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Genomförande av detaljplaner –  
En jämförelse mellan kommuner och över tiden 

Sammanfattning 
Vi har valt att titta på genomförandefrågor i detaljplaner. Främst har vi riktat in oss på 
genomförandebeskrivningen. Hur omfattande är den och vad tar man upp? Är den lätt att 
förstå för alla berörda? Hur kan den förändras om den pågående PBL-utredningen går 
igenom? För att se om det är skillnad mellan kommuner har vi tittat på sex olika. Det är 
Uddevalla, Trollhättan och Kungälv i Västra Götalands Län samt Kungsbacka, Varberg 
och Falkenberg i Hallands Län. Från dessa sex kommuner har vi fått ett antal detaljplaner 
med tillhörande dokument där vi främst gått igenom genomförandebeskrivningen punkt 
för punkt. Vi har också skickat ut en frågeenkät till kommunerna med lite allmänna frågor 
angående genomförandet av planer. Dessutom har vi läst vad PBL-kommittén kommit 
fram till i sitt slutbetänkande när det gäller genomförandefrågor. Även om grunden är 
samma i de olika kommunerna skiljer det en del på hur man lägger upp arbetet och 
redovisar genomförandebeskrivningen. Detta kan också skilja sig något åt mellan olika 
planer inom samma kommun. Vi har här försökt få fram vad vi tycker är ett bra och tydligt 
sätt att presentera genomförandefrågorna på men också tagit upp sådant vi tror skulle 
kunna förändras enligt PBL- kommitténs intentioner.  
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Implementation of detailed development plans- 
A comparison between municipalities 

Summary 
The area of this thesis is concerning issues on implementation of detailed development 
plans. We have focused on the description of implementation. How wide is the scope and 
what does it contain? Is it comprehensive for everyone? How can it be modified if the 
current proposal for the new Planning and Building Act (Plan och Bygglagen) will be 
approved? To judge if there is a difference between different municipalities, we have made 
detailed analysis of the description of implementation of some detailed development plans 
from six municipalities in western Sweden: Trollhättan, Uddevalla, Kungälv, Kungsbacka, 
Varberg and Falkenberg. 

We have also submitted a questionaire to these municipalities, concerning general issues on 
implementation of plans. Further, we have read the Legislative Committee’s  final report of 
the Planning and Builind Act (PBL) proposal. Even if the municipalities share the same 
general process, there are differencies in the way the work is executed and how the 
description of implementation is presented and communicated. Even within the same 
municipality, there can be differencies. In this report we have tried to show how, in our 
opinion, the issues of implementation could be presented in a clear and understandable 
way, and also pointed out items that may be subject to change according to the intentions 
of the Plan and Building Act Committee. 
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Förord 
Efter att ha läst två fempoängskurser i markåtkomst och plangenomförandeteknik blev vi 
inspirerade till att titta närmare på genomförandet av planer och då särskilt genomförande-
beskrivningen. Vi vill här passa på att tacka de kommuner som hjälpt oss med material och 
svarat på frågor angående detta arbete. Särskilt tack till Ann-Sofie Karlsson och Mats 
Windmark i Uddevalla, Magnus Stjärnborg i Trollhättan, Carina Johansson i Kungälv, 
Bertil Samuelsson i Kungsbacka, Tord Martinsson i Varberg samt Christina Ivarsson och 
Jörgen Högdin i Falkenberg. Vi vill dessutom tacka vår handledare Eva Grönberg i 
Trollhättan som kommit med idéer och vår examinator Peter Brynte. 
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Nomenklatur 
Lagar: 
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1 Inledning 
Hur mark och vatten får användas och bebyggelsemiljön utformas har stor betydelse 
för många människor, både för oss som lever nu och för kommande generationer. 
Även företag och olika institutioner i samhället påverkas. Det är därför viktigt att alla 
berörda intressenter kan vara med och påverka hur mark- och vattenområden 
planeras och sedan får användas. 

Att reglera markens och vattnets användning har sedan länge gjorts genom 
planläggning. Redan på medeltiden planlade man mark för bebyggelse och 1734 fick 
vi den första lagen med bestämmelser om hur markanvändningen får regleras [1]. Vi 
hade sedan flera olika lagar som alla reglerade plan- och byggfrågor på olika sätt. 1987 
kom plan- och bygglagen (PBL) och vi fick en samlad och överskådlig plan- och 
bygglag. Några av de grundläggande syftena med PBL var [2] 

 En modernisering av plansystemet 

 Decentraliseing av ansvaret från staten till kommunen 

 Förbättring av medborgarinflytandet 

 Ökade rättigheter och förenklingar för enskilda 

Den lagstiftning som idag styr planläggningen, förutom PBL, är miljöbalken (MB). 
MB kom 1999 och medförde vissa förändringar i PBL vad gäller miljökonsekvens-
beskrivningar för detaljplaner. År 2002 tillsattes en kommitté, PBL-kommittén, som 
fick i uppdrag att se över plan- och bygglagstiftningen samt att lämna förslag till de 
lagändringar som behövs. Hösten 2005 lämnade kommittén sitt slutbetänkande Får 
jag lov? Om planering och byggande (SOU:77). 

1.1 Plansystemet 
När PBL utformades var utgångspunkten att plansystemet skulle kunna lösa många 
olika typer av planläggningsproblem [2]. Resultatet blev ett system av planer som man 
kan dela in i olika nivåer; regionplan, översiktsplan som kan kompletteras med 
områdesbestämmelser, samt detaljplan som kan preciseras ytterligare i en fastighets-
plan. 

Regionplan (PBL 7 kap.) 
Regionplan upprättas när mark och vattenanvändningen behöver samordnas över 
kommungränserna. Denna skall sedan vara vägledande för beslut om översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Översiktsplan (PBL 4 kap.) 
Översiktsplanen skall ange grunddragen i mark- och vattenanvändningen. Det skall 
även framgå hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras samt hur kommunen 
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avser tillgodose de riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Översikts-
planen skall täcka hela kommunytan och kommunfullmäktige skall minst en gång 
under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Den är ej bindande, 
men skall vara vägledande för beslut som rör mark- och vattenområden. 

Områdesbestämmelser (PBL 5 kap.) 
För att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås eller att ett riksintresse 
tillgodoses, kan områdesbestämmelser antas för ett begränsat område (som inte 
omfattas av detaljplan). Områdesbestämmelser är bindande, men reglerar endast ett 
begränsat antal frågor jämfört med en detaljplan.  

Detaljplan (PBL 5 kap.) 
I en detaljplan prövas markens lämplighet för bebyggelse och en reglering kan göras 
av bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanen är bindande. Den upprättas främst för 
ny sammanhållen bebyggelse, men också om en ny enstaka byggnad medför stor 
påverkan på omgivningen eller om det är stor efterfrågan i området samt för område 
där bebyggelse skall förändras eller bevaras och regleringen behöver ske i ett 
sammanhang. 

Fastighetsplan (PBL 6 kap.) 
För områden där det finns en detaljplan kan en fastighetsplan upprättas. I denna 
regleras markens indelning i fastigheter och bl.a. servitut, ledningsrätt och 
gemensamhetsanläggningar. En fastighetsplan är bindande. 

 

 
Bild: Plansystemet [3] 

1.2 Detaljplaneprocessen 
Eftersom en detaljplan oftast har stor betydelse, både för enskilda och för samhället i 
övrigt, finns det regler i PBL 5 kap. om hur det skall gå till när en detaljplan upprättas. 
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Dessa brukar delas upp enligt följande; program, samråd, utställning, antagande och 
lagakraft. 

Program 
Programmet skall ange utgångspunkter och mål för detaljplanen. 

Samråd 
Syftet med samrådet är att berörda skall få insyn och inflytande i planarbetet samt att 
kommunen i ett tidigt skede skall få in synpunkter och information som kan ha 
betydelse för planarbetet. Kommer dessa in vid senare tillfälle kan det innebära att 
man måste göra om delar av planarbetet vilket medför onödiga förseningar. 

Utställning 
Kommunen ställer ut förslaget till detaljplan för granskning. Synpunkter skall lämnas 
skriftligt till kommunen.  

Antagande 
Det är kommunfullmäktige som antar en detaljplan, PBL 5 kap. 29 §. Kommun-
fullmäktige kan i vissa fall delegera planantagandet till kommunstyrelsen eller 
byggnadsnämnden. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar planen och inte heller länsstyrelsen vill överpröva den vinner 
planen laga kraft. Det är bara de som lämnat in en skriftlig synpunkt som får 
överklaga planen.  

1.3 Detaljplanehandlingar 
Till en detaljplan skall det alltid finnas följande handlingar; plankarta med 
bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Utöver detta kan det 
också finnas program, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta, fastighetsförteckning, 
samrådsredogörelse, illustrationer m.m. [1]  

Plankarta med bestämmelser 
Plankartan med bestämmelser är den juridiskt bindande handlingen. I denna redovisas 
exakt vad som gäller inom planområdet, t.ex. var bostäder, industri o.s.v. får placeras 
och vilken höjd de får ha. 

Planbeskrivning 
I planbeskrivningen skall förutsättningar och syfte med planen redovisas. Detta för att 
man lättare skall kunna tolka planförslaget. Även skälen till planens utformning skall 
anges och vilka avväganden som gjorts, PBL 5 kap. 26 §. 
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Genomförandebeskrivning  
Genomförandebeskrivningen skall alltid vara en särskild handling som redovisar de 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för 
ett ändamålsenligt genomförande av planen, PBL 6 kap. 

2 Plangenomförandet 
I detta kapitel redovisas nuvarande lagstiftning, vad förarbetena till denna säger och 
hur den används enl. PBL-kommittén. Det krävs många olika åtgärder för att 
ambitionerna i en plan skall bli verklighet. Till hjälp för detta finns det i PBL 6 kap. 
bestämmelser om genomförandebeskrivning, exploateringssamverkan, fastighetsplan, 
avstående av mark, skyldighet för exploatörer att bekosta gator och va-anläggningar 
m.m., kommunens skyldighet att anlägga gator och andra allmänna platser och om 
gatukostnadsersättningar. Utöver dessa finns det bestämmelser i många andra lagar, 
t.ex. fastighetsbildningslagen (FBL) och lagen om allmänna vatten och 
avloppsanläggningar (VAL). 

2.1 Genomförandebeskrivningar 
Det skall alltid finnas en genomförandebeskrivning till en detaljplan och den skall 
alltid utgöra en särskild handling. I den skall redovisas de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och även i 
övrigt ändamålsenligt genomförande av planen (PBL 6 kap. 1 §). 

Vad säger förarbetena till PBL om genomförandebeskrivningen? 
I förarbetena till PBL (prop. 1985/86:1) sägs att det är viktigt att alla frågor om 
genomförandet som har betydelse för exploaterings- eller bevarandeprocessen tas upp 
i planarbetet. Genomförandefrågorna skall på så sätt kunna påverka det slutliga 
planförslaget. För att stärka genomförandefrågornas ställning kom kravet på att en 
genomförandebeskrivningen skall upprättas och utgöra en särskild handling (PBL 6 
kap. 1 §) som skall redovisas tillsammans med övriga planhandlingar vid utställningen 
av detaljplaneförslaget (PBL 5 kap. 26 §). [4] 

Hur används genomförandebeskrivningarna idag enligt PBL-
kommittén? 
I PBL-kommitténs slutbetänkande (SOU 2005:77, s. 539) beskrivs hur genomförande-
beskrivningen används idag. Det konstateras att genomförandebeskrivningar ofta är 
ofullständiga eller helt saknas i många detaljplaner. Planförfattarna prioriterar inte 
genomförandefrågorna vid utformningen av planerna, utan dessa kommer in sent i 
processen. Detta innebär att de effekter som var tänkta att uppnås med 
genomförandebeskrivningen uteblir, d.v.s. att planerna skulle bli smidigare och mindre 
kostsamma att genomföra. 



Genomförande av detaljplaner – en jämförelse mellan kommuner och över tiden 
 

 5 

Vissa frågor som har betydelse för plangenomförandet och som borde ha behandlats 
redan i översiktsplanen, behandlas inte ens i detaljplanens genomförandebeskrivning. 
Det kan t.ex. vara frågor om huvudmannaskap, trafiksystem, va-frågor och de 
offentliga rummens samband och system. 

Man tar upp två olika typer av planer, dels för förnyelseområden, dels för 
nyexploateringsområden. I det förstnämnda är det ofta många olika fastighetsägare 
som berörs och då är det viktigt att så tidigt som möjligt i processen klargöra vad 
planförslagen innebär, både vilka åtgärder som krävs och vem som skall bekosta dem 
samt vilka de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna blir. I det andra fallet, 
nyexploateringsområden, är det frågor som rör framtida fastighetsägare och brukare 
som behöver belysas. Ofta så genomförs denna typ av frågor med hjälp av 
exploateringsavtal och då är det vanligt att det bara hänvisas till avtalet utan att tala 
om vad det innehåller/kan komma att innehålla. [4] 

2.2 Allmänna platser 
Allmänna platser så som gator, vägar, torg och parker redovisas med gränser i en 
detaljplan. Dessa områden är avsedda för ett gemensamt behov och skall vara allmänt 
tillgängliga, både för de som bor inom detaljplaneområdet och de som bor utanför. 
Den som skall bygga ut och sköta de allmänna platserna kallas huvudman. Normalt är 
kommunen huvudman för allmänna platser men det kan också vara fastighetsägarna 
genom en anläggningssamfällighet. Det skall framgå av planen om det är annat än 
kommunalt huvudmannaskap. Om kommunen bygger ut de allmänna platserna kan 
kommunen ta ut viss del i ersättning av fastighetsägarna inom planområdet, men 
underhåll och drift finansieras via skattemedel. Om det istället är enskilt huvud-
mannaskap är det fastighetsägarna inom planområdet som får bekosta utbyggnad, 
underhåll och drift av de allmänna platserna. Lagar som reglerar detta är förutom PBL 
även anläggningslagen (AL), FBL och ledningsrättslagen (LL).  

Vad säger förarbetena till PBL om allmän plats? 
I förarbetena till PBL (prop. 1985/86:1, s. 656) kan man läsa följande: 

”I första stycket föreskrivs som huvudregel att det är 
kommunen som skall vara huvudman för gator och 
andra allmänna platser inom områden med detaljplan. 
Om det finns särskilda skäl kan även annan än 
kommunen, t.ex. en anläggningssamfällighet, vara 
huvudman för den allmänna platsen. Syftet med denna 
bestämmelse är att kommunen inte utan vidare skall 
kunna avsäga sig huvudmannaskapet. Ansvaret för gatu- 
och väghållningen bör enligt min mening i allt väsentligt 
fördelas enligt samma principer som i dag. Det innebär 
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att kommunen bör kunna avsäga sig ansvaret i sådana 
områden där man i dag använder byggnadsplan t.ex. 
inom områden för fritidsbebyggelse.” 

Detta resulterade i följande lagparagraf, PBL 6 kap. 26 §: ”Kommunen skall vara 
huvudman för allmänna platser om det inte finns särskilda skäl till annat.” Av 
förarbetena och lagtexten framgår att kommunerna skall ha stort ansvar för allmänna 
platser i en detaljplan. Även fall som har överprövats tyder på detta.  

Förutom allmän plats finns s.k. x- och z-områden, vilka innebär att kvartersmark skall 
användas för allmänt trafikändamål. Dessa bestämmelser var tänkta att användas i 
undantagsfall där marken behövde utnyttjas tredimensionellt, t.ex. genom gångstråk 
genom bottenvåningen i ett bebyggt stadskvarter, eller där marken bara skulle 
utnyttjas i begränsad omfattning t.ex. för slänter eller sandbankar. [4] 

Hur används allmän plats idag enl. PBL-kommittén? 
Under tiden som PBL har funnits har det blivit allt vanligare att kommunen inte är 
huvudman för allmän plats trots att det inte finns särskilda skäl till att kommunen inte 
skall vara det. Även användandet av x- och z-områden används för fler ändamål än 
vad som var tänkt i förarbetena. Det är dessutom vanligt att x- och z-områden läggs 
ut på kvartersmark som har bestämmelsen g. Då förutsätts anläggningssamfälligheten 
förvalta och bekosta anläggning som även skall vara tillgänglig för allmän gång-, cykel- 
och körtrafik. Anledningen till denna utveckling är framförallt att kommunerna på 
detta sätt vill lägga kostnadsansvaret på de enskilda fastighetsägarna, många gånger de 
boende i området. [4] s. 549-556 

Med avsikt att allmänheten skall ha tillträde till x- och z-område på kvartersmark 
bildar man ofta servitut till förmån för en kommunägd fastighet. Det kan vara svårt 
att hitta en kommunägd fastighet där servitutet har väsentlig betydelse för just den 
fastigheten vilket krävs enligt FBL 7 kap 1 § för att servitut skall kunna bildas. En 
annan variant, om bestämmelsen g samtidigt används, kan vara att en kommunägd 
fastighet deltar i gemensamhetsanläggningen. Det är tveksamt om något av detta 
verkligen medför att allmänhetens tillträde till området säkras. Det är snarare 
allemansrätten som reglerar allmänhetens tillträde i dessa fall. Även här måste 
fastighetens behov av anläggningen vara uppfyllt för att fastigheten skall kunna 
anslutas till gemensamhetsanläggningen, men det är här 5 § AL som styr. En tredje 
variant är överenskommelse (om allmänhetens tillträde) mellan anläggnings-
samfälligheten och kommunen men om en sådan inte kan träffas går inte planen att 
genomföra i denna del. Detta leder till orättvisor mellan kommuninvånarna. [4] s. 549-
556 
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2.3 PBL och fastighetsbildning 
En detaljplan reglerar inte indelningen i fastigheter, utan bara ”principerna för 
fastighetsindelningen och för inrättande av gemensamhetsanläggningar”, PBL 5 kap. 
7 § 12p. Om man vill gå ett steg längre och reglera fastighetsindelningen eller 
bildandet av servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning görs en fastighets-
plan, PBL 6 kap. 3-16 §§.  

