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Sammanfattning 
Till stor del bygger samhällsplanering på förändring och utveckling av den fysiska miljön, 
vilket närboende kan ha olika synpunkter på. För att uppnå acceptans vid en förändring är 
det viktigt att berörda känner delaktighet i processen samt att informationen är tydlig och 
begriplig även för den som inte är kunnig inom området. Vid framtagande av en detaljplan 
ska planbeskrivningen ange de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som krävs för dess tänkta genomförande. För att de berörda fastighetsägarna ska 
kunna läsa och förstå hur de påverkas av en detaljplan måste planbeskrivningen tydligt och 
begripligt redovisa det tänkta genomförandets konsekvenser. 

Syftet med studien är att få svar på i vilken omfattning konsekvensredovisning av 
genomförandefrågor förekommer och om kraven i 2011 års Plan- och bygglag (PBL) kan 
anses vara uppfyllda. PBL-kommittén konstaterar år 2005 att beskrivningarna av 
genomförandet av detaljplaner många gånger är bristfälliga eller saknas helt. Införandet av 
en ny PBL den 2 maj år 2011 syftade bland annat till att stärka genomförandefrågornas 
status. I studien undersöktes omfattningen av redovisningen med avseende på 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor samt om redovisningen 
sker summariskt eller fastighetsvis. Studien omfattar 84 detaljplaner från Västra Götalands 
och Stockholms län som var i granskningsskedet under vecka 14 och 15, år 2014. För att få 
en bild av tillämpningen av 2011 års PBL 4:33 § skapades 19 frågor. Till dessa frågor togs 
ett antal kategorier/svarsalternativ fram som användes för att klassificera innehållet i 
planbeskrivningarna. Resultatet visar att det förekommer en stor variation på omfattningen 
av konsekvensredovisning i planbeskrivningen. Ett genomsnittligt värde på hur vanligt det 
är med bristfällig konsekvensredovisning (i de applicerbara fallen) i respektive huvudgrupp 
ger följande resultat: 

 Organisatoriska frågor: 49 % 
 Tekniska frågor: 30 % 
 Ekonomiska frågor: 68 % 
 Fastighetsrättsliga frågor: 13 % 

Studien visar också att fastighetsvis redovisning förekommer i mycket begränsad 
omfattning. Med ovanstående resultat är det tveksamt om ett flertal av detaljplanerna 
uppfyller lagens krav på redovisning och skulle klara en prövning i domstol. 
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Impact description within detail planning  

– A study of plans according to new PBL 

Abstract 
Community planning is often based on changes and development of the physical 
environment which local residents may have different opinions on. To achieve acceptance 
of a change it is important that concerned feel involved in the process and that the 
information is clear and understandable even for those who are not proficient in the area. 
Within the process of developing a detail plan a description shall specify the organizational, 
technical, financial and real estate law actions necessary for its intended implementation. To 
make it possible for concerned property owners to be able to read and understand how 
they are affected by a detail plan the description must be clear and comprehensible explain 
the intended implementation consequences. The purpose of this study is to find out the 
extent to which impact description of implementation issues exist and if the requirements 
of Swedish planning and building act (PBL) from 2011 can be considered fulfilled. The 
PBL Committee noted in 2005 that the description of the implementation of detail plans is 
often weak or lacking. The introduction of a new PBL May 2, 2011 aimed to strengthen the 
status of the implementation issues. In the study the extent of the descriptions was 
examined with respect to organizational, technical, financial and real estate law issues as 
well as if the description is done summarily or per property. The study includes 84 detail 
plans from Västra Götaland and Stockholm County who were in the examination phase 
during weeks 14 and 15, 2014. There were 19 questions created to provide a picture of the 
application of PBL 4:33 §. A number of categories were created for these questions to 
classify the content of the plan descriptions. The result shows a large variation in the extent 
of the content in the plan descriptions. An average value of how common it is with 
insufficient content of description (in applicable cases) in each division gives the following 
result: 

 Organizational issues: 49 % 
 Technical issues: 30 % 
 Economic issues: 68 % 
 Real estate law issues: 13 % 

The study also shows that “per property” reporting occurs in a very limited extent. With 
the above results, it is doubtful if many of the detail plans meet the legal requirements of 
description and could withstand a judicial review. 
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1 Inledning 
Ett övergripande syfte med samhällsplanering är att främja en långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna. Till stor del bygger samhällsplanering på förändring och 
utvecklig av den fysiska miljön, vilket närboende kan ha olika synpunkter på. För att 
uppnå acceptans vid en förändring är det viktigt att berörda känner delaktighet i 
processen samt att informationen är tydlig och begriplig även för den som inte är 
kunnig inom området. 

I Sverige har kommunerna planmonopol vilket innebär att de råder över hur marken 
och bebyggelsen i kommunen skall användas, utvecklas eller bevaras. På en 
övergripande nivå har respektive kommun en översiktsplan som syftar till att visa 
vilka intentioner som finns för den framtida utvecklingen av den fysiska miljön. För 
att med juridiskt bindande medel reglera användningen av ett begränsat markområde 
används detaljplaner. En detaljplan krävs vid ny sammanhållen bebyggelse, när 
bebyggelse skall bevaras eller när man vill ändra användningen av marken och den 
gamla planen inte stämmer för ändamålet. En detaljplans framtagande föregås av en 
process där berörda har rätt till insyn, information och synpunkter. Vid framtagandet 
av en detaljplan skall det även göras en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen vilket innebär att de fördelar som planen medför måste överväga de 
olägenheter som den orsakar. 

1.1 Bakgrund 
Hur marken får användas och bebyggas har reglerats i Sverige sedan lång tid tillbaka. 
När 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga skulle moderniseras var ett av syftena 
att medborgarinflytandet skulle förbättras. Vid planläggning skulle information och 
debatt eftersträvas för att erhålla ett så komplett beslutsunderlag som möjligt för att 
lösa frågor i ett tidigt skede. Med 1987 års Plan- och bygglag1 (PBL) tillkom kravet på 
att genomförandefrågorna i en detaljplan skulle redovisas i en särskild handling med 
syfte att stärka dessa i detaljplaneprocessen. I en utredning från år 2005 konstaterar 
emellertid PBL-kommittén att genomförandebeskrivningarna inte har använts som 
det var tänkt utan ofta är ofullständiga med avseende på att de ekonomiska och 
fastighetsrättsliga konsekvenserna av detaljplanen inte redovisas i tillräcklig 
omfattning..

2 I ett nytt försök att stärka genomförandefrågorna föreslås i 
propositionen3 inför 2011 års PBL att genomförandebeskrivningen tas bort som en 
särskild handling och istället integreras i planbeskrivningen. Ambitionen är att 
genomförandefrågorna på så vis får tidigt fokus i planprocessen. I propositionen står 
det också att redovisningen bör vara så enkel och begriplig som möjligt för 
fastighetsägare och allmänheten. 

1 Plan- och bygglagen (1987:10) 
2 PBL-kommittén (2005), s.537 
3 Regeringens proposition (2009/10:170), s.211 
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Redan i 1987 års PBL framgick att de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt ska redovisas. Vid införandet av nya PBL tillkom 
att det dessutom ska redovisas vilka konsekvenser genomförandet får för 
fastighetsägare och andra berörda. Nya PBL trädde i kraft 2011-05-02 vilket innebär 
att detaljplaner påbörjade efter detta datum ska upprättas mot den nya lagen. 

I planprocessen ges berörda sakägare möjlighet att komma med synpunkter på planen 
och dess genomförande. Den sakägare som inkommit med skriftliga synpunkter 
senast under granskningsskedet, som inte har tillgodosetts, har rätt att överklaga 
detaljplanen. 

1.2 Problembeskrivning 
Vid framtagande av en detaljplan ska planbeskrivningen ange de organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för dess tänkta 
genomförande. För att berörda fastighetsägare ska kunna läsa och förstå hur de 
påverkas av en detaljplan måste planbeskrivningen tydligt och begripligt redovisa det 
tänkta genomförandets konsekvenser. I propositionen4 inför 2011 års PBL står det 
att: 

”det i princip för varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på bl.a. huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar, förvaltning, 
ersättningsfrågor, kostnader och byggande” 

Det nämns också i propositionen att en sådan lagändring, för att den ska bli effektiv, 
måste följas upp med riktlinjer för hur en beskrivning bör utformas i olika situationer. 

Om inte genomförandefrågorna och dess konsekvenser är ordentligt belysta under 
planprocessen kan det leda till att detaljplanen inte är genomförbar på grund av att en 
konflikt mellan detaljplanens tänkta genomförande och andra lagar kan uppstå. 
Exempelvis görs ofta en lantmäteriförrättning med stöd av fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen eller ledningsrättslagen och om villkor angivna i dessa lagar hamnar i 
konflikt med detaljplanens bestämmelser kan det resultera i att planen inte är 
genomförbar. För att minska risken att en detaljplan överklagas av berörda, med 
försening som följd, är det viktigt att genomförandefrågorna och dess konsekvenser 
beaktas i ett tidigt skede så att dessa kan vägas in i planförslaget. Tydlig information 
syftar till att berörda inte ska rikta invändningar mot planen till följd av missförstånd 
om dess innebörd.5 Förhoppningen är att alla viktiga invändningar framkommer 
redan i tidigt skede i planprocessen för att undvika överklaganden som försenar 
antagandet av planen. Dessutom riskerar detaljplanen att upphävas vid en eventuell 

4 Regeringens proposition (2009/10:170), s.216 
5 Regeringens proposition (1985/86:1), s.610-611 
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domstolsprövning om planbeskrivningen har bristfällig redovisning av genomförande-
frågorna. 

Sammanfattningsvis är problemet med otillräcklig redovisning av genomförande-
frågorna och dess konsekvenser att detaljplanen riskerar att bli ogenomförbar, 
försenad eller upphävd. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning konsekvensredovisning av 
genomförandefrågor förekommer vid detaljplanering och om kraven i 2011 års PBL 
kan anses vara uppfyllda. Genom att granska planbeskrivningar med fokus på hur 
konsekvenserna redovisas för berörda fastighetsägare eftersöks ett resultat som 
besvarar huvudfrågan. 

1.4 Frågeställningar 
Huvudfrågan är om konsekvensredovisningen av genomförandefrågorna kan anses 
vara tillräcklig i omfattning och tydlighet för att uppfylla kraven enligt 2011 års PBL? 

Två delfrågor har formulerats för att ge svar på huvudfrågan: 

 I vilken omfattning redovisas konsekvenserna av genomförandefrågor, för 
berörda fastighetsägare, med avseende på organisatoriska, ekonomiska, 
tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder? 

 I vilken omfattning redovisas konsekvenserna fastighetsvis? 

1.5 Avgränsningar 
I studien granskas endast konsekvenserna av de genomförandefrågor som anges i 
PBL 4:33 § (organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga). Därmed 
granskas exempelvis inte sociala konsekvenser eller miljökonsekvenser. 

Endast planbeskrivning och plankarta tillhörande detaljplaner som var i 
granskningsskedet och låg som pågående/aktuella under vecka 14 och 15, år 2014, i 
Västra Götalands och Stockholms läns kommuner ingår i studien. Detaljplaner med 
enkelt planförfarande ingår inte i studien. 

