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När ”påbörjas” en detaljplan? – en kartläggande studie om begreppet ”påbörjad”  

Sammanfattning 
Den 1 januari 2015 trädde en del ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Detta då den 
dåvarande regeringen ville uppnå en effektivare planprocess, för att öka bebyggandet i 
riket. Lagändringen påverkade planprocessen samt förutsättningarna till upprättandet 
av genomförandeavtal. Genom övergångsbestämmelserna lades dock ett förbehåll in, 
för att reglera i vilka situationer äldre lagstiftning skulle användas. Detta förbehåll är att 
en detaljplan ska vara ”påbörjad” innan 1 januari 2015. Denna studie syftar till att 
undersöka när en detaljplan är ”påbörjad”. 
 
Studien grundar sig på att nu gällande plan- och bygglag (fortsatt kallat PBL) samt 
tillämpningen av denna undersöks utifrån olika metoder. För att tolka juridiken kring 
begreppet, har ett rättsdogmatiskt förhållningssätt använts genom olika 
tolkningsmetoder. För att få en förståelse för hur juridiken tillämpas har ett 
rättssociologiskt förhållningssätt nyttjats. Detta har skett genom att en 
enkätundersökning utförts, där Sveriges samtliga kommuner tillfrågats hur de tolkar 
begreppet. 
 
Undersökningen har påvisat att begreppet ”påbörjats” är oklart. I PBL regleras inte vad 
en ”påbörjad” detaljplan är. De definitioner som Boverket och regeringen har tagit fram 
är oklart formulerade. Den enkätundersökning som skickades ut till alla Sveriges 
kommuner gav ett varierande resultat som styrker teorin om att begreppet ”påbörjad” 
detaljplan är oklart. De befintliga definitionerna är i behov av förtydligande, för att 
likrikta kommuners tillämpning av dessa övergångsregler. 
 
Enkätundersökningen visade att 67 % av kommunerna tolkat begreppet ”påbörjad” 
efter de definitioner som Boverket samt regeringen utformat. Det som också 
framkommit genom studien är att skillnaderna i PBL innan och efter 1 januari 2015 är 
stora, vilket bland annat innebär att kommunens förutsättningar att upprätta 
detaljplaner och exploateringsavtal har förändrats.  
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Abstract  
1st of January 2015 some changes were made in the Planning and Building Act. This 
was made because of the Swedish government wanted to make the planning process 
easier. The law changes include the planning process and the development contracts 
for detailed development plans. The transitional provisions, however, made a 
reservation to regulate the situations in which older legislation would be used. The 
regulation is that older legislation should be used if the detailed development plan were 
initiated prior to 1 January 2015. The purpose of this study is to investigate when a 
detailed development plan is initiated.  

The study is based on current legislation and its application, this will be investigated 
using various methods. To interpret the law about the concept, legal dignity approach 
has been used through different interpretation methods. In order to gain an 
understanding of how the law is applied, a legal sociological approach has been used. 
This was done by conducting a questionnaire survey, where all the municipalities in 
Sweden were asked how they interpret the concept.  

This has shown that the term is unclearly defined, as evidenced by the varying answers 
received from the municipalities in the survey. However, the majority of municipalities 
interpret the concept "initiate" according to the definitions that the National Board of 
Housing, Building and Planning and the government have formulated. What is also 
evident from the study is that the differences in the different legislation are large and 
that the municipality's conditions change significantly depending on when a detailed 
plan is "initiated". The study also shows that the units within the municipality interpret 
the term in a generally similar manner. 

The result of the legal interpretation and compilation of the survey shows that National 
Board of Housing, Building and Planning and the government's definitions of 
"initiated" detailed development plan are unclear. And that the existing definitions are 
in need of clarification for the application of these transitional rules by similar 
municipalities.  
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EvaSys enkätsystem. Tack till Ulf Ernstson samt Linn Gustavsson Christiernin för era 
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1 Inledning 
När är en detaljplan ”påbörjad”? Denna fråga uppkom när det under en föreläsning 
diskuterades kring den lagändring i PBL, som trädde i kraft den 1 januari 2015. I 
övergångsbestämmelsen till ändringen står det att exploateringsavtal och detaljplaner 
ska använda sig utav äldre bestämmelser, om planen är ”påbörjad” innan 1 januari 2015. 
Vilken lagstiftning som ska användas är beroende av när detaljplanen är ”påbörjad”. 
Eftersom det enligt oss författare finns oklarheter om när en detaljplan är ”påbörjad”, 
kände vi att det fanns fog för att utreda frågan i ett examensarbete. Beroende på vilken 
lagstiftning som används kan det ge olika utslag i förfarandet att upprätta avtalen och 
detaljplanen. Har en plan ”påbörjats” innan lagen ändrades har t.ex. kommunen i vissa 
fall rätt att begära ut allmän plats utan ersättning, till skillnad mot den nya lagstiftningen. 
Finns det ingen tydlig definition av begreppet kan det bli svårt att avgöra hur en 
prövning av ”påbörjandet” ska göras. 
 
”Påbörjad” har tidigare utretts i ett examensarbete om bygglov,1 men det finns inget 
skrivet om begreppet i detaljplanesammanhang. I PBL finns det inget som definierar 
begreppet vilket gör det hela intressant. Det finns inga rättsfall som tagit upp frågan. 
Det som vi nu vill ha svar på är vad kommunerna i Sverige tycker är en ”påbörjad” 
detaljplan. Proposition 2013/14:126 - ”En enklare planprocess” (fortsatt kallat prop.) ligger 
till grund för lagändringen. I prop. togs en definition fram på vad som kan anses vara 
en ”påbörjad” detaljplan. Boverket har även de tagit fram en definition gällande detta, 
dock bygger denna på definitionen som återfinns i prop. 
Frågan är dock om de stämmer, och ifall kommunerna tycker samma sak. 
 
Definitionerna som Boverket och regeringen tagit fram säger följande: 
 
Prop. definition: “Som redovisats i planprocesspromemorian bör ett planärende anses ha påbörjats 
inom kommunen vid den tidpunkt när ett formellt beslut att inleda planläggningen har fattats. I den 
mån planärendet har inletts med ett detaljplaneprogram bör ärendet emellertid anses ha påbörjats först 
vid den tidpunkt då kommunen beslutar att upprätta detaljplanen.” 2 
 
Boverkets definition: “Planarbetet kan anses påbörjat när kommunen har börjat bereda ärendet 
eller när kommunen fattar ett beslut om att påbörja detaljplanen, detta kan ske på olika sätt beroende 
på vilka rutiner kommunen har… Om en detaljplan har föregåtts av ett detaljplaneprogram är 
programmet inte avgörande för när detaljplanen ska anses vara påbörjad.” 3 
 
Eftersom tiden går, så kommer frågan om en detaljplan ”påbörjande” innan eller efter 
1 januari 2015 till slut bli ett ickeproblem. Dock kan det vara nyttigt att ha en tydlig 
definition av begreppet ”påbörjad” till framtida lagändringar som påverkar 

1 Borgmalm & Schüllerqvist. 
2 Prop. 2013/14:126 s 234. 
3 Boverket, Övergångsbestämmelser för detaljplaneprocessen från 1 januari 2015. 
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detaljplaneprocessen. Eventuellt kommer dessa övergångsbestämmelser återigen 
använda sig utav ”påbörjad” detaljplan. 

För att utreda dessa frågor har en enkätundersökning skickats ut till samtliga kommuner 
i Sverige. Resultaten av denna finns att se i avsnitt 5.2 Enkätundersökning. En fördjupning 
om hur planprocessen går till har gjorts, så att man kan sätta begreppet i sitt 
sammanhang, se avsnitt 4.1 Planprocessen. I övrigt har en tolkning av nuvarande 
lagstiftning, litteratur, och prop. använts för att utreda när en detaljplan är ”påbörjad”.  

1.1 Problembeskrivning  
Då lagändringen i PBL trädde i kraft den 1 januari 2015 innebar det bland annat 
förändringar i 5 kap. och 6 kap. I 5 kap. förändrades hur planprocessen ska genomföras, 
och i 6 kap. ändrades förutsättningarna kring hur ett exploateringsavtal ska tas fram. I 
övergångsbestämmelserna 2014:900 punkt 2 och 6 sägs följande:  
 
“Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden om detaljplaner och områdesbestämmelser som 
har påbörjats före den 1 januari 2015 och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut om 
sådana detaljplaner och områdesbestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.”  
 
“Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för exploateringsavtal som avser sådana ärenden om 
detaljplaner som har påbörjats före den 1 januari 2015.” 
 
Detta innebär alltså att äldre lagar och bestämmelser ska gälla för exploateringsavtal och 
detaljplaner som är påbörjade innan 1 januari 2015. Problemet ligger då i oklarheten 
kring när en detaljplan kan anses vara ”påbörjad” och inte. Vid de tillfällen man ska 
utreda vilken lagstiftning som ska användas, är det beroende på när detaljplanen 
”påbörjats”, därav kan det uppstå oklarheter eftersom frågan är outredd. I PBL regleras 
inte vad som kan anses vara en ”påbörjad” detaljplan.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utreda när en detaljplan anses ”påbörjad” i lagens mening samt 
hur begreppet tolkas och tillämpas av Sveriges kommuner. Syftet är också att utreda 
hur lagändringen påverkar planprocessen samt genomförandeavtal. Detta ska uppnås 
genom att svara på följande frågeställningar: 
 

• I vilket skede i planprocessen kan en detaljplan anses vara ”påbörjad”? 
 

• Vad blir konsekvenserna av att en plan är ”påbörjad” innan eller efter 1 januari 
2015? 

 
• Uppfattas begreppet “påbörjad” olika inom samma kommun?  Planenhet 

kontra exploateringsenhet.  
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• Tolkar kommunerna i landet begreppet ”påbörjad” detaljplan på samma sätt 

som Boverket och regeringen? 

1.3 Avgränsningar 
Övergångsbestämmelser för lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen punkt 2 
och 6, behandlar huruvida äldre lagar ska användas eller inte. Det är också dessa som 
innehåller begreppet denna studie syftar att utreda. Det är då detaljplaneprocessen samt 
exploateringsavtal som kommer utredas. 
 
Fyra frågeställningar har valts för att arbetet inte ska bli för omfattande. 
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras vilka metoder som har använts i detta arbete. Hur vi har 
tolkat och använt oss utav olika källor samt vetenskapliga fakta kommer också 
presenteras. I avsnittet kommer det i detalj förklaras hur enkätundersökningen har 
genomförts. I denna studie har två förhållningssätt utgjort grunden för studien, dessa 
är rättsdogmatik och rättssociologi.  

2.1 Rättsdogmatik 
Rättsdogmatik handlar om att beskriva hur nuvarande rättsläge ser ut och hur 
regelverket är uppbyggt.4 Detta förhållningssätt har vi använt oss av för att få svar på 
de frågeställningar som berör när en detaljplan är ”påbörjad” samt konsekvenserna som 
uppstår då detaljplanen är ”påbörjad innan eller efter 1 januari 2015. I följande avsnitt 
beskrivs hur arbetet gått till kring tolkning, analysering och inläsning av juridiska källor.  

För att uppnå förståelse och inblick i juridiken kring begreppet ”påbörjad”, har 
texttolkning, systematisk tolkning, objektiv- samt subjektiv teologisk tolkning legat till 
grund för att läsa, tolka och analysera olika relevanta juridiska källor, såsom lagtext, 
prop., SOU, lagkommentarer, Internetkällor samt lämplig litteratur. För att tolka lagtext 
har texttolkning till största delen använts. Detta innebär att texten tolkas utifrån orden 
och meningarna.5 Utöver denna metod har även systematisk tolkning utförts, detta 
innebär att förekomsten av begreppet ”påbörjad” för andra sammanhang i PBL har 
undersökts, för att eventuellt finna andra definitioner på begreppet.6 I samband med att 
prop. och lagtext lästs har både objektiv- samt subjektiv teologisk tolkning gjorts. Det 
innebär att förståelse har försökts införskaffas för vad ändamålen, syftena och 
funktionerna med själva övergångsbestämmelserna varit.7  

För juridisk analys har relevant lagstiftning studerats och analyserats. En viktig del i 
detta var att jämföra tidigare lagstiftning med ny lagstiftning, det är då främst 5 och 6 
kap. som legat till grund för analysen tillsammans med tillhörande 
övergångsbestämmelser. Förarbeten som prop. samt tillhörande statens offentliga 
utredningar (fortsatt kallat SOU) har också använts, då dessa behandlar lagändringen 
med dess övergångsbestämmelser. Prop. har lästs igenom en gång för att förstå helheten 
och bakgrunden till lagändringen. Sedan har större fokus lagts på de delar som handlar 
om planprocess, exploateringsavtal samt övergångsbestämmelser.  

Tidigare examensarbeten om planprocessen, exploateringsavtal och ”påbörjat” har 
studerats för att läsa in oss på ämnet samt hitta bra och relevanta källor.  Vissa 
examensarbeten har även använts som referensmaterial. Urvalet som görs här är att 
examensarbetet i första hand ska vara gjort efter 1 januari 2015 eftersom dessa hanterar 

4 Lehrberg s 38. 
5 Nilsson s 54. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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den lag som är gällande. Vissa avsteg har dock gjorts när det handlar om de delar som 
inte reglerades i lagändringen. 

Lagar, prop. och SOU är arbetets primärkällor. Läroböcker, examensarbeten, samt 
Internetkällor hanteras som sekundärkällor. 

2.2 Rättssociologi  
Rättssociologi innebär, enkelt beskrivet att förhållande mellan samhället och rätt 
studeras, vilket rent konkret betyder att samhällsgrunder för rättssystemet och dess 
konsekvenser undersöks.8 Genom ett rättssociologiskt förhållningssätt kan en djupare 
förståelse utvecklas för lagars- och normers roll, förhistoria samt hur detta påverkar 
mänskliga handlingar.9 Det rättssociologiska förhållningssättet har då använts för att 
besvara frågeställningarna som berör när en detaljplan är ”påbörjad”, om begreppet 
”påbörjad” tolkas olika inom kommunerna samt om kommunerna tolkar begreppet 
”påbörjad” på samma sätt som Boverket och regeringen. Med detta förhållningssätt har 
enkätundersökning utformats samt resultatet av denna analyserats, för att få svar på 
dessa frågeställningar.  

