan man 
anmärka på det. Fastighetsförteckningarna tittar man väldigt översiktligt på, det kan vara 
om man vet att det är stor risk att det finns en outredd samfällighet, då kan man titta om de 
har tagit upp det men annars väldigt lite.  
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I- Hur upplever du att kvaliteten är på grundkartorna?  
 
R- Kvaliteten på det som är inmätt har vi svårt att ha några synpunkter på. Ibland är det 
tyvärr så att kommunen gör planen på en grundkarta där fastighetsgränser är oklara men 
utreder inte var fastighetsgränsernas faktiskt ligger innan de gör detaljplanen. Det innebär 
att när Lantmäteriet väl kommer ut på plats för att genomföra fastighetsbildning så kan 
fastighetsgränsen ligga flera meter fel. Det kan inbära stora problem då delar av 
kvartersmarken kan ligga inom en fastighet som var tänkt ligga utanför detaljplan. De kan 
då bli problem med bestämmelser om minsta fastighetsstorlek och att mark måste lösas in. 
Men vi tittar inte så mycket på det under granskningen. 
 
I- Förr så fanns det ett krav på behörighet för de som skulle göra grundkartan, tror du att 
det var bättre kvalitet då? 
 
R- Under de åren som jag har granskat detaljplaner så har jag inte märkt någon skillnad, sen 
så genomför man ju en del äldre detaljplaner. Nej jag vågar nog inte svara på det om det var 
bättre kvalitet förr. 
 
I- Men tycker du att kravet borde återinföras? 
 
R- Avseende grundkartan så ser inte jag något behov av det egentligen. Det känns som att 
vid detaljplaneläggningen så, för vår del så handlar det mer om att lokalisera sig, så nej det 
ser jag nog inget behov av. 
 
I- Har du läst det som står på Insikten på Lantmäteriet om grundkarta och 
fastighetsförteckning. 
 
R- Ja det har jag gjort. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det står nu men det ska ju vara 
enligt Handboken i mät- och kartfrågor (HMK), vilket oftast står på grundkartorna. Jag 
kollade på det i början men kollar inte så noga på det längre. 
 
I- Gällande fastighetsförteckningen, är ni ute på plats och ser om det stämmer? 
 
R- Nej. Vi har inte speciellt mycket tid att granska detaljplaner och det enda vi tittar på då 
är egentligen genomförandefrågor, om vi får en ansökan att genomföra den här planen, var 
kommer det att bli problem, vad är det som gör att vi inte kan genomföra den här planen, 
varför kommer de inte kunna bilda de fastigheter och tillfarter som de tänkt sig med mera. 
 
I- Tror du att kommunerna i stort känner till att det kan finnas brister i grundkartan eller 
fastighetsförteckningen? 
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R- Ja det tror jag att kommunerna känner till, sen om alltid de på kommunen som tar fram 
detaljplaner känner till hur stora brister det kan vara är jag tveksam till. Särskilt när de 
detaljplanelägger på landsbygd eller längre ut från stadskärnan med gamla 
lagaskiftesgränser. Då tror jag inte att de inser att det kan handla om flera meter. Där hade 
nog kommunen tjänat på att åka ut och göra inmätningsarbete eller beställa 
fastighetsbestämningar av Lantmäteriet innan de tar fram detaljplanen.  

 
I- Har du något exempel på när det har gått snett på grund utav bristfälligt material? 
 
R- Om man tittar på de planer jag granskar så är det sällan jag som genomför just den 
planen därför har jag väl inget exempel på när jag har granskat en plan och sedan fått 
den på mitt bord. Det dock inte ovanligt att man måste göra en fastighetsbestämning 
då planen ska genomföras och att det inte alltid överensstämmer med grundkartan och 
det kan innebära att fastighetsägare har behov av att ta annans mark i anspråk för att få 
till byggrätter. Samtidigt så har grannen i värsta fall inte blivit hörd som sakägare i 
planarbetet, eftersom att man inte trodde att det var så att fastigheten omfattades av 
detaljplanen. Oftast blir det väl ändå hörda som grannar. 
 