Vad säger förarbetena till PBL om fastighetsbildning? 
I förarbetena till PBL kan man läsa att man bör kunna styra principerna för 
fastighetsindelningen, t.ex. ange storleksgränser, förbud mot viss fastighetsbildning 
m.m. Vidare kan man läsa att om det i en detaljplan finns ett område med g betyder 
det inte att väsentlighets- och båtnadsvillkor är uppfyllt utan syftar bara till att bereda 
plats för en gemensamhetsanläggning. Denna gemensamhetsanläggnings lämplighet 
kan prövas genom att man parallellt med detaljplanen gör en fastighetsplan. I annat 
fall får väsentlighets- och båtnadsvillkoren prövas i en lantmäteriförrättning. [4] 

Hur styrs fastighetsbildning i detaljplan idag enl. PBL-kommittén? 
Vad gäller principer för fastighetsindelning är det inte några större problem när man 
upprättar planer. Vanligt är att bestämmelserna används för att reglera 
exploateringsgraden, vilket i och för sig inte var tanken från början. En annan vanlig 
bestämmelse i en detaljplan är att ett kvarter endast får utgöra en fastighet, s.k. 
”entomtsbestämmelse”. Denna används när man vill att området skall användas till 
flerbostadshus och inte enfamiljsbostäder. [4] s. 570-571 

Det konstateras också att användningen av fastighetsplan har minskat under senare år. 
Trots allt finns det tillfällen där man har behov av att kunna studera fastighets-
bildningen från ett helhetsperspektiv. [4] s. 571-572 

2.4 Exploateringssamverkan och exploatörsparagraferna 
Exploateringssamverkan innebär att fastighetsägarna inom ett område kan exploatera 
området utan att det blir orättvist p.g.a. att allmän plats och kvartersmark fördelar sig 
olika mellan de olika fastighetsägarnas områden. Man kan säga att exploaterings-
samverkan fördelar vinsten med planen rättvist mellan fastighetsägarna, PBL 6 kap. 2 
§ och lagen om exploateringssamverkan (ESL). Exlpoatörsparagraferna behandlar vad 
en markägare kan få avstå utan ersättning vad gäller mark inom det aktuella området, 
PBL 6 kap. 19 §, samt vad exploatören skall vara skyldig att bekosta när det gäller 
gator och vägar samt va-anläggningar. 

Hur används exploateringssamverkan och exploatörsparagraferna 
idag enl. PBL-kommittén? 
Exploateringssamverkan används mycket sällan vilket PBL-kommittén tror kan bero 
på att den uppfattas som komplicerad p.g.a. att två olika frågor behandlas i samma lag; 
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dels frågor om utbyggnad av anläggningar, dels frågor om fördelning av byggrätter 
och kostnader. Vad gäller användandet av exploatörsparagraferna konstateras endast 
att dessa hänger intimt samman med genomförandeavtal. [4] s. 582-587 

3 Kommunerna 
Vi har valt ut sex kommuner för att studera olika genomförandebeskrivningar. Tre av 
dem ligger i Västra Götalands län och de är Uddevalla, Trollhättan och Kungälv. De 
andra tre ligger i Hallands län och är Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. Nedan 
presenteras de olika kommunerna genom fakta som vi har funnit och tycker kan ge en 
kort men ändå betydelsefull beskrivning av dem. 

3.1 Uddevalla kommun 

Inledning 
Uddevalla kommun är en kustkommun som ligger mitt i Bohuslän, mellan Göteborg 
och Oslo, och tillhör Västra Götalands län. Kommunens yta är 642 km2. Landskapet 
är ett starkt kuperat sprickdalslandskap med djupa fjordar. Här finns 25 mil 
havsstränder. De viktigaste odlingslandskapen finns i lerfyllda sprickdalar innanför 
fjordlandskapet. Det finns även höglänt terräng med starkt bruten vildmarksterräng. 
Här finns det hällmarksbarrskog, insjöar, myrmarker, karga ljunghedar och lummiga 
bäckdalar. [5] 

Staden Uddevalla och dess historia 
Tätorten Uddevalla ligger vid Bäveån innanför Byfjorden och fick sina stadsrättigheter 
redan 1498. Staden utplånades totalt i en brand 1806 men vid återuppbyggnaden 
förändrades stadsplanen radikalt och dagens Uddevalla tog form. Man anlade breda 
gator i rutnätsmönster för att minska brandrisken. I södra delen av Uddevalla finns 
Gustavsberg som var en av Sveriges första kurorter. Här kunde man bada i saltvatten 
och dricka brunn. I norra delen av Uddevalla fanns också ett regemente, I17 [6]. 
Världens största kända skalgrusbankar finns i nordöstra Uddevalla och här utvecklas 
den kalkälskande floran mycket gynnsamt [7]. 

Näringsliv och arbetsgivare 
Uddevalla fick tidigt betydelse som exporthamn för järn och sågat virke från 
Värmland och Dalsland. Efter andra världskriget blev stadens största industri 
Uddevallavarvet, men har även haft betydande industrier inom bl.a. varvs-, teko-, 
verkstads- och livsmedelsbranscherna [6]. Det har skett en strukturomvandling från 
ett fåtal stora tunga industrier till ett mångfacetterat företagande med bl.a. bilbyggande 
teknik och data. Det största företaget är Pininfarina som tillverkar och bygger Volvo 
cabriolet C70 med tredelat plåttak. Det har även utvecklats ett modernt och expansivt 
handelscentra och här finns idag ett stort utbud av gymnasieutbildningar. 
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Kommunikationer 
Kommunen har ett läge med utmärkta kommunikationer. Med hjälp av E6 kan man ta 
sig till Göteborg på en timma och till Oslo på två timmar. Vill man åka österut kan 
man ta väg 44 mot Trollhättan och Lidköping. Det finns även möjlighet att åka inrikes 
flyg från Trollhättan-Vänersborgs Flygplats dit man tar sig med bil på 30 minuter. 
Bohusbanan (Göteborg-Strömstad) passerar genom kommunen och det finns även 
tågförbindelse till andra delar av landet via Vänersborg och Trollhättan. Det finns 
även en stor djuphamn med frekvent linjesjöfart. [8] 

Invånare och tätorter 
Kommunen hade den 31 december 2005 50 314 invånare. [9] Förutom Uddevalla är 
de större tätorterna Ljungskile och Herrestad. 

Politiskt styre 
Kommunen styrs idag av (s) + (v). Från 1983 - 1991 var det socialistiskt styre för att 
sedan vara borgerligt mellan 1992 - 1994. 1995 blev det socialistiskt igen. [10] 

3.2 Trollhättans kommun 

Inledning 
Trollhättans kommun ligger i Västergötland, nästan mitt i Västra Götalands län. 
Kommunens yta är 430 km2, och landskapet består i huvudsak av slättlandskap med 
varierad grad av jord- och skogsbruk [11]. I området finns storslagna unika natur- och 
friluftsområden av olika karaktärer. 

Staden Trollhättan och dess historia 
Trollhättans ligger vid Sveriges största vattendrag, Göta Älv, 10 km söder om älvens 
utflöde ur Vänern. Här finns fallen och slussarna som Trollhättan är känt för. 
Älvrummet är föreslaget att bli Sveriges andra nationalstadspark[12]. 

Älven är central för stadens historia då den uppstod när man tämjde forsen så man 
kunde bygga slussar och kanaler samt få fram kraft som lockade till sig moderna 
industrier. Det egentliga Trollhättan utgjorde en del av Gärdhems socken i Tunhems 
pastorat. Den 7 augusti 1857 bestämde Kunglig Majestät att Trollhättan skulle bli egen 
församling. Vid den här tiden var Trollhättan i själva verket större ur 
befolkningssynpunkt än de flesta andra svenska städer. Man ansåg dock att 
bebyggelsen var oordnad och därför fick Nils Ericsson i uppdrag att göra en 
stadsplan. Det dröjde ända till 1916 innan stadsrättigheterna inrättades. [13] 

Näringsliv och arbetsgivare 
De två största företagen är Saab Automobile AB (biltillverkning) och Volvo Aero 
Corporation (utvecklar och tillverkar delar till till flyg- och raketmotorer). Andra stora 
arbetsgivare är Norra Älvsborgs Länssjukhus Näl och Vattenfall. Här finns också 
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Högskolan Väst och Film i Väst där hälften av all svensk långfilm spelas in. På 
Nohabområdet, där man förr tillverkade vattenturbiner och lok, finns idag 
Innovatum. Det är idag en plats för nya idéer inom teknik, design och media. [14] 

Kommunikationer 
Kommunikationsförutsättningarna är mycket goda för Trollhättan. Genom 
Trollhättan passerar Rv 45 på sin väg mellan Göteborg och Karlstad och Rv 44 som 
går mellan Uddevalla och Götene. På Rv 42 kan man åka till Borås. Det finns också 
en järnvägsstation som förbinder staden med Göteborg, Oslo, Kil och via Vänersborg 
kommer man till Herrljunga. Från Trollhättan-Vänersborgs Flygplats som är belägen 
10 minuter från centrala staden, kan man framför allt åka inrikesflyg. Det är även nära 
till Landvetters flygplats i Göteborg dit det är drygt en timmes bilresa.   

Invånare och tätorter 
Kommunen hade den 31 december 2005 53 302 invånare [15]. Trollhättan är den 
största tätorten och Sjuntorp är den större av de 5 andra tätorterna. 

Politiskt styre 
Kommunen styrs idag av (s) och (v). Sedan 1986 har det sett likadant ut förutom en 
mandatperiod då även (mp) var med. [15] 

3.3 Kungälvs kommun 

Inledning 
Kungälvs kommun ligger i södra Bohuslän och tillhör Västra Götalands Län. 
Kommunens yta är 365 km2 och räknas till Stor-Göteborg. I sydöst avgränsas 
kommunen av Nordre och Göta älvs sprickdalar. Landskapet är kuperat och dal-
gångarna ofta uppodlade. I norra delen ligger Svartedalen, ett vildmarksområde, med i 
huvudsak barrskog och många små sjöar. I skärgårdslandskapet dominerar ljunghed 
och kala klippor. [16] 

Det finns två fästningar i kommunen, Carlstens fästning på Marstrand och Bohus 
fästning intill Kungälv, vilka har utgjort viktiga försvarsanläggningar när området var 
del av gränslandet mellan tre länder. [17] 

Staden Kungälv och dess historia 
Staden Kungälv ligger vid Göta Älvs förgrening till Nordre Älv. Staden har en lång 
historia. På medeltiden låg den några kilometer nedströms jämfört med idag och hette 
då Kungahälla. Det var en av Norges främsta städer och låg  strax intill kungadömena 
Sverige och Danmark. Den förefaller ha varit en viktig handelsplats av stor strategisk 
betydelse. Efter åtskilliga gränsfejder anlades staden av svenskarna 1676 på den plats 
där den ligger idag. Den första stadsplanen upprättades redan 1696 och var över ett 
område kring Västra gatan. [17] 
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Näringsliv och arbetsgivare 
Till de större företagen på orten hör Göteborgs Kex AB, Svensk Airbag AB och 
Michelin Gummiringar AB (däckfabrik). Det finns också två stora grossistföretag, 
ICA Handlarnas AB och Arvid Nilsson Sverige AB (f.d. Göteborgs Bult AB). 
Näringslivet påverkas av närheten till Göteborg, där många också arbetar. Även 
landstinget är en stor arbetsgivare genom Kungälvs lasarett. [18] 

Kommunikationer 
I och med att Kungälv ligger strax intill E6 tar man sig snabbt till Göteborgs där man 
har hamn, Landvetters flygplats och centralstationen m.m., eller så kan man åka norr 
ut till Oslo. Via bron över Göta Älv kommer man till Rv 45 som går norrut genom 
landet. Kommunen har också egen tågförbindelse då den genomkorsas av Bohuståget, 
Göteborg–Uddevalla–Strömstad.  

Invånare och tätorter 
Kungälvs kommun hade den 31 december 2005 38 703 invånare [19]. Förutom 
Kungälv är Kode, Diseröd, Marstrand, Ytterby och Kärna några av de större 
tätorterna. 

Politiskt styre 
Kommunen styrs idag av (s) + (v) + (mp). Under åren har det växlat mellan vilka som 
styrt; 1986 – 1988 borgerligt, 1989 – 1991 socialistiskt, 1992 – 1994 borgerligt, 1995 – 
1998 socialistiskt, 1999 – 2002 borgerligt och 2003 – 2006 socialistiskt. 

 
Bild: Karta över Uddevalla, Trollhättan och Kungälv [20]. 
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3.4 Kungsbacka kommun 
Kungsbacka kommun ligger i längst norr ut i Halland och gränsar till Göteborg, 
Mölndal, Mark och Varberg. Dess yta är 611 km2. Närheten till Göteborg gör att 
många som jobbar där väljer att bosätta sig här, mer än hälften av alla 
yrkesverksamma i Kungsbacka jobbpendlar. Närheten leder också till att man har 
samarbete inte bara med hallandsregionen utan också med Göteborgsregionen. En 
stor turistsatsning i kommunen är ”Kungsrike” bestående av bland annat utflykts-
målen Fjärås bräcka, Tjolöholm och Äskhult. 

Natur 
Naturen varierar med både de 8 mil långa kustremsan som består av både sand-
stränder och klippor men också inlandet med sitt öppna jordbrukslandskap, 
skogsbygd och insjöar. 

Befolkningsmängd 
I hela kommunen bor nästan 70 000 personer men av dessa bor knappt 18 000 i 
Kungsbacka stad. [21]  

Politiskt styre 
De borgerliga partierna har haft makten sedan 1974, då ett antal små kommuner slogs 
samman och bildade Kungsbacka kommun. [22] 

Kommunikationer 
Goda möjligheter för kommunikation finns både med bil genom att motorvägen 
E6/E20 går genom kommunen men också med tåg på Västkustbanan som går mellan 
Göteborg – Malmö och därifrån vidare mot Köpenhamn.  

Näringsliv 
Stora arbetsgivare inom kommunen är: 

Kungsbacka kommun, Landstinget Halland, Beiersdorf AB med kemiteknisk 
produktion, Elanders tryckeri och Fortum med eldistribution. [21] 

3.5 Varbergs kommun 
Varbergs kommun ligger i Hallands län och gränsar till Kungsbacka, Falkenbergs och 
Marks kommuner. Kommunens yta är 874 km2. [23] Varberg har en nära 200-årig 
tradition som bad- och kurort vilket även bl.a. Oscar II, Verner von Heidenstam och 
Gustav Fröding insåg på sin tid. Annat som är utmärkande för kommunen är 
Varbergs fästning från medeltiden men också Radiostationen i Grimeton som 2004 
utnämndes till världsarv på UNESCO:s världsarvslista. [24]  



Genomförande av detaljplaner – en jämförelse mellan kommuner och över tiden 
 

 13 

Natur 
Varbergs kommun består av varierad natur med klippor och sandstränder vid havet 
men också inlandet med sina skogar och sjöar. Ungefär 1/3 av kommunens yta består 
av öppen jordbruksmark och ungefär 40 % av skogsmark. [25]  

Befolkningsmängd 
I hela kommunen bor ca 55 000 personer. Dessa fördelar sig på ca 26 000 i Varbergs 
stad, ca 13 000 i övriga tätorter och ungefär 16 000 på landsbygden. [23]  

Politiskt styre 
Från det att PBL infördes 1987 och fram till idag har de borgerliga partierna haft 
majoritet genom olika samarbeten, förutom mellan 1995-1998 då Socialdemokraterna 
styr kommunen med hjälp av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Kommunikationer 
Möjligheterna att ta sig både till och från Varberg med både bil, tåg och båt är mycket 
goda. Vill man ta bilen finns möjlighet med motorväg E6/E20 till Göteborg eller 
Halmstad. Mot Borås går väg 41 och mot Värnamo väg 153. Önskar man istället åka 
tåg går Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö och därefter vidare till 
Köpenhamn genom staden men också Viskadalsbanan till Borås. Dessutom finns 
möjlighet att ta sig till Danmark med färja mellan Varberg – Grenå. [26]  

Näringsliv och utbildning 
Stora arbetsgivare inom kommunen är: 

Varbergs kommun, offentlig service; Landstinget Halland, sjukvård och utbildning 
mm; Ringhals AB, elkraft; Södra Cell Värö, tillverkning av pappersmassa och trävaror; 
Derome Gruppen, byggvaror och träteknik; Strängbetong AB, tillverkning av 
byggnadselement; Eson Pac AB, kartongförpackningar; Autotube AB, rörbockning; 
NilssonGroup AB, skor; Varbergs Sparbank. [27]  

Jordbruks-, skogsbruks- och fiskenäringen bedöms också som viktiga. [25]  

Sedan 2003 finns möjlighet till högskolestudier eftersom Campus Varberg då 
färdigställdes. [28]  

3.6 Falkenbergs kommun 
Falkenbergs kommun ligger mellan Varberg och Halmstad. Falkenbergs stad ligger vid 
Ätrans mynning i Kattegatt. Kommunen är till ytan störst i Halland och sträcker sig ca 
5 mil inåt land och 3 mil längs kusten.  I kommunen finns Ullared med varuhuset 
Gekås som är Sveriges största turistmål med över 3 miljoner besökare/år. [29] 
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Natur 
Även i Falkenberg finns olika typer av natur med det öppna kustlandskapet och inland 
med skogar och sjöar. [29] 

Befolkningsmängd 
I kommunen bor det närmare 40 000 invånare varav ungefär hälften bor i och kring 
tätorten. [29] 

Politiskt styre 
I Falkenberg har de borgerliga med centerpartiet i täten haft majoritet under de år 
PBL har funnits.  