Detaljplaner enligt 1987 års PBL ingår inte i studien då redovisning av konsekvenser 
av planens genomförandefrågor inte var ett uttryckligt krav i den lagstiftningen. 

Endast sakägare som är omnämnda i planbeskrivningen beaktas. Fler berörda kan, 
enligt fastighetsförteckningen, finnas utanför planområdet men dessa ingår inte i 
studien. 

I de fall där detaljplaner genomförs med stöd av ett genomförandeavtal görs inte 
någon granskning av avtalets innehåll.  
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2 Metod 
Metod kan beskrivas som ett verktyg som används för att få svar på frågeställningar 
inom ett visst område. Det kan vara en undersökande studie kring ett område där det 
finns relativt lite kunskap eller en beskrivande studie av ett fenomen eller problem..

6 

2.1 Metodteori 
Det finns två huvudtyper av undersökande metoder, kvalitativ och kvantitativ metod. 
Skillnaderna mellan metoderna ligger i sättet att samla in, organisera och bearbeta 
insamlad data. Kvalitativ metod lämpar sig bäst när resultatet skall beskrivas i ord och 
används ofta vid intervjuer och när man vill nå förståelse för frågan. Kvantitativ 
metod är lämplig att använda när den insamlade informationen kan värderas och 
redovisas i siffror och när man vill jämföra utvalda egenskaper.7 I en studie kan man 
kombinera de båda metoderna och utnyttja deras fördelar i olika delar av studien.8 

En kvantitativ innehållsanalys kan vara beskrivande eller kartläggande och skapar en 
överblick över problemets omfattning.9 Analysen baseras på att ett likvärdigt och 
jämförbart innehåll av ett skriftligt material analyseras för att sedan redovisas i siffror i 
en matris. Författarna till ”Metodpraktikan”10 menar att kvantitativ innehållsanalys 
kan användas inom olika ämnesområden för att på ett systematiskt sätt ta fram 
kunskap om innehållet i en text. Textanalysen kan jämföras med en intervju då det 
helt enkelt handlar om att ställa frågor till en text. Varje fråga som söks svar på blir en 
enhet, för vilken kategorier skapas för att bedöma olika egenskaper i texten. För att 
kunna beskriva innehållet i siffror måste texten först tolkas för att sedan placeras i rätt 
kategori i matrisen. För att få en likvärdig bedömning av texten vid en kvantitativ 
innehållsanalys måste kategorierna vara tydligt definierade och tolkningsregler måste 
skapas för hur innehållet i texten skall bedömas och klassificeras när tveksamheter 
uppstår.11 Klassificeringen är beroende av de frågor som ställs och varierar därmed 
från fall till fall. För att klassificeringen ska fungera bör följande krav vara uppfyllda: 
tillförlitlighet, lämplighet, uttömmande och uteslutande. Även tomma klasser bör 
undvikas.12 Svaren på frågorna måste gå att placera i en kategori men svaret får 
däremot inte gå att placera i två kategorier. En tom klass är ett tecken på att 
klassindelningen inte är tillämpbar för frågan och kan behöva justeras..

13 

När flera dokument har analyserats kan det dyka upp behov av ytterligare kategorier 
för att kunna klassificera innehållet och då går det bra att komplettera matrisen under 
förutsättning att det material som redan är genomgånget analyseras en gång till utifrån 

6 Björklund & Paulsson (2003), s.58 
7 Larsen (2009), s.25-27 
8 Eliasson (2006), s.30 
9 Harboe (2014), s.35 
10 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012), kap. 11 
11 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012), kap.11 
12 Ejvegård (2009), s.37 
13 Larsen (2009), s.54-55 
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de nya kriterierna. Med avseende på detta är kvantitativ innehållsanalys en flexibel 
metod även om det kan vara tidskrävande att gå igenom redan genomgånget material. 

Validitet, reliabilitet och objektivitet är olika mått på en studies trovärdighet.14 

 Validitet anger i vilken utsträckning man mäter det man avsåg att mäta. 

 Reliabilitet anger hur tillförlitlig studien är och om man får samma resultat om 
studien upprepas. 

 Objektivitet anger hur olika värderingar har påverkat studien. 

För att öka validiteten och reliabiliteten i studien kan triangulering användas vilket 
innebär att flera olika metoder används för att på så sätt få olika perspektiv på samma 
företeelse. Studiens tillförlitlighet kan också ökas genom att använda 
utvärderartriangulering vilket innebär att materialet värderas av flera personer.15 
Genom att gå igenom utvalda delar av materialet en gång till erhålls ett mått på 
studiens noggrannhet, ett så kallat reliabilitetstest. Resultatet från reliabilitetstestet kan 
ge svar på problem som kan åtgärdas för att öka studiens kvalité. Det kan handla om 
att utesluta kategorier med låg reliabilitet eller att slå samman kategorier som har varit 
svåra att hålla isär.16 

Objektiviteten kan ökas genom att visa och motivera urvalen som studien grundar sig 
på och på så sätt ge läsaren möjlighet att ta ställning till studiens resultat.17 

Ett enkelt sätt att se hur resultatet fördelar sig är att använda frekvensfördelning.18 
Det ger en bra översikt över hur utfallet fördelar sig och det är lätt att presentera 
resultatet i procent vilket gör det lättare att jämföra. Att presentera fördelningen i 
diagram gör resultatet mer visuellt och det är lämpligt att presentera diagram för 
enskilda variabler i anslutning till texten för att på sätt få en direkt koppling.19 Att 
tolka resultaten av en studie objektivt kan vara svårt då det är lätt att blivit påverkad 
under studiens gång. Att hålla diskussionen fackmässig och knyta an till rapportens 
teori är viktigt och för att öka trovärdigheten i diskussionen bör man försöka komma 
fram till alternativa förklaringar.20 

2.2 Metodval för studien 
Studien är av undersökande karaktär där insamlad information värderas och 
klassificeras i en matris. En kvantitativ innehållsanalys har använts för att undersöka 
hur ofta och i vilken omfattning konsekvensredovisning av genomförandefrågorna 
förekommer i de planbeskrivningar och plankartor som har undersökts. 

14 Björklund & Paulsson (2003), s.59 
15 Björklund & Paulsson (2003) s.77 
16 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) 
17 Björklund & Paulsson (2003),s.61 
18 Larsen (2009), s.59 
19 Eliasson (2012), s.149 
20 Larsen (2009), s.69 
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En fördel med en kvantitativ metod är att resultatet i form av siffror går att bearbeta i 
ett statistiskt program eller med hjälp av Excel och sedan presentera resultatet i 
procent i diagram. 

2.3 Urval 
I studien ingår detaljplaner vilka är framtagna med stöd av 2011 års PBL som var 
pågående/aktuella enligt informationen på kommunernas respektive hemsidor under 
vecka 14 och 15, år 2014. Kommuner tillhörande Västra Götalands och Stockholms 
län valdes ut för att få ett tillräckligt stort underlag och geografisk spridning vilket 
även ger studien en högre representativitet. Studien är begränsad till att omfatta 
planbeskrivning och plankarta tillhörande detaljplaner med normalt planförfarande 
Anledningen till att enkelt planförfarande har valts bort är att det endast får 
förekomma om planförslaget saknar intresse för allmänheten. Att planförslaget saknar 
intresse för allmänheten innebär att det saknar intresse för alla utom de som ingår i 
samrådskretsen.21 Att underlag från granskningsskedet valdes beror på att statusen då 
ska vara hög och representativ för det senare antagandet av planen. Vid det tidigare 
samrådsskedet kan det däremot finnas skäl till att underlaget inte är lika komplett och 
genomarbetat. 

Studiens 19 frågor för att analysera genomförandefrågorna täcker in de fyra 
huvudkategorierna organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor 
som definieras i lagtexten.22 Till stöd för vårt urval av frågor har en proposition,23 
”Detaljplanehandboken”,24 ”Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen”, 25 
utbildningsmaterialet ”Ny PBL-på rätt sätt”26 samt lantmäterirapport 1994:627 och 
1988:2528 använts. I propositionen29 anges att frågor om exempelvis 
huvudmannaskap, fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, ersättningsfrågor 
och kostnader bör redovisas. I övrig, ovan nämnd, litteratur tas förslag på frågor i de 
olika kategorierna upp, som exempelvis genomförandetid, huvudmannaskap, 
genomförandeavtal, markförsörjning, tekniska undersökningar och tekniska 
anläggningar. avstående/upplåtelse av mark, rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, VA-avgifter, planskador (q-märkning) och gatukostnader. 

2.4 Tillvägagångssätt 
För att undersöka om ändringarna som infördes i PBL 4:33 § har lett till att 
konsekvenserna av genomförandet i redovisas med tillräcklig omfattning och tydlighet 

21 Adolfsson & Boberg (2013), s.63 
22 PBL (2010:900) 4:33 § 
23 Regeringens proposition (2009/10:170) 
24 Adolfsson & Boberg (2013) 
25 Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen, s.14-25 
26 Webbseminarium: Redovisning av plangenomförandets konsekvenser för fastigheter  
27 LMV-rapport 1994:6, s.14   
28 LMV-rapport 1988:25, s13-42 
29 Regeringens proposition (2009/10:170), s.216 
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granskades 84 aktuella detaljplaner. För att få en djupare förståelse för syftet med 
genomförandefrågor och konsekvensredovisning studerades förarbeten och lagtext till 
gamla och nya PBL. ”Detaljplanehandboken”,30 ”Boken om genomförande enligt 
plan- och bygglagen”,31 och utbildningsmaterialet ”Ny PBL-på rätt sätt ”32 gav oss 
stöd i vilka genomförandefrågor som var viktiga för fastighetsägare att få svar på i en 
detaljplan. 

Under studiens två första veckor samlades planbeskrivningar och plankartor in från 
kommunernas hemsidor. Från en kommun fick planbeskrivning och plankarta 
beställas. För att få en bild av hur ändringen av PBL tillämpas, skapades 19 frågor (se 
kapitel 4.2) som användes för att analysera innehållet i de planbeskrivningar som ligger 
till grund för studien. Till dessa skapades ett antal svarsalternativ/kategorier som 
användes för att klassificera innehållet i planbeskrivningarna. Frågeställningarnas art 
varierade och det var inte alla svarsalternativ/kategorier som var relevanta för varje 
enskild fråga. En anpassning gjordes fråga för fråga för att få lämpliga och 
uttömmande svarsalternativ. Svarsalternativ/kategorier som blev tomma vid 
sammanställningen togs bort vid redovisningen av resultatet. En matris skapades i 
Excel där bedömningen av varje planbeskrivning registrerades. Resultatet 
sammanställdes i ett cirkeldiagram för varje fråga för att visualisera hur 
konsekvensredovisning av genomförandefrågorna tillämpas. 