2.3 Urval 
Enkätundersökningen sändes ut till samtliga Sveriges kommuner (290). Respektive 
kommuns mail-adress kunde erhållas genom Sveriges kommuner och landsting (fortsatt 
kallat SKL). Tanken bakom detta urval var att få en överblick hur verksamma på 
kommunerna behandlar begreppet “påbörjad” i sitt dagliga arbete. För 
enkätundersökningen har respondenter blivit utvalda utifrån vad de arbetar med. 
Undersökningen skickades ut till varje kommuns informationsavdelning där 
vidarebefordran sedan skulle ske till någon som jobbade med mark- och exploatering 
respektive planframtaganade. Tanken bakom detta urval är att bilda oss en uppfattning 
om definitionen kring begreppet “påbörjad” skiljer sig mellan de olika 
arbetsfunktionerna.  

2.3.1 Enkätundersökning 
För att kartlägga hur kommuner arbetar med och tolkar begreppet ”påbörjad” gjordes 
en enkätundersökning, vilken sändes ut till landets samtliga kommuner i landet. 

För att kunna utforma en enkät vilken kan hantera den mängd data som skulle komma 
in, togs därför hjälp ifrån Högskolan Västs ledningsstöd. Chefen på förvaltningen gav 
oss tillgång till EvaSys som är ett enkätsystem Högskolan Väst använder sig av när 
kurser ska utvärderas. Detta verktyg gjorde det möjligt för oss att skicka ut enkäten till 
samtliga 290 av Sveriges kommuner. Det finns många gratisversioner av enkätsystem 
på internet, dessa kan dock inte hantera större datamängd eller respondenter vilket 

8 Hydén, Nationalencyklopedin, Rättssociologi.  
9 Lunds universitet, Vad är rättssociologi? 
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gjorde att EvaSys valdes istället. Fördelen med EvaSys är också att statistik och 
tendenser kan utvinnas på ett smidigt sätt.  

Innan den slutgiltiga versionen av enkäten skickades ut hade ett antal tester genomförts. 
Kontakt fördes med bland annat två kommuner som lämnade respons på enkäten, den 
skickades även ut till ett större antal testpersoner som stod författarna nära. Detta 
gjordes för att säkerställa enkätens behandling av svaren samt kontrollera att systemet 
fungerade i övrigt. När testerna genomförts med positivt resultat och synpunkter som 
kommit in hanterats utformades ett följebrev. Eftersom att enkäten skulle skickas till 
respektive kommuns kundtjänstavdelning behövdes en beskrivning om 
vidarebefordring samt övrig information kring enkäten. Följebrevet finns i Bilaga A. 

Enkäten som skickades ut beskrev för respondenterna att alla svar kommer hanteras 
anonymt. Anledningen till enkätens anonymitet, var att få in så tillförlitliga svar som 
möjligt, samt få en hög svarsfrekvens.10  

För att motivera och få så många som möjligt att besvara enkäten, vidtogs ett antal 
åtgärder. Då kvalitativa svar ville erhållas, utformades enkäten för att skapa inre 
motivation så svarsfrekvensen skulle bli högre.11 Konkret innebär detta att ämnet har 
förklarats på ett intressant sätt, samt omnämnande av professor Ulf Jensen. Dessa 
faktorer kan ha varit bidragande i den aspekten.12 Enkäten konstruerades så frågorna 
skulle vara förhållandevis enkla och få, för att inte det skulle kännas som en belastning 
för kommunerna att besvara den. Tre frågor ställdes inledningsvis för att enkelt leda in 
respondenterna på huvudfrågorna. Dessa “introduktionsfrågor” var också 
konstruerade så svaren kunde delas in i klasser. Detta för att en analys av skillnader 
mellan yrkesgrupp, yrkeserfarenhet samt kommunstorlek skulle vara möjlig. De fem 
efterföljande frågorna skulle utvinna hur begreppet “påbörjad” används hos 
kommunerna på de olika enheterna. Frågorna är av blandad karaktär, någon öppen 
fråga samt några frågor med svarsalternativ. Enkäten avslutas med att respondenterna 
tillfrågas om de vill tillgå det färdiga examensarbetet. Enkätformuläret finns att tillgå i 
Bilaga B. 

2.3.2 Hantering av data 
Den information som inkom från enkätundersökningen låg till grund för resultatet. För 
att kunna dra slutsatser utifrån vad som framkom från enkäterna måste denna 
information tolkas och sammanställas.  

Evasys enkätverktyg tillåter oss genom Excel kvantifiera svaren. Verktyget skapar koder 
för respektive svar i enkäten, vilket gör att man kan se tendenser beroende på hur 
respondenten har svarat. Har en respondent svarat att den jobbar med exploatering får 
det svaret ett nummer, man kan då se vad de med samma nummer har svarat senare i 
enkäten.  

10 Eliasson, s 42. 
11 Ejlertsson, s 39–40. 
12 Ibid. s 40–41. 
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En annan del av hanteringen är att granska alla svar som kommit in och exkludera de 
svar som inte bidrar till resultatet. Eftersom det finns möjlighet att kvantifiera svaren 
kan också samband ses och svar med sämre kvalitet urskiljas.  

De fritextsvar som kommit in i enkäten delades in i kategorier. Detta för att kunna visa 
resultatet på ett bra sätt. De kategorier som väljs bygger på vad respondenterna i 
huvudsak har svarat. När kategorierna hade valts ut granskades enkäten återigen där 
svaren klassades in i den kategori svaret ansågs passa bäst in i. Dessa sammanställs 
sedermera i diagram med beskrivande text för att visa läsaren vad respondenterna har 
svarat.13  

2.4 Metodval 
Här redogörs vilka metoder som valts för att få svar på frågeställningar samt uppnå 
studiens syfte. I denna studie har två förhållningssätt med ett antal tillhörande metoder 
använts under dess fortlöpande. 

Då denna studie grundar sig på lagar, bestämmelser och tolkningen av dessa, användes 
rättsdogmatisk- samt rättssociologisk metod. Dessa metoder kompletterar varandra då 
fokus ligger på olika aspekter i rättsordningen.14 För att få en fördjupad inblick samt 
förståelse för lagen, övergångsbestämmelserna, detaljplaneprocessen och 
genomförandeavtal tolkas lagtext, prop., SOU, lagkommentarer samt lämplig litteratur. 
Genom denna förståelse var det tänkt att en god kunskapsbas skulle ge oss bra 
förutsättningar för att kunna utvinna ett resultat i studien. Kunskapsbasen som 
skapades var även till för bättre förståelse av svaren i enkäten, samt för att kunna sätta 
in dem i ett sammanhang i planprocessen.  För denna del har ett antal metoder för 
tolkning utförts, vilka framgår i avsnitt 2.1 Rättsdogmatik. 

Den rättssociologiska delen utgjordes av en enkätundersökning samt hantering av 
insamlad data. Detta för att få en uppfattning om hur branschen tolkar och arbetar med 
begreppet ”påbörjad”, vilket nämns i 2, 6 pkt. övergångsbestämmelserna för PBL 
(2014:900). Metoderna användes dessutom för att se om det finns skillnader i kunskap 
och tolkning på olika arbetsfunktioner i kommunerna. Enkäten var i huvudsak av 
kvantitativ karaktär men med inslag av kvalitativ karaktär. Majoriteten av frågorna 
bestod av envalsfrågor,15 medan minoriteten bestod av öppna frågor. Envalsfrågor 
tillämpades för att klassning skulle vara möjlig för analysen av enkätsvaren. Anledningen 
till varför öppna frågor användes i enkäten var då många varierande svar väntades, samt 
att respondenterna skulle svara med ett öppet sinne. Den kvalitativa delen bestod därför 
av tolkning samt klassning av svaren i de öppna frågorna.  

Anledningen till varför intervjuer inte utfördes var att samma överblick inte kunde 
skapas som genom enkätundersökning. För att i så fall uppnå den överblicken hade ett 

13 Ejlertsson, s 121. 
14 Hydén s 16. 
15 Frågor med fasta svarsalternativ. 
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stort antal intervjuer fått utföras, vilket hade blivit för omfattande i förhållande till 
studiens ramar. 

2.5 Metoddiskussion 
Rättsdogmatik 

När det kommer till hur juridiska texter och lagar har behandlats finns en aspekt som 
bör beaktas. Denna är att texterna har analyserats och tolkats av oss författare.  

Gällande källor, har i största möjliga mån primärkällor använts. Detta för att skapa ett 
så tillförlitligt arbete som möjligt. I de fall där inte primärkällor funnits har 
sekundärkällor använts, dock med en källkritisk syn. D.v.s. källorna har kontrollerats 
både så de är aktuella samt att flera källor jämförs för att se hur tillförlitliga de är. 

Vid kartläggning hur kommunerna arbetar i startskedet på en detaljplan var det speciellt 
svårt att finna hur det går till i verkligheten. Detta då själva initieringsfasen inte finns 
lagstadgat och kommunerna tillämpar och benämner olika skeden på varierande sätt. 
En tolkning av vad som anses vara en representativ bild av initieringen gjordes i en 
figur.16 Vissa skeden är oklart i vilket sammanhang dessa görs, vilket resulterade i rutan 
med olika skeden tillsammans.  

Enkät 

Svarsfrekvensen är en spännande aspekt i denna undersökning, detta då ingen riktig 
siffra på hur många svar som rent teoretiskt kunnat erhållas. Om varje kommun som 
fick enkäten haft båda de yrkeskategorier som efterfrågades kunde det rent teoretiskt 
blivit 580 svar. Men eftersom landets kommuner kan ha olika resurser samt struktur i 
sin organisation17, kan inte denna siffra erhållas. Att 237 respondenter har svarat kan 
ändå anses som att runt hälften har besvarat enkäten. 

Om det istället resoneras kring varför inte alla svarat som fått tillgång till enkäten, finns 
det ett antal orsaker som kunnat föranleda detta. I enkätundersökningen användes som 
nämnt ett antal motivationshöjande åtgärder, trots detta förekommer det bortfall. Det 
är då fråga om externa- och interna bortfall vilka är intressanta att diskutera kring i 
denna studie.  

Om vi först diskuterar kring externa bortfall gällande denna studie, så finns det en del 
faktorer som kan ha resulterat i dessa bortfall. En typ av externt bortfall, är de 
kommuner som väljer att inte besvara denna typ av enkäter, vilket vi fått information 
av vissa kommuner om.18 Sedan finns problemet med att enkätundersökningen 

16 Se figur 2.  
17 Några av de kommuner som erhållit enkäten har meddelat att de har delad samhällsbyggnadsenhet 
med andra kommuner. Vissa mindre kommuner kan ha en som sköter både exploatering och 
framtagande av detaljplan. Sen kan det finnas så att vissa kommuner inte har någon anställd som 
arbetar med någon av frågorna och istället anlitar konsulter vid behov. 
18 Ex. någon kommun har skrivit i mail att de endast besvarar enkäter utfärdat av myndigheter. 
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vidarebefordras från kundtjänsten på kommunerna, detta kan medföra att enkäten 
kommer bort på vägen eller hamnar i fel persons inkorg,19 vilket både kan medföra att 
enkäten besvaras av en person som inte bör svara, men också att denne skulle kunna 
välja att inte besvara enkäten eftersom den kan ha dålig kunskap om ämnet enkäten 
behandlar. Tidsbrist hos verksamma inom kommunerna kan också vara en bidragande 
faktor som kan leda till att vissa inte medverkar. Det faktum att vi inte utsänt 
påminnelser kan göra att vi gått miste om en del svar, dock finns en anledning till varför 
detta inte skedde. Detta då enkäten var anonym och ingen riktig avprickning för vilka 
som svarat kunnat ske. Eftersom detta kunde ha medfört att dubbla svar erhållits. Detta 
är inget som kunde kontrolleras genom enkätsystemet vilket valdes för denna studie. 

Diskuteras istället de interna bortfallen, så har dessa som sagt förekommit i 
enkätundersökningen. Det som kan utläsas från resultaten vilket presenterats i kapitel 
5. Resultat, är att de största interna bortfallen skett i de öppna frågorna. Men även 
envalsfrågan där respondenten förväntas svara på påståendet: “Tycker du att definitionen 
av “påbörjad” är:”. För den sistnämnda frågan var bortfallet 3,8 %. Frågan som behandlar 
vad respondenten anser är “påbörjat” hade 227 svar av 237 vilket var ett bortfall på 
cirka 4,2 %. Sambandet mellan dessa är att de kan uppfattas som en kunskapsfråga och 
gör att svarande inte utför frågan.20 Det kan också ge anledning till att frågorna har lägre 
validitet,21 då respondenten kan undersöka det “rätta” svaret eller välja det svar som 
inte blottar okunskap.  

Ett annat problem som identifierats är att enkäten går att besvara mer än en gång.22 Då 
trygghet hos respondenterna ville skapas för att få så sanningsenliga svar som möjligt, 
valdes som tidigare nämnts ett system där enkätsvaren kunde vara totalt anonyma. 
Därav finns ingen möjlighet att pricka av vilka som svarat och inte, samt om det 
inkommit dubbla svar. 

När enkäten, dess frågor samt svar analyseras finns en del vi kunnat göra annorlunda. 
Med tanke på kunskapen som införskaffats under studiens gång skulle t.ex. huvudfrågan 
“Vid vilken tidpunkt i processen att ta fram en detaljplan, anser du att en detaljplan är påbörjad?”, 
utformats på ett annat sätt. Istället för öppen fråga så kanske en flervalsfråga skulle ha 
konstruerats, för att inte få svårtolkade svar samt att det blir klarare i vilket skede de 
menar att en detaljplan är ”påbörjad”. Dock hade vi behövt den kunskapen som 
införskaffats under studien för att göra en sådan. Ytterligare en anledning till att ha en 
flervalsfråga skulle vara att hanteringen av inkommen data mer lätthanterlig, och 
tolkningsproblematiken hade eliminerats. Dessutom hade två frågor som inte bidrog till 
studien förmodligen inte funnits med, det var de gällande kommuners riktlinjer i 
förhållande till begreppet “påbörjad”. Eftersom majoriteten av de kommuner vilka 
svarade på dessa frågor angav att de inte hade riktlinjer eller angav samma svar som i 

19 Trost, s. 143 
20 Ejlertsson, s. 60–61 
21 Ibid. 
22 Ibid. s. 36 
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föregående öppna fråga. 

I stora drag kan konstateras att det hade varit bättre om vi hade varit mer pålästa i ämnet 
innan enkäten konstruerades. Bättre och mer relevanta frågor hade kunnat ställas. Dock 
har enkäten gett så pass bra svarsfrekvens att inte kompletterande intervjuer ansågs 
behövas. 