Kommunikationer 
Det finns goda möjligheter till kommunikation med tåg och bil genom motorvägen 
E6/E20 och Västkustbanan.  

Näringsliv 
Turismen är viktig för Falkenberg och det finns många små- och medelstora företag. 
Dessutom finns multinationella koncerner så som SCA och Carlsberg. Andra kända 
företag är bl.a. SIA-glass i Slöinge och Gekås i Ullared. [29] 

 
Bild: Karta över Hallands län. [30]  
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4 Detaljplaner 
Vi gör här inga värderingar av det som tas upp. I sjätte kapitlet redovisar vi vad man 
bör tänka på när en genomförandebeskrivning upprättas. Den allmänna delen om 
varje kommun är tagen från kommunernas svar på frågeformuläret vi skickat ut, se 
deras svar i bilaga A. Denna innehåller generella frågor om detaljplaner. När vi under 
kommunerna tar upp planebestämmelser om fastighetsbildning syftas på PBL-
kommitténs förslag, se kapitel 5. Vi har också tittat på ett antal detaljplaner med 
tillhörande dokument från varje kommun. Här har vi försökt att kort presentera vad 
man tar upp i de olika planernas genomförandebeskrivningar och i eventuella 
exploateringsavtal eller liknande.   

4.1 Uddevalla kommun 
I Uddevalla börjar man titta lite på genomförandefrågorna redan i programskedet men 
mest när ett komplett planförslag upprättas. Sakägarna får i allmänhet ta del av 
genomförandebeskrivningen vid plansamrådet, men samfällighetsföreningar m fl kan 
bli kontaktade tidigare. Det är planarkitekten som tar fram genomförande-
beskrivningen men visst samråd sker med lantmäteriet och tekniska kontorets 
exploateringsavdelning. Någon gång har denna varit extremt kortfattad och/eller 
inarbetad i planbeskrivningen. Det mesta av privat exploatering kräver exploaterings-
avtal. Om kommunen inte är ensam ägare inom planområdet försöker man köpa in 
resterande mark, annars måste exploateringsavtal reglera genomförandet. Kommunalt 
huvudmannaskap används i de centrala delarna och i de ”externa” områdena (f.d. 
sommarstugeområden) där affärer etc. saknas används enskilt huvudmannaskap. 
Gatukostnadsersättningar tas ut av fastighetsägarna, men man gör inga formella 
gatukostnadsutredningar. Det händer att x- och z-områden används på samma 
markområde som det finns bestämmelsen g, men man ser inga problem med detta. 
Uddevalla har upprättat 1-2 fastighetsplaner efter 1987 men ingen har antagits. De 
tror absolut att fastighetsindelningen oftare kommer att fastläggas i planarbetet om 
planbestämmelser enl. slutbetänkandet från PBL-kommittén går igenom. 
Exploateringssamverkan har inte använts någon gång. När det gäller om planerna 
genomförs fastighetsrättsligt så försöker man agera aktivt för detta och de genomförs 
också när det gäller utbyggnad/anläggning av allmän plats och kvartersmark. När det 
handlar om hur väl en fastighet måste stämma med detaljplanen för att bygglov skall 
beviljas så får fastigheten i regel inte sticka utanför kvarteret, men måste inte gå precis 
i kvartersgränsen. 

Detaljplaner 
Vi har gått igenom fyra detaljplaner från Uddevalla kommun. Alla är antagna efter 
1987 och innehåller kvartersmark för bostäder. Två av dem hänger ihop på så vis att 
den senare medger en förtätning av den tidigare planen. 
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Detaljplan för del av fastigheten Överby 1:31 m.fl. 
Området som detaljplanen för del av fastigheten Överby 1:31 m.fl. reglerar ligger 
utmed Rv 161 mellan Torp och Rotviksbro vid Havstensfjorden. Inom planområdet 
finns idag bostäder både för sommarboende och helårsboende. Överby hönseri ligger 
i planområdets östra kant. Genom planläggningen kan området förtätas med fler 
bostäder. Planen är antagen av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 18 juli 
2000. Vi har tittat på plankartan med planbestämmelser, genomförandebeskrivningen 
och exploateringsavtal. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad 2000-01-05. 

Organisatoriska frågor 
Under organisatoriska frågor talar man om vad syftet med planen är, vilka nämnder 
som skall godkänna planen och att kommunfullmäktige skall anta planen. Här finns 
även en tidplan där man kan utläsa när de olika stegen i planprocessen inträffar och 
den slutar när planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden för planen är 15 år från 
laga kraft datum. En generell beskrivning ges av vad som gäller under och efter 
planens genomförandetid. När det gäller ansvarsfördelningen skall exploatören 
ansvara för utbyggnaden av den allmänna platsmarken och samfällighetsföreningen 
för planområdet ansvara för underhållet. Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren 
för utbyggnaden. Ansvarsfördelningen finns sammanfattad i en tablå. När det gäller 
huvudmannaskap så är Vägverket väghållare för Rv 161 och huvudmannaskapet för 
allmän platsmark föreslås ligga på fastighetsägarna genom nybildat samfällighets-
förening. Här tas det upp att i egenskap av huvudman åvilar allt underhåll av den 
allmänna platsmarken, utom huvudvägen, den nybildade samfällighetsföreningen. När 
det gäller va-nätet är Uddevalla kommun huvudman för va-nätet fram till en 
anslutningspunkt för planområdet och där tar en nybildad samfällighetsförening över 
som huvudman vilken ansvarar för drift- och underhåll. Vidare tas här upp frågor om 
strandskydd och vilka olika typer av avtal som finns eller skall tecknas. Dessa är 
planavtal som tecknas mellan exploatören och kommunen, exploateringsavtal som 
reglerar genomförande och ansvarsfrågor, arrendeavtal för sommarhus och överens-
kommelse om ombyggnad av 40 kV-ledning i planområdets nordöstra del. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Ägarförhållandena inom planområdet tas upp. När det gäller fastighetsindelningen 
redovisas vilka avstyckningar och fastighetsregleringar som skall göras och även vad 
som bör göras med befintliga samfälligheter och servitut. Här står också att 
avstyckning skall ske till friliggande villafastigheter enligt detaljplanens visning och 
illustration. En eller flera gemensamhetsanläggningar behöver bildas för bl.a. 
naturmarken (planbestämmelsen), vägmarken, va-nätet samt parkmarken med 
förslagna lekytor och bollplaner. En särskild gemensamhetsanläggning bildas för 
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småbåtshamnen. Kommunen kommer att ansöka om ledningsrätt för ledningssträcka 
från Utby till planområdet. 

Ekonomiska frågor 
Här tar man upp vem som skall betala plankostnaden (detaljplanen upprättad av 
konsult) men även ett planavtal upprättas som reglerar övriga kostnader som t.ex. 
grundkarta och kommunens administrativa kostnader för handläggningen. 
Översiktliga kostnadsberäkningar har gjorts för föreslagna gatu- och va-anläggningar, 
även ett alternativ med lokalt reningsverk har kostnadsberäknats. Genom 
exploateringskostnad skall kostnaderna för bl.a. gatu- och va-anläggningar tas ut av 
varje fastighetsägare.  

Tekniska frågor 
Principförslag för gator och va-anläggningar har upprättats av VBB VIAK. Man 
redovisar olika tekniska lösningar för gata, färskvatten, spillvatten och dagvatten. En 
geoteknisk utredning har utförts och en sammanfattande bedömning redovisas och 
även hur grundläggning kan utföras och vad man skall tänka på vad gäller radon. Man 
kan också läsa om el- , tele- och brandanläggningar. 

Medverkande i genomförandebeskrivningen 
För kommunen har miljö- och stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret 
medverkat och för exploatören en konsult i form av ett arkitektbolag. 

Exploateringsavtal 
I exploateringsavtalet klarläggs kommunens och exploatörens ansvar vad gäller vatten- 
och avloppsanläggningar samt gatuanläggningar. Utbyggnaden skall ske i viss tids-
ordning. Här tas också upp vem som ansöker om och bekostar förrättningar och 
vattendomar. Även vad som händer om exploateringsavtalet överlåtes redovisas samt 
villkor om avtalets giltighet och garanti redovisas. 

Detaljplan för del av fastigheten Överby 1:42 
Detta är en förtätning av detaljplanen Överby 1:31 m.fl. Här tar vi bara upp det som 
skiljer sig från föregående plan. Planen är antagen av miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden och vann laga kraft den 2006-02-28. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen upprättades 2005-09-21. 

Organisatoriska frågor 
Denna plan skall antas av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och inte av 
kommunfullmäktige som den förra. Genomförandetidens slut är satt till det datum 
som sammanfaller med den ursprungliga planens. När det gäller ansvarsfördelningen 
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skall kommunen, och inte samfälligheten, ansvara för vatten- och avloppsanläggningar 
inom allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Gemensamhetsanläggningen/arna bör omfatta bl.a. naturmarken, vägmarken samt 
parkmarken med föreslagna lekytor och bollplaner. Skillnaden är att va-nätet inte skall 
ingå. 

Ekonomiska frågor 
Inga större skillnader från föregående detaljplan. 

Tekniska frågor 
Inga större skillnader från föregående plan. 

Medverkande i genomförandebeskrivningen 
För kommunen har miljö- och stadsbyggnadskontoret medverkat och för exploatören 
en konsult. 

Exploateringsavtal 
Inga större skillnader från föregående exploateringsavtal men punkterna säkerhet och 
tvist har tillkommit. 

Detaljplan för del av Misterödsdalen etapp II 
Detaljplanen för del av Misterödsdalen etapp II ligger i kanten av tätorten Herrestad, 
inte långt från Rv44 och E6. Planen medger användningen för bostadsändamål. 
Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och vann laga kraft 1992-02-24. Vi 
har tittat på plankartan med planbestämmelser och genomförandebeskrivningen. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad av stadsarkitektkontoret 1991-09-19 och är 
reviderad 1991-11-14. 

Organisatoriska frågor 
En tidplan finns med under organisatoriska frågor. Den tar upp planprocessen och 
när byggstarten är för gator och ledningar samt bostäder. Genomförandetiden slutar 
2001-12-31 och man talar om att detta är praxis i Uddevalla med 10-års 
genomförandetid för denna typ av planer. En generell beskrivning ges också för vad 
som gäller under och efter genomförandetiden. Vidare tar man upp att kommunen är 
huvudman för allmän plats, hur tomterna skall fördelas, vad kommunen bygger ut 
inom kvartersmark, att det bör bildas en gemensamhetsanläggning och vad som gäller 
för skaftgatan  
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Fastighetsrättsliga frågor 
Här tar man upp att fastighetsplan inte behövs och skälen till detta samt att 
illustrationskartan ger exempel på lämplig fastighetsbildning och när denna kan ske. 
Andra frågor som tas upp är bl.a. att gemensamhetsanläggningar bör bildas för en 
skaftgata och för en gemensam radio- och tv-mottagningsanläggning. 

Ekonomiska frågor 
En särskild exploateringskalkyl har upprättats och tomtpriser, va-avgifter och 
bygglovavgifter regleras i kommunens taxa. 

Tekniska frågor 
När man projekterar och uppför bebyggelsen skall stor hänsyn tas till de geotekniska 
förhållandena och det faktum att området ligger inom s.k. normalriskområde för 
markradon. Transformatorstationen måste vara klar innan man börjar bygga bostäder.  

Medverkande tjänstemän 
Genomförandebeskrivningen är upprättad av stadsarkitektkontoret och samråd har 
skett speciellt med stadsingenjörskontoret och tekniska nämndens förvaltningar. 

Detaljplan för Misteröd, delområde IV  
Strax norr om föregående planområde ligger det planlagda området Misteröd, 
delområde IV. Även denna plan medger användning för bostadsändamål. Planen är 
antagen av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 4 april 2004. Vi har tittat på 
plankartan med planbestämmelser och genomförandebeskrivningen. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad av miljö- och stadsbyggnad den 11 
december 2003 och reviderad den 19 februari 2004. 

Organisatoriska frågor 
Det första som tas upp här är tidplanen. Den har med planprocessen inkl. 
geoutredningar och förprojektering, upphandling av vägar och va, byggstart för vägar 
och va-ledningar samt försäljning av småhustomter. Sedan tar man upp att 
genomförandetiden är 10 år från laga kraft och vad som generellt gäller under och 
efter genomförandetiden. Nästa punkt är huvudmannaskap, ansvarsfördelning och 
gemensamhetsanläggningar. Här talar man om vem som bygger ut vad och vems om 
ansvarar för driften. Det finns även med punkter om avtal som ev. kan behövas samt 
om vem som föreslår och fastställer namn på planens vägar och kvarter. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsplan anses inte behövas för att genomföra planen. Man talar om att 
illustrationskartan anger förslag på lämpliga tomtgränser och beskriver vilka 
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avstyckningar och fastighetsregleringar som föreslås ske. Även en gemensamhets-
anläggning behöver bildas för parkeringsplatsen och lekplatsen.  

Tekniska och ekonomiska frågor 
Under denna rubrik kan man läsa om lokalvägar m.m., allmän plats i övrigt och vatten 
och avlopp. Det som tas upp är vem som bygger ut, ansvarar för drift och underhåll 
samt utformning av dessa anläggningar. 

Uppföljning med andra beslut och åtgärder 
Här tar man upp andra åtgärder och beslut som bör ske i samband med att planen 
vinner laga kraft och utbyggnad påbörjas 

Handläggare 
De som varit handläggare för planbeskrivningen har även varit handläggare för 
genomförandebeskrivningen, bl.a. planförfattaren, kommunala lantmäteri-
myndigheten, tekniska kontoret när det gäller markfrågor, avtal m.m., va-frågor samt 
vägprojektering. 

4.2 Trollhättan 
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för framtagandet av genomförande-
beskrivningarna i Trollhättan. Diskussion om genomförandefrågor sker i Förplane-
gruppen och under hela planarbetet. Sakägarna får ta del av ett första utkast i samråds-
skedet eller om det är något särskilt kan denna fråga behandlas/diskuteras tidigare 
med sakägaren. Genomförandebeskrivning görs till varje detaljplan. När det gäller 
nyexploatering byggs under 2006 och 2007 ca hälften av de nya småhusen inom 
kommunal mark med hjälp av exploatör. Den andra hälften är kommunala villatomter 
som förmedlas via den kommunala tomtkön. Det är vanligast med kommunalt 
huvudmannaskap, endast ett exempel med enskilt huvudmannaskap finns. 
Gatukostnadsersättning tas inte ut av fastighetsägarna. Det är mycket ovanligt att man 
använder sig av x- och z-bestämmelser i kombination med g-områden. Ett exempel på 
detta finns från 2003 där ett x-område lades ut som g-område för vägändamål, för att 
möjliggöra passage till naturmark. Efter 1987, när nuvarande PBL-lag kom, har endast 
två fastighetsplaner upprättats. Om fastighetsindelningen kan fastläggas redan i 
detaljplanearbetet, som PBL-kommittén har föreslagit, är det troligt att fastighets-
indelningen oftare kommer att fastläggas. Exploateringssamverkan har aldrig använts. 
Numera genomförs planerna både fastighetsrättsligt och vad gäller utbyggnad av 
allmän plats och kvartersmark. När det gäller principer för hur väl en fastighet måste 
stämma med detaljplanen för att bygglov skall beviljas håller Trollhättan på att arbeta 
fram riktlinjer för detta. Bygglovsprinciperna enl PBL om att planen i tillämpliga delar 
ska vara genomförda borde gälla. 
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Detaljplaner 
Vi har gått igenom tre detaljplaner från Trollhättans kommun. Alla tre är antagna efter 
1987 och innehåller kvartersmark för bostäder. 

Detaljplan för Kirtenområdet inkl. del av Torsbovallen m.m.  
Detaljplanen för kirtenområdet inkl. del av Torsbovallen m.m ligger i kanten av den 
gamla stadsdelen Strömslund. Planen medger användningen för bostadsändamål och 
inom området finns sedan tidigare sex bostadsfastigheter. Kommunfullmäktige har 
antagit planen och den vann laga kraft 2001-05-30. Vi har tittat på plankartan med 
planbestämmelser, genomförandebeskrivningen och exploateringsavtalet.  

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivning till antagandehandlingen är upprättad i september 2000. 

Organisatoriska frågor 
Här redovisas när man har som målsättning att byggnationen skall påbörjas samt när 
kommunfullmäktige beräknas anta planen. Man talar också om när genomförande-
tiden enl. plan- och bygglagen går ut och att kommunen är huvudman för allmän 
plats. Här redogörs för vem som ansvarar för olika typer av ledningar och 
anläggningar i området. Även att respektive fastighetsägare har ansvaret för 
genomförandet inom kvartersmark tas upp. 