Till en början bedömdes de fem första detaljplanerna i matrisen (se bilaga A) 
gemensamt, av studiens båda författare, med syfte att validera frågorna och 
bedömningskriterierna för kategorierna. Ett resonemang fördes för att på så sätt 
uppnå ett gemensamt synsätt i bedömningen. Några justeringar och förtydligande av 
frågeställningar och svarsalternativ/kategorier gjordes innan granskning av 
planbeskrivning och plankarta utfördes enskilt, uppdelat på hälften vardera. För att 
säkerställa att bedömningen utfördes likstämmigt gjordes löpande stickprov där vi 
granskade varandras bedömningar. Resultatet visade på vissa skillnader i bedömning 
vilket gjorde att bedömningskriterierna behövde stärkas upp ytterligare. 
Frågeställningar och bedömningskriterier förtydligades och användes sedan som stöd 
vid varje bedömning. Alla planbeskrivningar och plankartor tillhörande detaljplaner i 
matrisen (se bilaga A) gicks igenom i sin helhet en gång till där vi granskade varandras 
tidigare genomgångna planer för att på så sätt stärka upp reliabiliteten i studien. 

2.5 Metoddiskussion 
Studien omfattar endast detaljplaner som är i granskningsskedet och som påbörjades 
efter 2 maj år 2011 enligt nya PBL, vilket i vissa fall var svårt att avgöra på grund av 
att det inte var tydligt angivet. En särskild genomförandebeskrivning var ett krav för 
detaljplaner upprättade enligt 1987 års PBL, men används inte i planer som är 

30 Adolfsson & Boberg (2013), s.92 
31 Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen, s.14-25 
32 Webbseminarium: Redovisning av plangenomförandets konsekvenser för fastigheter 
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påbörjade efter 2 maj år 2011 vilket blev en avgörande faktor i de fall där det inte gick 
att utläsa vilket lagstöd planen var skapad. I de fall det fanns en särskild 
genomförandebeskrivning har den detaljplanen inte tagits med i studien. 

Fastighetsförteckningen är ett dokument som ligger till grund för vilka fastigheter 
rättigheter och gemensamhetsanläggningar som är berörda av en detaljplan, både 
inom och utom planområdet. I ett första skede övervägde vi om även 
fastighetsförteckningen skulle ligga till grund för studien för att på så sätt se om 
konsekvenserna är redovisade för alla som berörs av planen. Dock skulle det ha ställt 
till med tidsmässiga problem eftersom fastighetsförteckningarna mycket sällan finns 
tillgängliga via kommunernas hemsidor. Vår undersökning grundar sig därför på den 
konsekvensredovisning som sker för de fastigheter som är omnämnda i 
planbeskrivningen. 

I många planbeskrivningar hänvisas det till att ett genomförandeavtal ska tecknas med 
exploatören i samband med detaljplanens antagande. Konsekvenserna av 
genomförandet beskrivs sällan eller i begränsad omfattning i planbeskrivningen till 
detaljplaner som är riktade mot en exploatör vilket gör dem svårbedömda. Vi 
hanterade detta genom att skapa en kategori vid klassificeringen där det hänvisas till 
att ett avtal ska upprättas. 

Intervjuer har uteslutits ur denna studie då tillräckligt underlag har funnits tillgängligt 
för att uppnå studiens mål. Vid ett besök på det kommunala lantmäteriet i Göteborg 
passade vi på att diskutera vårt arbete med några av lantmätarna, främst kring de 
fastighetsrättsliga frågorna. En reflektion som då framkom var att det till exempel kan 
vara svårt för en sakägare att förstå vad det innebär att gå med i en gemensamhets-
anläggning. 

Vid bedömning av planbeskrivningar finns lika många varianter på textens innehåll 
som det finns dokument. Ett sätt att hantera detta var att göra en viss grad av 
generalisering vid bedömningen av innehållet vilket utgör en risk för att innehållet 
bedöms olika och reliabiliteten i studien minskar. Att skapa kategorier som är 
väldefinierade är ett sätt att minimera risken för olik bedömning. Den mänskliga 
faktorn är en felkälla i denna studie men vi har strävat efter att i så stor utsträckning 
som möjligt ha ett gemensamt bedömningssätt av planbeskrivningarnas innehåll. 
Planbeskrivningen är ofta ett stort dokument på cirka 10 till 30 sidor som det kan vara 
svårt att hitta i eftersom den eftersökta informationen kan finnas på olika ställen.  
Resultatet av denna undersökning skall därför inte ses som några exakta siffror utan 
som en ungefärlig redovisning av läget. 

Frågorna i studien täcker in de fyra huvudkategorierna (organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska eller fastighetsrättsliga) som återspeglar de genomförandefrågor som skall 
redovisas enligt PBL 4:33 §. I litteratur och rapporter som vi stödjer våra 
frågeställningar på, anges lite olika vilken fråga som hör till vilken kategori. I 
resultatanalysen framgår hur vi har valt att sortera in frågorna i respektive kategori. 
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3 Teori 
Ett övergripande syfte med samhällsplanering är att främja en långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna. Kommunerna har översiktsplaner för att visa vilka 
intentioner som finns för kommunens framtida utveckling. Detta realiseras sedermera 
med detaljplaner där markanvändning och byggnation regleras. 

3.1 Plan- och bygglagstiftningens utveckling 
En reglering av hur marken får användas och bebyggas har funnits i Sverige sedan 
lång tid tillbaka men det var först under 1800-talets slut som det tillkom en modernare 
planlagstiftning som har vissa likheter med dagens. Låg hygienisk standard och stora 
risker för spridning av bränder var två bakomliggande faktorer till införandet av 1874 
års byggnadsstadga. I den ställdes krav på upprättande av stadsplaner som redovisade 
stadens tillåtna markanvändning såsom byggnadskvarter, gator, torg och annan allmän 
plats. Byggnadsstadgan, som var en kunglig förordning, var inte civilrättsligt gällande 
och innebörden blev att en fastighetsägare därmed kunde bygga i strid mot en 
stadsplan. Med 1907 års stadsplanelag ändrades detta förhållande. Stadsplanen som 
antogs av stadsfullmäktige och fastställdes av kungen, blev civilrättsligt gällande. 
Kommunernas möjligheter till att själva bestämma över markanvändningen ökade och 
de fick dessutom rätt att lösa in mark för allmän plats. 1931 års stadsbyggnadslag och 
byggnadsstadga gav större möjligheter att mer detaljerat styra markanvändning och 
byggnaders utseende. Med de nya planinstrumenten byggnadsplan och stomplan 
utökades även möjligheten till reglering av landsbygden.33 En brist med 1931 års 
stadsplanelag var att tätbebyggelse tillkom på områden som inte var lämpliga, då det 
inte fanns krav på att ett område för exploatering måste vara planlagt. I och med 
införandet av 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga stärktes det kommunala 
inflytandet över samhällsplaneringen. Kommunerna fick nu rätt att bestämma var, när 
och hur bebyggelse skulle ske, men en kommunalt beslutad plan skulle dock 
fortfarande fastställas av staten.34 I fastställelsen kontrollerades om såväl enskilda som 
allmänna intressen hade beaktats i tillräcklig utsträckning. Planinstrumenten som 
fanns att tillgå var stadsplan, tomtindelning, byggnadsplan, generalplan och 
regionplan. Stadsplanen tillämpades i städer och byggnadsplanen tillämpades på 
landsbygden. Med vissa ändringar gällde 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga 
fram tills 1987 då den första plan- och bygglagen kom. Ökat fokus lades nu på att 
avväga olika intressen med avseende på mark- och vattenanvändning samt att lösa 
frågor i ett tidigt skede. Den statliga fastställelsen av en plan togs bort och ersattes av 
en möjlighet för staten att, under vissa förutsättningar, upphäva en antagen plan. Att 
fastställelseprövningen togs bort i och med införandet av 1987 års PBL innebar ett 
större ansvar för kommunerna att göra avvägningen mellan enskilda och allmänna 
intressen. Ett större ansvar ställs därmed också på den enskilde att bevaka sina 

33 Julstad (2011), s.84 
34 Blücher (2006) 
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intressen. Om den enskilde inte accepterar kommunens avvägning finns möjligheten 
att överklaga beslutet att anta detaljplanen.35 Det tidigare planinstrument generalplan 
ersattes av översiktsplan. Den syftar till att ange inriktningen på den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön inom kommunen. Översiktsplanen är vägledande 
men inte juridiskt bindande för kommande detaljplanering. Stadsplan och 
byggnadsplan ersattes av detaljplan och tomtindelning ersattes av fastighetsplan. Med 
1987 års PBL infördes genomförandetid och krav på att utformning av allmänna 
platser skulle bestämmas. Ytterligare möjligheter till reglering gavs med bestämmelser 
om minsta omfattning av byggandet och om ändrad bygglovsplikt.36 Den nu gällande 
PBL trädde i kraft den 2 maj år 2011 i syfte att förenkla plan- och byggprocessen samt 
skärpa byggkontrollen. Bland annat togs kravet på att detaljplaneprocessen ska föregås 
av ett planprogram bort. Även fastighetsplanen togs bort och ersattes av möjligheten 
att införa fastighetsindelningsbestämmelser.37 Möjlighet att bestämma att bygglov 
endast får ges under förutsättning att en skydds- eller säkerhetsåtgärd genomförs 
infördes med nya PBL. 

3.2 Detaljplan 
Detaljplanen kan sägas ha flera olika syften. Den är en metod för att utforma 
användningen av ett område och den ska under framtagandeprocessen ge berörda 
insyn och inflytande. Dessutom ska detaljplanen fastlägga rättigheter och skyldigheter 
för kommunen och fastighetsägare samt ge förutsättningar för ett rationellt och 
effektivt tillståndsgivande.38 I en detaljplan bestämmer kommunen hur mark- och 
vattenområden får lov att användas och bebyggas. Vid planering för bebyggelse ska en 
mängd olika faktorer beaktas vid bedömning om marken är lämplig för avsett 
ändamål. Exempelvis ska hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet, 
markförhållanden, möjligheter att ordna trafik, vatten och avlopp (VA), möjligheter 
att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar och risken för 
olyckor, översvämning och erosion.39 Ytterligare en viktig del i planeringen är att väga 
allmänna och enskilda intressen mot varandra. I PBL finns krav på när en detaljplan 
ska upprättas. Det gäller bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs 
med hänsyn till omfattningen eller om en befintlig bebyggelse ska bevaras eller 
förändras och reglering behöver ske i ett sammanhang.40 En detaljplan kan omfatta 
alltifrån en enstaka byggnad till ett större område med mycket bebyggelse, dock ska 
den inte omfatta ett större område än vad behövs med hänsyn till planens syfte.41 En 
detaljplan ska bestå av en plankarta med bestämmelser. Om fastighetsindelnings-
bestämmelser tillämpas för att bestämma hur marken ska vara indelad i fastigheter får 

35 Regeringens proposition (1985/86:1), s.167-168 
36 Boverket, Historik 
37 Boverket, Plan- och bygglagsstiftningens utveckling  
38 Kalbro & Lindgren (2010), s.28 
39 Plan- och bygglagen (2010:900) 2:5 § 
40 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:2 § 
41 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:32 § 
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dessa dock redovisas på en separat karta om det behövs för tydligheten.42 På 
plankartan ska det redovisas hur marken är indelad i olika användningsområden och 
vilka bestämmelser som gäller för respektive område. Till detaljplanen ska det också 
finnas en beskrivning över hur planen ska förstås och genomföras.43 Av beskrivningen 
ska det också framgå vilka konsekvenser ett avsett genomförande får för 
fastighetsägarna och andra berörda.44 Som underlag till en detaljplan ska det finnas en 
aktuell grundkarta och fastighetsförteckning. I fastighetsförteckningen anges de 
fastigheter, marksamfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättighetsinnehavare 
som berörs av planförslaget. Även angränsande fastigheter till planområdet kan anses 
som berörda, beroende på typen av ärende. Av planhandlingarna är det endast 
plankartan med dess bestämmelser som är juridiskt bindande. En detaljplan har en 
genomförandetid som kan bestämmas till mellan 5 och 15 år. Under 
genomförandetiden är byggrätten för fastighetsägarna garanterad och kan inte tas bort 
utan ekonomisk kompensation från kommunens sida. När genomförandetiden gått ut 
kan planen ändras eller upphävas utan ekonomiska konsekvenser och om detta inte 
görs så fortsätter detaljplanen att gälla tills dess att kommunen tar ett annat beslut. 