Hantering av data 
Då behandling av de inkomna enkätsvaren skedde, var det främst texttolkningen i de 
öppna frågorna som var problematiska. Detta speciellt då svaren skulle kategoriseras 
för att kunna få någon sorts statistik på vad kommunerna anser vara en “påbörjad” 
detaljplan. Vissa svar var otydliga och svåra att förstå, andra hade dubbla svar i sig 
vilket medförde en problematik att sätta svaren i en kategori. Med andra ord kan det 
uppfattas och tolkas på olika sätt beroende på vem som behandlar svaren. Dock har 
detta gjorts av oss separat, för att sedan sammanställa till ett slutligt resultat.  

Hur många och vilka kategorier som svaren skulle sorteras in i var en aspekt att ta 
ställning till. För att skapa dessa lästes samtliga svar samt att vi studerade startskedet 
och vad som kan ingå i detta, för att kunna placera kategorier i en kronologi. För de 
svar vilka inte kunde tolkas lades därför i samma kategori där inget svar hade erhållits. 
Denna lösning användes för att inte få ett missvisande resultat. 

Summering av enkät 
Att det faktiskt kom in 237 svar är bra, det är mer än vad vi författare hade som uppsatt 
mål. Det finns mycket att diskutera om interna och externa bortfall men som ändå slutar 
i ett bra resultat. Att det inkom så pass många svar bör då betyda att enkäten var bra 
utformad, lätt att svara på, samt att ämnet ansågs intressant. Många har bett om att få 
tillgång till det färdiga arbetet, vilket måste anses som positivt. Olika typer av 
motivationsaspekter som vägdes in i enkäten kan ha gett en positiv inverkan.   
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3 Övergångsregler 
När en lag ska ändras eller upphävas krävs att det framgår när lagen ska börja gälla. Det 
finns dock situationer då en ny lag ska införas, som det finns ett behov av att i vissa fall 
tillämpa den äldre lagstiftningen. För att göra detta möjligt införs 
övergångsbestämmelser, där framgår vid vilka fall äldre lagar ska tillämpas. Anledning 
till införande av övergångsbestämmelser kan vara att det tar tid att anpassa sig efter de 
nya lagarna, eller att långa processer fortlöper i samband med nya regler för dessa ska 
träda i kraft.23 

3.1 Olika lösningar på övergångsregler 
Det finns olika lösningar för övergångar till ny lagstiftning. Nedan kommer några olika 
tillvägagångssätt presenteras utifrån hur det lösts i PBL genom tiderna.  
 
Ett exempel är då äldre plan- och bygglagen (fortsatt kallat ÄPBL) från 1987 trädde i 
kraft, då ett helt kapitel ägnades till övergångsbestämmelser (17 kap) i lagen. Införandet 
av begreppet detaljplan och dess genomförandetid löstes genom att man klumpade ihop 
olika typer av planer. Dessa var stadsplan, byggnadsplan samt avstyckningsplan utan 
förordnande enligt 168 § byggnadslagen som samlades under ett begrepp, vilket blev 
detaljplan. Hur övergångsbestämmelsen löstes med hänseende på genomförandetid, var 
genom att stadsplaner och byggnadsplaner som trätt i kraft efter 1978 fick en 
genomförandetid om 5 år från det planen trädde i kraft. Avstyckningsplaner med 
förordnande enligt 168 § byggnadslagen, skulle upphöra att gälla i och med lagens 
ikraftträdande. För övriga planer skulle genomförandetiden anses ha gått ut.24 
 
Då lagen (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen trädde i kraft, tillkom även 
bestämmelser för kommunala särkrav PBL 8:4 a §. Den innebär att kommuner inte får 
ställa egna krav för tekniska egenskaper på byggnader genom detaljplaner, andra 
ärenden i PBL eller vid genomförandet av detaljplaner. För denna nya bestämmelse 
användes ingen övergångsregel utan regeln skulle tillämpas direkt vid ikraftträdandet av 
lagen 1 januari 2015. 
 
En tämligen färsk paragraf är PBL 9:33 a §. Denna bestämmelse berör tidsbegränsat 
bygglov avseende nybyggnad för bostadsändamål, under förutsättning att platsen för 
bebyggande kan återställas och att någon förutsättning enligt PBL 30–32 a §§ uppfylls. 
Dessa bygglov kan ges för max 15 år. Denna lag trädde också i kraft direkt, utan 
övergångsbestämmelse. 

23 Boverket, Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. 
24 ÄPBL 17:4. 
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3.2 Olika definitioner av ”påbörjad” i PBL 
Begreppet ”påbörjad” nämns inte bara en gång i PBL. T.ex. när det gäller bygglov, finns 
detta begrepp i samband med tidsfrist för att bygglovet ska gälla. PBL 9 kap. 43 § säger, 
om ett bygglov för en åtgärd givits och som inte “påbörjats” inom två år och avslutats 
inom fem år från det beslutet vunnit laga kraft, inte längre gäller. I detta sammanhang 
har ett examensarbete skrivits för att utreda när man kan anse åtgärden som 
”påbörjad”.25 I examensarbetet har rättsfall, lagtext, lagkommentarer och prop. tolkats, 
vilket resulterade i att begreppet ”påbörjat” i bygglovssammanhang var oklart, vilket 
gör att tillämpningar och tolkningar varierar hos de olika kommunerna i landet. För 
kartläggning av de olika tolkningarna och tillämpningarna i kommunerna gjordes en 
enkätundersökning, vilken sändes ut till samtliga kommuner i Västra Götaland. Vad 
som kunde utläsas utifrån de svar som erhölls var att merparten hade praxis på att 
gjutning av betongplatta/grundläggning ska anses vara ”påbörjad”.  
 
Utöver det som står i bygglovsprocessen finns ”påbörjat” med i samband med 
övergångsbestämmelserna till lagändringen 1 januari 2015 i PBL. I och med ändringen 
har Boverket och regeringen tagit fram vad de anser vara en ”påbörjad” detaljplan.   

Prop. definition: “Som redovisats i planprocesspromemorian bör ett planärende anses ha påbörjats 
inom kommunen vid den tidpunkt när ett formellt beslut att inleda planläggningen har fattats. I den 
mån planärendet har inletts med ett detaljplaneprogram bör ärendet emellertid anses ha påbörjats först 
vid den tidpunkt då kommunen beslutar att upprätta detaljplanen.” 26 
 
Boverkets definition: “Planarbetet kan anses påbörjat när kommunen har börjat bereda ärendet 
eller när kommunen fattar ett beslut om att påbörja detaljplanen, detta kan ske på olika sätt beroende 
på vilka rutiner kommunen har… Om en detaljplan har föregåtts av ett detaljplaneprogram är 
programmet inte avgörande för när detaljplanen ska anses vara påbörjad.” 27 
  

25 Borgmalm & Schüllerqvist. 
26 Prop. 2013/14:126 s 234. 
27 Boverket, Övergångsbestämmelser för detaljplaneprocessen från 1 januari 2015. 
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4 Framtagande av detaljplan 
I detta kapitel behandlas hur en detaljplan tas fram, vad som gäller för avtalen i samband 
med genomförandet av detaljplan, samt vilka förändringar vilka kommit till stånd i och 
med lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2015. 

4.1 Planprocessen  
Nedan presenteras vad en detaljplan är samt den process som en detaljplan ska genomgå 
enligt nu gällande lagstiftning.   

4.1.1 Detaljplan  
Detaljplan är ett styrdokument som innehåller bestämmelser om hur ett område i en 
kommun får bebyggas och hur mark och vattenområden ska användas. I planen regleras 
vilken mark som ska vara kvartersmark och allmän plats. Kvartersmark är mark som 
får bebyggas med industri eller bostäder och allmän plats är mark vilken är till för ett 
allmänt behov såsom vägar och parker.28 Detaljplanen ligger till grund för bygglov och 
anmälningar som krävs för att få bygga inom planlagt område, åtgärder ska stämma 
överens med detaljplanens bestämmelser om användning och utformning.  
 
Genom planmonopolet ges kommuner rätt att bestämma över ett områdes 
markanvändning genom planer.29 Syftet med en detaljplan är att, skapa byggrätter, låta 
allmänheten få inflytande och förståelse i planeringen och för att säkerställa 
kommunens mark och vattenområden används på lämpligast sätt. Detaljplaner är en 
juridiskt bindande handling.  
 
Plan och- bygglagens fjärde kapitel tar upp bestämmelser om planens innehåll och 
framtagande som kommunen ska förhålla sig till när man tar fram detaljplaner. I 4 kap. 
2 § PBL nämns de situationer när ett område behöver planläggas. När ny sammanhållen 
bebyggelse planeras är ett exempel på när det behövs en detaljplan. 
 
Detaljplanehandlingar 
En detaljplan innehåller plankarta och en planbeskrivning som är obligatoriska 
handlingar. Plankartan är juridiskt bindande och visar vad som gäller, t.ex. var industri, 
allmän plats, och bostäder ska vara samt vilken höjd och exploateringsgrad som är 
accepterad. I plankartan ska också huvudmannaskapet för allmän plats och 
genomförandetiden finnas med.   Planbeskrivningen är en handling som förklarar hur 
planen ska förstås och genomföras. I planbeskrivningen tas det bland annat upp om 
avtal ska upprättas, hur planen ska genomföras, samt dess förutsättningar och 

28 Julstad s 57. 
29 PBL 1:2. 
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konsekvenser. Planer kan även om det anses nödvändigt innehålla illustrationskartor, 
gestalltingsprogram och utredningar.30  

4.1.2 Framtagandeprocessen  
Nedan presenteras hur en detaljplan blir till enligt den nu gällande lagstiftningen. Själva 
processen kan se olika ut från kommun till kommun. Det som nämns i 5:e kap PBL är 
lagstadgat och det ska varje kommun genomgå. Processen som sker innan kan dock 
skilja sig åt beroende på kommun. Nedan följer ett exempel på hur ett förfarande att ta 
fram en detaljplan kan se ut.    

Initiativ och beslut 

Initiativ till en detaljplan kan komma ifrån kommunen som tar beslut om att det finns 
behov av en detaljplan över ett område.31 Ett förslag kan också komma ifrån en privat 
aktör, oftast äger aktören en bit mark som den vill bebygga. För att den privata aktören 
ska få upp förslaget till detaljplan måste en ansökan om planbesked göras, planbeskedet 
ska redovisa planens mål och intentioner.32 Kommunen beslutar sedan i fullmäktige ifall 
kommunens eller det privata förslaget till detaljplan ska inledas eller inte. Trots att ett 
förslag har kommit in från en privat aktör ligger ansvaret och beslutet att upprätta 
detaljplanen hos kommunen. Anser kommunen att det finns ett behov kan även ett 
program upprättas med planens utgångspunkter och mål. Medför planen betydande 
miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.33  

Planbesked 
Som det nämndes ovan är planbeskedet något som en privat aktör kan ansöka om. 
Detta för att se om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte. 
Beslutet om planbeskedet tas i någon politisk instans på kommunen, som t.ex. nämnd 
eller kommunstyrelse. Beslutet om ett planbesked ska vara taget inom fyra månader 
efter det att ansökan inkommit. Ett beslut om planbesked är inte bindande men kan 
inte överklagas. Beslutet kan inte heller anses som ett slutgiltigt ställningstagande från 
kommunen.34  
 
Planuppdrag 
Förslag som kommit in tas sedan upp i kommunfullmäktige, där de diskuterar om en 
detaljplan behöver upprättas. Om fullmäktige anser att en detaljplan ska tas fram 
formuleras ett planuppdrag, där de enheter som jobbar med upprättande av planer får 
i uppdrag att göra detaljplanen.35 Hur processen ska gå till när en kommun tar fram 
detaljplaner hanteras i 5 kap. PBL.  
 

30 PBL 4:30–31, 33. 
31 Boverket, Starta planarbetet. 
32 PBL 5:3–4. 
33 PBL 5:10. 
34 SKL, Planläggning och tidsåtgång 2016, s 38. 
35 Iverlund & Ultenius, s 22. 
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Planavtal 
Om en detaljplan ska tas fram där en privat exploatör är den som initierat planen skrivs 
ofta ett planavtal. Detta är ett avtal som syftar till att bestämma fördelningen av 
kostnader och åtaganden när en detaljplan tas fram. Kostnader som ska fördelas är ofta 
de som uppstår för kommunen under planprocessen.36  
 
Startmöte 
Innan själva upprättandet av detaljplanen startar kan det i vissa kommuner hållas ett 
startmöte. I detta möte sammankallas enheter och funktioner på kommunen för att 
gemensamt diskutera förutsättningarna för den kommande detaljplanen. Dessa möten 
skiljer sig ofta från kommun till kommun beroende på vad man har för riktlinjer, men 
i de flesta kommuner hålls ett startmöte inför arbetet med en detaljplan. 
 
Val av förfarande 
När kommunen bestämt att en detaljplan ska upprättas väljer man också vilket 
förfarande som ska användas. Vanligast är att Standard- eller Utökat förfarande används.  
 
Utökat förfarande används när planen strider mot översiktsplan, innebär betydande 
miljöpåverkan, är av stor allmän och enskild betydelse eller inte stämmer överens med 
Länsstyrelsen granskningsyttrande.37 Om planen inte strider mot dessa kan ett 
standardförfarande användas som innehåller färre steg i processen att ta fram en 
detaljplan.   
 
När ovan nämnda steg har gjorts följer en process som är lagstadgad enligt 5:e kap PBL.  
 

 
Figur 1: Standard- samt utökat förfarande och deras innehåll i kronologisk ordning. 
 
 
 
 

36 Iverlund & Ultenius, s 21. 
37 PBL 5:7. 
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Samråd 
När kommunen upprättar detaljplanen ska man enligt PBL 5 kap. 11 § samråda med: 
 

• ”Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs” 
 

• ”De kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs” 
 

• ”De kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd 
fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en 
riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen” 
 

• ”De myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
förslaget” 

 
Samrådet är till för att bredda beslutsunderlaget genom insamling av kunskaper och 
synpunkter från myndigheter och sakägare som berörs av förslaget. Genom att samråda 
inkluderas de som berörs av planen i ett tidigt skede, vilket ger kommunen möjlighet 
att styra och utarbeta planen mer effektivt.38 Genom att inkludera berörda myndigheter 
och sakägare tidigt i planprocessen, kan risken för eventuella överklaganden av 
detaljplaner minskas.39 Under samrådet ska kommunen redovisa hur man planerar att 
genomföra planen, bakgrunden till planen och underlag som är av betydelse.40  
 
Kungörelse/underrättelse 
Enligt 5 kap § 11 PBL innebär kungörelse: ”En kungörelse ska anslås på kommunens 
anslagstavla och föras in i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå, vilket område detaljplanen 
avser, om förslaget avviker från översiktsplanen, var förslaget finns tillgängligt och hur lång 
samrådstiden är, att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden, och 
till vem synpunkter på förslaget ska lämnas”.  
Underrättelse ska göras och informeras på samma sätt som en kungörelse. Skillnaden 
är att den även ska anslås på kommunens hemsida samt skickas ut till berörda parter.  
 