Fastighetsrättsliga frågor 
De fastighetsregleringar, avstyckningar, ledningsrätter och ev. bildande av 
gemensamhetsanläggning som behöver ske  redogörs för under fastighetsrättsliga 
frågor. Man talar också om att skriftliga överenskommelser avses träffas med 
respektive ägare till de befintliga bostadsfastigheterna angående fastighetsreglering. 
Varje fastighet tas upp för sig där man beskriver hur fastigheten skall utvidgas och 
varför. 

Ekonomi 
Exploateringsavtal upprättas mellan köparen av ny tomtmark/ägaren av tomtmark 
och kommunen. I avtalet regleras kostnader för kommunens anläggningar inom 
kvartersmark och utbyggnad av allmän plats inom planområdet. Övriga anläggningar 
på kvartersmark och detaljplanearbetet bekostas av fastighetsägaren. 

Tekniska frågor 
Geotekniska utredningar har gjorts inom detaljplaneområdet men respektive 
byggherre får göra de eventuellt ytterliggare undersökningar som kan komma att 
behövas.  
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Medverkande tjänstemän 
Beskrivningen är upprättad av en arkitektfirma under medverkan av stadsarkitekt, 
planingenjör och förrättningslantmätare från Trollhättans kommun. 

Exploateringsavtal 
I exploateringsavtalet tas upp en rad förutsättningar som samtliga måste uppfyllas för 
att avtalet skall vara giltigt. Avtalet innehåller överlåtelse av fast egendom från 
kommunen till exploatören och från exploatören till kommunen. Överlåtelsen skall 
ske genom fastighetsreglering. Punkter som tas upp i samband med överlåtelsen är 
bl.a. vilka områden som avses, köpeskilling, tillträdesdag, köpeskillingens erläggande, 
gatukostnadsersättning, VA-anslutningsavgift samt vem som ansöker om och 
bekostar fastighetsregleringarna. Exploatören åtar sig kommunens ansvar för 
utbyggnad av de kommunaltekniska anläggningarna inom detaljplaneområdet med 
undantag av ett parkområde. Hur dessa skall utformas m.m. tas också upp. 
Exploatören åtar sig även att anlägga vattenledning som ansluter exploaterings-
området till kommunal vattenledning. Exploatören ansvarar för att olika 
exploateringsarbeten inom området samordnas. Kommunen skall godkänna 
förläggning av el- och teleledningar. Hur kontroll och besiktningar skall ske och vem 
som skall bekosta dessa tas upp. Exploatören ansvarar för att anläggningarna på ett 
betryggande sätt kan tjäna bebyggelsen i området under tiden anläggningsarbetena 
utförs. Exploatören ansvarar för drift och underhåll av kommunaltekniska 
anläggningar som omfattas av detta avtal tills slutbesiktning för respektive etapp skett 
och vilka de olika etapperna är redovisas också. Förbindelsepunkter för VA-ledningar 
kommer att utgöras av tomtgräns. Hur och när anslutningsavgift för VA skall erläggas 
redovisas. Avtalet tar också upp garantier och säkerheter som exploatören skall ställa 
och hur dessa stegvis kan skrivas ned. Hur tvister med anledning av detta avtal skall 
lösas och hur avtalet får överlåtas regleras också. 

Detaljplan för del av Slättbergen m.m. 
Detaljplanen för del av Slättbergen m.m. är inom en stadsdel där det redan finns 
detaljplanelagda bostadsområden. Planen innehåller i huvudsak ett bostadskvarter och 
ett stort område som man ger användningen natur (allmän plats). Detaljplanen är 
antagen av samhällsbyggnadsnämnden och vann laga kraft 2000-05-16. Vi har tittat på 
plankarta med planbestämmelser, genomförandebeskrivning och köpeavtal. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad i december 1999.  

Organisation 
Här talar man om att detaljplanen skall handläggas med normalt förfarande och 
beräknas kunna bli antagen under andra kvartalet 2000. Man redogör även för vilken 
instans som skall anta planen. Planens genomförandetid enligt plan- och bygglagen 
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anges och hänvisning görs till planbeskrivningens sista sida. Där finns en generell 
upplysning om vad som gäller under och efter genomförandetiden. När det gäller 
ansvarsfördelning så anges det att fastighetsägare ansvarar för genomförandet inom 
kvartersmark och att kommunen är huvudman för allmän platsmark såväl inom som 
utom planområdet och ansvarar för genomförandet inom sådan mark. Inom kvarters-
mark ansvarar ledningsägaren för allmänna ledningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 
En fastighetsplan från 1968 upphävs i sin helhet. Man talar om från vilka fastigheter 
avstyckningar skall ske för att bilda nya fastigheter och att allmänna underjordiska 
ledningar skall säkras genom ledningsrätt.  

Medverkande tjänstemän 
Stadsarkitekten och en planingenjör har skrivit under genomförandebeskrivningen. 
De fastighetsrättsliga frågorna har beskrivits under medverkan av förrättnings-
lantmätare från kommunala lantmäterimyndigheten. 

Köpeavtal 
Köpeavtalet innehåller försäljning av detaljplanens kvartersmark för bostäder. Detta 
kvarter ligger i direkt anslutning till befintlig gata. Köpeavtalet är undertecknat i 
januari 2001 och villkoras med att kommunfullmäktige skall godkänna avtalet för att 
det skall vara giltigt.  

Detaljplan för Paradiset m.m. 
Detaljplanen för Paradiset m.m. ligger i stadsdelen Källstorp, intill en grundskola för 
årskurs f-9. Planen innehåller i huvudsak kvartersmark för bostäder och natur-
områden (allmän plats) i planens utkanter. Planen är antagen av byggnads- och trafik-
nämnden och vann laga kraft 2004-12-03. Vi har tittat på plankarta med 
planbestämmelser och genomförandebeskrivningen. Detaljplanen har upprättats 
genom enkelt planförfarande. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad i oktober 2004. 

Organisatoriska frågor 
Tidplanen innehåller uppgifter om när samråd/underrättelse och antagandeprövning 
beräknas ske samt när tomterna beräknas vara byggklara. Planen skall upprättas 
genom enkelt planförfarande då den är av begränsad betydelse, saknar intresse för 
allmänheten samt överensstämmer med översiktsplanen. Detta p.g.a. att gällande 
detaljplan har en genomförandetid fram till 2009-12-31 och även den medger bostads-
bebyggelse samt att marken ägs av kommunen. Antagandet av detaljplanen föreslås 
ske i byggnads- och trafiknämnden. Planens genomförande tid slutar 2010-12-31. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet och det förklaras 
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vad detta innebär. Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp innebörden av detta förklaras också. Telia och Trollhättans Energi har 
anläggningar/ledningar inom området och de ansvarar för dessa. Vidare informeras 
fastighetsägarna om att de ansvarar för åtgärder inom kvartersmarken.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Här tas det upp att nya bostadskvarter/-fastigheter skall bildas när planen vunnit laga 
kraft och att kommunen ansöker om förrättning för detta. Det skall även bildas 
servitut eller ledningsrätt för att säkerställa rätten för underjordiska ledningar. Rätten 
för utfartsväg från räddningstunnel skall också säkerställas med servitut.  

Ekonomiska frågor 
De olika kostnader genomförandet av detaljplanen innebär för kommunen tas upp här 
och även att intäkter erhålls genom tomtförsäljning och anläggningsavgifter för vatten 
och avlopp. Detaljerade uppgifter finns i exploateringskalkyl som upprättas för 
området.  

Tekniska frågor 
Geotekniska utredningar finns för planområdet, men det står också vad respektive 
byggherre bör tänka på. Eventuellt kan kompletterande radonmätningar komma att 
krävas. Här tas också upp vad som skall ske med den förorenade mark som finns 
inom planområdet. Det har tidigare gjorts en projektering av gator och vägar och 
dessa skall nu revideras för att anpassas till de nya förutsättningarna. Även nya 
förbindelsepunkter för vatten och avlopp anvisas av tekniska förvaltningen. Tomterna 
skall fördelas av Trollhättans stad. Även vilken takbeläggning det skall vara tas upp 
här och det informeras om att bygganvisningar upprättas för var och en av de aktuella 
tomterna som stöd för den byggande vid val av hustyp, placering av hus, grund-
läggningssätt, uppfyllnader m.m. Här tas även upp att namnförslag till gator och 
kvarter redovisas senast i samband med antagandet av planen.  

Medverkande tjänstemän 
Man har inte med rubriken medverkande tjänstemän men genomförande-
beskrivningen är underskriven av statsarkitekten och en planingenjör på stadsarkitekt-
kontoret. 

4.3 Kungälvs kommun 
I Kungälv börjar man titta på genomförandefrågorna i samband med att 
samrådshandlingar tas fram. Sakägarna kan ta del av dem då handlingarna följer med 
ut på samråd. Genomförandebeskrivningen tas fram antingen av planförfattaren eller 
exploateringsingenjören, och med hjälp av övriga kompetenser inom organisationen. 
Det finns alltid en genomförandebeskrivning med i planhandlingarna. När det gäller 
nyexploatering byggs ca 90 % ut genom exploateringsavtal. Kommunalt huvudmanna-
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skap används när det gäller områden i centralorten, medan enskilt huvudmannaskap 
används på ”landsbygden” och i serviceorterna där man sen kommunsamman-
slagningen har haft vägföreningar som ansvarat för allmän platsmark. I Kungälv tar 
man inte ut gatukostnadsersättning utan det regleras för det mesta med 
exploateringsavtal. Det händer att de använder sig av kombinationer med x- och z-
bestämmelser på samma markområde som de har bestämmelsen g, detta händer i brist 
på annan lämplig säkerställning. Exploateringssamverkan har troligtvis inte använts 
någon gång sedan 1987. Planerna genomförs för det mesta fastighetsrättsligt. När 
detta inte sker är en vanlig orsak att kommunen inte är markägare och huvudansvaret 
ligger på någon annan. När det gäller utbyggnad/anläggning av allmän plats och 
kvartersmark så genomförs planerna. Det finns inga principer för hur väl en fastighet 
måste stämma överens med detaljplanen för att bygglov skall beviljas. 

Detaljplaner 
Från Kungälvs kommun har vi gått igenom tre detaljplaner. Alla är antagna efter 1987 
men i övrigt skiljer de sig ganska mycket från varandra. 

Detaljplan för Västra Torp, Rommelanda 
I utkanten av tätorten Diseröd ligger området som detaljplanen för Västra Torp 
täcker. Planen innehåller i huvudsak kvartersmark för bostäder samt naturområden 
(allmän plats) i planens nordvästra del. Planen är antagen av kommunfullmäktige och 
vann laga kraft 1993-05-21. Vi har tittat på plankartan med planbestämmelser och 
genomförandebeskrivningen.  

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättat 1992-12-17 och reviderad 1993-02-25.  

Organisatoriska frågor 
Tidplanen innehåller både planarbetet och de olika utbyggnaderna. Utifrån denna 
tidplan, men även med tanke på att efterfrågan på bostäder i Diseröd påverkar 
utbyggnadstakten, föreslås genomförandetiden till 5 år från den dag planen vinner laga 
kraft. Kommunen är ej huvudman för allmän plats utan det är i detta fall 
fastighetsägarna genom Diseröds vägförening som sedan tidigare ansvarar för allmän 
plats inom de gamla byggnadsplaneområdena i Diseröds tätort. Exploatören skall 
bygga ut allmän plats enligt planförslaget. Väghållare för väg 625 är Vägverket. När 
det gäller kvartersmark skall en gemensamhetsanläggning bildas för att förvalta 
kvartersvägar och grönytor m.m. När det gäller avtal finns ett upprättat om förvärv av 
mark inom detaljplaneområdet mellan exploatören och fastighetsägaren. Ett ramavtal 
avseende principerna för exploateringen har även träffats mellan exploatören och 
Kungälvs kommun. Innan detaljplanen antas skall ett av kommunstyrelsen godkänt 
exploateringsavtal ha upprättats. Detta skall behandla ekonomiska åtaganden, arbets-
fördelning m.m. Ev. skall även ett exploateringsavtal upprättas mellan Vägverket, 
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exploatören och kommunen som reglerar ombyggnad av korsningen mellan vägarna 
625 och 626. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Här tas upp vilka fastigheter som skall bildas och även vad som skall ske med den 
restfastighet (allmän platsmark) som blir kvar. Det senare kommer att regleras 
närmare i exploateringsavtal. Ledningsrätt skall bildas för att säkra rätten att ha kvar 
allmänna underjordiska ledningar. En gemensamhetsanläggning som förvaltas av en 
samfällighetsförening skall inrättas för den gemensamma kvartersmarken. Man tar 
även upp vem som skall bekosta fastighetsbildnings- och ledningsrättsåtgärderna. 

Ekonomiska frågor 
Exploatören bekostar detaljplanearbetet (särskilt avtal upprättas), arkeologisk 
utredning, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar. Anläggningarna 
överlåtes sedan till respektive huvudman utan ersättning och genom detta befrias 
exploatören från gatukostnadsersättningar medan va-anslutningsavgift regleras i 
exploateringsavtalet. Här tas även upp att fastigheter utanför exploateringsområdet 
kan påverkas av anläggningsåtgärder och hur detta skall lösas ekonomiskt. 
Exploatören skall klara projektet utan något tillskott av kommunala medel. I 1992 års 
budget finns pengar avsatta för utbyggnad av avloppsreningsverk i Diseröd. Detta 
måste byggas till för att klara utbyggnaden enligt planen. 

Tekniska frågor 
Det enda som tas upp här är att kompletterande grundundersökningar måste utföras 
inom kvartersmarken innan bostadsbyggandet påbörjas. 

Medverkande tjänstemän 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av kommunens exploateringbolag och i 
arbetet har även stadsbyggnadskontoret och gatukontoret medverkat. 

Detaljplan för Hedvigsholmen 
Planen är belägen på Koöns västra del, mitt emot Marstrandsön. Planens främsta syfte 
är att pröva och utveckla förutsättningarna för att återanvända det gamla varvs-
området. Man vill uppnå en levande stadsdel och därför innehåller planen många olika 
mark- och vattenanvändningar, bl.a. bostäder, kontor, allmän service, lokaler för 
barnomsorg, hotell, sport, parkering, verksamheter och hamnverksamhet. Planen är 
antagen av kommunfullmäktige 1997-07-08 och vann laga kraft 1998-11-27. Vi har 
tittat på plankartan med bestämmelser, genomförandebeskrivningen och plan-
beskrivningen.  

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad den 5 september 1996. 
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Syfte 
Här tar man upp vad genomförandebeskrivning generellt skall innehålla och att den 
inte är juridiskt bindande. 

Organisatoriska frågor 
Tidplanen innehåller främst planprocessen men även när den beräknade byggstarten 
är och under vilka år utbyggnaden beräknas ske. Man relaterar till bostadsförsörjnings-
programmet, skolkapaciteten och tillgänglig vattenkapacitet. Man har valt att ha en 
genomförandetid på fem är för verksamhetskvarteren samt hotellet och tio år för 
övriga områden räknat från lagakraft datum. Man har också motiverat varför och talat 
om vad som är tillåtet enligt plan- och bygglagen. Även vad som gäller generellt efter 
det att genomförandetiden är slut tas upp. Kommunen är huvudman för allmän plats 
och man talar om vad detta betyder och var i planen dessa områden finns samt visar 
det på en bild. Här tas också upp vilka mark- och vattenområden som exploatören 
skall överlämna till kommunen. Kommunen ansvarar för att förbindelsepunkt 
upprättas för vatten och avlopp. Taxan som gäller vid inkopplingstillfället debiteras 
för anslutningsavgifter. Exploatören ansvarar för utbyggnaden vatten- och avlopps-
anläggningar inom kvartersmark och fastighetsägare/samfällighetsföreningar för drift 
och underhåll. Telia utför omläggningar av sina anläggningar inom området men de 
som är föranledda av exploateringen bekostas av exploatören. När det gäller avtal har 
det upprättats ett ramavtal mellan fastighetsägaren till varvsområdet och kommunen. 
Detta skall ersättas av ett exploateringsavtal mellan samma parter och exploatören. 
Samtidigt med att detaljplanen antas skall exploateringsavtalet godkännas av 
kommunfullmäktige. 

Fastighetsrättsliga frågor 
De olika fastighetsägarna tas upp och vad var och en äger. Här redovisas också vilka 
fastighetsregleringar och avstyckningar som behöver ske samt vem som skall bekosta 
dessa. Det finns äldre tomtindelningar inom området som idag gäller som fastighets-
planer och man redovisar vad som skall ske med dem. Vidare bör servitut bildas för 
att säkra allmän gång- och cykeltrafik inom kvartersmark och för att säkra utfartsväg 
från angränsande fastighet. Gemensamhetsanläggningar för kvarterens gator, 
gångvägar, parkering, vatten- och avloppsledningar, grönytor m.m. skall bildas och 
samfällighetsföreningar skall svara för framtida drift och underhåll av dessa. 
Ledningsrätter skall bildas för allmänna elledningar och allmänna vatten- och 
avloppsledningar inom kvartersmark. Vilka nyttjanderätter som finns tas upp och 
även vad som skall ske med dessa. 

Ekonomiska frågor 
Här tar man upp vem som skall bekosta planläggningen och när kostnaden skall 
debiteras. Ansvaret för iordningställandet av allmän plats och hamnplan samt 
kostnadsfördelningen för detta regleras i exploateringsavtal. Kommunens kostnader 
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för utbyggnad redovisas i tkr och dessa finns med i budget samt att det tillkommer 
kostnader för muddring. Här kan utläsas att det är exploatören som betalar 
anläggningsavgift för vatten och avlopp. Att planområdet innebär ökade kostnader för 
drift och underhåll för kommunen påpekas också.  