3.3 Reglering i en detaljplan 
Det finns krav på vad som minst ska regleras i en detaljplan men också krav på vad 
som mest får regleras. I en detaljplan ska kommunen redovisa vilka områden som ska 
vara allmän plats, kvartersmark respektive vattenområden samt vad de ska användas 
till. Om kommunen är huvudman för allmän plats ska även dess utformning anges. 
Med allmän plats avses ett område för ett gemensamt behov som är tillgängligt för 
allmänheten. Det kan exempelvis vara en gata, en park eller ett torg. Med 
kvartersmark avses mark för byggnader eller anläggningar. Det kan exempelvis vara 
mark för bostäder, handel, industri, skola, camping eller tekniska anläggningar. 
Vattenområden kan till exempel vara en småbåtshamn eller ett friluftsbad.45 I PBL 
4:6–19 §§ anges uttömmande vad som får regleras. Exempel på detta är markreservat 
för allmänna ledningar eller trafik, typ av huvudmannaskap, omfattning och 
utformning av bebyggelse, samt markytans utformning. Ytterligare möjligheter till 
reglering ges genom att kommunen, under vissa förutsättningar, kan villkora bygglov 
samt bestämma omfattningen av lovplikten. Värt att notera är att endast reglering som 
har lagligt stöd i PBL är tillåten. Ytterligare en begränsning av regleringen är att 
detaljplanen inte får vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till dess 
syfte.46 En plan som innehåller mycket regleringar är mindre flexibel, vilket kan vara 
en nackdel över tid vid genomförandet. 

42 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:30 § 
43 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:31 § 
44 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:31 § 
45 Julstad (2011), s.63 
46 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:32 § 
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3.4 Detaljplaneprocessen 
Den som ska vidta en åtgärd som kräver detaljplan kan begära ett planbesked. Det 
innebär att kommunen måste, inom fyra månader, svara på om de avser att inleda en 
planläggning.47 När en planläggning påbörjas tar kommunen beslut om det finns 
behov av ett planprogram, vilket var obligatoriskt i 1987 års PBL. Skäl till 
planprogram kan vara om stöd för detaljplanen saknas i översiktsplanen eller om 
planläggningen avser ett område av större omfattning. Ytterligare ett beslut som tas 
vid inledningen av planarbetet är om det ska vara ett normalt eller enkelt 
planförfarande. Det enkla planförfarandet får användas om ärendet inte är av någon 
stor vikt eller har principiell betydelse och inte medför någon betydande 
miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten.48 När kommunen har tagit fram 
ett förslag om detaljplan med normalt planförfarande ska samråd ske med berörda 
sakägare, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra kommuner i de fall de 
berörs. Samrådet syftar till att samla in synpunkter på förslaget och få ett så bra 
underlag som möjligt för det fortsatta arbetet. Synpunkterna sammanställs 
tillsammans med kommunens kommentarer i en samrådsredogörelse. Med beaktande 
av synpunkterna uppdateras förslaget och ställs ut för granskning. Granskningen ska 
pågå under minst tre veckor och föregås av en kungörelse. Efter granskningstiden ska 
synpunkter och kommunens kommentarer sammanställas i ett granskningsutlåtande 
och de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda ska bli meddelade om detta. Om 
synpunkterna leder till stora förändringar av planförslaget ska en ny utställning hållas. 
Sker däremot mindre revideringar kan förslaget antas av kommunfullmäktige. En plan 
som inte är av någon stor vikt eller har principiell betydelse får på delegation av 
kommunfullmäktige antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. När planen 
antagits ska berörda sakägare och myndigheter meddelas om beslutet. Om inte planen 
överprövas av länsstyrelsen eller överklagas av någon sakägare vinner den laga kraft 
efter tre veckor. Enbart den som inkommit med synpunkter, senast under 
granskningsskedet, som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga en plan.49 

Planprocessen vid enkelt planförfarande skiljer sig genom att det inte finns krav på att 
samråd ska hållas. Det räcker att tillfälle till samråd ges genom att kommunen 
underrättar länsstyrelsen, kända sakägare, kända hyresgästorganisationer, myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. 
Vid enkelt planförfarande finns dessutom inget granskningsskede.50 

47 Plan- och bygglagen (2010:900) 5:2-5 §§ 
48 Plan- och bygglagen (2010:900) 5:7 § 
49 Plan- och bygglagen (2010:900) 13:11 § 
50 Boverket, Detaljplanprocessen 
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3.5 Medborgarnas möjligheter till information och 
synpunkter vid detaljplanering. 

Som tidigare nämnts var ett av syftena med införandet av PBL år 1987 att 
medborgarinflytandet skulle förbättras och ge de boende bättre förutsättningar att 
delta i planeringen. Vid planläggning skulle information och debatt eftersträvas för att 
erhålla ett så komplett beslutsunderlag som möjligt. I den tidigare lagstiftningen var 
sakägarkretsen begränsad till i första hand fastighetsägare och arrendatorer. Nu 
föreslogs en utökning av sakägarkretsen till att även gälla hyresgäster, 
hyresgästorganisationer och bostadsrättsinnehavare.51 En tanke var också att öka det 
demokratiska inslaget genom en planprocess som ska garantera de berördas insyn och 
medverkan samt ett underlag som presenteras i begriplig form i de olika skeendena.52 
Samrådet syftar till utbyte av information och synpunkter. Under samrådet bör 
motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt de viktigaste följderna av 
förslaget redovisas.53 I propositionen till 1987 års PBL anges att det är av särskild vikt 
med information till de fastighetsägare som på något sätt drabbas av en åtgärd som 
berör förfoganderätten över fastigheten. Uppräknade exempel är: markinlösen, 
genomförandetidens längd och vad som gäller när den löpt ut, ändrad lovplikt, 
skyddsbestämmelser, aktuella ersättningsregler. Tanken med tydlig information är att 
berörda inte ska behöva rikta invändningar mot planen till följd av missförstånd om 
dess innebörd.54 Förhoppningen är att alla viktiga invändningar framkommer redan 
vid samrådet så att dessa är beaktade vid förslaget som senare ställs ut för granskning. 
Utställningen får då mer funktionen av en slutlig kontroll om det återstår väsentliga 
anmärkningar som inte kunnat tillgodoses inför antagandet.55 Nytt med 1987 års PBL 
var kravet på att genomförandefrågorna skulle lyftas ut i en särskild handling med 
ambitionen att stärka dessa i detaljplaneprocessen. Genomförandebeskrivningen 
syftade till att allmänhet och enskilda skulle kunna bedöma det föreslagna 
genomförandet som en helhet. Dock var detta en fråga där skilda meningar rådde 
bland lagförslagets remissinstanser. Genomförandebeskrivningen skulle belysa frågor 
som till exempel vad mark och tekniska anläggningar kostar, hur de ska finansieras 
samt framtida driftskostnader. Även frågor om markförvärv, behov av tekniska 
undersökningar, fastighetsbildning, huvudmannaskap, genomförandetid, 
exploateringsavtal med mera bör redovisas. Det nämns också i propositionen att en 
genomförandebeskrivning inte bör göras mer omfattande än vad som krävs för den 
aktuella situationen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan 
utan den ger uttryck för hur kommunen anser att en genomförandefråga bör lösas.56 I 
1987 års PBL 6:1 § står att genomförandebeskrivningen ska innehålla en redovisning 
av de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 

51 Regeringens proposition (1985/86:1), s.79-80 
52 Regeringens proposition (1985/86:1), s.147-148 
53 Plan- och bygglagen (2010:900) 5:21 § 
54 Regeringens proposition (1985/86:1), s.610-611 
55 Regeringens proposition (1985/86:1), s.178-179 
56 Regeringens proposition (1985/86:1), s.199-205 
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behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt.57 Exempel på genomförandefrågor i respektive kategori ges i 
Detaljplanehandboken58 samt lantmäterirapporter.59 60 

 Organisatoriska frågor kan till exempel vara: Genomförandetid, tidplan, 
utbyggnadstakt, genomförandeorganisation, huvudmannaskap för allmän plats 
samt förekomst av genomförandeavtal och ansvarsfördelning. 

 Tekniska frågor kan till exempel vara: Ytterligare tekniska undersökningar, 
tekniska anläggningar samt projekteringsunderlag och kartförsörjning. 

 Ekonomiska frågor kan till exempel vara: Planekonomi, VA-avgifter, 
planavgifter, gatukostnader, inlösen och ersättning, ekonomiska frågor som 
rör gemensamhetsanläggningar samt ekonomiska konsekvenser för olika 
intressenter. 

 Fastighetsrättsliga frågor kan till exempel vara: Fastighetsbildningsåtgärder, 
påverkade rättigheter, gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar 
samt fastighetsindelningsbestämmelser. 

I ”Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen”61 anges att redovisningen i 
genomförandebeskrivningen måste göras mot bakgrund av att de berörda 
fastighetsägarna ska kunna läsa och förstå dess innehåll och konsekvenser. I en 
rapport från lantmäteriet redogörs skillnaden mellan planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning: 

”Planbeskrivningen skall svara på frågorna vad och varför angående detaljplanens 
innehåll. Genomförandebeskrivningen skall svara på frågorna när, hur och av vem, 
hur mycket det kostar och vem som betalar för att planens olika moment skall kunna 
genomföras. Genomförandebeskrivningen ska framför allt ange de rättsliga medel som 
behövs för att genomföra planen samt konsekvenserna för inblandade parter.”  62 

I en uppdatering av plan- och bygglagen år 1996 betonades medborgarnas inflytande 
ytterligare. I propositionen63 skrivs att ”beslut som har tillkommit utan att allmänheten har 
beretts möjligheter att medverka i beslutsprocessen har ofta svårt att bli allmänt accepterade”. I lagen 
ställs nu utökade krav på planprogram och samråd kring detta och syftet med samråd 
förtydligas. 