Samrådsredogörelse 
Samrådsredogörelsen sammanställer de synpunkter som kom in under samrådstiden. 
Av redogörelsen ska synpunkter och kommentarer redovisas. Om vissa synpunkter inte 
beaktas ska de särskilt framgå och skälen till varför.41  
 
 
 

38 PBL 5:12. 
39 Boverket, Samråd om detaljplan vid ett standardförfarande. 
40 PBL 5:13. 
41 PBL 5:17. 
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Granskning/Granskningsutlåtande  
Innan detaljplanen kan antas ska den vara tillgänglig för granskning. Granskningen ska 
vara en möjlighet att en sista gång innan antagandet lämna synpunkter om planförslaget. 
Det förslag som är tillgängligt för granskning ska vara det kommunen har bearbetat 
fram sedan samrådet, och är det förslag vilket man har för avsikt att genomföra.42 
Sakägare ska kunna granska underlag som planbeskrivning och plankarta så effekterna 
av planförslaget kan förstås. Tiden som förslaget är tillgängligt för granskning ska vara 
minst två veckor.43 När granskningstiden är slut ska kommunen sammanställa alla 
synpunkter i ett granskningsutlåtande. Om kommunen fått in synpunkter som innebär 
en betydande förändring av planförslaget, ska förslaget ställas ut för granskning igen.  
 
Antagande 
Beslutet att anta en detaljplan tas i kommunfullmäktige, finns det skäl kan fullmäktige 
ge befogenheten att anta planen till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.44 För att 
planen ska bli antagen krävs det att kommunen utfört utredningar, undersökningar och 
tagit ställning till synpunkter som framkommit under granskning och samråd.45    
 
Laga Kraft 
Den plan som kommunen har för avsikt att genomföra ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla. Planen ska vara tillgänglig för allmänheten i tre veckor, under den tiden 
har sakägare möjlighet att överklaga beslutet. När kommunen beslutat att anta en 
detaljplan ska även Länsstyrelsen få det beslutet. Länsstyrelsen ska då pröva om planen 
måste prövas ytterligare utifrån sina egna grunder, Länsstyrelsen har tre veckor på sig 
att ta ett sådant beslut. Detaljplanen kan vinna laga kraft under förutsättning att ingen 
har överklagat beslutet under tiden som den tillkännagivits på kommunens anslagstavla, 
alltså tidigast efter tre veckor.46 Att en detaljplan vinner laga kraft innebär att den inte 
längre kan överklagas eller omprövas av andra myndigheter.  
 
Överklagande 
Om det kommer in ett överklagande ska kommunen göra en rättsprövning där man 
kontrollerar om klagandet kommit in i rätt tid. Beslut om överklagande prövas sedan i 
mark- och miljödomstolen.47 Den som får överklaga är någon vilket beslutet angår, 
dessa finns inte angivna i PBL. I förarbeten till PBL angående detaljplaner, kan det vara 
ägare till fastigheter vilka ligger inom, eller gränsar till planområdet, samt 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av planen.48 Planen vinner inte 

42 Boverket, Granskning vid ett utökat förfarande. 
43 PBL 5:18. 
44 PBL 5:27. 
45 Boverket, Beslut om att anta en detaljplan. 
46 PBL 13:16. 
47 PBL 13:2 a. 
48 Karlbro, Lindgren, s 42. 
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Figur 2: Visualiserar hur en initieringsfas kan se ut hos kommunerna, med efterföljande förfarande enligt 5 kap PBL. 

laga kraft förens eventuella överklaganden och överprövande från Länsstyrelsen blivit 
avgjorda, samt när ärendet är klart och möjligheterna till att överklaga inte längre finns.49 
 
För att visualisera processen från initiativ till laga kraft har denna modell skapats. Det 
kan som sagt se olika ut, men det är ofta dessa delar en planprocess består utav.  
  

49 Boverket, När en detaljplan vinner laga kraft.  
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4.2 Plangenomförande 
Hur kommunen tänker att genomförandet av detaljplanen ska gå till, ska finnas 
redovisat i planbeskrivningen till detaljplanen. I beskrivningen ska kommunen redogöra 
för hur man avser att genomföra fastighetsrättsliga, ekonomiska, organisatoriska och 
tekniska åtgärder. Konsekvenserna som dessa delar får för fastighetsägare och andra 
berörda ska också redovisas. Om kommunen planerar att ingå olika former av avtal som 
t.ex. exploateringsavtal ska även det framgå i planbeskrivningen.50   

I plankartan och planbeskrivningen redovisas hur området ska utformas och bebyggas. 
En detaljplan för bostadsbebyggelse tar upp frågor om hur allmänna platser ska 
utformas och placeras, hur teknisk försörjning som el och värme ska lösas och om det 
finns behov av lantmäteriförrättningar i form av avstyckningar, nybildande av 
fastigheter eller nybildande av gemensamhetsanläggningar. Dessa frågor måste lösas för 
att intentionen med planen ska gå igenom och kan lösas genom olika former av avtal.51  

4.2.1 Avtal 
Det finns olika typer av avtal som går under kategorierna genomförandeavtal och 
entreprenadavtal. Vilket avtal man använder sig utav beror på ägarförhållanden till 
marken och förhållandet mellan kommunen och fastighetsägare/byggherrar.  

Genomförandeavtal  
Genomförandeavtal är ett samlingsnamn för avtal som ingås mellan kommun och en 
byggherre. I avtalet regleras skyldigheter och rättigheter mellan parterna. Beroende på 
vem som äger marken i startskedet används två olika sorters avtal vilka är 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal.52 

Genomförande/Exploateringsavtal 
När planprocessen inleds upprättas ofta ett föravtal. Syftet med ett sådant avtal är att 
ge exploatören en uppfattning om vad som kan byggas, samt hur kostnaderna kan 
komma att se ut mellan kommun och exploatör. Kommunen kan inte i ett föravtal 
garantera att en viss bebyggelse ska bli av.53  

I PBL 1 kap. 4 § definieras ett exploateringsavtal som: ”ett avtal om genomförande av en 
detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av 
kommunen”. Avtalet tecknas innan planen blivit antagen med villkoret att avtalet endast 
gäller om planen vinner laga kraft.54 

Ett exploateringsavtal är ett avtal som behandlar hur exploateringen av detaljplanen ska 
genomföras. Beroende på projektets storlek innehåller avtalet olika många punkter med 
åtgärder, ett stort projekt innehåller förslagsvis ett större antal punkter med åtgärder 

50 PBL 4:30–33. 
51 Ibid. 
52 Kalbro, Lindgren, s 133. 
53 Ibid. s 134. 
54 Ibid. 
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och åtaganden än ett mindre projekt. Kommuner kan också ha olika policys om vad 
som regleras i exploateringsavtal. Exempel på vad som brukar regleras i 
exploateringsavtal tas upp i Kalbros bok, 55 och kan bestå av:  

• Överlåtelser av mark som behövs till allmänna platser. 

• Byggherrens ansvar för utförande av kommunala anläggningar, exempelvis väg, 
gata och VA-anläggningar. 

• Vem som tar initiativ till lantmäteriförrättningar. 

• Bekostande av anläggandet av gator, vägar och andra allmänna platser samt 
anläggningar för vatten och avlopp. 

 

I PBL finns det regler som styr innehållet i exploateringsavtal. Eftersom kommunen i 
exploateringsavtal kan förhandla utifrån sitt planmonopol, finns det bestämmelser i 
PBL som begränsar vad kommuner kan ålägga en exploatör i avtal. Kommuner som 
avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer där mål och utgångspunkter 
redovisas.  Riktlinjerna ska visa hur kommunen tänker kring kostnader man avser att få 
täckning för i avtalen.56 Detta är till för byggherrar som innan upprättat avtal ska kunna 
se vilka krav kommunen kan ställa på planering och genomförande. Vidare står det i 
PBL att kommuner i exploateringsavtal får ålägga exploatör att bygga ut gator, va-nät 
och vägar. Åtgärderna som kommunen ålägger exploatören måste vara nödvändiga för 
att detaljplanen ska kunna genomföras, och stå i rimligt förhållande till den nytta 
byggherren får utav planen.57 I ett exploateringsavtal får inte heller en exploatör helt 
eller delvis betala för vård, utbildning eller omsorg som enligt lag är en kommunal 
skyldighet.58 Kommuner får inte i exploateringsavtal ställa egna tekniska krav vilka går 
utöver det som finns i PBL, plan- och byggförordningen (fortsatt kallat PBF) samt 
Boverkets byggregler (fortsatt kallat BBR), dessa krav kallas även särkrav.59    

Förutom reglerna i PBL styrs exploateringsavtal genom de allmänna rättsprinciperna. 
Dessa finns bland annat i regeringsformen, kommunallagen och avtalslagen. De 
allmänna principerna styr kommuner att skriva avtal efter objektivitetsprincipen, 
likställighetsprincipen och legalitetsprincipen. Objektivitetsprincipen innebär saklighet 
och opartiskhet, en kommun ska inte styras av andra intressen än sin egna. 
Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla alla lika, samma principer 
ska användas för olika byggherrar. Legalitetsprincipen innebär att offentlig 
maktutövning ska ske med stöd av lagstiftningen. Det finns även bestämmelser i 

55 Kalbro, Lindgren, s 135. 
56 PBL 6:39. 
57 PBL 6:40. 
58 PBL 6:41. 
59 PBL 8:4a. 
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avtalslagen som tar upp bestämmelser om rättsstridigt tvång och oskäliga avtalsvillkor, 
vilka måste beaktas när man skriver exploateringsavtal.60     

 
 
 
Markanvisningsavtal 
I PBL 1 kap. 4 § definieras markanvisningsavtal som ”ett avtal mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 
med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande”. Detta ger en byggherre incitament för att lägga tid och pengar för 
projektering och planering i samband med detaljplanen.61 När planen kommer till det 
skedet att den antas överlåts den kommunala marken som ska exploateras till 
byggherren. Ett markansvisningsavtal innehåller ofta samma saker som ett 
exploateringsavtal.  
 
Till skillnad från exploateringsavtal regleras inte markansvisningsavtal i samma 
utsträckning i PBL. De allmänna rättsregler som togs upp i exploatörsavtalen gäller 
dock fortfarande. Markanvisningsavtal är inte lika styrda av PBL, eftersom kommunen 
inte längre förhandlar utifrån planmonopolet utan som markägare. Thomas Kalbro 
skriver i sin bok om markexploatering att: ”kommunen agerar här som markägare och vilket 
pris som byggherren är beredd att betala – i form av pengar eller prestationer är en förhandlingsfråga”.62 
Kommunen får som i exploateringsavtal inte heller ställa egna tekniska krav på 
byggnadsverk om kommunen inte agerar som byggherre. Om kommunen jobbar med 
markanvisningsavtal ska riktlinjer antas, där principer kring prissättning av 
markområden, utgångspunkter och handläggningsrutiner redovisas. Kommuner som 
inte genomför markanvisningsavtal behöver inte anta sådana riktlinjer.63    
 
När kommunen ska sälja mark gäller EG-rättens statsstödsregler. Dessa regler tillåter 
inte ekonomiskt stöd från stat eller kommun som kan anses vara 
konkurrensbegränsande. Ett ekonomiskt stöd i samband med markförsäljning kan t.ex. 
vara att kommunen säljer markområden mycket lägre än angivet marknadspris.64  
EU-kommissionen har tagit fram en vägledning hur kommuner ska gå tillväga när man 
säljer kommunalt ägd mark. Vägledningen är till för säkerställande av att offentlig 
egendom inte säljs till under marknadspris. Kommissionen ger i sin utredning ut två 
principer om hur försäljning bör gå till:65  
 

60 Karlbro, Lindgren, s 137. 
61 Kalbro, Lindgren, s 136. 
62 Ibid. s 138. 
63 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 2 §. 
64 Cirkulär 2007:8 s 2. 
65 EU-kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och 
byggnader (97/C 209/03). 
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• Överlåtelse genom anbudsförfarande 

Denna överlåtelse ska ske genom att marken öppet och villkorslöst läggs ut till 
försäljning. Alla tänkbara köpare ska få kännedom om försäljningen, så att de 
kan lägga eventuellt bud på marken. Kommunen ska senare anta det bästa 
budet. En del av anbudsförfarande kan vara att kommunen anordnar en 
markanvisningstävling där förutom anbudet om priset även ingår förslag om 
hur den framtida bebyggelsen kan se ut. 

 
• Direktanvisning 

Kommunen kan utan att använda sig utav ett anbudsförfarande välja byggherre 
direkt. Marken som säljs måste innan en sådan direktanvisning värderats av en 
eller flera oberoende expertvärderare. Det pris som värderingen visar kan i det 
fallet anses vara det lägsta försäljningspris utan att riskera statligt stöd.   

4.3 Förändringarna i PBL 1 januari 2015 
I förordningen “En enklare planprocess” hävdas det att bostadsbrist råder i landet.66 
För att råda bot på detta har det genom prop. föreslagits en del åtgärder i lagstiftningen. 
Regeringen hoppas bostadsbyggandet kommer att öka om samspelet mellan kommun 
och byggherrar blir bättre. Genom prop. vilken den dåvarande borgerliga regeringen 
lämnat in framgår att den skapats för att göra plan- samt bygglovsprocess mer effektiv 
och lätthanterlig.67 För att klargöra hur det såg ut innan, presenteras här några av 
förändringarna som skedde i samband med ikraftträdande gällande planprocess och 
plangenomförande. 

4.3.1 Planprocessen 
Om en detaljplan påbörjades innan 1 januari 2015 ska äldre föreskrifter gälla, alltså ska 
detaljplanen tas fram efter den tidigare planprocessen enligt PBL 
övergångsbestämmelser 2 pkt.  
 
I den tidigare lagstiftningen kallades standardförfarandet enkelt, och det utökade 
härstammar ifrån normala förfarandet. Regeringen vill att standardförfarandet ska 
användas i så stor utsträckning som möjligt. Tidigare användes det så kallade enkla 
förfarandet inte tillräckligt ofta på grund av att kommuner inte ville riskera att få planen 
upphävd på grund av formella grunder.68 En del i att göra processen mer effektiv är få 
majoriteten av detaljplanerna gjorda med det nya standardförfarandet. Själva stegen i 
processen i de båda nya förfarandena skiljer sig inte så mycket åt jämfört med tidigare, 
utan det är mer ändringar kring arbetssättet och rutiner i planarbetet som gjorts. 
Nämnvärt i själva processen är dock att kungörelse ska ske innan samrådet, samt att det 

66 Prop 2013/14:126 s 41–49. 
67 Ibid. s 1. 
68 Ibid. s 71. 
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endast behövs i det utökade förfarandet. Det finns även i och med lagändringen 
möjlighet att efter samrådet byta förfarandesätt så länge samrådskretsen är den samma.  
 