Tekniska frågor 
Det har gjorts utredningar om bl.a. vattenkapaciteten på Marstrand-Koön, geo-
tekniska förhållanden på varvsområdet, radon, VA, parkeringsbehovet, erforderlig 
standard på kajanordning. Miljökonsekvensbeskrivning har framtagits och ingår i 
planbeskrivningen.  

Medverkande tjänstemän 
Kungälvs kommuns planeringskontor har upprättat genomförandebeskrivningen och 
medverkande har även varit miljö- och stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och 
Bokab. 

Detaljplan för kv Gjutaren m.fl. 
Detaljplanen för kv Gjutaren m.fl. ligger i Kungälv. Tidigare fanns här utbildnings-
lokaler och industribyggnader men nu möjliggörs en omvandling och förtätning till ett 
centralt stadsområde med inslag av bostäder. De tillåtna användningssätten inom 
kvartersmark är bl.a. bostäder, kontor, utbildning, bibliotek, idrott, handel och 
parkering. Planen är antagen av kommunfullmäktige och vann laga kraft 2002-11-05. 
Vi har tittat på plankartan med planbestämmelser, genomförandebeskrivningen och 
delar av planbeskrivningen.  

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad 2002-10-07. Generellt syfte med 
genomförandebeskrivningen finns i inledningen och även mycket kort vad denna 
planen tar upp. Det påpekas också att genomförandebeskrivningen inte är juridiskt 
bindande. 

Organisatoriska frågor 
Tidplanen tar främst upp planprocessen men även när projektering och inflyttning till 
nya lokaler kan ske. En utbyggnadsordning redovisas. Genomförandetiden relateras 
till tidplanen och sätts till fem år. Här informeras också om vad som generellt gäller 
när genomförandetiden gått ut. Kommunen är huvudman för allmän plats med 
motiveringen att kommunen var det enligt tidigare detaljplaner inom planområdet och 
man får veta vad det innebär. Fastighetsägare är ansvarig för iordningställande och 
skötsel inom enskild kvartersmark. Kommunen är ansvarig för va-anläggningar på 
allmän platsmark och inom u-områden på kvartersmark. Inom övrig kvartersmark är 
fastighetsägarna/gemensamhetsanläggningarna ansvariga. Kungälvs Energi AB är 
ansvarig för el- och fjärrvärmeanläggningar inom gatumark och kvartersmark. 
Exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna och reglerar bl.a. 
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marköverlåtelser, upplåtelse av mark för gemensamhetsanläggning, kostnads-
fördelning för utbyggnad av allmän plats och plankostnader. Kommunfullmäktige 
skall, samtidigt som planen antas, godkänna exploateringsavtalet. Det påpekas också 
att kommunen har rättighet/skyldighet att lösa allmän platsmark enligt PBL 6 kap 
17 § och 14 kap 1 §. De olika markförvärven som behöver ske redovisas samt vad 
som händer med den verksamhet som idag bedrivs inom området. Under rubriken 
ansvariga myndigheter/upplysningar kan man läsa att kommunen köper in marken 
som behövs för genomförandet, tekniska nämnden bygger ut allmän plats samt va-
anläggningar, anläggningsavgifter skall betalas enligt vid tillfället gällande taxa, bygglov 
söks hos byggnadsnämnden och fastighetsbildning söks hos lantmäteriet i Göteborg.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Här beskrivs vilka fastighetsregleringar som behöver göras för att bredda en gata och 
anlägga ny utfart och även vilka fastigheter som berörs. Kommunen kommer att träffa 
avtal med berörda fastighetsägare för att få tillgång till allmän platsmark. 
Gemensamhetsanläggningar skall bildas för tillfarter inom kvartersmark och för park. 
Dessa skall vara upplåtna för allmän gång- och cykeltrafik vilka skall säkerställas 
genom servitut till förmån för lämplig kommunägd fastighet. Ledningsrätter behöver 
skapas för nya allmänna ledningar och för befintliga ledningar som behöver flyttas. 
Särskilda överenskommelser kommer vid behov att träffas. För delar av planområdet 
finns fastighetsplan. Denna måste upphävas i samband med den nya detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader för upprättandet av detaljplanen kommer ej att tas ut genom planavgifter i 
samband med bygglov utan skall fördelas mellan kunskapscentret, exploatörer i 
nuvarande och kommande etapper. Även kostnader för utbyggnad av allmän plats, va-
anläggningar och markförvärv skall fördelas på detta sätt. En tabell med uppskattade 
kostnader för utbyggnad av allmän platsmark inom och i anslutning till planområdet 
redovisas. Respektive fastighetsägare får stå för eventuella saneringskostnader. 
Utbyggnad av va-anläggningar inom planområdet och även omläggning orsakad av 
exploateringen, finansieras genom anläggningsavgifter. 

Tekniska frågor 
En rad tekniska utredningar har genomförts under planarbetet. Dessa anges under 
tekniska frågor och ingår i planhandlingarna. Ev. ytterligare undersökningar bekostas 
av respektive fastighetsägare. I planbeskrivningen finns utformningen av allmän plats 
beskriven. 

Medverkande tjänstemän 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av samhällsbyggnadskontoret, gatu-
kontoret och GF-konsult. 
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4.4 Kungsbacka 
Mark- och bostadsenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att 
ta fram genomförandebeskrivningarna. Vanligen tittar man på genomförandefrågorna 
och sakägarna kan ta del av genomförandebeskrivningen i samrådsskedet. Vid vissa 
tillfällen med enkelt planförfarande och då endast kvartersmark berörs har man tyckt 
att genomförandebeskrivningen varit överflödig och därför inte upprättat någon. 
Enligt politikernas vilja används kommunalt huvudmannaskap inom Kungsbacka 
stad, i övrigt används enskilt huvudmannaskap. I Kungsbacka använder man sig i 
stort sett till 100 % av exploateringsavtal vid nybyggnation. Gatukostnadsersättning 
har man använt sig av vid endast ett tillfälle och detta kommer troligen inte att ske 
igen. Några kombinationer med x- och z-bestämmelser tillsammans med g har 
troligtvis inte använts. Varken fastighetsplaner eller exploateringssamverkan är vanligt 
i Kungsbacka. Exploateringssamverkan har aldrig använts och det har bara upprättats 
3-4 fastighetsplaner totalt sedan 1987. Planerna byggs alltid ut och genomförs i 
princip alltid fastighetsrättsligt. För att bygglov skall beviljas får endast små avvikelser 
mellan fastighet och plan förekomma. Detta gäller i planer efter 1987. Däremot finns 
många gamla planer där man i vissa fall måste ha en mer liberal inställning på grund av 
svårtillämpade planer [31].  

Detaljplan för del av Kolla 3:3 m fl 
Från Kungsbacka har vi tittat på en detaljplan med tillhörande karta med 
planbestämmelser, genomförandebeskrivning och exploateringsavtal. Det är ett 
område inom Kungsbacka tätort där syftet är att bygga bostäder, servicebostäder och 
skola. Planen har vunnit laga kraft 2001-02-20.  

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad 2000-05-11 och därefter reviderad 
2000-07-06. 

Inledning 
I detta fall börjar man med en inledning som talar om syftet med planen och vad en 
genomförandebeskrivning är för något samt att denna inte har någon självständig 
rättsverkan. 

Organisatoriska frågor 
Här tar man upp vilka fastigheter som är inblandade. Man talar om vem som skall 
genomföra exploateringen, vilken typ av bebyggelse samt vilka upplåtelseformer man 
har tänkt sig. Huvudman för den allmänna platsmarken är i denna plan kommunen. 
Man tar upp vem som ansvarar för utbyggnad av allmän plats och kvartersmark men 
också vem som förvaltar anläggningar och infrastruktur på kvartersmark. Planområdet 
skall ha kommunalt VA och det finns en utredning angående detta där också 
dagvattenfrågan hanteras. Man talar om att vissa anläggningar skall övertas av de 



Genomförande av detaljplaner – en jämförelse mellan kommuner och över tiden 
 

 31 

boende genom bostadsrättsförening och/eller samfällighetsförening. Under avtal tar 
man upp sådana avtal som redan är träffade men också att ett exploateringsavtal 
kommer att träffas mellan kommunen och exploatören och lite om vad detta skall 
behandla. Dessutom tar man upp avtal som behövs mellan exploatör och ägare av viss 
fastighet. Tidplanen säger när man beräknar att kommunfullmäktige kommer att anta 
planen samt att arbetena kan börja när detta vunnit laga kraft. Genomförandetiden är 
10 år. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Man talar här om när fastighetsreglering, avstyckning, servitut och ledningsrätter kan 
behövas. Dessutom tar man upp vem som skall söka om förrättning. 

Tekniska frågor 
Här tar man upp frågor om standarden på vägar och VA samt att denna fråga 
kommer att regleras mer i exploateringsavtalet. Värmeförsörjning skall ske genom 
anslutning till fjärrvärmenät. Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. Man talar också om att projektering av gator inom planområdet skall ske i 
samråd med kommunen. 

Ekonomiska frågor 
Man tar här upp att kommunen skall erhålla täckning för sina kostnader genom det 
exploateringsavtal som kommer att tecknas. Man tar också upp vad kommunen skall 
ansvara för och bekosta och vad exploatören föreslås bekosta. 

Exploateringsavtal 
Man har upprättat ett exploateringsavtal för att säkerställa att exploatören utför och 
bekostar det som tagits upp i genomförandebeskrivningen samt hur arbetet skall 
bedrivas och hur stor omfattningen av olika anläggningar m.m. skall vara. Dessutom 
tar man upp frågor angående kontroll, slutbesiktning, garanti m.m. samt hur 
övertagandet av olika anläggningar skall gå till. Som kostnadsersättning till kommunen 
skall exploatören betala exploateringskostnad, administrationskostnad, plankostnad, 
VA-anslutningsavgift. Man skall också betala anslutningsavgift för fjärrvärme och el 
till respektive huvudman. I första hand skall kommunen anvisa köpare till 
småhustomter och bostadsrättslägenheter. Exploatören skall erlägga säkerhet i form 
av bankgaranti och detta avtal får inte överlåtas utan kommunens godkännande. 

4.5 Varberg 
Genomförandebeskrivningen upprättas på planeringskontorets mark- och 
exploateringsenhet och denna finns alltid med i planhandlingarna. Man börjar tänka 
på genomförandefrågorna innan samrådet och genomförandebeskrivningen finns med 
när planen går ut på samråd. Kommunalt huvudmannaskap har tidigare använts i 
Varbergs stad, i övrigt har man använt sig av enskilt huvudmannaskap. På sikt vill 
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man utöka det kommunala huvudmannaskapet enligt vad man uppfattar som PBL-
kommitténs intentioner. Exploateringsavtal upprättas alltid när exploateringen kräver 
nyanläggning av gata eller del av gata, iordningställande av allmän platsmark, bildande 
av gemensamhetsanläggning, anläggande av lekplats m.m. Gatukostnadsersättning 
enligt PBL:s regler tas inte ut, däremot tas gatukostnader m.m. ut i enlighet med 
exploateringsavtal. Man använder sig nästan aldrig av x- eller z- bestämmelser. Varken 
fastighetsplan eller exploateringssamverkan har använts någon gång. Planerna 
genomförs i huvudsak fastighetsrättsligt och alltid utbyggnadsmässigt i nya planer. 
Mindre avvikelser av hur fastigheten stämmer med planen då bygglov beviljas 
förekommer troligtvis till och från. 

Detaljplaner 
Från Varberg fick vi tre detaljplaner som vi har tittat på. 

Detaljplan för Bostäder öster om Sejernäsvägen-del av Gamla 
Köpstad 2:198 
Området är tänkt för småhusbebyggelse. Planen har vunnit laga kraft 2001-07-19 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad 2000-11-09 och därefter reviderad 
2001-02-01. 

Organisatoriska frågor 
Som tidplan anges när kommunstyrelsen beräknas anta planen samt att därefter kan 
VA, lokalgata och byggnation påbörjas. Genomförandetiden är drygt sex år och slutar 
31/12-2007. För huvudmannaskap på allmän plats står befintlig samfällighetsförening, 
denna skall utökas och omfatta även planområdet. Dessutom spaltar man upp 
ansvarsfördelningen i övrigt. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Under avtal talar man om att den mesta marken inom området är i enskild ägo, 
förutom den samfällda vägen. Mellan exploatören och delägarna i denna väg skall 
träffas avtal angående överlåtelse av marken. Exploateringsavtal skall träffas rörande 
utbyggnad av diverse anläggningar, genomförande av anläggningsförrättning m.m. 
Därefter tar man upp frågor om fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar. 
Man talar om från och till vilken fastighet mark skall regleras.  Man tar upp frågan om 
ledningsrätt för kommunalt VA samt för vad gemensamhetsanläggning behöver bildas 
samt att berörda fastighetsägare kommer att få årliga debiteringar. 

Ekonomiska frågor  
Anläggningsavgift för VA enligt gällande taxa. Respektive byggherre svarar för 
samtliga exploateringskostnader dessutom tillkommer årsavgift till olika samfällighets-
föreningar. 
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Tekniska frågor 
Här tas upp var nybyggnadskartor kan fås och att undersökning av markradon skall 
ske före bygglov ges samt övrig undersökning som kan behövas och var VA-
anslutningen sker. Dessutom tar man upp skyddade stenmurar som skall bevaras. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal har upprättats för att säkerställa genomförandet. Detta tar upp 
saker som exploatören skall utföra och bekosta. Mark som behöver överlåtas, 
gemensamhetsanläggning som skall inrättas och vem som skall betala för det. Man tar 
också upp en ersättning som exploatören skall betala för del i kommunens kostnader 
för framtida naturområden och huvudvägar utanför detaljplan. Angående VA tar man 
upp vad exploatören skall ansvara för och vad kommunens åtagande är. Man tar också 
upp exploatörens skyldighet att informera tomtköpare om sina skyldigheter och 
åtaganden. Säkerhet skall ställas till kommunen och man tar upp hur en eventuell tvist 
skall lösas. Kommunen avstår från sin förköpsrätt. Vissa villkor för avtalets giltighet 
finns. 

Detaljplan för Förskola och villor -Tvååker-Ås 5:3 m fl 
Denna plan är framtagen med syfte att få fram nya tomter för villabebyggelse man vill 
också bygga en förskola här. Planen har vunnit laga kraft 2004-12-16. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad 2003-03-06 och därefter reviderad 
2003-08-28 samt 2004-02-24. 

Organisatoriska frågor 
Under tidplan tar man upp när planen beräknas antas men också allt som skall ske i 
området och om något skall ske före något annat. Åtgärderna kan påbörjas när planen 
vunnit laga kraft. Man nämner också avtal eller förrättning enligt anläggningslagen 
som kan behöva ske. Genomförandetiden är drygt nio år och slutar 37/12-2012. För 
huvudmannaskapet på allmän plats svarar kommunen. Kommunen ansvarar 
dessutom för VA. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Vad det gäller avtal tar man upp att exploateringsfastigheterna ägs av kommunen och 
att övrig mark är enskild. Här tas också upp de avtal som behöver träffas rörande 
upphävande av utfartsservitut och marköverlåtelse för vägändamål samt vilka 
fastigheter det gäller. Man säger också att villatomterna skall säljas genom kommunens 
tomtkö för byggnation i egen regi. Under fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
säger man att samtliga nya tomter skall bildas genom avstyckning och att anpassning 
till detaljplanen av två uppräknade fastigheter skall ske genom fastighetsreglering. 
Allmänna underjordiska ledningar tryggas genom ledningsrätt. Dessutom skall 
gemensamhetsanläggning bildas för område markerat med ”g” (lekplatser, gång- och 
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cykelväg), i denna förutsätts samtliga närliggande fastigheter få delaktighet, detta 
bestäms vid kommande lantmäteriförrättning. Kommunen ansvarar för utbyggnaden. 

Ekonomiska frågor  
Kommunen svarar för samtliga kostnader som berör allmän plats och va-försörjning. 
Tomtpriset skall fastställas av kommunfullmäktige och beräknas ligga något högre än 
för likvärdiga tomter i centralorten. Respektive byggherre svarar för samtliga 
exploateringskostnader på kvartersmark. Utöver normala driftskostnader tillkommer 
årsavgift till samfällighetsförening. Väg som betecknas tillfart anläggs och sköts av 
nyttjarna. 

Tekniska frågor 
Här tas upp var nybyggnadskartor finns samt att markradonundersökning har utförts. 
Övriga geotekniska undersökningar inom kvartersmark utförs vid behov av respektive 
byggherre. Arkeologisk undersökning har utförts. Kommunen söker dispens för att få 
ta bort delar av befintliga stenmurar vid anläggande av olika funktioner. 

Exploateringsavtal 
Eftersom kommunen ansvarar för utbyggnaden har inget exploateringsavtal 
upprättats. 

Detaljplan för Bläshammars Gård 
Området är detaljplanelagt för friliggande hus och parhus dessutom för skola. Denna 
plan är framtagen av ett konsultföretag. Planen är senast reviderad 2006-01-31. Den 
har ej vunnit laga kraft då den är överklagad och ligger hos länsstyrelsen. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen vi fått är upprättad 2005-06-22 och därefter reviderad 
2005-11-10. 