I en utredning konstaterar PBL-kommittén att genomförandebeskrivningarna inte har 
använts som det var tänkt.64 Ofta är beskrivningarna ofullständiga med avseende på 
att de ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenserna av detaljplanen inte 

57 Plan- och bygglagen (1987:10) 
58 Adolfsson & Boberg (2013), s.89-96 
59 LMV-rapport 1994:6, s.14   
60 LMV-rapport 1988:25, s13-42 
61 Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen, s.13 
62 LMV-rapport 1994:6, s.12 
63 Regeringens proposition (1994/95:230), s.38 
64 PBL-kommittén (2005), s.537 
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redovisas i tillräcklig omfattning. Syftet att stärka plangenomförandefrågornas 
betydelse i planprocessen har därmed misslyckats, vilket leder till planer som är 
svårare eller mer kostsamma att genomföra. I ett nytt försök att stärka 
genomförandefrågorna föreslås i propositionen65 inför 2011 års PBL att 
genomförandebeskrivningen tas bort som en särskild handling och att 
genomförandefrågorna istället ska integreras i planbeskrivningen. Grundtanken är att 
genomförandefrågorna på så vis, mer naturligt, integreras i planprocessen i ett tidigt 
skede. Genomförandefrågorna ska ge stöd för debatt och utbyte av information så att 
utformningen av planförslaget kan påverkas. I propositionen står det vidare att 
redovisningen bör vara så enkel och begriplig som möjligt för fastighetsägare och 
allmänheten samt att beskrivningen bör fördjupas successivt under planprocessen. 
Detta innebär att den ofta inte kan vara fullständig redan vid samrådet. Ett citat ur 
propositionen säger: 

”Eftersom det har visat sig att genomförandebeskrivningarna ofta är svåra att förstå 
och att de inte i tillräcklig grad redovisar de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna 
av detaljplanen, bör lagen kompletteras med bestämmelser som gör tydligt att det inte 
enbart är åtgärder för genomförandet som ska redovisas, utan även konsekvenserna för 
berörda fastighetsägare. Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet 
bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på bl.a. huvudmannaskap, 
allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 
gemensamhetsanläggningar, förvaltning, ersättningsfrågor, kostnader och byggande.” 66 
 

Det nämns också i propositionen att en sådan lagändring, för att den ska bli effektiv, 
måste följas upp med riktlinjer för hur en beskrivning bör utformas i olika 
situationer.67 På motsvarande sätt som i 1987 års PBL 6:1 § står det i 2011 års PBL 
4:33 § att en redovisning skall ske av de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt. I nya PBL finns dessutom ett tillägg att inte enbart 
åtgärderna för genomförandet ska redovisas, utan även vilka konsekvenser det får för 
fastighetsägarna och andra berörda. 

”4:33 §  
Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av  
1. planeringsförutsättningarna, 
2. planens syfte, 
3. hur planen är avsedd att genomföras, 
4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till 
motstående intressen och planens konsekvenser, och 
5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och 
skälen för avvikelsen. 

65 Regeringens proposition (2009/10:170), s.216 
66 Regeringens proposition (2009/10:170), s216 
67 Regeringens proposition (2009/10:170), s.215-216 
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Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå 
planen. Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser 
dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.” 68

 
Hur åtgärderna för att genomföra detaljplanen ska redovisas i planbeskrivningen finns 
inte i detalj reglerat i lagstiftningen. I ett webbseminarium69 från år 2012 om 
redovisning av plangenomförandets konsekvenser för fastigheter säger Krister 
Lindgren, från Lantmäteriet, att lagstiftaren har försett oss med principkrav på 
innehållet men inte direkt anvisat hur det ska göras och att det inte finns några 
exempel att stödja sig emot. Krister trycker på att det bland annat är viktigt att 
klargöra allmänna och enskilda intressen så att övervägande mellan dessa kan göras 
och att det också är väsentligt att veta vem som ska stå för kostnader samt att 
redovisningen bör ske på fastighetsnivå. Ett antal exempel på detaljplaner som blivit 
upphävda i domstolsprövning på grund av bristande konsekvensredovisning ges av 
Krister. Vidare under seminariet diskuteras tankar, idéer och konkreta exempel på hur 
man kan arbeta med konsekvensredovisning.70 

3.6 Publicerat om medborgarnas möjligheter till 
information, påverkan och överklaganden 

Medborgarnas möjligheter att påverka den fysiska planeringen är ingen självklarhet. 
Det är ett ämne som är väl diskuterat och omskrivet med argument både för och 
emot en planprocess som medger en stor grad av medborgerligt inflytande, vilket 
nedanstående publikationer ger exempel på.  

I uppsatsen ”Medborgardeltagande i den fysiska planeringen: en demokratiteoretisk 
analys av lagstiftning, retorik och praktik” av Henecke & Khan från år 2002 analyseras 
medborgarinflytandet ur ett demokratiskt perspektiv. En analys av plan- och 
bygglagens ambitioner med utökat medborgarinflytande samt hur dessa utfallit i 
praktiken gjordes. Analysen visar att lagstiftningen har klara deltagardemokratiska 
ambitioner med möjligheter till insyn och att lämna synpunkter under planprocessen. 
Vidare visar analysen att det även finns begränsningar för medborgarinflytandet. 
Exempelvis tillämpas inte direktdemokrati då beslutsfattandet ligger hos de politiskt 
valda representanterna. Även möjligheterna till att i vissa fall använda ett enkelt 
planförfarande minskar medborgarnas deltagande. Hur stort medborgarnas inflytande 
i praktiken är kan dock ifrågasättas då kommunen vid beslut inte måste ta hänsyn till 
medborgarnas synpunkter. Dessutom är det endast en bråkdel av överklagandena som 
får bifall. Författarna hävdar också att kommunernas neutralitet ibland kan ifrågasättas 

68 Plan- och bygglag (2010:900) 
69 Boverket, Webbseminarium: Redovisning av plangenomförandets konsekvenser för fastigheter 
70 Boverket, Webbseminarium: Redovisning av plangenomförandets konsekvenser för fastigheter 
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då det finns ett beroende av privata investeringar. Ett problem som begränsar 
medborgarnas inflytande är också att en stor del av planeringen sker genom 
förhandlingar mellan exploatör och kommun. Analysen visar att strävan efter ökad 
effektivitet ofta lett till begränsningar i det faktiska medborgardeltagandet.71 

I uppsatsen ”Medborgardeltagande i samhällsplaneringen” av Khakee pekar 
författaren på att en grundläggande faktor för hur medborgarna upplever delaktighet i 
samhällsplaneringen är hur planeraren hanterar dennes synpunkter. Planerarnas 
inställning till medborgardeltagande kan vara varierande. En hänvisning till tillgänglig 
forskning visar att inställningen påverkas av kraven på effektivitet i processen. 
Medborgardeltagande anses då bland annat öka kostnader och bidra till förseningar.72 

I artikeln ”Nya villkor för den kommunala planeringen” av Cars & Hedström som 
belyser hur de olika aktörernas roller i dagens samhällsplanering ser ut hävdas att 
kommun och investerare/exploatör är ömsesidigt beroende av varandra. Kommunen 
kan inte med stöd av planmonopolet ensidigt bestämma vad, var och hur ett projekt 
ska realiseras men samtidigt kan inte en exploatör ensam genomdriva ett projekt då 
planprocessen ligger i kommunens roll. Det är numera vanligt att privata aktörer tar 
initiativ till ett samhällsbyggnadsprojekt och att genomförandet regleras med 
villkorade avtal som kopplas med en detaljplan som stödjer projektet. Om en stor del 
av planeringen sker genom avtal mellan kommun och exploatör riskerar det att bli ett 
demokratiproblem då möjligheter till insyn och påverkan från medborgare minskar. 
För att minimera risken för protester och överklaganden som för med sig förseningar 
och kostnader är det viktigt att medborgarnas synpunkter kan hanteras inom 
planprocessen.73 

Studien ”Missnöjda medborgares säkerhetsventil: en studie av överklagade 
detaljplaner” av Henecke & Olander, visar att det främst är fastighetsägare eller 
bostadsrättsinnehavare som överklagar planerna. Den utökade besvärskretsen som 
inkluderar hyresgäster och övriga boende verkar ha haft en begränsad betydelse. En 
stor del av de överklagade planerna har gällt bostadsbebyggelse. Det är inte så ofta en 
större grupp av människor står bakom ett överklagande utan det är i regel enstaka 
berörda. I omkring hälften av fallen har kritik riktats mot det formella handläggandet, 
vilket visar på ett misstroende mot kommunens hantering av ärendet under 
planprocessen. Studien visar också att endast en liten andel av de överklagade 
planerna har bifallits. Överklagandena har därmed haft en begränsad påverkan av 
genomförandet av projekten, men ändå inneburit en tidsmässig fördröjning.74 

Artikeln ”Justitieombudsmannen, de närboende och miljön”, av Darpö, handlar om 
den närboendes rätt att överklaga beslut från en myndighet i miljöärenden. 
Författaren drar slutsatsen att det är viktigt att involvera de närboende i 
beslutsprocessen och hantera synpunkter i ett tidigt stadium, istället för att riskera 

71 Henecke & Khan (2002) 
72 Khakee (2006) 
73 Cars & Hedström (2006) 
74 Henecke & Olander (2003) 
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senare överklaganden av beslut. Denna slutsats kan även appliceras på 
detaljplaneärenden, eftersom det finns stora likheter med avseende på bestämning av 
sakägarkretsen samt instansordningen vid överklagande.75  

Ovanstående publikationer kan sammanfattas med att medborgarna i teorin har ett 
stort inflytande i planprocessen men i praktiken begränsas det direkta inflytandet av 
att det är kommunens demokratiskt valda representanter har beslutanderätten. 
Dessutom bidrar förekomsten av genomförandeavtal till att insynen minskar för 
medborgarna. Vid missnöje finns dock möjligheter att överklaga ett beslut men det är 
sällan som en överklagan bifalls vid den juridiska prövningen. Emellertid leder 
överklaganden till förseningar i projekten och är därför viktiga att försöka undvika, 
främst genom att hantera synpunkter tidigt i processen.  

Ett för stort medborgerligt inflytande kan bidra till minskade möjligheter att 
genomföra bygg- och anläggningsprojekt. Inte minst då behovet av att bygga är stort 
är det viktigt med en smidig process som leder till att detaljplaner kan antas så snabbt 
som möjligt. Inför framtiden finns det ett antal förslag som bland annat syftar till att 
snabba upp planprocessen. 

3.7 Vad är på gång? 
Dagens PBL som varit gällande sedan den 2:a maj år 2011 är nu återigen föremål för 
en översyn i syfte att förenkla och snabba upp planprocessen. En stor anledning till 
översynen är att det i dagsläget råder bostadsbrist i Sveriges expansiva regioner på 
grund av att det under lång tid byggts för få bostäder. 