Det stora ändringar som gjordes ligger i arbetssättet och rutinerna. PBL 5 kap. 7 § har 
förenklats och förklarar när ett utökat förfarande ska användas istället för standard. 
Arbetet kring samrådet har förändrats, i den nya lagstiftningen har kommunen 
möjlighet att begränsa samrådskretsen. I prop. hänvisar man till att stor del av de planer 
som gjorts inte behövde en bredare samrådskrets. Regeringen ger därför i den nya lagen 
möjlighet för kommunen att begränsa samrådet, där planförslaget uppenbart saknar 
betydelse för dem.69  
 
I tidigare lagstiftning skulle kommunen bara samråda med Lantmäterimyndigheten, 
men i SOU 2012:91 till lagändringen kommer man fram till att det finns ett behov att 
förtydliga Lantmäteriets roll. I PBL 5 kap. 15§ ges därför Lantmäteriet ett större ansvar 
i planprocessen. Lantmäteriet ska i de frågor som påverkar Lantmäteriets arbete och 
det som nämns i PBL 5 kap. 15 § yttra sig och ge råd till kommunerna under samråd 
och granskningsskedet. I prop. yttrar sig Boverket och Lantmäteriet om att det är viktigt 
att lantmäterifrågor blir behandlade tidigt i planprocessen. Regeringen anser också, för 
att plangenomförandet ska ske på ett effektivt sätt är det viktigt att Lantmäteriet 
kommer in tidigt i planprocessen.70 
 
Länsstyrelsen ska efter 1 januari 2015 fortsätta vara tillsynsmyndighet och tillgodose 
statens intressen i samhällsplaneringen. Skillnaden mot den gamla lagstiftningen är att 
Länsstyrelsens yttranden om hur tillämpningen i PBL 2 kap. och PBL i övrigt, endast 
ska lämnas om det är nödvändigt ur allmän synpunkt.71     
 
Hanteringen av lagakraftvunna planer förtydligades i nya PBL. Kommunen ska efter att 
planen vunnit laga kraft skicka den färdiga handlingen till Lantmäteriet och 
Länsstyrelsen inom två veckor.72 
 
Efter den 1 januari 2015 blev det enklare att förlänga genomförandetiden på 
detaljplaner. I tidigare lagstiftning var det omständligt att förlänga genomförandetiden, 
förlängning ansågs som planändring och förfarandet behövdes då göras om.73 Den nya 
lagstiftningen ger kommuner möjlighet att förlänga genomförandetiden på ett enklare 
sätt. I PBL 5 kap. 38 § skrivs att samråd endast krävs med: ”Lantmäterimyndigheten och 
kända sakägare inom det berörda området”. 
 

69 PBL 5:11. 
70 Prop 2013/14:126 s 144. 
71 PBL 5:14. 
72 Prop 2013/14:126 s 129. 
73 Ibid. s 108. 
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I lagändringen gjordes det dessutom enklare att upphäva detaljplaner efter 
genomförandetidens utgång. I prop. nämns att processen för upphävande av 
detaljplaner är onödigt omständligt och är i behov av förändring.74 Man anser att samråd 
räcker och att kommuner ska kunna använda sig av ett så kallat enkelt förfarande när 
detaljplaner upphävs, om omständigheterna är de rätta. 
 
Kommunen hade innan lagändringen inte samma möjlighet att delegera beslut om 
detaljplaner till andra instanser inom kommunen. Efter den 1 januari 2015 har den 
möjligheten förbättrats. Den nya lagen innebar att kommunfullmäktige kan ge 
byggnadsnämnd eller kommunstyrelse ansvar att anta detaljplaner som inte är av stor 
vikt eller har principiell betydelse.75  

4.3.2 Exploateringsavtal 
Om detaljplanen som exploateringsavtalet handlar om, ”påbörjats” innan 1 januari 2015 
ska äldre lagar gälla för upprättande av exploateringsavtal.  
 
I SOUer och prop. har regeringen utrett frågan kring huruvida transparensen och 
förståelsen ska bli bättre kring exploateringsavtal. I regeringens SOU 2012:91 beskrivs 
att det finns ett behov av att de kostnader som byggherren står för ska vara förutsägbara. 
Man vill uppnå offentlighet och insyn i förhandlingarna. Kommunen bör därför så tidigt 
som möjligt offentliggöra sina avsikter med avtalet.   
 
Eftersom kommunens förhandlar utifrån sitt planmonopol kan kommunen befinna sig 
i ett överläge. Det finns en risk att exploatören hamnar i en beroendeställning till 
kommunen, vilket kan leda till att kommunen reglerar åtgärder och åtagande som inte 
har någon anknytning till detaljplanen. En byggherre är mån om relationen till 
kommunen eftersom denne har ansvaret för samhällsplaneringen genom det 
kommunala planmonopolet. Eftersom exploateringsavtal och dess innehåll inte varit 
tydligt reglerade i lagstiftningen, har en kommun haft utrymme och möjlighet att ställa 
för höga krav och riktlinjer på de som vill exploatera mark. Det finns därför ett behov 
att göra innehållet och transparensen i exploateringsavtal tydligare.76 
 
Innan lagändringen styrdes exploateringsavtal enligt Kalbro och Lindgren av 
”allmänna” respektive ”särskilda” rättsregler.77 De allmänna rättsreglerna är samma som 
för nu gällande exploateringsavtal. Dessa togs upp i avsnitt 4.2.1 Avtal och avsåg 
bestämmelser som likställighetsprincipen, legalitetsprincipen och 
objektivitetsprincipen. Utöver de allmänna regler som gäller sägs i prop. till 
lagändringen är att den rättsliga grunden för en kommun att ställa krav på en byggherre 

74 Ibid. s 104. 
75 Prop 2013/14:126 s 99. 
76 Ibid. s 148. 
77 Kalbro, Lindgren, Markexploatering, s 136. 
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eller fastighetsägare, som ska teckna ett exploateringsavtal har ansetts vara de 
bestämmelser som återfanns i 6 kap. 3–10 § och 12 § PBL.78 Dessa paragrafer kallas 
exploatörsbestämmelserna. Avtalen grundar sig även på det kommunala 
planmonopolet i PBL 1 kap. 2 §.  
 
 
 
Exploatörsbestämmelserna tas bort 
Paragraferna 3–10 och 12 i 6 kap. PBL tas bort i och med lagändringen. I prop. sägs att 
bestämmelserna de senare åren används i begränsad omfattning. Samt att avtalen 
innehållit villkor som haft ett vidare perspektiv och reglerar inte enbart frågor 
Länsstyrelsen har att pröva.79 När exploatörsbestämmelserna togs bort innebar det 
bland annat att möjligheten för kommunen att begära exploatör på allmän plats utan 
ersättning försvinner. I nuvarande lagstiftning ska ersättningsfall där allmän plats tas i 
anspråk i detaljplan bestämmas enligt bestämmelserna i expropriationslagen.80 I 
exploatörsbestämmelserna gavs också möjligheten för kommunen att via Länsstyrelsen 
besluta att ägaren, om det var skäligt, låta bekosta anläggande av gator och vägar samt 
anläggningar för vatten och avlopp. Denna möjlighet har tagits bort men har istället 
ersatts med tydligare lagstiftning om gatukostnadsregler i PBL 6 kap. 24–25 §§.  
 
Definition av exploateringsavtal 
I den nya lagen har exploateringsavtal definierats i PBL 1 kap. 4 §. Eftersom 
förändringen i PBL innebär att vissa bestämmelser ska appliceras på exploateringsavtal, 
fanns det ett behov till en förklaring av definitionen. Detta för att lagarna ska användas 
vid rätt tillfällen.81      

Riktlinjer 
För att skapa bättre förutsättningar och ökad förståelse kring hur förhandlingar och 
formerna i exploateringsavtal går till, har man beslutat att kommuner ska anta riktlinjer 
för exploateringsavtal. Enligt regeringen sparas tid och kostnader genom att exploatörer 
i förväg kan förutse vilka kostnadskrav och andra villkor en kommun kan tänkas ställa 
i upprättande av avtal.82  

Innehållet i exploateringsavtal 

Vad ett exploateringsavtal får innehålla har tagits fram i PBL 6 kap. 40–41 §§. För att 
öka tydligheten i vad som får och inte får regleras i exploateringsavtal har dessa 
paragrafer antagits. Tidigare har avtal upprättats där innehållet inte är förenligt med 

78 Prop. 2013/14:126 s 155.  
79 Prop 2013/14:126 s 155. 
80 Ibid. s 164. 
81 Cirkulär 14:36 s 1. 
82 Ibid. 
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dåvarande lagstiftning, enligt prop. Man menar att om för stor finansiell börda läggs på 
exploatören ökar risken för att konkurrensen försämras. Det blir då endast större och 
resursstarka aktörer som har råd att genomföra vissa projekt.83 Innehållet i 
exploateringsavtal regleras då bland annat till att åtgärden måste vara nödvändig och stå 
i rimligt förhållande till nyttan av planen, det ska heller inte vara tillåtet att ålägga 
exploatör bekosta vissa åtgärder som t.ex. vård, skola och omsorg vilket är en 
kommunal angelägenhet.84 

Förfarandet 
Lagändringen har även inneburit att bestämmelser om förfarandet när 
exploateringsavtal ska ingås lagts till i PBL. Anledningen är att det finns ett ökat behov 
om insyn och offentlighet mellan upprättande av avtal och planprocessen. Syftet med 
lagändringen är att allmänheten och berörda parter ska kunna få insyn om villkor och 
utformning i exploateringsavtalen. Sakägare ska under planprocessens gång kunna se 
om kommunen har för avsikt att ingå exploateringsavtal eller inte.85 För att uppnå insyn 
och offentlighet har ändringar lagts till i planbeskrivning och samrådet. I PBL 4 kap. 33 
§ har planbeskrivningens innehåll utökats med en bestämmelse om att det ska redovisas 
hur planen ska genomföras, och om kommunen avser att ingå exploateringsavtal. 
Kommunen ska även under samrådet enligt PBL 5 kap. 13 § upplysa om man avser att 
genomföra planen med hjälp av exploateringsavtal. I både planbeskrivningen och 
samrådet ska kommunen redovisa avtalens huvudsakliga innehåll, samt redovisa 
konsekvenserna i och med att sådana avtal genomförs.86     
 
De hittills nämnda ändringar går under övergångsbestämmelsen punkt 6, där 
exploateringsavtal om detaljplaner som ”påbörjats” före 1 januari 2015 ska använda sig 
utav äldre bestämmelser.   

Särkrav 
Riksdagen röstade även igenom ett förslag som innebar att kommunens möjlighet till 
att ställa egna byggnadstekniska krav, så kallade särkrav, begränsas. Anledningen till 
lagändringen är att regeringen tycker att det ska vara samma bestämmelser över hela 
landet, och att skillnaden som råder beroende på vart du är i landet försvårar för 
byggherrar, entreprenörer och konsulter.87 Detta medför minskade möjligheter för 
byggherrar att använda sig utav tidigare använda byggmetoder och ritningar. 
Lagförslaget innebär dock inte att kommunen inte kan ställa särkrav i alla sammanhang. 
Regeringen anser att kommunen i egenskap av byggherre eller fastighetsägare ska kunna 
ställa egna krav om det finns godtagbara skäl till det. Lagändringen innebar att 
kommunen som myndighet inte får ställa sådana krav som går utöver PBF och BBR. I 

83 Prop 2013/14:126 s 155. 
84 PBL 6:40-41. 
85 Cirkulär 14:36 s 12. 
86 Ibid. s 1. 
87 Ibid. s 13. 
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PBL har därför en bestämmelse i 8 kap. 4 a § där det uttryckligen står att kommuner 
inte får ställa särkrav.88  

Bestämmelsen om kommunala särkrav ingår inte i den övergångsbestämmelse som rör 
exploateringsavtal. Regeringen säger i prop. till lagändringen att den föreslagna 
regleringen om särkrav ska börja gälla direkt och ska alltså gälla även för sådana ärenden 
som ”påbörjats” före 1 januari 2015. Lagändringen behöver då ingen 
övergångsbestämmelse till skillnad mot tidigare nämnda ändringar.89 

  

88 Ibid. s 1. 
89 Prop. 2013/14:126 s 236. 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer inledningsvis definitionen av ”påbörjad” detaljplan tolkas efter 
vad det nuvarande rättsläget säger. Fortsättningen av kapitlet kommer visa vad resultatet 
av enkätundersökningen blev. Resultatet kommer sammanställas i diagram för att ge 
läsaren en inblick i hur respondenterna har svarat. En fullständig redovisning av enkäten 
där svaren inte är utsatta i diagram finns att hämta i Bilaga C. 

5.1 Nuvarande rättsläge angående ”påbörjad” detaljplan 
För att få en förståelse kring hur begreppet ”påbörjad” detaljplan hanteras med 
nuvarande lagstiftning och förordningar, har en analys gjorts, se avsnitt 5.3 Analys. Detta 
för att läsaren ska få en inblick kring begreppet, så resultatet av enkäten blir mer 
applicerbar.    

Efter granskning av gällande lagstiftning, prop. och SOU har en tolkning av begreppet 
gjorts. Om en detaljplan är ”påbörjad” innan 1 januari 2015 ska äldre lagstiftning gälla, 
både när det gäller exploateringsavtal och detaljplaneprocessen. Skillnaderna på 
lagstiftningen beroende på om planen är ”påbörjad” innan eller efter finns beskrivet i 
avsnitt 4.3 Förändringarna i PBL 1 januari 2015.   

Det finns inget i PBL som reglerar vad ”påbörjat” innebär i detaljplanesammanhang. 
Det som finns är två definitioner Boverket och regeringen tagit fram. Dessa två 
definitioner togs fram i och med övergångsbestämmelserna för lagändringen 1 januari 
2015 för att hjälpa kommunerna med vad ”påbörjat” innebär.  