I- Är det något övrigt du vill tillägga om grundkartan eller granskningen? 
 
R- Det skulle nog kunna finnas positiva effekter av att Lantmäteriet blev inkopplade 
tidigare i planprocessen men tyvärr så är det som med allting annat en kostnadsfråga. 
Lantmäteriet måste ta betalt för allt vi gör och jag tror att de flesta kommuner inte är 
beredda att betala för den tjänsten eller att det är för bökigt att betala för tjänsten så att 
man borde underlätta för det på något sätt. Eller att man genom anslag på något sätt 
kunde lösa det, det hade nog kunnat finnas fördelar med det även grundkartamässigt att 
ha insikt i var det kan finnas fallgropar och likande. 
 
Intervju slut  
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J. Respondent 7 
I = Intervjuare 
R= Respondent 
 
I- Då börjar vi med några inledande frågor. Vilken yrkesroll har du på kommunen? 
 
R- Planarkitekt 
 
I- Vilka uppgifter innebär det? 
 
R- Att göra detaljplaner i första hand. 
 
I- Vilken utbildning har du? 
 
R- Arkitekt.  
 
I- Hur länge har du jobbat med detaljplanering? 
 
R- Fyra år lite drygt. 
 
I- Är det 100 procent av arbetstiden då? 
 
R- Svårt att uppskatta men kanske 80 procent.  
 
I- Vi har lite frågor om granskningen. Vet du vad Lantmäteriet har i uppdrag att granska 
enligt PBL? 
 
R- Nej, alltså jag ser ju ungefär vad de går in på men jag vet inte hur deras uppdrag ser ut.  
 
I- När ni får yttranden från Lantmäteriet, tar ni till er vad som står? 
 
R- Ja det gör vi väl emellanåt i alla fall. Om inte annat så bemöter vi det. 
 
I- Har ni en god dialog med dem, under och efter samrådet och granskning? 
 
R- Det förekommer. Oftast är det väl inte så mycket dialog innan men det händer det 
också.  
 
I- Är de ni som ringer till dem och frågar eller?  
 
R- Ja det är det nog, jag tror inte att de har ringt hit någon gång vad jag kommer ihåg.  
 
I- Är det något som du tycker att de borde granska som de inte gör? 
 
R- Nej det har jag inte tänkt på.  
 
I- Tycker du att det förekommer brister i granskningen? 
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R- Nej, inte som jag kan komma på i alla fall. 
 
I- Är det något som påpekas ofta? 
 
R- Nej, det är slarvfel oftast som de påpekar och det är ju bra sen är det ju olika slarvfel 
från gång till gång.  
 
I- Kan du ge exempel på något? 
 
R- Nu senast hade jag glömt att sätta ut ett ”B” på bostadsmark till exempel, sådana saker 
även annat såklart det är inte bara det de påpekar.  
 
I- Men det är småfel om man säger så? 
 
R- Bland annat, inte enbart som sagt. Sen är det väl fastighetsreglering har de ofta 
synpunkter på också, att man ska förtydliga saker och ting. 
 
I- Har du märkt någon skillnad på genomförbarheten på detaljplaner mellan före och efter 
2015? 
 
R- Nej, det är så kort tid.  
 
I- Tycker du att granskningsprocessen, från samråd till granskning skulle kunna göras på 
något annat sätt? 
 
R- Nej inget revolutionerande i alla fall.  
 
I- Skulle du tycka att det var bra om ni hade en bättre dialog med Lantmäteriet från början? 
 
R- Nja, bättre dialog låter ju per definition som att det skulle bättre men det är inget som 
har känt något behov av.  
 
I- Så har vi lite frågor om grundkartor och fastighetsförteckning. Hur ser du på kvaliteten 
på grundkartor som ska vara underlag? 
 
R- Det är olika men de får vi ju från en konsult. Det varierar som sagt men det beror delvis 
på att det är kommunens eget fel, vi har inte varit så bra på att uppdatera primärkartan. 
 