I boken ”Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur” från år 2013 
lägger Cars, Kalbro och Lind fram ett antal förslag för att komma tillrätta med 
problemet. Författarna menar att lagstiftningen ger medborgarna för stora möjligheter 
att stoppa eller försena ”dåliga” projekt. Två av förslagen som syftar till att begränsa 
medborgarnas möjligheter att påverka projekten är att begränsa det direkta 
medborgarinflytandet och låta de valda politikerna i större utsträckning ta ansvar för 
avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen samt att slopa möjligheten att 
överklaga beslut om att anta detaljplaner.76 

I den nyligen framtagna propositionen77 som syftar till att förenkla och snabba upp 
planprocessen i dagens plan- och bygglag kan tanken från Cars, Kalbro och Lind om 
att begränsa medborgarnas inflytande sägas ha fått ett visst gehör. I och med att enkelt 
planförfarande föreslås som standardförfarande minskar möjligheterna för 
medborgarna att komma in med synpunkter. Det föreslås också att detaljplanekravet 
begränsas och att fler planer ska kunna beslutas av kommunstyrelsen eller 
byggnadsnämnden. Kommunen ska inte heller behöva samråda med 

75 Darpö (2009) 
76 Cars, Kalbro & Lind (2013) 
77 Regeringens proposition (2013/14:126), s.1 
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bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende eller hyresgästföreningar om det är 
uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem. I propositionen föreslås även ett 
förtydligande av planbeskrivningen med ett tillägg som säger att det ska framgå om 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal, dessa avtals huvudsakliga innehåll och 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
sådana avtal. Dessutom förtydligas lantmäteriets roll genom att lantmäteriet under 
samrådet särskilt ska verka för att ett förslag till detaljplan är förenlig med enskilt 
huvudmannaskap och fastighetsindelningsbestämmelser. Även redovisningen av 
plangenomförandets åtgärder och konsekvenser ska kontrolleras. Lantmäteriet ska 
också ge råd om tillämpningen av exploateringsavtal. Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 januari år 2015 med undantag för bestämmelserna om detaljplanekravet 
samt tre följdändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli år 2015.78 

3.8 Tidigare genomförda studier kring genomförandefrågor 
Sedan införandet av PBL år 1987 har ett antal olika studier kring redovisning av 
detaljplanens genomförandefrågor genomförts. 

Lantmäteriet har vid ett antal tillfällen behandlat ekonomiska frågor och konsekvenser 
i samband med en detaljplans genomförande. Under åren 1988-1992 skrevs en serie 
om tre rapporter med huvudrubriken ”Utvärdering av ekonomiska konsekvenser vid 
planering och genomförande av detaljplaner”. De tre rapporterna i serien har 
underrubrikerna ”-Introduktion”,79 ”-Metoder” 80 och ”-Exempel” 81 Rapporterna 
behandlar plangenomförandet och dess ekonomiska effekter samt hur ekonomiska 
konsekvensbedömningar av detaljplaner bör redovisas. Den första rapporten ger en 
teoretisk bakgrund kring detaljplaneekonomi och redovisningskraven enligt PBL, den 
andra beskriver utvärderingsmetoder och den tredje syftar till att visa goda exempel på 
hur olika ekonomiska analyser av en detaljplan kan utföras. I den första rapporten 
fastslås att kraven på redovisning av ekonomiska effekter är högt ställda i plan- och 
bygglagen samt att plansituationen styr vad som bör ingå. Olika nivåer av ekonomiska 
kalkyler tas upp. Det rör sig om plannivån som syftar till en total ekonomisk 
bedömning för hela planområdet, fördelningsnivån som anger fördelning av 
kostnader och intäkter mellan olika parter och till sist intressentnivån som syftar till en 
kalkyl på fastighetsägarnivå. Ett antagande är att behovet av kalkyler samt att visa de 
ekonomiska konsekvenserna torde vara störst i förtätnings/förnyelsefallet med många 
berörda fastighetsägare som ofta har liten eller ingen kunskap om detaljplanefrågor. I 
de fall som enbart involverar en eller ett fåtal exploatörer är behovet mindre. 

Ytterligare en lantmäterirapport från år 1988 visar hur en genomförandebeskrivning 
kan se ut med ett antal fingerade och verkliga exempel som redovisas för olika 
plansituationer. I rapporten står det att genomförandebeskrivningen i princip ska ge 

78 Regeringens proposition (2013/14:126), s.1 
79 LMV-rapport 1988:13 
80 LMV-rapport 1989:6 
81 LMV-rapport 1992:17 
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svar på alla frågor som rör plangenomförandet så som organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor. Det är väsentligt att beskrivningen ger 
enskilda fastighetsägare och andra berörda en förklaring till vad genomförandet 
kommer att innebära. Rapporten är tydlig med att det är behovet i varje enskilt ärende 
som får avgöra vad genomförandebeskrivningen ska innehålla.82 

I en lantmäterirapport som kom år 1994 betonas vikten av att berörda fastighetsägare 
får de ekonomiska konsekvenserna ordentligt redovisade i samband med 
detaljplanering. En undersökning gjordes då av detaljplaners genomförande-
beskrivningar med avseende på den ekonomiska redovisningen. Rapporten syftar till 
att bidra till att de ekonomiska konsekvenserna redovisas på ett sätt som stämmer 
överens med plan- och bygglagens intentioner och ger exempel på hur redovisningen 
kan se ut i olika situationer. Författarna anser att innehållet kan se olika ut i olika 
situationer beroende på vilka som är berörda och hur viktiga och intressanta 
uppgifterna är för dessa. Om planen berör fastighetsägare som inte är vana vid plan- 
och exploateringsfrågor är behovet av konsekvensredovisning större än om det rör sig 
om en exploatör. Om kommunens ekonomiska inblandning är stor ökar även behovet 
av att redovisa konsekvenserna. I rapporten undersöktes genomförandebeskrivningar 
från åren 1991 och 1992. Resultatet visade att det fanns stora brister med avseende på 
den ekonomiska redovisningen.83 

I lantmäterirapport 1994:6 omnämns ett examensarbete av Nilsson/Täng. I 
examensarbetet ”Ekonomisk redovisning i genomförandebeskrivning” undersöktes 
kvalitén på den ekonomiska redovisningen i detaljplaners genomförandebeskrivning 
under åren 1987-1991.  Detaljplaner från utställningsskedet granskades och delades in 
i olika grupper beroende på typ. Därefter gjordes en klassificering av innehållets 
kvalité. Författarna menade att olika kvalité krävdes i de olika typfallen. 
Undersökningen visade att en stor del av de ekonomiska redovisningarna inte nådde 
upp till den rekommenderade nivån.84 

I examensarbetet ”Erfarenheter av genomförandebeskrivningar: En granskning av 
genomförandebeskrivningar samt en enkät- och intervjustudie med planförfattare, 
lantmätare och exploatörer”, av Eriksson, granskas innehållet i genomförande-
beskrivningar som gjordes under åren 2011 och 2012. Totalt granskades 127 
genomförandebeskrivningar från Norrbotten med avseende på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor. Studien bygger på 12 frågor där 
svaren graderas efter en bestämd skala samt 5 frågor där omfattningen kontrolleras. 
Granskningen visar att det förekommer omfattande brister i redovisningen och att 
kvalitén skiljer sig mellan beskrivningarna, vilket till stor del beror det på planens 
syfte.85 

I nästkommande kapitel redogörs för resultatet i vår studie.   

82 LMV-rapport 1988:25 
83 LMV-rapport 1994:6  
84 LMV-rapport 1994:6, s.40-44   
85 Eriksson (2012) 
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4 Resultat 
Studien omfattar 84 detaljplaner från Västra Götalands och Stockholms läns 
kommuner som fanns tillgängliga under vecka 14 och 15, år 2014. Planer angivna som 
aktuella eller pågående och som uppfyller följande kriterier har samlats in: 
 Detaljplaner är framtagna med stöd av 2011 års PBL 
 Normalt planförfarande 
 Detaljplanehandlingar från granskningsskedet 

Från Västra Götalands 49 kommuner samlades 33 detaljplaner in och från 
Stockholms 26 kommuner samlades 51 detaljplaner in. Av de 75 kommunerna var det 
bara 40 stycken som hade detaljplaner som uppfyllde ovanstående kriterier. Resultatet 
presenteras per fråga för samtliga planer och någon indelning kommun- eller länsvis 
är inte gjord. 

4.1 Om frågor, svarsalternativ och resultatredovisning 
Inför granskningen har totalt 19 olika frågor (se kapitel 4.2) formulerats som kan 
hänföras till de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som krävs för genomförandet av en detaljplan. För varje fråga har ett antal olika 
svarsalternativ/kategorier tagits fram. Frågans svar har eftersökts i detaljplanens 
planbeskrivning och har kategoriserats till det svarsalternativ som vi anser stämmer 
bäst. För vissa frågor har även plankartan kontrollerats. Frågornas fokus ligger på om 
och hur konsekvenserna av en genomförandeåtgärd redovisas för de fastighetsägare 
som är omnämnda i planbeskrivningen. Fördelningen av resultatet visualiseras för 
varje fråga med ett cirkeldiagram. I slutet av varje fråga anges ytterligare en parameter 
som visar om redovisningen sker summariskt i löpande text eller om den sker 
fastighetsvis i tabell eller eget stycke. Något diagram visas däremot inte för denna 
parameter. 

I detaljplaner med genomförandeavtal är en hänvisning till dessa vanligt i 
planbeskrivningen och i vissa fall redovisas huvuddragen i avtalet. Med 
genomförandeavtal avses ett avtal mellan kommunen och en exploatör angående 
detaljplanens genomförandefrågor. Där regleras frågor om fördelning av ansvar och 
kostnader för projektets genomförande. I de fall exploatören är markägare när 
projektet initieras kallas det för exploateringsavtal och i de fall kommunen är 
markägare när projektet initieras kallas det för markanvisningsavtal. Två tredjedelar av 
de granskade planerna sker med genomförandeavtal men någon granskning av dess 
innehåll görs inte i studien. Studien visar också att den vanligaste plantypen är den 
som i huvudsak berör en exploatör och en kommun eller enbart en kommun (82 %). 

Gränsdragningen mellan redovisning av en genomförandeåtgärd och redovisning av 
dess konsekvenser går i vissa fall hand i hand och är inte alltid lätt att hålla isär. 
Tyngdpunkten i denna studie ligger dock på redovisning av konsekvenserna. 
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4.2 Studiens genomförandefrågor 
För att få svar på om konsekvenserna av genomförandefrågorna redovisas i 
planbeskrivningen och därmed uppfyller kravet i PBL användes nedanstående frågor. 
Resultatet för respektive fråga visualiseras med hjälp av ett cirkeldiagram där den 
procentuella andelen för de olika svarsalternativen/kategorierna anges. Dessutom 
anges omfattningen av fastighetsvis konsekvensredovisning för respektive fråga. 

Organisatoriska frågor: 

Fråga 1: Redovisas innebörden av huvudmannaskap för allmän plats? 

Fråga 2: Redovisas innebörden av genomförandetid? 

Fråga 3: Redovisas vem som ansvarar för att söka lantmäteriförrättning? 

Fråga 4: Redovisas konsekvensen av villkorade bygglov?  

Tekniska frågor: 

Fråga 5: Redovisas om ytterligare undersökningar kan komma att krävas för att få 
bygglov? 

Fråga 6: Redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska anläggningar? 