Boverkets definition som bygger på prop. ”En enklare planprocess” lyder: 
“Planarbetet kan anses påbörjat när kommunen har börjat bereda ärendet eller när kommunen fattar 
ett beslut om att påbörja detaljplanen, detta kan ske på olika sätt beroende på vilka rutiner kommunen 
har… Om en detaljplan har föregåtts av ett detaljplaneprogram är programmet inte avgörande för när 
detaljplanen ska anses vara påbörjad.” 

 
Prop. definitionen lyder:  
”Som redovisats i planprocesspromemorian bör ett planärende anses ha påbörjats inom kommunen vid 
den tidpunkt när ett formellt beslut att inleda planläggningen har fattats. I den mån planärendet har 
inletts med ett detaljplaneprogram bör ärendet emellertid anses ha påbörjats först vid den tidpunkt då 
kommunen beslutar att upprätta detaljplanen.” 
 
Resultatet som kan dras utifrån dessa båda förklaringar är att ”påbörjat” är när 
kommunen tagit någon form beslut om att upprätta en detaljplan. Boverket säger även 
att det kan vara ”påbörjat” när ärendet har börjat beredas. Vad vi som författare anser 
om dessa båda definitioner tas upp i kap 6 Diskussion.   
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5.2 Enkätundersökning 
I detta avsnitt följer en sammanställning av de 237 enkätsvar som inkommit under 
perioden examensarbetet pågick. Enkäten har skickats ut till samtliga av Sveriges 
kommuner där en från yrkesgruppen mark- och exploateringsingenjör respektive 
planframtagande skulle svara på enkäten. 237 svar kan ses som att ca 50 % av möjliga 
svar inkommit. Detta är vi nöjda med då vi inte trodde att så många skulle besvara vår 
enkät. Den svarsfrekvens som erhållits bidrar mycket till resultatet, vilket ger bra 
möjligheter att utreda vad kommunerna tycker om begreppet ”påbörjat”. 

I enkätens inledning ställdes tre frågor som skulle visa information om vad 
respondenten arbetade med, hur lång arbetslivserfarenhet denne hade samt hur stor 
kommun respondenten arbetade på. Dessa frågor gav följande resultat och som 
inledningsvis kan ge läsaren en uppfattning hur representationen från respondenterna 
sett ut. Detta resultat visas i Figur 3–5.  
 
Följande diagram visar att av de svarande arbetar 52 % med planframtagande, 32 % 
med mark- och exploatering samt 16 % med annat. 
 

 
Figur 3: Visar andelen av respektive yrkesgrupp som deltagit i enkäten. 
 
Diagrammet nedan visar att 38 % har en yrkeserfarenhet på 3-10 år, 27 % har 11-20 
års erfarenhet, 20 % har mindre än 2 års erfarenhet och 15 % har mer än 20 års 
erfarenhet. 
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Figur 4: Visar fördelningen på respondenterna utifrån yrkeserfarenhet. 
 

Diagrammet nedan visar att 44 % av respondenterna arbetar på en kommun med 
mindre än 20 000 invånare, 32 % arbetar på en kommun med 20 001–50 000 invånare, 
15 % arbetar på en kommun 50 001–100 000 invånare och 9 % arbetar på en kommun 
med över 100 001 invånare. 

 

 
Figur 5: Visar fördelningen på respondenterna utifrån storlek på kommunen de arbetar på. 
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5.2.1 Vad tycker kommunens tjänstemän om begreppet ”påbörjad” 
detaljplan?  

För att utreda vad tjänstemännen i kommunerna tycker om begreppet, ställdes en fråga 
med tre svarsalternativ som skulle visa om respondenten tyckte att definitionen är: 
tydlig, otydlig eller varken eller. Av 237 svarande valde 228 att svara på denna fråga som 
redovisas i Figur 6.  

Diagrammet nedan visar att 32 % av alla svarande tycker begreppet ”påbörjad” är 
otydligt, vilket är anmärkningsvärt. 35 % tycker att begreppet är tydligt medan 33 % 
anser att begreppet varken är tydligt eller otydligt. 

 

 
Figur 6: Visar fördelningen på hur respondenterna uppfattar begreppet "påbörjad". 
 

För att klargöra om det finns någon skillnad kring definitionens tydlighet beroende på 
vad respondenten jobbar med, har följande två diagram sammanställts. Av de 228 
svarande jobbade 116 med planframtagande, 76 med mark- och exploatering.  

I följande diagram kan uttydas att de som svarat och arbetar med planframtagande till 
40 % anser att begreppet är tydligt, 29 % anser att det är otydligt, 31 % anser att 
begreppet varken är tydligt eller otydligt. 
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Figur 7: Visar fördelningen på hur de som arbetar med planframtagande uppfattar begreppet "påbörjad". 
 

I detta diagram kan uttydas att 40 % av de som jobbar med mark- och exploatering 
upplever begreppet som otydlig. Även detta är anmärkningsvärt. 30 % anser att 
begreppet är tydligt samt 30 % att begreppet varken är tydligt eller otydligt. 

 

 
Figur 8: Visar fördelningen på hur de som arbetar med mark- och exploatering uppfattar begreppet "påbörjad". 
 

5.2.2 Vad anser kommunerna vara ”påbörjad” detaljplan? 
I denna enkätfråga gavs respondenterna möjligheten att skriva fritt om när man tycker 
en detaljplan är ”påbörjad”. Denna fråga är den primära i enkäten varav störts vikt lagts 
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på denna. Detta för att frågeställningen ”I vilket skede i planprocessen anses en detaljplan vara 
”påbörjad”?”, ska kunna besvaras.  

För att sammanställa alla 237 svar har de som liknar varandra delats in i nio kategorier. 
Resultatet sammanställs i två diagram där ena visar hur många svar respektive kategori 
erhållit, och den andra hur stor kvot som svarat på respektive kategori. 
Cirkeldiagrammet gör resultaten mer jämförbara med de nästkommande diagrammen, 
där yrkesgruppernas svar kvoterats enligt samma kategorier. Se Figur 9–12. 

Genom Figur 9 kan det uttydas att tre kategorier har erhållit flest svar. Dessa är 
positivt planbesked, beslut i kommunfullmäktige/nämnd och inkommet planuppdrag. 
Dessa erhöll 42, 50 respektive 66 svar vardera. När planavtal tecknats fick 23 svar, när 
arbetet initierats fick 25, 13 svar som inkom var blanka eller svårtolkade, 8 svar ansåg 
initiativ från privat/kommun, 5 stycken startmöte respektive samråd. En mer 
analyserande förklaring kring dessa svar finns i avsnitt 5.3.2 Tolkar kommunerna begreppet 
på samma sätt som Boverket och regeringen? Och när anser kommunerna att en detaljplan är 
”påbörjad”?   
 

 
Figur 9: Visar fördelningen på vad respondenterna anser är "påbörjad" detaljplan. 
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Figur 10: Visar fördelningen på vad respondenterna anser är "påbörjad" detaljplan i procent. 
 

För att kategorierna i diagrammen ska bli applicerbara följer här en förklaring med 
exempel på hur svar i respektive kategori kunde se ut. 

I kategorin svårtolkat-/blankt har som sagt blanka svar lagts till. Det har också 
förekommit svar som kan vara svåra att tolka och sätta in ett sammanhang runt 
planprocessen. Dessa svar har därför lagts till i kategorin svårtolkat. Några exempel på 
ett sådant svar är: 

”När första spadtaget görs för den första anläggningsåtgärden som planen omfattar”. 

”När beslut är taget”. 

Svar som tolkats att ”påbörjandet” är när någon tar ett initiativ till detaljplan, har 
sammanställts under kategorin initiativ från kommun/privat. Dessa svar varierade men 
kunde ha följande lydelse:  

”Initiativ från kommun eller privat exploatör”. 

”När ansökan om planbesked är inkommen”. 

De svar som primärt syftade på att ett positivt planbesked är starten för en detaljplan 
hamnade i kategorin positivt planbesked, och kunde se ut så här:  

”När den givits positivt planbesked”. 

”Då ansökan om planbesked varit uppe för beslut och beslutet är positivt”. 
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De svar som hänvisade till att ”påbörjat” är då politiken i kommunen fattat ett beslut, 
hamnade i kategorin beslut i kommunfullmäktige/nämnd. I svaren nedan var 
respondentens huvudsakliga svar att, något beslut är taget i kommunstyrelse eller 
nämnd, man skriver inte uttryckligen vad det är för slags beslut som menas utan bara 
beslut i största allmänhet. Vilka kunde se ut såhär:   

”När beslut fattas av Kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott”. 

”Vi tolkar det som när ett beslut att påbörja detaljplanen tagits av nämnd eller ordförande i nämnd”. 

I kategorin om inkommit planuppdrag hamnade svar där respondentens primära svar 
handlade om att planuppdraget inkommit. I denna kategori till skillnad mot den förra 
så ska det i svaren uttryckligen stå att det är planuppdraget man menar. Står det beslut 
om uppdrag har dessa svar tolkats som att respondenten menar planuppdrag. Svaren 
kunde se ut på följande sätt: 

”När det finns ett politiskt beslut om ett uppdrag till förvaltningen att påbörja planarbetet”. 

”När planuppdrag givits av den politiska nämnden (uppdrag att ändra detaljplan)”.  

De svar där avtal anges nämner oftast att ”påbörjat” är då planavtal upprättas mellan 
parterna. Dessa hamnade då i kategorin när planavtal tecknats och kunde se ut på 
följande sätt: 

”När kommunen och intressenter har tecknat ett planavtal”. 

”När planavtalet har tecknats. Det är våra riktlinjer, sedan finns det ju inget i lagen som säger att 
man måste teckna ett planavtal men många brukar hantera det så. Planer som kommer internt brukar 
oftast inte omfattas av planavtal och där blir istället startmötet för detaljplanen tidpunkten då planen 
är påbörjad”.  

För kategorin startmöte kunde svaren se ut på detta vis: 

”Vid första startmöte.” 

”När vi har godkänt uppdragsbeskrivning och arbetsgruppen är utsedd och de har startmöte för 
detaljplanen.” 

Arbete/handläggning initieras med planen. Denna kategori innebar att respondenten 
svarade att de anser ”påbörjat” är då man rent konkret börjat arbeta med planen. Dessa 
svar kunde se ut på detta vis: 

”När man konkret börjar planarbetet med att ta fram handlingar och kontakter tas med 
sökanden/exploatör”.   

”När första utredning är påbörjad”. 

Kategorin om samråd innehöll inga utförliga svar, utan respondenterna hade enbart 
skrivit samråd. Och såg alltså ut på följande vis: 

”samrådet”.  
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För att ge svar på frågeställningen om huruvida det råder skillnader mellan de som 
jobbar med mark- och exploatering samt planframtagande har en jämförelse gjorts. 
Denna jämförelse innebar att svaren brutits ut beroende på vad respektive yrkesgrupp 
har svarat på den öppna frågan, om vad de anser vara en ”påbörjad” detaljplan. Dessa 
har sedan sammanställts med samma kategorier som i förgående diagram, men med den 
skillnaden att svaren presenteras efter den yrkestitel respondenten angett. Av 237 svar 
har 122 angett att de jobbar med planframtagande och 76 har angett at de jobbar med 
mark- och exploatering. Resultaten av dessa diagram finns redovisade i Figur 11–12. En 
jämförelse kan göras med Figur 10 som visar hur alla har svarat oberoende av yrkestitel.  

 

 
Figur 11: Visar fördelningen på vad de som arbetar med planframtagande anser är "påbörjad" detaljplan i procent. 
 
Figur 13 visar att 42 % av kommunerna någon gång sedan lagändringen prövat om en 
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Figur 12:Visar fördelningen på vad de som arbetar med mark- och exploatering anser är "påbörjad" detaljplan i procent. 

5.2.3 Har kommunerna prövat? 
För att underbygga frågeställningen angående vilka konsekvenser det blir, om en 
detaljplan är ”påbörjad” innan eller efter 1 januari 2015 ställdes en fråga i enkäten. 
Kommunen fick i frågan ange ifall man har sedan lagändringen prövat om när en 
detaljplan varit ”påbörjad”. Denna fråga ställdes för att utreda om det faktiskt är något 
som diskuteras ute i kommunerna, och om det därför finns behov att pröva vilken 
lagstiftning som ska gälla.  

Av 237 svarande valde 235 att svara på denna fråga som löd: ”Har ni sedan lagändringen i 
PBL prövat om en detaljplan är ”påbörjad” innan eller efter 1 januari 2015?” 

Svaret redovisas nedan i Figur 13. 
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Figur 13: Visar hur många procent av respondenterna som prövat eller inte prövat om en detaljplan är "påbörjad". 
 

5.3 Analys 
I följande kapitel kommer resultatet analyseras.  

5.3.1 Tycker kommuner begreppet är otydligt eller tydligt?  
Det som kan konstateras utifrån vad kommunerna tycker om själva begreppet, är att 
det skiljer sig mycket. I princip har en tredjedel svarat på respektive fråga angående 
huruvida begreppet ”påbörjat” är tydligt, otydligt eller varken eller, se Figur 6. I PBL 
finns det inget som definierar begreppet, det finns inte heller någon praxis. Boverket 
och regeringen har tagit fram definitioner som säger vad det bör vara. Dessa 
omständigheter beroende på hur väl påläst respondenten är, kan ha haft inverkan på 
svaren.   

Jämförelsen som gjordes om det förelåg någon skillnad på svaren angående begreppets 
tydlighet beroende på yrkestitel, visade samma skiftande resultat, se Figur 7–8. Det som 
kan konstateras är dock att den yrkesgrupp som enligt enkäten tycker definitionen är 
tydligast är de som jobbar med planframtagande. Skulle man bryta ut denna yrkesgrupp 
svarade cirka 40 % att definitionen är tydlig som kan jämföras med de 35 % som alla 
svarade. Bryts sedan gruppen ut vilka jobbar med mark- och exploatering, svarade cirka 
30 % att definitionen är tydlig, vilket då är 5 % lägre än vad alla svarade i enkäten och 
10 % lägre jämfört med planframtagande.  
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5.3.2 Tolkar kommunerna begreppet på samma sätt som Boverket och 
regeringen? Och när anser kommunerna att en detaljplan är 
”påbörjad”? 

I följande analys kommer fokus ligga på att analysera två av de frågeställningar studien 
handlar om. Dessa är: i vilket skede av processen planen är ”påbörjad” samt ifall 
tolkningarna skiljer sig åt jämfört med Boverkets och regeringens definitioner. 
 
Enkätresultatet utifrån när kommunerna anser en detaljplan är ”påbörjad” ger många 
olika svar, därav delades svaren in i nio kategorier. För att kunna sätta in dessa i ett 
sammanhang i planprocessen kan avsnittet 4.1.2 Framtagandeprocessen användas. Man kan 
genom att studera planprocessen och de svar som inkommit, se att betydande majoritet 
anser att ”påbörjat” ligger mellan initiering av planen fram till samrådet.  
 