I- Och fastighetsförteckningen?  
 
R- Ja det fungerar väl de också, det är konsulten som tar fram de med.  
 
I- Men är ni nöjda med det ni beställer? 
 
R- Från konsulten? Det är olika, ibland mindre nöjda. Generellt sett är vi ju nöjda kan man 
säga.  
 
I- Ställer ni något krav när ni beställer? 
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R- Kartorna ska helst vara i 2D brukar jag säga, exempelvis sen så vissa lager ska helst ingå 
och så vidare, vilket de inte alltid gör. Det är väl det som inte har fungerat så bra kanske, att 
det har saknats lager ibland. 
 
I- Kan du ge exempel på något lager som du tycker är viktigt? 
 
R- Byggnader, fastighetsgränser. 
 
I- När ni gör detaljplanen, arbetar ni i en aktuell karta ifrån start? 
 
R- Nej, inte från start, då tar jag det som finns som arbetsmaterial bara. Sen bytet vi ut den 
när det är dags att skicka ut en handling. Om det liksom inte är något där vi vet att det 
måste uppdateras som påverkar utformningen då får vi ordna det först såklart. 
 
I- Upplever du ofta att det är fel på grundkarta eller fastighetsförteckning? 
 
R- Inte fastighetsförteckningen, det är grundkartan som sagt som det kan vara något fel 
ibland men det kan väl bero på att den är dåligt uppdaterad sen gammalt också.  
 
I- Har du något exempel på när det gått snett på grund utav bristfälligt material. 
 
R- Det tror jag inte. Inte någonting som lett till problem, inte för mig i alla fall, inte som jag 
kommer på.  
 
I- Är det något som du vill tillägga om grundkarta eller något som du känner är ett 
problem? 
 
R- Nej, kommer inte på något speciellt.  
 
Intervju slut 
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K. Respondent 8 
I = Intervjuare 
R= Respondent 
 
I- Då kör vi lite inledande frågor. Hur länge har du jobbat med plangranskning? 
 
R- 10 år kanske. 
 
I- Hur stor del av din arbetstid består utav granskning? 
 
R- Det varierar lite över året men nu på vårkanten då alla ska ha klart sina planer är det mer 
men i procent kanske 10-20. 
 
I- Hur många planer har du granskat ungefär? 
 
R- Genom åren?  
 
I- Ja nu har väl du jobbat så länge men det är fler än 20 i alla fall? 
 
R- Ja det är det. 
 
I- Efter 1 januari 2015, hur många är det då? 
 
R- Jag har inte jobbat hela den tiden men kanske 12.  
 
I- Nu är ni ju flera plangranskare på kontoret, har ni delat upp kommunerna mellan er? 
 
R- Ja det har vi.  
 
I- Är det bra tycker du, att ni delar upp det? 
 
R- Ja, det är ju bara riktlinjer outtalat att det är så, min kollega har ofta mer annat att göra 
och då granskar jag alla kommuner och skulle jag inte hinna så tar min kollega det. 
 
I- När ni nu har olika kommuner, märker du någon skillnad mellan kommunerna när du 
granskar dem? 
 
R- Ja, det gör jag och ett tag var det så att jag bara granskade en kommun, då påpekade jag 
vissa saker men så åtgärdades inte det som jag tyckte var en brist utan det hände ingenting 
och tillslut tror man att det är jag som har fått det om bakfoten. Men så i den vevan fick jag 
börja titta på andra kommuner och då var det helt andra saker som jag såg brister på och 
andra saker som var bra, så jag lärde mig att det är en arkitekt, man får ju ett mönster och 
en annan får ett annat mönster och man ser olika lösningar som man tenderar att använda 
mer. Så ja, jag märker skillnader mellan kommunerna.  
 
I- Är det stora skillnader, kan du se att det här är typiskt den kommunen? 
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R- Ja, jag vet att den här då kanske den använder den här lösningen, för det kommer vi att 
ha olika åsikter om. 
 
I- Beror det på just den arkitekten då? 
 
R- Till slut så lär man sig hur olika arkitekter arbetar. 
 