Fråga 7: Redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska anläggningar som ska 
ingå i en gemensamhetsanläggning? 

Ekonomiska frågor: 

Fråga 8: Redovisas kostnad för VA-anslutning? 

Fråga 9: Redovisas uttag av gatukostnader för att ordna allmän plats? 

Fråga 10: Redovisas kostnader för planavgift? 

Fråga 11: Redovisas konsekvensen av bestämmelsen ”q”? 

Fråga 12: Redovisas vem som bekostar utbyggnad av tekniska anläggningar? 

Fråga 13: Redovisas kostnader för att delta i en gemensamhetsanläggning? 

Fråga 14: Redovisas vem som bekostar lantmäteriförrättning? 

Fråga 15: Redovisas ersättning för avstående eller upplåtelse av mark? 

Fastighetsrättsliga frågor: 

Fråga 16: Redovisas marköverföring? 

Fråga 17: Redovisas hur befintliga servitut, nyttjanderätter eller ledningsrätter 
påverkas? 

Fråga 18: Redovisas deltagande i en gemensamhetsanläggning? 

Fråga 19: Redovisas konsekvenser av fastighetsindelningsbestämmelser? 
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4.2.1 Redovisas innebörden av huvudmannaskap för allmän plats? 
Med huvudman avses den som ansvarar för drift, underhåll och i vissa fall anläggande 
av allmän plats. Det finns två typer av huvudmannaskap, kommunalt eller enskilt. 
Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen bär ansvaret och att drift och 
underhåll finansieras via kommunalskatten. Anläggandet kan finansieras antingen via 
kommunalskatten, exploatör eller med uttag av gatukostnadsavgifter från berörda 
fastigheter. Enskilt huvudmannaskap innebär att en gemensamhetsanläggning bildas 
där de berörda fastigheterna blir delägare. Vanligtvis sker förvaltningen av en 
samfällighetsförening där berörda fastigheter är medlemmar. Drift och underhåll 
finansieras då via uttag av avgifter från medlemmarna. Anläggandet kan finansieras 
antingen via överlämnande av färdigbyggd anläggning från kommun eller exploatör 
eller via uttag av avgifter från delägarna i gemensamhetsanläggningen. Enskilt 
huvudmannaskap får enbart användas när det finns särskilda skäl. En kombination av 
kommunalt och enskilt huvudmannaskap, kan förekomma där exempelvis den ena 
parten ansvarar för naturmark och den andra parten för gator. Detta kallas för delat 
huvudmannaskap. Vad en huvudman är och hur detta påverkar en fastighetsägare bör 
redovisas på ett sätt som är tydligt även för den som inte har kunskap inom området. 
Ett bra exempel anges i planen ”Norr om Vistavägen” i Huddinge: 

”Huddinge kommun ska vara huvudman för allmänna platser (gatu- park- och 
naturmark) och ansvarar därmed för drift och underhåll. Huddinge kommun är 
ansvarig för att gatorna och andra allmänna anläggningar inom detaljplanen byggs ut 
till kommunal standard.” 86 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart:  
Detaljplaner som saknar allmän plats. 
Redovisas inte:  
Detaljplaner som saknar en redovisning av vad ett huvudmannaskap innebär. Val av 
huvudman kan dock vara angivet även i dessa planer. 
Redovisas:  
Här hamnar detaljplaner som redovisar av vad ett huvudmannaskap innebär.  
 
Diagram 4.1 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.1 Redovisning av innebörden av huvudmannaskap för allmän plats 
 

Ingen plan har fastighetsvis redovisning i frågan, samtliga är summariska. 

86 Detaljplan, Norr om Vistavägen 

23% 

33% 

44% 
Ej applicerbart
Redovisas inte
Redovisas
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4.2.2 Redovisas innebörden av genomförandetid? 
Genomförandetiden kan vara mellan 5 – 15 år och ska sättas så att det finns en rimlig 
möjlighet att genomföra planen. Under genomförandetiden har fastighetsägarna 
garanterad byggrätt i enlighet med detaljplanen Om planen upphävs under denna tid 
är fastighetsägarna berättigade till ersättning för förlorad byggrätt. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla som tidigare men den får 
ersättas, upphävas eller ändras utan att kompensation utgår. En informativ 
beskrivning av vad genomförandetid är återfinns i detaljplan ”Norr om Vistavägen” i 
Huddinge: 

”Under genomförandetiden ger detaljplanen garanterade byggrätter, det vill säga 
fastighetsägarna kan utgå från att planen ska realiseras och kan anpassa sin egen 
planering efter det. (...) Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla 
och ge byggrätter som tidigare tills kommunen ändrar eller upphäver planen. Under 
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan att rättigheter som 
uppkommit genom planen beaktas, till exempel genom att fastighetsägare ersätts för 
eventuell förlorad byggrätt. Däremot får detaljplanen ersättas, ändras eller upphävas 
efter genomförandetidens utgång utan att rättigheter som uppkommit genom 
detaljplanen behöver beaktas.” 87 

 
Bedömningskategorier:  
Redovisas inte: 
Detaljplaner som saknar en redovisning av vad en genomförandetid innebär. En 
genomförandetid på 5-15 år kan dock vara angiven även i dessa planer. 
Redovisas: 
Detaljplaner som har en redovisning av vad en genomförandetid innebär.  
 
Diagram 4.2 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.2 Redovisning av innebörden av genomförandetid 
 
Ingen plan har fastighetsvis redovisning i frågan, samtliga är summariska. 

  

87 Detaljplan, Norr om Vistavägen 

55% 
45% Redovisas inte

Redovisas
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4.2.3 Redovisas vem som ansvarar för att söka 

lantmäteriförrättning? 
En lantmäteriförrättning vid ett plangenomförande kan exempelvis gälla avstyckning, 
marköverföring, bildande av servitut eller bildande av gemensamhetsanläggning. 
Ansvarsfördelning är en viktig fråga när det gäller att genomföra ett projekt, oavsett 
vad det handlar om. I ett projekt är ofta många aktörer inblandade och om kunskap 
saknas kring vem som ska utföra en uppgift är risken stor att ingen utför uppgiften. 
Det bör därför tydligt framgå vem som är ansvarig för att ansöka om de 
lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra detaljplanen. Ett exempel från 
Huddinge, ”Detaljplan för kvarteret Fyrbåken”: 

”Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. 
Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, till exempel avstyckning, kan endast 
sökas av den fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, 
fastighetsreglering eller inrättande av gemensamhetsanläggning, kan sökas av någon av 
fastighetsägarna.” 88 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner som enligt planhandlingarna bedöms sakna behov av 
lantmäteriförrättning för planens genomförande.  
Redovisas inte: 
Detaljplaner som enligt planhandlingarna har behov av lantmäteriförrättning för 
planens genomförande, men en redovisning av vem som ansvarar för ansökan 
saknas. Det finns inte heller någon hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som inte redovisar vem som ansvarar för ansökan utan enbart har en 
generell eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Redovisas: 
Detaljplaner som har en redovisning av vem som ansvarar för att söka 
lantmäteriförrättning.  
 
Diagram 4.3 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.3 Redovisning av ansvar för att söka lantmäteriförrättning 
 
Ingen plan har fastighetsvis redovisning i frågan, samtliga är summariska. 

88 Detaljplan, kvarteret Fyrbåken 

5% 

28% 

24% 

43% 

Ej applicerbart

Redovisas inte

Hänvisning till avtal

Redovisas
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4.2.4 Redovisas konsekvensen av villkorade bygglov? 
Enligt PBL 4:14 § så kan ett bygglov (vid väsentlig ändring av markanvändningen) 
villkoras i en detaljplan med att en viss anläggning har kommit till stånd, att en viss 
byggnad rivits, flyttats eller ändrats, att en utfart ändrats eller att markens lämplighet 
för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller att en 
skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits på tomten. Ett sådant villkor ska anges på 
plankartan som en administrativ bestämmelse. Ett exempel från Lysekil, 
”Färgaregatans förskola del av Kronberget 1-182”: 

”Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har 
säkerställts genom bergrensning.” 89 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner som på plankartan saknar en administrativ bestämmelse om villkorade 
bygglov. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner som på plankartan har en administrativ bestämmelse om villkorade 
bygglov men en redovisning av konsekvensen saknas i planbeskrivningen. 
Redovisas: 
Detaljplaner som på plankartan har en administrativ bestämmelse om villkorade 
bygglov samt att en redovisning av konsekvensen finns i planbeskrivningen. 
 
Diagram 4.4 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.4 Redovisning av villkorade bygglov 
 

1 av 8 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 

  

89 Detaljplan, Färgaregatans förskola del av Kronberget 1-182 

83% 

7% 
10% 

Ej applicerbart

Redovisas inte

Redovisas
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4.2.5 Redovisas om ytterligare undersökningar kan komma att 

krävas för att få bygglov? 
Det förekommer att det i detaljplanen ställs krav på ytterligare tekniska 
undersökningar för att få bygglov. Det kan exempelvis vara geotekniska, arkeologiska, 
radon- eller markföroreningsundersökningar. Dessa krav ska inte sammanblandas 
med de villkorade bygglov som har lagligt stöd i plan- och bygglagen. Då handlar det 
om en åtgärd för att komma till rätta med en redan konstaterad brist. Krav på vidare 
utredningar saknar däremot lagligt stöd. Alla utredningar som behövs för att 
säkerställa att marken är lämplig för bebyggelse ska redan vara gjorda när detaljplanen 
antas. 90 I vissa fall förekommer krav på ytterligare undersökningar som en 
bestämmelse på plankartan och omnämns i planbeskrivningen medan det i andra fall 
enbart anges i planbeskrivningen. Eftersom kraven uppenbarligen förekommer är 
frågan medtagen. Exempel från Vara, ”Kv. Plåtslagaren”: 

”En detaljerad geoteknisk undersökning ska genomföras innan varje enskilt 
byggnadsprojekt och bekostas av exploatör. Detta bland annat för att 
sättningsförhållandena varierar inom planområdet.” 91 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där behov av ytterligare tekniska eller arkeologiska undersökningar 
varken omnämns i plankarta eller planbeskrivning. 
Redovisas: 
Detaljplaner där behov av ytterligare tekniska eller arkeologiska undersökningar 
anges. 
 
Diagram 4.5 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 
(Kategorin ”redovisas inte” blev tom och är därmed inte med). 

 
Diagram 4.5 Redovisning av om ytterligare undersökningar kan komma att krävas för att få bygglov 
 
Ingen plan har fastighetsvis redovisning i frågan, samtliga är summariska. 
  