De flesta av respondenterna har svarat att ”påbörjat” sker i samband med 
planuppdraget, av 237 svarande valde 66 att svara planuppdrag. Planuppdraget är när 
kommunen efter någon form av politiskt beslut skickar uppdrag till, för kommunen 
lämplig nämnd i sammanhanget. Många valde även att svara när kommunen har tagit 
ett positivt beslut om planbesked, samt när kommunen tagit någon form av politiskt 
beslut i styrelse eller nämnd angående en detaljplan. Det dessa tre kategorier har 
gemensamt är att någon form av beslut från kommunen föreligger ”påbörjandet”. 
Planuppdrag ges som ett beslut, planbesked ges via ett beslut och den sista kategorin 
om att beslut tagits i styrelse eller nämnd talar för sig självt. Totalt har dessa tre 
kategorier fått 158 av 237 svar (vilket motsvarar två tredjedelar av respondenterna), 
vilka anser att det ska ligga någon form av beslut i grunden. Detta hänger väl ihop med 
de definitioner som Boverket och regeringen tagit fram, där det bland annat sägs att: 
”Som redovisats i planprocesspromemorian bör ett planärende anses ha påbörjats inom kommunen vid 
den tidpunkt när ett formellt beslut att inleda planläggningen har fattats”.90 Kategorin om 
planuppdrag hänger även ihop med en SKL-artikel som togs fram i januari 2017.91 
Denna handlar om tidsåtgång för att ta fram detaljplaner. I denna artikel jämförs bland 
annat tiden det tar att ta fram en detaljplan. I artikeln uppstod det frågetecken från 
vilken punkt som tiden ska börja räknas ifrån. I utredningen sades följande om 
planuppdraget: ”Begreppet ”planuppdrag” är vanligt förekommande. Någon legaldefinition finns 
däremot inte. I enkäten till kommunerna gjorde SKL följande definition: Med planuppdrag avses den 
tidpunkt vid vilken kommunen politiskt eller på tjänstemannanivå beslutar att påbörja ett 
detaljplanearbete. I denna tid inräknas inte tiden för arbete med eventuellt planbesked.”.92 I samma 
SKL-artikel behandlas även planbesked, man anser här att detta är en egen process och 
ligger därmed utanför den obligatoriska planprocessen. Planbeskedet är inte heller ett 
bindande beslut och inte heller ett slutgiltigt ställningstagande från kommunen.93 
Planbesked är dessutom en del av processen endast när initiativet kommer från en privat 

90 Prop. 2013/14:126 s 234. 
91 SKL, Planläggning och tidsåtgång 2016. 
92 Ibid. s 37. 
93 Ibid. s 38. 
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aktör. Om respondenten har svarat planbesked, saknas därmed en definition på hur 
”påbörjat” skulle vara i sammanhanget där kommunen tar initiativet.  
 
Frågan är dock vad är ett kommunalt beslut, och när tas det? Ett kommunalt beslut kan 
ske under många olika skeden av planprocessen. Ett beslut om planuppdrag kan ske 
långt efter ett beslut om positivt planbesked. Ska dessa båda då anses som en start på 
en detaljplan? Vissa kommuner har i enkäten svarat och argumenterat kring just detta. 
Argumenten handlade bland annat om att tiden från och med ett beslut till man konkret 
börjar arbeta med planen ibland kan ta flera år. Respondenten kunde skriva följande: 
 
”Vi har nyligen förtydligat detta i och med att byggnadsnämnden tar beslut om ett sk Start-PM. Detta 
istället för att som tidigare förhålla sig till datum för när planen fick godkänt planbesked. Det är 
mycket ofta som en plan får positivt planbesked av kommunstyrelsen, men själva planarbetet kan inte 
startas upp förrän långt senare. Detta med tanke på prioritet i förhållande till andra planer, 
kommunens övergripande utvecklingsmål, annan teknisk försörjning såsom VA, personella resurser 
mm mm”. 
   
”Det datum man aktivt börjar utreda, rita och producera detaljplanen. Kan alltså vara flera år efter 
att en politisk instans gett ”planuppdrag”, eller att beställning från privat aktör kommit in”.  
 
”När man praktiskt börjar utarbeta planhandlingar och startar planprocessen. Det kan gå flera år 
mellan uppdrag från en nämnd till att planarbetet faktiskt görs rent konkret”. 
 
”När första streck eller text är påbörjad. Vi har planuppdrag på en del som vi avvaktar med att över 
huvud taget göra något i avvaktan på att saker ska klarna och de kan knappast betraktas som 
påbörjade”. 
 
De som svarade på detta sätt ansåg ofta att det vore mer rimligt att ”påbörjat” är när 
man rent konkret börjar arbeta med planen. Dessa hamnade i kategorin där arbete 
initieras med planen. Bortsett från den första vilken placerades i kategorin planuppdrag. 
Den var dock intressant då det fanns en bra motivering kring varför planbesked inte 
längre användes.  
 
I övrigt ger enkäten ett flertal olika svar. Sex respondenter tycker att samrådet bör 
räknas som ”påbörjad”. I SKL-artikeln vilken nämndes ovan, användes samrådet som 
ett av nyckeltalen då denna är en obligatorisk del av planprocessen i PBL 5 kap.  
23 respondenter ansåg att planavtal är starten för detaljplanen, som tillsammans med 
planbesked endast appliceras då privat aktör initierat planen, se Figur 2 i avsnitt 4.1.2 
Framtagandeprocessen. Ett fåtal har svarat att startmöte och själva initiativet är starten. När 
respondenten skriver att initiativet är ”påbörjandet” är det alltså innan ett beslut är taget.   
 
Sammantaget kan man konstatera att majoriteten tycker någon form av beslut ligger till 
grund för ”påbörjandet”, vilket stämmer överens med de definitioner som tagits fram 
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av Boverket och regeringen. Beslutet ska då på något sätt handla om att inleda ett 
detaljplanearbete. Svaren är dock många och spretiga, olika tolkningar kan göras. Bland 
annat om huruvida planbesked kan anses vara samma typ av beslut som, planuppdrag 
samt beslut i kommunal nämnd/styrelse. Eftersom ett privat beslut föreligger samt att 
det inte är en obligatorisk del av processen.  En mer diskuterande analys om begreppet 
tas upp i kapitel 6 Diskussion.     
 

5.3.3 Uppfattas begreppet olika beroende på yrkestitel?  
 
I följande avsnitt kommer frågeställningen om huruvida begreppet uppfattas 
annorlunda beroende på yrkestitel att analyseras, se Figur 11–12.  
 
Man kan konstatera att de båda yrkeskategorierna är till största delen överens angående 
när en plan är ”påbörjad”. Majoriteten av de båda har svarat någon av kategorierna 
planbesked, planuppdrag eller beslut i kommunal nämnd/styrelse. Även om 
majoriteten av båda grupperna svarat på dessa tre kategorier så förekommer ändå vissa 
skillnader. Bland annat tyckte 75 % av planframtagande någon av dessa kategorier 
jämfört med 63 % av mark- och exploatering. Det skiljer därmed 12 %, de båda ligger 
fortfarande i övertygande majoritet jämfört med resterande kategorier. Dock kan man 
se att mark- och exploatörer har större spridning på sina svar. De har i större 
utsträckning svarat på kategorin om initiativ till plan, samt även fler svar som är 
svårtolkade/blanka. Planframtagande tycker att planen är ”påbörjad” när 
arbete/handläggning initierats i större utsträckning än de som jobbar med mark- och 
exploatering.  
 
I övrigt kan det fastslås att ingen större skillnad finns mellan yrkesgrupperna. Båda 
yrkesgrupperna har svarat övervägande på samma kategorier. De skillnader som finns 
är så pass små i jämförelse med vad majoriteten har svarat, vilket innebär att begreppet 
kan uppfattas på samma sätt ute i kommunerna.   

5.3.4 Vad får det för konsekvenser om planen är ”påbörjad” innan eller 
efter 1 januari 2015? 

I följande avsnitt analyseras resultatet som utvunnits ur denna studie gällande 
frågeställningen, om vilka konsekvenser det blir av att en detaljplan är ”påbörjad” innan 
eller efter 1 januari 2015. Resultatet ligger dels i diagrammet vilket redovisas i Figur 13, 
men även i den teori som behandlas i avsnitt 4.3 Förändringarna i PBL 1 januari 2015. 

Det som kan konstateras utifrån diagrammet är att 42 % av respondenterna någon gång 
har prövat, när en detaljplan är ”påbörjad” sedan ändringen 1 januari 2015. Detta 
innebär att frågan faktiskt prövas ute i kommunerna och att det kan uppstå situationer 
där man måste pröva vilken lagstiftning som ska användas. Därmed kan konsekvenser 
beroende på val av lagstiftning uppstå, det gäller dessutom att man vid upprättandet av 
planen har koll på de ändringar som gjordes i PBL 1 januari 2015. Som behandlats i 
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avsnitt 4.3 Förändringarna i PBL 1 januari 2015, finns en betydelse när en detaljplan är 
”påbörjad”. Detta då övergångsbestämmelserna reglerar vilken lag man har att förhålla 
sig till. Detta berör detaljplaneprocessen samt upprättande av exploateringsavtal.   
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6 Diskussion 
I följande kapitel kommer frågor som uppstått kring resultatet, analysen och teorin att 
diskuteras. Detta utifrån nuvarande lagstiftnings-, kommunernas- samt författarnas 
definition på begreppet ”påbörjad”. Förutom detta, avslutas kapitlet med ett avsnitt där 
studiens förhållningssätt till hållbar utveckling diskuteras.   

6.1 Nuvarande definition av ”påbörjad” 
Definitionerna som Boverket och regeringen tog fram gjordes i samband med 
lagändringen. Detta gjordes för att begreppet ”påbörjat” nämns i 
övergångsbestämmelserna. Om yrkesverksamma hade haft koll på när en detaljplan är 
”påbörjad” hade antagligen en sådan definition inte behövts, ett allmänt vedertaget 
begrepp som t.ex. detaljplan förklaras inte. Det finns som sagt inte heller någon 
definition av begreppet i PBL, vilket även det kan ha en förklaring till varför man gjorde 
definitionen.  

Trots att definitionerna finns anser vi att det fortfarande är oklart när en detaljplan är 
”påbörjad”. Boverket skriver bland annat att den kan vara ”påbörjad” när kommunen 
börjar bereda ärendet. Men vad menas med att bereda? Efter inläsning av hur processen 
går till kan bereda ske på olika sätt. Menar man bereda i då första text är skriven? Eller 
då någon lämnat in ett förslag om detaljplan till kommun? Eller när första utredning 
har satt igång? Alla dessa skeden kan förkomma under olika delar av processen vid 
skiftande tidpunkter. Att bara säga när kommunen börjar bereda anser vi vara en för 
vag formulering, borde preciseras mer för att uppnå tydlighet. Frågan kvarligger också 
varför Boverket har med ”bereda”? Boverkets definition bygger på den som regeringen 
skriver i prop. till lagändringen, i denna nämns inget om att börja bereda detaljplanen. 
Frågan är då om Boverket har en annan tolkning kring ”påbörjat”, vilket inte regeringen 
har. Varför inte skriva samma definition om de har samma uppfattning som regeringen? 

Båda definitionerna säger att ”påbörjat” bör anses vara när kommunen fattar ett beslut 
om att inleda ett planarbete. Här kan det reflekteras över att ”bör anses” sägs, vilket 
utsänder viss osäkerhet i frågan. Sedan om huruvida ett beslut ska föranleda 
”påbörjandet” kan även det diskuteras. Ett beslut om att inleda en detaljplan kan ske på 
flera olika sätt, Boverket säger i sin definition: ”detta kan ske på olika sätt beroende på vilka 
rutiner kommunen har”. Som vi ser det efter att processen har bearbetats så skiljer det sig 
mer än oftast från kommun till kommun i hur man gör vid sådana beslut. Det kan 
uppstå otydlighet eftersom ”påbörjat” kan tolkas olika beroende på vilken kommun det 
handlar om. Besluten att just inleda ett planarbete kan också se olika ut, som vi ser det 
kan ett positivt planbesked, planuppdrag, eller positivt förslag från kommunen bland 
annat vara beslut om att inleda ett planarbete. Frågan är då om det finns andra beslut, 
vilka räknas som beslut att inleda planarbete eller om det bara är dessa tre.  

Under den eftersökning vi har gjort, är det dessa tre beslut som vi anser handla om att 
inleda ett planarbete. Det otydliga för oss, om man förutsätter att regeringen menar 
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dessa beslut, är att positivt planbesked kontra t.ex. planuppdrag kan ske vid olika 
tidpunkter. Planbeskedet, eller för den delen planförslaget, är det som ligger till grund 
för att kommunen i ett beslut ger ut ett planuppdrag. Är planen ”påbörjad” i och med 
det första eller andra beslutet i dessa fall? Vi förstår dock varför man kanske uttrycker 
sig på det viset. Kommunerna jobbar som sagt på olika sätt. Eftersom det i definitionen 
skrivs ”beslut om att inleda ett planarbete”, innebär det att alla eventuella begrepp vilka 
behandlar inledandet av detaljplan samlas in under ett och samma uttryck. 
Kommunerna får därigenom göra sin egen tolkning på vilket beslut de har tagit som 
innebar att en detaljplan ska inledas. 

När vi har undersökt vad ”påbörjat” är utifrån det juridiska material som finns att tillgå, 
har inget konkret svar påträffats när en detaljplan kan anses ”påbörjad”. För att 
begreppet ska få ett konkret svar, behöver frågan tas upp i domstol så att det finns 
praxis kring definitionen. 

Regeringens och Boverkets definitioner anser vi vara riktlinjer eller rekommendationer. 
Eftersom det står ”bör vara”, talar det för att denna definition inte är något som behövs 
följas. Hade det skrivits ska vara istället för bör vara, hade det upplevts som något att 
förhålla sig till i större utsträckning. Om man verkligen vill reglera något bör det framgå 
genom lagtext.    