I- Eller är det kommunen eller arkitekten i sig? Det kanske var en svår fråga? 
 
R- Det är svårt att säga, det är som en kommun kan ha ganska många med stor omsättning 
på sina arkitekter medan en annan kommun kanske har en eller två och då blir det mer 
naturligt att de följer en viss riktning och hur mycket som beror på kommunen i sig eller på 
arkitekten i sig det har jag svårt att svara på. 
 
I- Har ni någon dialog med kommunerna innan samrådet och under granskningstiden?  
 
R- Nej, vi har väldigt lite kontakt med just arkitekt- och plansidan över huvud taget, utan 
det sker ju tyvärr nästan enbart i det här samråd- och granskningsskedet. 
 
I- Då går vi över till granskningen. Finns det någon granskningsmall? 
 
R- Det finns många granskningsmallar.  
 
I- Vi har med oss en, är det den du använder? 
 
R- Jag använder nämligen alla granskningsmallar och tittar lite här och där, så att den här 
ligger ju på Insikten. 
 
I- Så det finns fler mallar till granskningen? 
 
R- Ja då finns det ju pappersmallar som man har haft förut, allt ändras ju hela tiden, jag har 
varit med i någon granskningspool förut och då var det pappersmaterial, man går ju in på 
olika saker på olika ställen men visst jag använder den mallen.  
 
I- Gör du den ur minnet eller följer du den ordagrant varje gång du granskar? 
 
R- Det är ganska komplext så jag behöver stöd varje gång faktiskt. 
 
I- Tycker du att mallen är enkel att följa? 
 
R- Jag tycker faktiskt att den är ganska bred, det går ju att länka sig in på flera olika sidor, så 
det tog ett tag innan jag hittade strukturen. Sen är det alltid något som man inte hittar 
svaren på men jag tycker att den är ganska bra.  
 
I- Kan du ge exempel på de vanligaste bristerna som du brukar uppmärksamma? 
 
R- Själva planbestämmelserna att hitta de i plankartan, det är ganska vanligt att det inte 
stämmer överens. Förr så var plankartorna mycket större så att man kan se dem i en vettig 
skala men nu ska de ner på 1:2 000 kanske och så ska man försöka se, det är en stor brist 
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tycker jag, att utvecklingen går åt det hållet. För då tycker man att den digitala ska 
användas, fast man måste ju kunna se, de som berörs av planen ska ju kunna förstå och det 
är så plottrigt så det inte går att se detaljerna. 
 
Det som jag tänker på är att de kanske skriver att kvartersmark och allmän platsmark och 
så skriver man i planbeskrivningarna att vi har tänkt att det här området ska regleras till den 
fastigheten och det här området ska regleras till den fastigheten och så skriver de det och vi 
kommer skriva ett exploateringsavtal eller en överenskommelse om detta. Det är ju jättebra 
för förr har det inte ens stått så, det är ju ändå en utveckling att det står vad man har tänkt 
med planen men då skriver jag oftast att om det ska bli så, bör det kompletteras med en 
fastighetsindelningsbestämmelse. 
 
I- Har du märkt någon skillnad på granskningen mellan före och efter de nya reglerna från 
1 januari 2015? 
 
R- Ja, det är ett annat upplägg, de gör en ny bedömning, behovsbedömning. Men jag tycker 
faktiskt att någonting har hänt, det har blivit lite tydligare om det beror på att det är nya 
arkitekter som gör de här planerna eller, men på något sätt tycker jag inte att vi har lika 
olika uppfattningar om genomförandet längre.  
 
I- Så det har blivit bättre menar du, sen det datumet? 
 
R- Jag tror om jag reflekterar på det så har jag det senaste tänkt att de gjort tydligare 
planhandlingar, men det kan ju vara reglerna. Så ja jag märker skillnad generellt sett.  
 
I- Då går vi över till grundkarta och fastighetsförteckning. Hur mycket fokus läggs på det 
vid granskningen? 
 