Organisatoriska frågor 
Under tidplan tar man upp detaljplanearbetet fram till beräknat antagande av planen. 
Genomförandetiden slutar 2015-12-31. Man vill att utbyggnaden skall ske i 
förhållandevis långsam takt beroende på efterfrågan och infrastrukturutbyggnad. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. I övrigt har man gjort en tabell där all 
olika allmän platsmark och kvartersmark tagits upp samt vem som är 
genomförandeansvarig respektive driftsansvarig. Man får uppfattningen om att för en 
del av den allmänna platsmarken har en samfällighetsförening driftsansvar. Det visar 
sig vid kontroll att denna lokalgata ligger utanför planområdet. Exploateringsavtal 
skall upprättas avseende marköverlåtelse, markbyte, upplåtelse av allmän plats m.m. 
och utbyggnad av infrastruktur inklusive dagvatten. Under tillstånd talar man om att 
fastighetsägaren fått dispens från biotopskydd gällande stengärdesgårdar. Man nämner 
också att exploatören tillsett arkeologisk undersökning. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning och fastighetsreglering skall ske så att respektive tomter följer 
detaljplanens gränser och föreskrifter. Gemensamhetsanläggning skall bildas för 
lekplatser. Antingen en eller uppdelat på två, detta avgörs vid förrättning. 

Ekonomiska frågor  
Respektive exploatör svarar för samtliga exploateringskostnader på tomtmark. El-, 
tele- och VA-avgift enligt gällande taxa. Utöver normala driftskostnader tillkommer 
årsavgift i samfällighetsförening. Kostnader skall regleras för planområdets del i 
dagvattendammar, naturområden, gång- och cykelvägar. 

Tekniska frågor 
Vatten- och avloppsnät skall byggas ut i planerat gatunät för anslutning till det 
kommunala nätet. Dag- och dräneringsvatten skall omhändertas i dagvattennät med 
fördröjning i särskilda dagvattendammar. 

Exploateringsavtal 
Man har upprättat ett exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet. Här tar 
man upp frågor angående upprättande av detaljplan, fastighetsbildning, mark-
överlåtelser, vatten och avloppsanläggningar, anläggning av gator och naturområden 
m.m. Olika kostnadsersättningar som skall betalas är plankostnad för kommunens 
handläggning av detaljplanen, Va-anläggningsavgift enligt gällande taxa, ersättning för 
gatukostnader och kostnader för bergschakt. Säkerhet skall ställas i form av 
bankgaranti. Man tar också upp frågor om behörigt kommunalt organ, överlåtelse av 
avtal och avtalets giltighet. 

4.6 Falkenberg 
Exploateringsavdelningen på stadsbyggnadskontoret ansvarar för att ta fram 
genomförandebeskrivningen, ibland använder man sig av konsult men även då 
granskas denna av exploateringsavdelningen. Genomförandefrågorna börjar man 
tänka på redan då planavdelningen tagit fram en planskiss och sakägarna kan ta del av 
genomförandebeskrivningen första gången vid utskicket av samrådshandlingarna. 
Man upprättar genomförandebeskrivning till alla planer. Kommunalt huvudmanna-
skap används i Falkenbergs tätort. I kommunens övriga orter och på landsbygden 
används enskilt huvudmannaskap. Exploateringsavtal används i samtliga planer där 
inte kommunen själv är exploatör. Gatukostnadsersättning används inte men i enstaka 
planer finns beslut från kommunfullmäktige att vid utbyggnad av större vägar belasta 
kringområden med exploateringsavgift vid framtida planläggning. Man använder sig 
inte idag av x- och z-bestämmelser ihop med en g- bestämmelse men det finns några 
planer från 90-talet med sådana kombinationer. Fastighetsplan har troligtvis aldrig 
upprättats man tror dessutom inte att man skulle använda sig av s.k. 
fastighetsplanebestämmelser om PBL-kommitténs slutbetänkande går igenom. Man 
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har vid två tillfällen försökt använda sig av frivillig exploarteringssamverkan men detta 
har inte gått att genomföra. Det hela har slutat med att en av parterna löst ut den 
andre. För att fastighetsbildning skall ske i enlighet med planen har i de fall då 
kommunen varit huvudman för allmänna platser beställning av fastighetsreglering i de 
flesta fallen skett så snart planen vunnit laga kraft i övrigt tas detta in som en punkt i 
exploateringsavtalet. Upphandling och utbyggnad sker oftast så snart planen vunnit 
laga kraft. En orsak till att planerna inte genomförs fastighetsrättsligt eller utbyggs kan 
vara att man avvaktar efterfrågan eller pengar för exploateringen av området. 
Huvudregeln enligt stadsarkitekten är att fastigheten skall följa detaljplanen vid 
beviljande av bygglov. I enstaka fall kan man vid förhandsförfrågan göra undantag 
efter prövning i bygglovsnämnden för att se om det kan anses vara mindre avvikelse. 

Detaljplaner 
Från Falkenberg fick vi sju planer. Vi har endast tittat närmare på 3 stycken. Vi tog de 
tre som upprättats efter 1987 och dessutom innehåller kvartersmark för 
bostadsändamål. 

Detaljplan för Slöinge-Perstorp 2:74 m fl 
Denna plan är upprättad i första hand för industri och handel men också för 
bostadsändamål. Planen har vunnit laga kraft 1998-12-17. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad 1997-06-17 och därefter reviderad 
1997-12-12 samt 1998-02-03. 

Organisatoriska frågor 
Planarbetet avses handläggas med normalt planförfarande. Tidplanen tar upp 
planprocessens tidsplanering. Genomförandetiden är 5 år. Kommunen skall inte vara 
huvudman för den allmänna platsmarken. Man tar dessutom upp ansvarsfördelningen 
för olika funktioner. Här tas också upp att det finns en skillnad mellan utbredning av 
allmän plats i denna plan jämfört med gällande plan med förordnande om att överlåta 
allmän platsmark utan ersättning. Kommunen kommer att ansöka hos länsstyrelsen 
om förordnandebeslut enligt PBL 6:19 även på den nya marken. Under avtal redovisar 
man att avtal angående plankostnad skall upprättas med exploatören och att övriga 
inom detaljplaneområdet skall betala en planavgift efter fastställd taxa. Man skall 
dessutom upprätta exploateringsavtal med exploatören samt avtal med vägverket 
angående deras väg. Avtal mellan Vägverket och några här uppräknade fastigheter 
skall också upprättas angående markåtkomst. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Under fastighetsbildning tas upp vem som är förrättningsmyndighet. Man talar om 
vilka fastighetsregleringar som möjliggörs genom planförslaget både mellan vilka 
fastigheter regleringar kan ske och för vilket ändamål. Servitut eller ledningsrätter för 
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ledningar inom u-områden måste upprättas. Här säger man dessutom att en 
förrättning angående översyn av Slöinge vägförenings skötselansvar och medlems-
fastigheter bör göras, vem som kan ansöka om och var man skall söka om sådan 
förrättning. 

Ekonomiska frågor 
Under ekonomiska frågor tar man upp VA-anslutningsavgift. Här tas också upp något 
om vad exploateringsavtalet och avtalet med Vägverket skall reglera man säger att 
kostnader för fastighetsregleringar och marköverlåtelser skall regleras i köpeavtal men 
att övrig fastighetsbildning bekostas av Falkenbergs kommun. Om det behövs 
flyttning av ledningar eller geoteknisk undersökning skall detta betalas av respektive 
exploatör och kostnaden för översynsförrättningen skall fördelas i samband med 
förrättningen. 

Tekniska frågor 
Under tekniska utredningar sägs att geoteknisk utredning avseende markens bärighet 
och eventuell markradonförekomst bör genomföras inom områden för tillkommande 
bostadsfastigheter. Lokalvägars anslutning till Vägverkets väg skall utformas efter 
deras anvisningar. 

Medverkande tjänstemän 
Talar om vem som utarbetat denna genomförandebeskrivning. 

Exploateringsavtal 
För att säkerställa vem som utför och bekostar olika anläggningar och vad som skall 
göras m.m. har ett exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och exploatören. 
Här tas också upp markförvärv. Exploateringsavgift skall betalas till kommunen och 
man säger också vad man kostnadsberäknat exploatörens totala åtagande till. 

Detaljplan för Skrea 18:1 m fl 
Huvudsyftet med denna plan är att möjliggöra exploatering av tomter för 
bostadsbebyggelse. Planen har vunnit laga kraft 2005-09-22. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad 2003-05-08 och därefter reviderad 
2004-02-03 samt 2004-04-27. 

Inledning 
I inledningen talar man om vad syftet med exploateringen är, vilka fastigheter det 
gäller och vem som är ägare av dessa och därmed förväntade exploatörer. Man talar 
också om vad en genomförande är för något. 
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Organisatoriska frågor 
Planarbetet skall handläggas med normalt planförfarande. Tidplanen tar upp 
planprocessen fram till planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden föreslås vara 15 
år, man talar här också om vad det innebär för byggrätten. Falkenbergs kommun skall 
inte vara huvudman för allmän platsmark men är i dag väghållare för viss väg i söder. 
Man tar upp vem som ansvarar för utbyggnad och att en del allmän platsmark skall 
upplåtas kostnadsfritt i enlighet med PBL 6:19. Man föreslår att vägföreningen som 
redan är huvudman för tidigare planlagd allmän platsmark även skall vara huvudman 
även här. När den allmänna platsmarken tagits in i gemensamhetsanläggningen svarar 
huvudmannen för skötsel och underhåll för denna tillsammans med dagvatten-
anläggning för avvattning. Berörd markägare kan ansöka om bildande av 
gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. Man talar om att huvudmannen 
skall söka drift- och underhållsbidrag avseende tillkommande vägar, grönområden, 
lekplatser och liknande. Det räknas upp vilka som har ansvar för VA, dagvatten och 
el. En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts, vid nybyggnation kan 
detaljerade undersökningar avseende bärighet och markradonförekomst behöva 
utföras. Fastighetsbildning skall beställas av berörd exploatör/markägare. Under avtal 
tar man upp ett avtal angående plankostnader som redan är tecknat man talar också 
om att exploateringsavtal skall upprättas med olika exploatörer. Detta för att reglera 
genomförandet av detaljplanen. Det bör också tecknas avtal mellan exploatörerna och 
FAVRAB angående det allmänna ren- och spillvattennätet. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Under fastighetsbildning tas upp vem som är förrättningsmyndighet. Man talar om 
vilka fastighetsregleringar som möjliggörs genom planförslaget både mellan vilka 
fastigheter regleringar kan ske och för vilket ändamål. Servitut eller ledningsrätter är 
eller skall upprättas för befintliga/tillkommande underjordiska ledningar. Under 
gemensamhetsanläggningar tar man upp för vad det bör/kan bildas gemensamhets-
anläggning och att vägföreningen som redan finns inom området föreslås vara 
huvudman för allmän plats. Man talar också om hur bildande av en gemensamhets-
anläggning går till samt hur en sådan förvaltas och vilka som ingår. 

Ekonomiska frågor 
Här talar man om vem som skall bekosta vad när det gäller byggnationer och 
anläggningsarbeten inom kvartersmark, iordningställande av de anläggningar på 
allmän platsmark som preciseras i exploateringsavtalet, fastighetsbildning och 
fastighetsreglering, kostnader i samband med att tillskapa rätt för anläggning på 
annans mark, utbyggnaden av VA, upprättande av detaljplan, dagvatten, geotekniska 
undersökningar samt eventuell arkeologisk undersökning. Dessutom talar man om 
vilka fastigheter från vilka allmän plats skall upplåtas, några med och några utan 
ersättning. Elanslutningsavgift enligt gällande taxa. Ersättning för kvartersmark som 
överförs mellan fastigheter bestäms i första hand i förhandlingar mellan markägare. 
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Tekniska utredningar 
Det har utförts översiktliga geotekniska undersökningar. Vid nyexploatering måste 
detaljerad undersökning utföras avseende markens bärighet, detta åligger berörd 
markägare/exploatör. Även en översiktlig dagvattenutredning har framtagits om 
denna behöver kompletteras skall det bekostas av berörd mark-
ägare/exploatör/nyttjare. Dessutom har VA-utredning och en enkel bullerutredning 
framtagits. 

Medverkande tjänstemän 
Vem som har utarbetat denna plan, även telefonnummer och e-postadress. I 
utredningsarbetet har även konsult medverkat. 

Exploateringsavtal 
Vi har fått ett exploateringsavtal men när man läser genomförandebeskrivningen 
framgår det att det bör finnas mer än ett. 

För att säkerställa vem som utför och bekostar olika anläggningar samt vad och hur 
detta görs har ett exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och exploatören. 
Här tas också upp kontroller och undersökningar som skall utföras och bekostas men 
också upplåtelse av allmän platsmark som skall upplåtas kostnadsfritt. 
Exploateringsavgift avseende 30 småhustomter skall betalas och säkerhet för detta 
skall ställas i form av bankgaranti. Dessutom har ett avtal om tillägg till 
exploateringsavtalet tecknats vid senare tillfälle. Detta gäller framtagande av 
miljöprogram som exploatören skall ta fram och följa. 

Detaljplan för Kv. Växthuset 
Detaljplanen syftar till att ompröva den nuvarande markanvändningen i vissa 
fastigheter till bostadsändamål men också utbildningsändamål. Man vill också se över 
trafiksituationen. Planen har vunnit laga kraft 2005-12-28. 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen är upprättad 2004-12-15 och därefter reviderad 
2005-03-08. 

Inledning 
I inledningen talar man om syftet med detaljplanearbetet samt vilka fastigheter som 
omfattas. Man tar också upp vad en genomförandebeskrivning är för något. 

Bakgrund 
Här tar man upp vilken översiktsplan som gäller för området samt vad detta har för 
läge och att det pågår ett arbete med delöversiktsplan. Man tar också upp vilka 
detaljplaner som idag finns i området samt när deras genomförandetid slutat. 
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Organisatoriska frågor 
Planarbetet avses handläggas med normalt planförfarande. Tidplanen tar upp 
planprocessen fram till planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden föreslås vara 10 
år, man talar här också om vad det innebär för byggrätten. Falkenbergs kommun skall 
vara huvudman för allmän platsmark. Dessutom tar man upp vem som ansvarar för, 
iordningställer och bekostar allmän plats, VA, el samt eventuell flytt av underjordiska 
ledningar. Exploateringsavtal avseende den allmänna platsmarken skall upprättas. 
Under avtal tar man upp det planavtal som redan är tecknat för att reglera 
plankostnaderna. Man tar här upp det exploateringsavtal som skall teckna men också 
att avtal avseende ren. Spill- och dagvatten bör samt ett avtal angående skyddsåtgärder 
intill befintlig bilserviceanläggning bör tecknas. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Under fastighetsbildning tas upp vem som är förrättningsmyndighet. Under 
fastighetsbildning tas upp att det finns möjlighet att bilda nya fastigheter inom 
kvartersmarksområdet. Man talar om att viss reglering för allmän plats behövs samt 
vilka fastigheter det gäller. Fastighetsbildning inom området beställs av berörd 
fastighetsägare/exploatör. Under ledningsrätt och servitut säger man att detta behövs 
för underjordiska ledningar. Gemensamhetsanläggning behövs för skötsel av 
kvartersmark inklusive de anläggningar som markerats med g, även 
dagvattenhanteringen skall ingå här. Man talar om hur gemensamhetsanläggningen 
skall bildas och förvaltas samt att dess läge, deltagare, andelstal m.m. fastställs i ett 
anläggningsbeslut. 

Tekniska frågor 
Här tar man upp frågor som rör vattentryck, omhändertagande av dagvatten, 
undersökning av radonförekomst, arkeologisk undersökning samt bullerdämpande 
åtgärder. 

Ekonomiska frågor 
Man talar om vem som skall bekosta de olika delarna i planen samt vilka fastigheter 
som drabbas av allmän platsmark och skall lösas in av kommunen. Här tas också upp 
vem som skall stå för olika kostnader avseende rättigheter, anslutningar och 
undersökningar men också för åtgärder för att minimera risker. 

Medverkande tjänstemän 
Denna genomförandebeskrivning är upprättad av en konsult tillsammans med 
Falkenbergs kommun. 

Exploateringsavtal 
För att säkerställa vem som utför och bekostar olika anläggningar samt vad och hur 
detta görs har ett exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och exploatören. 
Detta tar också upp kommunens rätt till kontroll och vad detta maximalt beräknas 
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kosta exploatören och att denna förutsätts förvärva äganderätten till hela området. 
Här tar man upp de skyddsåtgärder som behövs vid intilliggande bensinstation, 
ställningsanläggning och kraftverksanläggning. Man tar upp vem som skall sköta olika 
anläggningar och att den allmänna platsmarken skall överlåtas till kommunen utan 
kostnad. Dessutom tas det upp olika utredningar som kan behövas och hur man skall 
bygga inom området. Man har till exploateringsavtalet bifogat en bilaga med diverse 
skydds- och säkerhetsåtgärder som exploatören skall bekosta och underhålla för all 
framtid. Exploateringsavgift skall betalas. 

5 PBL-kommitténs slutbetänkande 
I detta kapitel redovisas delar av PBL-kommitténs slutbetänkande. 

5.1 Uppdraget 
Regeringen tog i juni 2002 beslut om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt 
kommitté för att se över plan- och bygglagstiftningen samt lämna förslag till 
lagändringar vid behov. Kommittén antog namnet PBL-kommitén.  

Utredningsarbetet skulle ha en bred inriktning och förslag från kommittén skulle 
tillgodose krav på främjande av en långsiktig hållbar utveckling. Även förslag till 
samordning mellan bestämmelser i olika lagar så som plan- och bygglagen, miljö-
balken m.fl. lagar. Annat som skulle behandlas var bl.a. frågor om regional samverkan, 
översiktlig planering, detaljplanering, kvalitet och hållbarhet i byggande och 
förvaltning, koppling mellan lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, 
beslutsprocessen inklusive instansordning samt sanktioner. 