6.2 Vad anser kommunerna är ”påbörjad” detaljplan? 
Denna fråga har undersökts genom att enkäter har skickats ut till Sveriges kommuner 
där 237 svar erhölls, vilket vi ansåg vara tillräckligt med material. Statistiken kring dessa 
svar presenterades i kapitel 5 Resultat. Utifrån detta resultat kunde man bland annat se 
att 32 % av alla svarande tyckte definitionen är otydlig. Detta är enligt oss 
anmärkningsvärt. För att en definition till ett uttryck ska vara ”lyckad” bör ett resultat 
närmre 100 % uppnås. Man säger trots allt i övergångsbestämmelsen att själva valet av 
lag hänger på ”påbörjandet”, då borde större kvot än 32 % av respondenterna anse att 
begreppet är tydligt. Om det eventuellt uppstår situationer där en prövning av 
”påbörjandet” av en detaljplan måste göras, gynnas det antagligen inte av att begreppet 
är otydligt.  

I den öppna frågan där kommunerna fritt fick skriva vad de ansåg vara en ”påbörjad” 
detaljplan, gav ett svårbehandlat resultat. Många svar var svårtolkade, men gick ändå att 
sätta in i ett sammanhang. Det resultat som utvanns visade att 67 % av respondenterna 
tyckte att ”påbörjat” är någon av kategorierna planuppdrag, planbesked, och beslut i 
nämnd/styrelse. Så som vi tolkar det är dessa någon form av beslut om att inleda ett 
planarbete. Detta innebär att begreppet till stor del antagligen tolkas i enlighet med 
Boverket och regeringens definitioner, vilka säger att någon form av beslut angående 
detaljplan kan ligga till grund för ”påbörjandet”. Det som är intressant med detta är att 
65 % tyckte definitionen var otydlig samt varken tydlig eller otydlig. Dock svarade 67 
% i enlighet med de definitioner som finns. Vad detta beror på är svårt att säga. Har de 
eftersökt definitionerna i samband med när enkäten besvarades? Eller känner man till 
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dessa, men anser trots det att begreppet är otydligt? Man kan bara spekulera kring vad 
det beror på, egentligen vet bara respondenterna själva svaret på detta.  

Planbesked är dock något som har diskuterats ifall det bör vara med i de tre kategorier 
vi tolkar som beslut om detaljplaneläggning. Ett planbesked ges endast om ett privat 
initiativ föreligger. Ett beslut om planbesked är inte heller ett bindande beslut och kan 
inte ses som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunen. I SKL-artikeln 
”Planläggning och tidsåtgång 2016” skrivs att planbeskedet är en egen process. Dessa 
faktorer spelar in och gör att man kan ifrågasätta om planbesked kan anses vara ett 
”påbörjande”. Det är anmärkningsvärt att så många som 18 % skriver just planbesked, 
eftersom vi hade uppfattningen att kommuner använde sitt planmonopol i större 
utsträckning. Innebär det att respondenterna som svarat ”planbesked”, enbart gör 
detaljplaner där privata initiativ föreligger i den kommunen de jobbar på? Det låter 
konstigt men så kanske är fallet. Att utreda hur många planer som görs utifrån ett 
kommunalt kontra privat initiativ har legat utanför ramen för detta arbete. Planbesked 
räknas trots detta med i de tre kategorier vi tolkar som beslut om detaljplaneläggning. 
Även om beslutet är en aning informellt föreligger ändå ett politiskt beslut om att inom 
en tidsram göra en detaljplan, vilket Boverket och regeringen säger i sina definitioner.    

Andra svar inkom, som också är intressanta att diskutera kring. Bland annat de om 
planavtal. Totalt har 10 % svarat planavtal, vilket vi förstått kan tecknas när som helst i 
processen. Dessa avtal tecknas endast då en privat aktör kommit med planförslag. Det 
är anmärkningsvärt att många har svarat detta med tanke på det som just nämndes. Det 
är även anmärkningsvärt, precis som med planbesked att det enligt dessa respondenter 
måste finnas ett privat initiativ för att en plan ska göras. När planbesked och planavtal 
slås ihop utgör dessa 28 % av alla svar. Dessa båda har som sagt gemensamt att 
planförslaget ska inkommit från en privat aktör, vilket ställer oss frågande i hur dessa 
gör om det eventuellt skulle inkomma ett förslag från kommunen? 

6.3 Vad borde vara ”påbörjad” detaljplan? 
Vi anser att det saknas en tydlig definition av när en detaljplan är ”påbörjad”. De 
definitioner som Boverket och regeringen gjort, ger intrycket av att vara 
rekommendationer. Definitionerna lämnar även frågetecken som vad bereda innebär, 
och vad det ska vara för beslut om att detaljplanelägga. Enkäten ger en inblick i hur 
kommunerna tillämpar begreppet, vilket resulterade i ungefär samma definition som 
Boverket och regeringen. Då svaren från kommunen har varierat anser vi ändå att 
definitionerna är otydliga. För att göra definitionen tydlig, vore det enligt oss bättre om 
man använde sig utav ett konkret skede i planprocessen, vilket kan appliceras på samma 
sätt ute i kommunerna. I dagens formuleringar öppnar det upp för tolkning då det inte 
anges vilket beslut, när detta beslut ska vara taget, samt vad som menas med att bereda.    
 
En problematik vi vill komma åt genom att göra en tydligare definition, är tidsaspekten. 
I enkäten förekommer svar vi anser vara intressanta ur denna synpunkt. Dessa handlar 
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om att planen borde vara ”påbörjad” när man rent konkret börjar jobba med den. Som 
vi förstår, kan det förekomma fall där planer efter ett beslut om att inleda 
detaljplaneläggning ligger i prioritetsordningar. Det är oklart hur länge detta kan vara, 
men någon skriver i sin kommentar ”flera år”. En nämnd kan tilldelas ett planuppdrag, 
uppdraget kan sedan ligga ett tag i väntan på att tid samt rätt förutsättningar finns. Ska 
planen då vara ”påbörjad” under denna tid? Helt klart är det att tidsåtgången kan variera 
kraftigt, beroende på vilket skede i framtagandeprocessen som anses vara startpunkten. 
I enkäten framkom några intressanta svar som handlar om detta:  
 
”Det datum man aktivt börjar utreda, rita och producera detaljplanen. Kan alltså vara flera år efter 
att en politisk instans gett ”planuppdrag”, eller att beställning från privat aktör kommit in”.  
 
”När man praktiskt börjar utarbeta planhandlingar och startar planprocessen. Det kan gå flera år 
mellan uppdrag från en nämnd till att planarbetet faktiskt görs rent konkret”. 
 
Vi anser att detta borde beaktas om en ny definition på begreppet tas fram. Därav kan 
detta eliminera att planer ligger ”påbörjade” i flera år, utan att man konkret har gjort 
något med den.   
 
Av de skeden i planprocessen vilket behandlats under studien anser vi att vissa inte är 
lämpliga ”påbörjanden”. Planbesked är som tidigare sagts inget slutgiltigt 
ställningstagande och används endast vid privata initiativ. Vi anser att beslutet måste 
vara mer definitivt, samt kunna appliceras oavsett från vem initiativet kommer från. 
Samråd erhölls genom några svar i enkäten, och används även i SKL-artikeln som ett 
av nyckeltalen då tidsåtgången jämförs för upprättandet av detaljplaner. Vi anser att 
samrådet ligger för långt fram i processen, det har skett mycket arbete på planen innan 
samrådet hålls. Planavtal används enbart när privata förslag föreligger, avtalet är även 
svårt att sätta in i planprocessen då detta kan upprättas under olika skeden. 
 
För att summera vad som bör anses vara ”påbörjat” skulle vi egentligen vilja skriva 
beslut om igångsättande av planen, dock är det svårt att definiera detta eftersom 
kommuner arbetar på olika sätt. Man vill också eliminera att planer ligger påbörjade i 
lång tid utan att något händer. Dock finner vi ingen tydlig definition för detta. Det som 
vi anser vara en ”påbörjad” detaljplan är då planuppdraget inkommit. Detta är något de 
flesta kommuner använder sig utav, det är även oberoende av vem som tar initiativet 
till planen. I SKL-artikeln ”Planläggning och tidsåtgång 2016” och prop. skriver båda att 
planuppdraget definieras som staren för en detaljplan, men på något sätt har detta inte 
framkommit i de slutgiltiga definitionerna. Vi anser att det bör vara tydligare och det 
därmed bara ska stå ”då planuppdrag inkommit”, istället för beslut om att inleda 
detaljplan, så inga misstolkningar kan ske. Boverket borde även ta bort sin tolkning om 
att ärendet ska beredas.  
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Boverkets och regeringens definitioner borde vara samma och skulle därmed se ut på 
följande vis om vi fick lämna ett förslag: 
 
Planarbetet ska anses påbörjat då planuppdrag inkommit till berörd nämnd. Om en detaljplan har 
föregåtts av ett detaljplaneprogram är programmet inte avgörande för när detaljplanen ska anses vara 
påbörjad. 
 

Vi tror att det kan vara nyttigt att ha en tydlig definition av begreppet ”påbörjad” till 
framtida lagändringar som påverkar detaljplaneprocessen. Eventuellt kommer dessa 
övergångsbestämmelser återigen använda sig utav ”påbörjad” detaljplan.  

6.4 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling innebär en framtid som tillfredsställer dagens efterfrågan utan att 
äventyra den kommande generationens behov. Det innebär att långsiktighet ur ett 
helhetsperspektiv i de val som görs måste eftersträvas. Utvecklingen definieras i tre olika 
dimensioner ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet.94 I PBL 1 kap. 1 § står det: ”I 
denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna 
syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” Detta innebär att man i 
samhällsplanering ska ta hänsyn till hållbar utveckling.  

I denna studie som handlar om själva ”påbörjandet” av detaljplanen kan ekonomisk 
hållbarhet relateras. Den lagändring som gjordes, kopplas till att göra processen för 
framtagande av detaljplaner enklare och mer effektiv. Om planprocessen blir mer 
effektiv skulle det innebära att det kostar mindre, i from av kortare tidsåtgång. 
Kommunen kan på så sätt hushålla med ekonomiska medel.  

Lagen ändrade även förutsättningarna för upprättande av exploateringsavtal. Även här 
kan ekonomisk hållbarhet vävas in. Ändringen innebar bland annat att kommuner inte 
får ställa egna särkrav, få allmän plats utan ersättning och att kostnader inte får åläggas 
exploatörer som inte är nödvändiga eller ligger i rimligt förhållande till planen. Detta 
innebär ekonomisk hållbarhet gentemot exploatörer. Kommuner ska inte kunna lägga 
orimliga kostnader på privata aktörer, som i sin tur minskar konkurrensen på 
marknaden. Även här ska det hushållas med resurser samt hålla marknaden öppen för 
alla, oberoende på storleken på dennes ekonomiska medel. 

  

94 Nationalencyklopedin, Hållbar utveckling. 
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7 Slutsats 
Efter insamling av material, sammanställning av enkätsvar och juridisk tolkning kunde 
följande slutsatser dras. 

Den rättsdogmatiska studien leder inte till något tydligt ställningstagande om när en 
detaljplan är ”påbörjad”. Det faktum att begreppet inte definieras i lag, och att de 
definitioner som finns är otydliga gör att det inte går att utröna vad som anses vara 
”påbörjat”. Samma oklarhet kvarstod efter att enkäten sammanställdes. Baserat på 237 
enkätsvar visade det sig att 32 % anser att begreppet ”påbörjad” är otydlig. Enkäten 
visade dessutom ett varierat svar om hur begreppet tolkas av kommunerna, vilket är ett 
tecken på att begreppet behöver förtydligas. Klart är dock att kommunerna tolkar 
begreppet till stor del på samma sätt som Boverket och regeringen. Dessa definitioner 
säger att det är ett beslut om att upprätta en detaljplan som ska anses vara 
”påbörjandet”. Utifrån enkätundersökningens 237 svar kan ses att 67 % svarade på 
någon av de kategorier vilka var ett beslut om att upprätta detaljplan. 

Den slutsats som kan dras utifrån hur begreppet ”påbörjad” tolkas av de olika 
yrkesgrupperna i kommunen, är att de till stora delar är överens. 

Övergångsbestämmelsen för lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2015 kommer 
vara aktuell i några år framöver, eftersom det för vissa detaljplaner kan ta lång tid innan 
de blir lagakraftvunna. Men när det inte längre finns detaljplaner som behöver prövning 
om huruvida de är ”påbörjade” innan eller efter 1 januari 2015 kommer frågan om 
”påbörjandet” bli en ickefråga. Dock kan ”påbörjad” detaljplan komma att användas i 
framtida övergångsbestämmelser där man använder sig av begreppet, vilket kan göra 
denna studie användbar även i framtiden. 

7.1 Framtida studier 
Under arbetet gång har frågor uppstått där eventuella framtida studier kan behövas, och 
som inte legat inom ramarna för denna studie. 

En intressant fråga att undersöka kan vara om den nya lagstiftningen har gjort det 
enklare för kommunerna i planprocessen. 

En annan fråga att utreda kan vara hur många planer som upprättas genom privat 
kontra kommunalt initiativ. Detta är något som uppkommit då många kommuner 
angett att de anser planbeskedet och planavtal som startskott för när en detaljplan är 
”påbörjad”. 

En fråga som hade hjälpt oss väldigt mycket i denna studie vilken inte kunde rymmas 
inom ramarna, är att verkligen utreda initieringsfasen för planprocessen. En heltäckande 
studie hade behövts göras för att undersöka hur kommunerna går till väga, då det inte 
finns något ramverk för detta. Som vi förstått, skiljer det sig mycket hur kommunerna 
jobbar i initieringen av planprocessen. Detta har gjort det svårt att få en heltäckande 

 49 



När ”påbörjas” en detaljplan? – en kartläggande studie om begreppet ”påbörjad”  

bild. Om en studie skulle utföras kring detta, skulle en jämförelse kunna genomföras 
där eventuellt en klarare bild hade kunnat fås om hur detta går till ute i kommunerna.  
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A. Följebrev 
Enkät om detaljplanens “påbörjande” 

Hej! 

Vi är två studenter på Högskolan Väst som studerar sista året på 
lantmäteriprogrammet. Som avslutning på utbildningen skriver vi ett 
examensarbete om begreppet ”påbörjad” detaljplan med prof. Ulf Jensen som 
handledare. Enkäten är utsänd till samtliga kommuner i Sverige och ligger till 
grund för att belysa begreppet “påbörjade“ detaljplaner, vi hoppas att så många 
som möjligt tar sig tid och besvarar enkäten.  

Enkätsystemet hanterar alla svar anonymt. Man kommer inte kunna identifiera 
enskilda personers svar. 

Enkäten finns tillgänglig genom att trycka på länken nedan. 

https://evasys.hv.se/evasys/online.php?p=det
aljplan 

Vid problem med enkäten, hör av dig till examensarbete.ph@gmail.com 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Hampus Maars och Patric Thomsson 
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B. Enkätformuläret 
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C. Enkätsvar 
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