R- Jag gör stickprov på fastighetsförteckningen. Hittar jag en uppenbar ledningsrätt så 
kollar jag att den är med eller om det är uppenbart att det finns en samfällighet så kollar jag. 
Grundkartan har jag oftast inga synpunkter på, inget större. De ska ju skriva datum och 
vem som står för den men det jag kan tycka är att i plankartan så kan man dra ner eller ta 
bort vissa detaljer och bara låta de ligga i grundkartan.  
 
I- Hur upplever du att kvaliteten på grundkartan är? 
 
R- Jag kan se på datumen och kan misstänka att den inte är alldeles uppdaterad och fräsch.  
 
I- Förut fanns ett behörighetskrav för att få göra grundkartan, var det bättre kvalitet förr 
när det kravet fanns tror du, har du märkt någon skillnad där? 
 
R- Nej, det är inte alltid det har varit separat grundkarta, de har inte skickat med den i alla 
fall. Nu är det ju så himla käckt på nätet att man kan gå in på kommunens hemsida och 
klicka på de dokumenten som man inte fick medskickade, så var det inte förut och då 
kanske jag inte alltid har fått grundkartan så jag har lite svårt att jämföra. Men visst kan jag 
misstänka att man inte har hela bilden klar för sig, vad syftet är med grundkartan. Utan det 
är bara ett dokument som ska göras, man tar ett urklipp ur sin bas och sen har man en 
grundkarta, jag tänker att ja, jag har synpunkter. 
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I- Upplever du ofta att det är brister på grundkarta och fastighetsförteckning? 
 
R- Fastighetsförteckningen är det tyvärr, det borde inte vara någon brist på men tyvärr 
ibland så är det brister. 
 
I- Hur ofta är ibland? 
 
R- Även om det är var tionde plan, det är inte ofta men jag tycker att det är allvarligt. 
 
I- Och grundkartan, upplever du brister på den också? 
 
R- Nej, jag tittar inte så noga, det är mer att jag ser att det finns koordinatkryss och datum 
på när innehållet härrör sig från, men sen själva innehållet där har jag svårt att bedöma.  
 
I- Har du läst vad som står på Insikten om grundkarta och fastighetsförteckning och hur de 
ska granskas? 
 
R- Ja de finns ju med, man kan gå in på olika avsnitt. Så jag har sett att det finns ja.  
 
I- Gällande fastighetsförteckningen, är ni på plats och tittar om det stämmer ibland ute i 
verkligheten eller sitter ni bara på kontoret? 
 
R- Det är bara kontoret. 
 
I- Tror du att kommuner känner till att grundkartan och fastighetsförteckningen kan vara 
bristfällig? 
 
R- Ja, i vissa fall tror jag att man kanske känner till det. Jag tror inte att man lägger så stor 
vikt vid det.  
 
I- Har du något exempel på när det gått snett på grund av dåligt material? 
 
R- Kanske inte bristande grundkarta, det beror på vad man lägger in i grundkartebegreppet. 
Jag har upplevt att de inte varit ute på plats när man gjort planen utan man sitter inne och 
gör en skrivbordsprodukt. Sen går planen igenom och sen kan det vara problem med 
kvaliteten på gränser som gör att det behövs en fastighetsbestämning och tomten kanske 
inte hamnar där den ska i förhållande till planen. Vi har en gammal plan där man tidigare 
har lämnat en lucka mellan två tomter och sen i den nya planen så ska man förtäta och drar 
ett streck på den här luckan och tänker sig att det blir jättebra, för det var två naturstråk 
som kommer ner eller naturmark och då gör vi en tomt där, det blir jättebra. Men då har 
man inte varit ute på plats och avsikten första gången när man var ute och gjorde fösta 
planen det var ju för att det var sankt och bergigt och det var en grop. Så nu har vi 
avstyckat där men det är ju en sankt grop, det går inte att bygga där. Det kan väl vara ett 
exempel på, att det man inte använt grundkartan riktigt, samtidigt som man får vara lite 
misstänksam, varför blev det en lucka där?  
 
Intervju slut 
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