Tre övergripande mål framgår av regeringens uppdrag. Dessa mål kan man läsa i PBL-
kommitténs slutbetänkande: 

 Stärka plan- och bygglagstiftningens roll som ett instrument för hållbar 
utveckling. 

 Utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den, mot bakgrund av de senaste 
årens samhällsförändringar, får en utformning som skapar bättre 
förutsättningar för en god miljö, byggande av bostäder, etablering av handel 
och övrigt näringsliv liksom för annat samhällsbyggande. 

 Utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den bättre tillgodoser kraven på 
en effektiv beslutsprocess samtidigt som kraven på rättsäkerhet och 
medborgerligt inflytande kan säkerställas och utvecklas. 

 
Under utredningstiden har två delbetänkanden, (SOU 2003:70 samt SOU 2004:40) 
och två rapporter lämnats. Själva slutbetänkandet var klart i september 2005 och här 
kommer lite om vad man kommit fram till. [4] 



Genomförande av detaljplaner – en jämförelse mellan kommuner och över tiden 
 

 42 

5.2 Bedömningar av reformbehovet 
Under arbetets gång framkom att några grundläggande och omfattande ändringar inte 
behövs då det idag finns en stor uppslutning kring PBL:s grundläggande mål. De 
flesta problem och brister som uppkommer inom såväl kommuner som länsstyrelsen 
och andra beslutsmyndigheter beror till stor del på tillämpning. För att avhjälpa detta 
bör arbetssätt och rutiner ses över och utvecklas. Även kommunernas ofta 
försämrade ekonomiska situation och ansvarsförskjutningen till privata exploatörer 
vid både planering och genomförande har betydelse. Man bör tydliggöra politikernas 
ansvar vad gäller att ta ställning till och bedöma konsekvenserna av den önskade 
utvecklingen av den fysiska miljön på lång och kort sikt. 

Översiktsplanen ska få en ökad betydelse och man skall kunna ändra denna genom 
fördjupningar och tillägg. Frågor mellan kommuner skall i fortsättningen vara en 
angelägenhet dem emellan där inte staten skall behöva ingripa. Inom kommunerna 
kommer, för att dessa skall kunna leva upp till förväntningarna som förstärkningarna i 
lagstiftningen leder till, på många håll behöva göras förändringar i organisation och 
arbetssätt. Samspelet måste öka, både mellan olika ansvarsområden och förvaltningar 
men också mellan kommuner. 

Staten kommer även fortsättningsvis att ha en stark roll men denna behöver renodlas. 
Även samspelet inom staten behöver förbättras. Dessutom behöver länsstyrelsen bli 
tydligare i yttranden och besked som lämnas i enskilda ärenden, detta utan att styra 
kommunerna för mycket. 

Den huvudsakliga inriktningen när det gäller kommitténs förslag till lagstiftsändringar 
är som man kan läsa i PBL-kommitténs slutbetänkande: 

 Ge tydligare och lättfattligare materiella bestämmelser för kommunens 
planläggning och andra beslut enligt PBL som speglar nationella mål, och 
intressen och samtidigt medger lokala anpassningar. 

 Stimulera en ökad mellankommunal samverkan i frågeställningar som rör 
andra kommuner. 

 Ge stöd för en enklare och mer strategisk översiktsplan för att öka 
översiktsplanens nytta som vägledande dokument och beslutsunderlag för 
kommunen och andra berörda. 

 Underlätta detaljplanering med fokus på strukturella frågor och samtidigt ge 
en ökad valfrihet när det gäller planering för befintliga bebyggelsemiljöer som 
led i en strävan att öka tydligheten och samtidigt förbättra effektiviteten. 

 Göra bygglovsplikten mer enhetlig och samtidigt betona utrymmet för 
kommunala anpassningar. 
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 Genom att slopa bygganmälan som särskilt instrument läggs grunden för en 
tydligare dialog mellan byggnadsnämnden och byggherren om goda 
helhetslösningar där olika samhällskrav uppmärksammas 

 Klargöra uppgifter för olika aktörer i byggprocessen för att tydliggöra ansvar 
och möjligheter att påverka beslut. 

 Ge förutsättningar för att enskilda ska få samordnade besked vid prövning av 
åtgärder som kräver lov enligt PBL och prövning enligt miljöbalken. 

 Öka effektiviteten i beslutsprocessen och samtidigt säkerställa rätten till insyn 
och inflytande genom tydliggörande av överprövningens omfattning och 
rätten att komma till tals samt en kortare instanskedja vid överprövning av 
beslut. [4] 

5.3 Plangenomförande 
Vi har valt att i första hand titta på de frågor i betänkandet som har betydelse för 
plangenomförandet. 

Genomförandebeskrivning 
Ambitionen var redan när PBL kom att genomförandebeskrivningen skulle hjälpa till 
att stärka genomförandefrågornas ställning redan vid detaljplaneläggningen. Den 
skulle dessutom tydliggöra effekterna för fastighetsägarna m.m.  

Kommittén konstaterar dock att genomförandebeskrivningen i dag många gånger är 
ofullständig och i vissa fall helt saknas. Detta märks särskilt i förnyelseområden som 
ju ofta berör många enskilda fastighetsägare. För dessa fastighetsägare är det viktigt att 
vid planläggningen så tidigt som möjligt veta både vilka åtgärder som skall utföras och 
bekostas samt vem som skall betala, men också vilka rättsliga och ekonomiska 
konsekvenser det medför. Också vid nyexploateringar där planer till stor del 
genomförs med hjälp av exploateringsavtal är det viktigt att framtida fastighetsägare 
kan se vad genomförandet leder till för konsekvenser. 

Vissa frågor kan behandlas redan i den översiktliga planeringen. Det kan t.ex. vara 
frågor om huvudmannaskap, trafiksystem, va-frågor. 

Genomförandebeskrivningen har ofta inte använts som det var tänkt vid införandet 
av PBL utan har i många fall bara tagits med som ett måste. Detta har gett till resultat 
att kvalitén många gånger varit ojämn med planer som är svårare och kostsammare att 
genomföra till följd. [4] 

Det största problemet ligger i att många genomförandebeskrivningar är svåra att 
förstå. Oftast visar de endast de åtgärder som skall utföras, inte de rättsliga och 
ekonomiska konsekvenserna. 
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Tanken med en genomförandebeskrivning var redan från början att genomförande-
frågor skulle belysas redan tidigt i processen och dessutom att effekterna skulle 
tydliggöras för berörda fastighetsägare. Man har insett att eftersom det ofta är dessa 
bitar som brister idag, så räcker det inte med en lagändring för att komma till rätta 
med problemet. Man föreslår därför en kombination av lagändring och allmänna råd 
där en miniminivå är att lagtexten skall kompletteras med ett krav på att planens 
konsekvenser skall redovisas. Dessutom bör ett lagkrav finnas på att en 
genomförandebeskrivning skall finnas med redan vid samråd. Tanken är att 
genomförandebeskrivningen skall vara ett dokument som successivt växer fram och 
fördjupas under arbetets gång. Man kan i vissa fall likna denna vid en MKB och en del 
anvisningar som Boverket tagit fram bör i vissa delar kunna överföras och gälla även 
för en genomförandebeskrivning. Vidare skall genomförandebeskrivningen vara lätt 
att förstå och i princip för varje enskild fastighet redovisa vad planen innebär med 
avseende på bl.a. huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighets-
bildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar, förvaltning, 
ersättningsfrågor, kostnader och byggande. 

Man vill genom dessa åtgärder att genomförandebeskrivningens status skall höjas. 
Eftersom det viktigaste är att genomförandefrågorna behandlas, inte hur dokumentet 
utformas, föreslår man att kravet på att detta skall vara en särskild handling tas bort. 
[4] 

Allmänna platser och huvudmannaskap 
I lagen står idag att kommunen skall vara huvudman för allmänna platser, om det inte 
finns särskilda skäl till annat. Om kommunen inte skall vara huvudman måste detta 
anges. I sådana fall ligger ansvaret för byggande, underhåll och drift på de enskilda 
fastighetsägarna. Tanken med regelsystemet var att kommunen i stort sett alltid skulle 
vara huvudman för allmänna platser, i förarbetena till PBL tar man som exempel upp 
fritidsbebyggelse som en anledning för kommunen att inte vara huvudman. 

För att slippa de årliga underhållskostnaderna har många kommuner i allt större 
utsträckning valt att mer och mer gå över till enskilt huvudmannaskap. Dessutom 
används vissa bestämmelser om att även kvartersmark skall användas för allmänt 
ändamål med hjälp av s.k. x- och z- områden. Dessa var från början tänkta att 
användas endast som undantagsbestämmelser som t.ex. för ett gångstråk genom 
bottenvåningen i ett bebyggt stadskvarter eller för slänter och sandbanker. Man har 
också komplicerat det hela ytterligare genom att i vissa fall upp till bestämmelserna 
med x och z lagt till ett g inom samma område för att tala om att man vill att dessa 
områden skall förvaltas och bekostas av en anläggningssamfällighet men hållas öppen 
för allmän kör-, gång- eller cykeltrafik. 

Kommittén ser olika problem med detta. Ett problem som inte prövats rättsligt är det 
med allmänhetens tillträde. Om kommunen är huvudman har allmänheten sannolikt 
fullt tillträde till allmän plats så fort kommunen förvärvat äganderätten till området i 
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fråga. Om enskilt huvudmannaskap gäller och området i stället förvaltas av en 
anläggningssamfällighet är det inte lika självklart. Vissa påstår att allmänheten alltid 
har full tillgång till allmänna platser oavsett huvudman medan t.ex. lantmäteriets 
grundprincip är att gemensamhetsanläggningar anses vara enskilda och eftersom dessa 
byggs och bekostas av fastighetsägarna är det inte rimligt att allmänheten sedan skall 
använda och slita ner dessa. Vid g-, x- och z- bestämmelser på kvartersmark har man 
försökt sej på lite olika varianter med kommunala fastigheter som ansluts till 
gemensamhetsanläggningen, servitut, olika avtal m.m. Enbart planbestämmelserna ger 
ingen tillträdesrätt. Dessa bestämmelser säger egentligen bara att marken inte får 
bebyggas, troligtvis hjälper det inte heller att ansluta en kommunägd fastighet för att 
säkerställa rätten för allmänhetens tillträde. Däremot är allmänhetens rätt till tillträde 
säkerställd om avtal om detta upprättats. Även om problemet med allmänhetens 
tillträde i dag i praktiken inte är något bekymmer befarar man att med den allt mer 
ökande andelen av enskilt huvudmannaskap skall leda till att områden som från början 
varit avsedda att användas av allmänheten blir allt mer privatiserade, dvs. det man 
kallar ”gated comunities”. 

Även den ekonomiska biten ser man som ett problem med orättvisor mellan olika 
fastighetsägare beroende på om kommunen är huvudman eller inte. Det kan också 
uppkomma oklarheter inom x- och z- områden om vem det är som har 
skadeståndsansvar vid olyckshändelser och vem som är ansvarig för renhållning m.m. 
Även ersättningsfrågan i dessa fall kan vålla problem när man blandar dessa båda 
bestämmelser med ett g eftersom olika ersättningsprinciper gäller, g-områden ersättas 
normalt med genomsnittligt tomtvärde medan utrymmen för allmänna 
trafikanläggningar ersätts med marginellt tomtmarksvärde eller råmarksvärde. 

Man har kommit fram till att problemen som finns idag när det gäller allmänna platser 
till stor del beror på att lagen inte tillämpas som det var tänkt från början. För att 
komma till rätta med en del av dessa problem har man föreslagit att det skall vara 
möjligt med både enskilt och kommunalt huvudmannaskap i samma detaljplan och på 
så vis inte i så stor utsträckning behöva använda sig av x- eller z- bestämmelser. Man 
föreslår också att det skall bli möjligt att ansluta kommunen som sådan till en 
gemensamhetsanläggning för att på så vis både säkerställa allmänhetens tillträde till de 
allmänna platserna men också för att kommunen skall hjälpa till med finansieringen 
för byggande, skötsel och underhåll av dessa. 

Bestämmelsen om ”särskilda skäl” föreslås försvinna och utgångspunkten skall istället 
vara att kommunen även i fortsättningen skall vara huvudman för allmänna platser av 
tydlig allmän karaktär och att fastighetsägarna som i gällande rätt skall vara huvudman 
för områden där bebyggelsen endast används under delar av året dvs. fritids-
bebyggelse. Där emellan föreslår man en slags mellanform med någon typ av blandat 
huvudmannaskap, antingen med kommunen som delägare i en gemensamhets-
anläggning eller med olika huvudmannaskap i olika delar av planen.  
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Några problem att rättsligt genomföra de allmänna platserna verkar inte finnas, 
däremot kan man stöta på problem vid anläggningar på kvartersmark där antingen ett 
servitut skall upprättas eller en fastighet skall ingå i en gemensamhetsanläggning, då 
både servitut och delaktighet i gemensamhetsanläggning måste vara av väsentlig 
betydelse för fastigheten som sådan. Dessutom finns inte alltid någon kommunal 
fastighet till vilken rättigheten kan knytas.  

För att se till att kommunen får skäliga andelstal och inte gör upp i något avtal med 
exploatören för att komma undan, har man ett par olika idéer. Man kan antingen 
införa en komplettering i AL som utesluter överenskommelser av detta slag, eller göra 
en omprövning av andelstal när exploateringen är färdig och de nya fastighetsägarna 
trätt in i exploatörens ställe. En annan idé kan vara att redan i detaljplanen göra något 
slags ställningstagande där dessutom det statliga inflytandet kan ha en övervakande 
effekt med hjälp av länsstyrelsen. Förslaget som kommittén kommit fram till är att 
grunden för kommunens medverkan vid blandat huvudmannaskap skall anges i 
planen. Dessutom måste det, liksom idag, uttryckligen anges om kommunen inte skall 
vara huvudman. 

Man tar här också upp ett intressant förslag från tidigare utredning som var tänkt för 
att undvika orättvisor. Förslaget gick ut på att kommunerna friare skulle kunna 
bestämma vem som skulle vara lämplig huvudman. Tillsammans med detta var tänkt 
att införa en slags gatukostnadsavgift som i princip skulle fungera på samma sätt som 
va-avgiften gör idag. På detta sätt skulle kostnaderna bli likvärdiga vare sig 
fastighetsägarna eller kommunen står för huvudmannaskapet. Detta förslag fick en hel 
del negativ kritik så därför frångicks det. [4] 

PBL och fastighetsbildning 
Genomförandebeskrivningen skall redovisa de fastighetsrättsliga åtgärder som behövs 
för att genomföra en detaljplan, denna beskrivning är dock endast vägledande för 
lantmäterimyndighetens prövning av fastighetsbildningsfrågorna. För att slå fast 
fastighetsbildning med bindande verkan måste därför idag fastighetsplan upprättas. 
Eftersom användningen av fastighetsplan har minskat under senare år föreslår man att 
denna skall tas bort. I de fall då bindande fastighetsindelning anses behövas föreslår 
man att detta skall kunna göras med hjälp av särskilda fastighetsplanebestämmelser. 
Dessa skall vara möjliga att kompletteras med även under genomförandetiden men de 
får inte strida mot någon annan planbestämmelse. När bestämmelser om fastighets-
indelning eller servitut skall meddelas i en detaljplan är det viktigt att se till att 
båtnadsvillkoret tillämpas. Trots att det nu blir möjligt att meddela bestämmelser om 
fastighetsindelning är det meningen att detta bara skall göras undantagsvis då det 
anses nödvändigt. 

Vidare föreslås en följsamhetsbestämmelse i FBL som gäller att redan lagakraftvunnet 
bygglov eller förhandsbesked skall kunna leda till fastighetsbildning utan förnyad 
prövning av planöverensstämmelse. Detta för att undvika olika besked genom 
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prövning i olika lagar, allt för att inte fördyra och försvåra genomförandeprocessen 
och så att inte den enskilde fastighetsägaren kommer i kläm. [4] 

Exploateringssamverkan och exploatörsparagraferna 
Genom lagen om exploateringssamverkan finns möjlighet för fastighetsägare att 
samverka vid exploateringen av området. Tanken är att var och en bidrar med 
kostnader och får eventuella ersättningar utifrån hur stor andel mark han bidrar med. 
Meningen är att det skall bli rättvist och inte vara beroende av om man haft tur vid 
planläggningen. Denna lag har endast tillämpats i några få fall. Plan- och 
byggutredningen har haft en del förslag på förändringar men i dagsläget finns inget 
förslag till lagändring. 

Man har också tittat på de så kallade exploatörsparagraferna i PBL och bland dessa 
har man ansett att 6:18 PBL bör tas bort då det för det första är tveksamt om den 
någon gång har utnyttjats och dessutom eftersom den har betydelse vid bestämmande 
av ersättning och då leder till orättvisa eftersom en fastighetsägare kan tvingas avstå 
mark till en gemensamhetsanläggning som även andra fastighetsägare har nytta av 
utan att de i sin tur behöver avstå något. [4] 

6 Slutsatser 
När vi påbörjade vårt arbete trodde vi man skulle se större skillnader i planerna 
beroende på kommunernas historia, placering, politiskt styre m.m. Vi har dock inte 
kunnat utläsa någon större påverkan av detta. Här tar vi upp det som vi tycker är bra 
att tänka på när en genomförandebeskrivning skall upprättas. Vi har valt att i första 
hand koncentrera oss på de organisatoriska och fastighetsrättsliga frågorna i 
genomförandebeskrivningen För helhetens skull har vi ändå tagit med lite om de 
ekonomiska och tekniska delarna. I de kommuner vi har tittat på är genomförande-
beskrivningarna ungefär uppbyggda på samma sätt eftersom man i stort sett följer 
Boverkets allmänna råd när det gäller upprättandet av dessa. Man kan se en del 
variationer både inom och mellan kommunerna. Man väljer i de flesta fall att 
säkerställa genomförandet och reglera kostnader med hjälp av exploateringsavtal. För 
tydlighetens skull bör huvuddragen om vad som tas upp även finnas med i 
genomförandebeskrivningen.  

6.1 Genomförandebeskrivning 
I kommunerna vi valt har man förstått vikten av att titta på genomförandefrågorna 
tidigt, oftast redan inför samrådsskedet. Det är dessutom viktigt att många olika 
kompetenser inom organisationen är med och påverkar planens utformning i ett tidigt 
skede för att inte fördyra och försena framtagandet av planen. I en del genomförande-
beskrivningar framgår att olika avdelningar medverkat vid framtagandet. Till de 
detaljplaner vi har gått igenom finns alltid en genomförandebeskrivning. I enkätsvaren 
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framgår dock att det vid något enstaka tillfälle har upplevts onödigt. Vid sådana 
tillfällen kanske PBL-kommitténs förslag om att denna inte behöver utgöra en särskild 
handling leder till att uppgifterna lättare kommer med. I någon plan vi tittat på saknas 
uppgifter om ekonomiska och tekniska frågor som enligt PBL måste finnas med. Det 
framgår klart och tydligt av rubriken till vilken detaljplan respektive genomförande-
beskrivning hör, däremot framgår det inte av alla till vilket skede i planprocessen 
handlingen är framtagen. Det underlättar för att veta om man har den senaste 
handlingen om det står vem som antagit och när samt vilket datum den vann laga 
kraft. Flera av detaljplanerna har haft med en inledning där det kan framgå både vad 
syftet med en genomförandebeskrivning är, vad den skall innehålla och att den inte är 
juridiskt bindande. Dessutom har man ibland med en kort beskrivning av vad syftet 
med planen är. Dessa olika uppgifter underlättar för förståelse. Tar man upp sådant 
som ligger utanför planen bör det specificeras på vilket sätt detta påverkar området. 

Organisatoriska frågor 
När man under organisatoriska frågor tar upp tidsplan pratar man i många fall bara 
om tidsplanen för planprocessen fram till att planen vunnit laga kraft. I några planer 
har man tagit med olika delar i byggprocessen vilket underlättar för berörda. I vissa 
fall finns dessa frågor endast upptagna i exploateringsavtalet. 

Genomförandetiden tas upp i alla planerna, i många förklarar man dessutom vad detta 
generellt innebär för byggrätter m.m. vilket gör det lätt att förstå.  

De flesta kommunerna använder sig av kommunalt huvudmannaskap inom själva 
huvudtätorten och enskilt i övrigt. För att inte kommunen skall behöva ta ansvar för 
så mycket allmän platsmark läggs i något fall x- och z-bestämmelser, någon gång även 
tillsammans med g, på kvartersmark. Problemet med detta är hur man säkrar 
allmänhetens tillträde till dessa områden. Detta kan undvikas om PBL-kommitténs 
förslag med blandat huvudmannaskap går igenom och dessa områden istället kan 
läggas som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap eller med enbart enskilt 
huvudmannaskap med kommunen som medlem i en samfällighetsförening. Det är bra 
och tydligt när det ges en motivering till varför man har valt enskilt huvudmannaskap 
både eftersom det i lagen står att kommunen skall vara huvudman för allmän plats, 
om det inte finns särskilda skäl till annat, men också för att de allmänna råden säger 
att detta skall redovisas.  

Det är väldigt bra när det tydligt framgår vem som ansvarar för utbyggnad, drift och 
underhåll av olika områden t.ex. allmän platsmark, kvartersmark, VA, telefon och el. I 
några fall har dessa redovisats i tabellform vilket är mycket överskådligt. Det gör även 
så det blir lättare att se så allt kommit med i genomförandebeskrivningen. I några fall 
förklaras vad huvudmannaskapet, allmän plats och kommunalt verksamhetsområde 
för VA innebär vilket är tydligt. Man använder ofta ordet huvudman både för allmän 
plats och för vem som är ansvarig för VA m.m. Det är lättare att förstå begreppet 
huvudman för allmän plats om man i övrigt använder ordet ansvarig. 
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Här har man tagit upp olika avtal, även de där inte kommunen är avtalspart, som 
förutsätts för genomförande av planen och ofta något om vad dessa skall innehålla 
vilket är bra. 

Fastighetsrättsliga frågor 
När man här tar upp frågor om vilka fastighetsbildningar/regleringar som skall ske är 
de bra om det tydligt framgår vilka fastigheter det gäller samt vad marken skall 
användas till. Det är också informativt att man talar om ifall dessa skall göras med 
hjälp av avtal samt vem som skall ansöka om och bekosta lantmäteriförrättningar och 
liknande.  

Under gemensamhetsanläggningar tar man oftast upp för vad det bör/kan bildas 
gemensamhetsanläggningar samt vilket ansvar de har som skall förvalta denna. Man 
talar ibland om hur bildande av en gemensamhetsanläggning går till, vem som kan 
ansöka om lantmäteriförrättning samt hur en sådan förvaltas och vilka fastigheter som 
bör ingå. Detta tycker vi är informativt och bra. 

Vad gäller frågor om servitut, ledningsrätter och liknande tar man endast upp att det 
behövs, men inte vilka fastigheter det gäller. Man bör här vara noga med att redovisa 
konsekvenserna för de fastigheter som berörs. 

Ekonomiska frågor 
Under ekonomiska frågor tar man upp vem som bekostar vad och ibland när och hur 
avgiften erläggs. Man tar sällan upp vilket belopp det gäller eller hur enskilda 
fastigheter påverkas ekonomiskt. I många fall upplevs att dessa uppgifter är 
ofullständiga. Man bör försöka uppskatta och redovisa kostnaderna och även tala om 
hur de olika fastigheterna påverkas ekonomiskt.   

Tekniska frågor 
Under tekniska frågor tar man ofta upp frågor om olika typer av undersökningar som 
gjorts samt om dessa behöver kompletteras på något sätt. Det kan vara frågor 
angående markens hållbarhet, radoninnehåll, arkeologiska undersökningar m.m. Men 
också sådant som rör dagvatten och VA t.ex. vattentryck. Här tar man ibland också 
upp frågor angående vägstandard m.m. I de flesta genomförandebeskrivningarna är 
detta stycket inte så utförligt.  
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A Frågeenkät till kommunerna med svar 
Vi har skickat ett antal frågor till den avdelning som jobbar med exploateringsfrågor inom 
varje kommun. Dessa har vid behov kontaktat andra avdelningar. Nedan följer frågorna 
med svar från respektive kommun: 

 

1. När i planprocessen börjar ni titta på genomförandefrågorna? När kan sakägarna ta del 
av genomförandebeskrivningen första gången? 

Uddevalla Lite i programskedet, men mest när ett komplett planförslag upprättas. 
Sakägare i allmänhet vid plansamrådet, men samfällighetsförening o dyl 
kan bli kontaktade tidigare. 

 

Trollhättan Diskussion sker i Förplaneringsgruppen och under hela planarbetet. 
Sakägarna får del av ett första utkast i samrådsskedet. Om det är någon 
särskild fråga kan denna behandlas/diskuteras tidigare med sakägare. 

 

Kungälv I samband med att samrådshandlingar tas fram. GFB följer med ut på 
samråd så då kan sakägarna ta del. 

 

Kungsbacka För det mesta sker detta i samrådsskedet. 

 

Varberg Innan samrådet. Genomförandebeskr. finns med när planen går ut på 
samråd. 

 

Falkenberg Vid framtagandet av samrådshandlingarna (egentligen så fort 
planavdelningen tagit fram en planskiss). Första gången som sakägarna 
får ta del av genomförandebeskrivningen är vid utskicket av 
samrådshandlingarna. 

2. Vem/ vilka ansvarar för att ta fram genomförandebeskrivningen? 

Uddevalla Den kommunale planförfattaren = planarkitekten. Visst samråd sker 
med lantmäteriet och TKs exploateringsavdelning. 

 

Trollhättan Stadsbyggnad/planförfattaren 

 

Kungälv  Det är olika i olika planer, antingen planförfattaren med hjälp av övriga 
kompetenser inom organisationen eller exploateringsingenjören också 
med hjälp av övriga kompetenser. 
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Kungsbacka Mark- och bostadsenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning. 

 

Varberg Genomförandebeskrivningen upprättas på planeringskontorets mark- o. 
exploateringsenhet. 

 

Falkenberg Exploateringsavdelningen på Stadsbyggnadskontoret eller via konsult 
(dock granskas genomförandebeskrivningen i sådana fall av 
exploateringsavdelningen). 

3. Är det något tillfälle som en genomförandebeskrivning har varit överflödig och därför 
helt saknas i planhandlingarna? 

Uddevalla Någon gång har genomförandebeskrivningen varit extremt kortfattad 
och/eller inarbetad i planbeskrivningen 

 

Trollhättan Görs alltid. Se PBL kap 5 §10 

 

Kungälv Nej 

 

Kungsbacka Vid enkelt planförfarande där endast kvartersmark berörs. 
 
Varberg Genomförandebeskrivning är alltid med i planhandlingarna. 

 

Falkenberg Nej. 

4. När det gäller planer för nyexploatering, hur stor andel byggs ut genom 
exploateringsavtal? 

Uddevalla Det mesta av privat exploatering kräver någon form av exploaterings-
avtal. Om kommunen inte är ensam ägare inom planområdet försöker 
vi köpa marken och bli det, annars måste exploateringsavtal reglera 
genomförandet. 

 

Trollhättan Åren 2006 och 2007 byggs ca hälften av de nya småhusen inom 
kommunal mark med hjälp av exploatör. Den andra hälften är 
villatomter som säljs till tomtkön. 

 

Kungälv Ca 90 % 

 
Kungsbacka I stort sett 100% 
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Varberg Exploateringsavtal upprättas alltid när exploateringen kräver 
nyanläggning av gata eller del av gata, iordningställande av allmän 
platsmark, bildande av ga, anläggande av lekplats m m 

 
Falkenberg I princip samtliga planer utom i de fall kommunen är exploatör. 
5. Kommunalt och enskilt huvudmannaskap, när används vilket och varför? 

Uddevalla Centrala delar - kommunalt, "externa" områden (fd sommarstuge-
områden) där affärer etc saknas - enskilt 

 

Trollhättan Finns ett exempel (kv Planhyveln i utkanten av tätorten) med detaljplan 
från 2004. En privat exploatör ägde marken och byggde ut gatan. 

 

Kungälv Kommunalt huvudmannaskap används när det gäller områden i central-
orten, medan enskilt huvudmannaskap används på ”landsbygden” och i 
serviceorterna där man sen kommunsammanslagningen har haft väg-
föreningar som ansvarat för allmän plats mark. 

 
Kungsbacka Det är kommunalt huvudmannaskap i Kungsbacka tätort (stad) och 

enskilt i övriga. Det finns en politisk vilja att behålla uppdelningen sen 
tidigare. 

 
Varberg Kommunalt huvudmannaskap har tidigare använts i staden och enskilt 

huvudmannaskap i serviceorterna och de mindre kyrkbyarna. På sikt 
kommer det kommunala huvudmannaskapet att utökas enligt ”nya” 
PBL:s intentioner. 

 
Falkenberg Kommunalt – I Falkenbergs tätort 

Enskilt – I kommunens övriga orter, på landsbygd, på fritidsområden 

6. Tar ni ut gatukostnadsersättning av fastighetsägarna? 

Uddevalla Ja, fast inga formella gatukostnadsutredningar. 

 

Trollhättan Nej 

 

Kungälv Nej, det regleras för det mesta med exploateringsavtal 

 
Kungsbacka Nej det har endast skett vid ett tillfälle och kommer troligen inte att bli 

aktuellt igen. 

 

Varberg Gatukostnadsersättning enligt PBL:s regler tas inte ut, däremot tas 
gatukostnader m m ut i enlighet med exploateringsavtal. 
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Falkenberg Nej. Dock finns enstaka beslut från Kommunfullmäktige att vid 
utbyggnad av större vägar belasta kringområden med 
exploateringsavgift vid framtida planläggning. 

7. Händer det att ni någon gång använder någon kombination med 
”x- och z-bestämmelser” på samma markområde som har bestämmelsen ”g”? 

Uddevalla Ja. (Om det är något problem så har jag i så fall missat det) 

 

Trollhättan Ja i kv Vårvinden som byggdes ut 2003 lades ett x område ut på 
gemensam anläggning väg för att passage till naturmark skulle kunna 
ske. 

 

Kungälv Det händer i brist på annan lämplig säkerställning. 

 

Kungsbacka Det tror jag inte men jag är inte helt säker. 

 

Varberg X och z används nästan aldrig. 

 

Falkenberg Nej. Finns dock I några planer från 90-talet. 

8. Hur många fastighetsplaner har k:n upprättat efter 1987? Skulle planbestämmelser enl. 
slutbetänkandet från PBL-kommittén göra att fastighetsindelningen oftare fastläggs i 
planarbetet? 

Uddevalla 1-2 Fpl upprättade men ingen antagen. Ja absolut 

 

Trollhättan Två. En i Strömslund år 2003 ( består av åtta småhuskvarter) och en i 
Skoftebyn år 1992.  Ja eftersom särskild planbestämmelse kan antas i 
stället för fastighetsplan (samma instrument). 

 

Kungälv  

 

Kungsbacka Kommunen har upprättat 3 eller 4 stycken total sedan 1987. 

 

Varberg Inga. Kan inte svara på detta. 

 

Falkenberg Inga fastighetsplaner vad vi vet.  
Nej. 
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9. Har exploateringssamverkan använts någon gång (efter 1987)? 

Uddevalla Nej, har det skett någonstans i Sverige? 

 

Trollhättan Nej 

 

Kungälv Inte vad jag vet. 

 

Kungsbacka Nej den har ej använts i Kungsbacka. 

 

Varberg Aldrig 

 

Falkenberg Kommunen har försökt med frivillig exploateringssamverkan två 
gånger, med det har ej gått att genomföra. En av parterna har slutligen 
fått köpa ut den andre så det enbart blivit en exploatör. 

10. Genomförs planerna … 
a) Fastighetsrättsligt? 

Uddevalla Ja förhoppningsvis! Vi försöker agera aktivt. 

 

Trollhättan Ja, numera 

 

Kungälv Ja för det mesta 

 

Kungsbacka Ja i princip genomförs alla nya detaljplaner. 

 

Varberg I huvudsak ja. 

 

Falkenberg I de fall kommunen är exploatör eller huvudman för allmänna platser 
beställs i de flesta fall erforderlig fastighetsbildning omgående efter att 
planen vunnit laga kraft. För övriga områden är detta intaget som en 
punkt i exploateringsavtalet.  

 b) Om nej i fråga a), vad är vanlig orsak? 

Uddevalla  

 

Trollhättan  
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Kungälv En vanlig orsak är de planer där kommunen inte är markägare och 
huvudansvaret ligger på någon annan. 

 

Kungsbacka 

 

Varberg 

 

Falkenberg En orsak till att det fastighetsrättsliga ibland inte genomförs kan vara att 
exploateringen av området avvaktar efterfrågan eller medel (pengar) för 
genomförandet. 

 c) När det gäller utbyggnad/anläggning av allmän plats och kvartersmark? 

Uddevalla Ja om anläggande krävs (naturmark - ingen åtg.) 

 

Trollhättan Ja, numera 

 

Kungälv Ja 

 

Kungsbacka Ja det genomförs. 

 

Varberg När det gäller nya planer ja. 

Falkenberg Upphandling och utbyggnad sker oftast snarast efter att planen vunnit 
laga kraft. 

 d) Om nej i fråga c), vad är vanlig orsak? 

Uddevalla  

 

Trollhättan 

 

Kungälv 

 

Kungsbacka  

 

Varberg 

 

Falkenberg Se b). 



Genomförande av detaljplaner – en jämförelse mellan kommuner och över tiden 
 

Bilaga A:7 

11. Har ni några principer vad gäller hur väl en fastighet måste stämma med detaljplanen 
för att bygglov skall beviljas? 

Uddevalla Fastigheten får i regel inte sticka utanför kvarteret, men måste inte gå 
precis ut i kvartersgränsen. Jag har dock en känsla av att bygglovavd 
inte kollar detta så noga. 

 

Trollhättan Riktlinjer håller på att arbetas fram. Principerna enl PBL om att planen i 
tillämpliga delar ska vara genomförd borde gälla. 

 

Kungälv 

 

Kungsbacka Jag får hänvisa till förvaltningen för Plan & Bygg. Jag tror att de har 
ambitionen att fastigheten skall stämma med detaljplan innan bygglov 
ges. 

 

Varberg Mindre avvikelser förekommer säkert till och från. 

 

Falkenberg Enligt vår stadsarkitekt är huvudregeln att fastigheten ska följa 
detaljplanen. Dock kan man i enstaka fall vid förhandsförfrågan göra 
undantag. Dessa fall prövas av bygglovsnämnden för att se om de kan 
anses vara mindre avvikelse. (PBL 8:11 pkt 2) 