90 Boverket, Planbestämmelser som saknar lagstöd 
91 Detaljplan, Kv. Plåtslagaren 

57% 
43% Ej applicerbart

Redovisas
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4.2.6 Redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska 

anläggningar? 
Det bör redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska anläggningar som till 
exempel gator, vatten- och avlopp (VA) eller el/tele på allmän plats respektive 
kvartersmark. Ett exempel från Trollhättan, ”Skoftebyn 4:1 m.fl.”: 

”Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Inom 
verksamhetsområdet ansvarar kommunen för anläggande, drift och underhåll av VA-
anläggningar utanför kvartersmark, samt i förekommande fall, inom särskilda 
ledningsområden (u-områden) på kvartersmark. För åtgärder inom kvartersmark för 
bostäder (anläggande, drift, underhåll) ansvarar respektive fastighetsägare.” 92 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där någon utbyggnad av tekniska anläggningar inte omnämns i 
planbeskrivningen. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner som har ett angivet behov av utbyggnad av tekniska anläggningar för 
planens genomförande, men en redovisning av vem som ansvarar för det saknas. Det 
finns inte heller någon hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som inte redovisar vem som ansvarar för utbyggnaden av tekniska 
anläggningar utan enbart har en generell eller direkt hänvisning till ett 
genomförandeavtal. 
Redovisas: 
Detaljplaner som har en redovisning av vem som ansvarar för att bygga ut tekniska 
anläggningar. 
 
Diagram 4.6 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.6 Redovisning av vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska anläggningar 
 
1 av 55 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska.  

92 Detaljplan, Skoftebyn 4:1 m.fl. 

4% 7% 

24% 
65% 

Ej applicerbart

Redovisas inte

Hänvisning till avtal

Redovisas
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4.2.7 Redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska 

anläggningar som ska ingå i en gemensamhetsanläggning? 
En teknisk anläggning, som till exempel gator eller vatten- och avlopp, som ska ingå i 
en gemensamhetsanläggning förvaltas vanligtvis av en samfällighetsförening där 
berörda fastigheter/fastighetsägare är medlemmar. En utbyggnad av tekniska 
anläggningar kan innebära antingen att en befintlig samfällighetsförening utökas eller 
att en ny bildas. Ansvaret för att bygga ut anläggningen bör klargöras i 
planbeskrivningen. Ansvaret för utbyggnaden kan falla på fastighetsägarna, 
exploatören eller på kommunen. Ett exempel från Österåker, ”Hults båtsmanstorp”: 

”En gemensamhetsanläggning upprättas för allmän plats. Ägarna av fastigheterna 
Husby 2:4 och Husby 2:5 ansvarar gemensamt för utbyggnaden av lokalgata, 
inklusive fartdämpande åtgärder vid korsningen med Husby backe samt anläggningar 
för VA-ledningar fram till anslutningspunkt vid Husbyvägen.” 93 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där någon utbyggnad av tekniska anläggningar som ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning inte omnämns i planbeskrivningen. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner som har ett angivet behov av utbyggnad av tekniska anläggningar som 
ska ingå i en gemensamhetsanläggning, men en redovisning av vem som ansvarar för 
det saknas. Det finns inte heller någon hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som inte redovisar vem som ansvarar för utbyggnaden av tekniska 
anläggningar som ska ingå i en gemensamhetsanläggning utan enbart har en generell 
eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Redovisas: 
Detaljplaner som har en redovisning av vem som ansvarar för att bygga ut tekniska 
anläggningar som ska ingå i en gemensamhetsanläggning. 
 
Diagram 4.7 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.7 Redovisning av vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska anläggningar ingående i en 
gemensamhetsanläggning 
 
2 av 14 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 

93 Detaljplan, Hults båtmanstorp m.fl. 

61% 

6% 

16% 

17% Ej applicerbart
Redovisas inte
Hänvisning till avtal
Redovisas
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4.2.8 Redovisas kostnad för VA-anslutning? 
Vatten- och avloppsanslutning kan innebära anslutning av dricksvatten, dagvatten och 
spillvatten. Av de insamlade detaljplanerna som ingår i studien är det ingen som har 
enskild dricksvatten- eller avloppslösning. Kommunal försörjning av VA kan 
konstateras vara näst intill en förutsättning för exploatering. Varje år beslutar 
respektive kommun om gällande VA-taxa. Den består av en anläggningsavgift som är 
en engångssumma och en brukningsavgift som tas ut löpande. Anläggningsavgiften är 
vanligen beroende på om dricksvatten, dagvatten och spillvatten ska anslutas, på 
fastighetens storlek och antal lägenheter. I bedömningskategorierna finns inte 
alternativet ”Ej applicerbart med” för denna fråga, på grund av att det är mycket svårt 
att avgöra när detta alternativ kan tillämpas. I vissa detaljplaner kan genomförandet 
innebära att enbart dagvattenhanteringen påverkas, i andra planer kan en om- eller 
tillbyggnad innebära ett utökat utnyttjande av en redan befintlig anslutning. Beroende 
på hur kommunerna har utformat sitt taxesystem finns ibland möjligheter att ta ut en 
tilläggsavgift i form av en engångssumma. Ett exempel från Tyresö, ”Brobäcken”: 

”För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt 
kommunens vid varje tillfälle gällande VA-taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift 
(engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift). Anläggningsavgiftens storlek 
beror bl.a. på fastighetens storlek, antal lägenheter och om fastigheten ansluts till 
vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. För närvarande varierar anläggningsavgiften 
enligt nu gällande VA-taxa till mellan 250 000 och 300 000 kronor för fastigheter 
med storlek från 2 000 kvm och uppåt. I detta område kommer få fastigheter att 
kunna ansluta dagvatten. Utan dagvattenanslutning varierar avgiften mellan 231 000 
och 264 000 kronor. Därutöver får fastigheter med tryckavloppssystem en reduktion 
med ca 10 000 kronor.” 94 

 
Bedömningskategorier:  
Redovisas inte: 
Detaljplaner som saknar redovisning av kostnad för VA-anslutning. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som saknar redovisning av kostnad för VA-anslutning, enbart har en 
generell eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal finns. 
Redovisas med några få ord eller meningar: 
Detaljplaner som med några få ord eller meningar redovisar kostnaden för VA-
anslutning, vidare hänvisning till avtal kan också förekomma. 
Redovisas med hänvisning till gällande taxa eller principer: 
Detaljplaner som hänvisar till kommunens gällande taxa för beräkning av 
anslutningsavgiften. 
Redovisas med ungefärliga siffror: 
Detaljplaner som anger en ungefärlig siffra på kostnaden. Kan vara att ett pris för en 
viss typ av fastighet anges, med vidare hänvisning till kommunens gällande taxa.  

94 Detaljplan, Brobäcken 
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Diagram 4.8 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.8 Redovisning av kostnad för VA-anslutning 
 
Ingen plan har fastighetsvis redovisning i frågan, samtliga är summariska. 

 
 

4.2.9 Redovisas uttag av gatukostnader för att ordna allmän plats? 
Enligt plan- och bygglagen 6:24–27 §§ har kommunen rätt att finansiera allmänna 
platser inom en detaljplan genom att ta ut avgifter, i form av ett engångsbelopp, från 
fastighetsägarna. Så kallade gatukostnader kan exempelvis finansiera gator, parker, 
lekplatser och naturområden. Uttag av gatukostnader ska enligt plan- och bygglagen 
föregås av en gatukostnadsutredning med samråd och granskning av förslaget. Det är 
vanligt att frågan istället hanteras i ett genomförandeavtal. I de fall en direkt 
hänvisning sker att gatukostnaderna regleras i avtal hamnar dess planer i kategorin 
”hänvisning till avtal”. Exempel från Tyresö, ”Brobäcken”: 

”Gatukostnad för ombyggnad till gator av vägarna i området har beräknats och 
fördelats på alla fastigheter som bedöms ha nytta av gatorna. En redovisning av 
beräkningen och fördelningen av kostnaderna görs i ett särskilt dokument kallat 
gatukostnadsutredning. Gatukostnaden för en befintlig villafastighet beräknas bli ca 
189 400 kronor. För mer information om kommande gatukostnad se vidare i 
gatukostnadsutredningen. Fastighetsägare kan erhålla ett tioårigt kommunalt lån för 
finansiering av gatukostnader och anläggningsavgift för vatten och avlopp om godtagbar 
säkerhet kan ställas. Beträffande gatukostnaden kan nuvarande ägare få anstånd med 
betalningen till dess fastigheten byter ägare, bygglov beviljas eller avstyckning sker samt 
att godtagbar pantbrevssäkerhet kan erhållas. Läs vidare i gatukostnads-
utredningen.”95 

  

95 Detaljplan, Brobäcken 

23% 

39% 
8% 

27% 
3% Redovisas inte

Hänvisning till avtal

Redovisas med några få ord eller meningar

Redovisas med hänvisning till gällande taxa eller principer
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Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där ordet ”gatukostnad” inte används. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som, angående gatukostnader, har en uttrycklig hänvisning till ett 
genomförandeavtal. 
Redovisas med hänvisning till gatukostnadsutredning: 
Detaljplaner som hänvisar till gatukostnadsutredningen. 
Redovisas med ungefärliga siffror: 
Detaljplaner som anger en ungefärlig siffra på kostnaden med vidare hänvisning till 
gatukostnadsutredningen. 
 
Diagram 4.9 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.9 Redovisning av uttag av gatukostnader för allmän plats 
 
1 av 6 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 
 
 

4.2.10 Redovisas kostnader för planavgift? 
Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för att täcka kostnaden för att upprätta en 
detaljplan.96 En avgift får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den 
typen av handläggning och ska grundas på en beslutat taxa.97 Det finns två olika sätt 
att ta ut planavgiften, antingen betalar exploatören avgiften enligt ett avtal som 
upprättas i samband med att planarbetet startas eller så tas avgiften ut i samband med 
att fastighetsägarna inom planen söker bygglov och därmed tillgodogör sig nyttan av 
planen. Det kan handla om relativt stora belopp och det är därför väsentligt att 
informera berörda fastighetsägare om vad som gäller. Ett exempel från Lysekil, 
”Färgaregatans förskola del av Kronberget 1-182”: ”Vid bygglovsprövning kommer 
planavgifter och bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa.” 98 
  

96 Plan- och bygglagen (2010:900) 12:9 § 
97 Plan- och bygglagen (2010:900) 12:10 § 
98 Detaljplan, Färgaregatans förskola del av Kronberget 1-182 
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Redovisas med ungefärliga siffror
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Bedömningskategorier:  
Redovisas inte: 
Detaljplaner som saknar redovisning av uttag av planavgift. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som saknar redovisning av uttag av planavgift, enbart en generell eller 
direkt hänvisning till ett genomförandeavtal finns. 
Redovisas med några få ord eller meningar: 
Detaljplaner som med några få ord eller meningar redovisar uttag av planavgift, 
vidare hänvisning till avtal kan också förekomma. 
Redovisas med hänvisning till gällande taxa eller principer: 
Detaljplaner där det framgår vem som betalar samt hänvisar till kommunens gällande 
taxa för beräkning av planavgift. 
Redovisas med ungefärliga siffror: 
Detaljplaner som anger en ungefärlig siffra på kostnaden. Kan vara att ett pris för en 
viss typ av bygglov anges, med vidare hänvisning till kommunens gällande taxa.  
 
Diagram 4.10 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.10 Redovisning av kostnader för planavgift 
 
1 av 27 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 
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4.2.11 Redovisas konsekvensen av planbestämmelsen ”q”? 
I en detaljplan får kommunen bestämma att en byggnad inte får förvanskas eller 
rivas.99 En bestämmelse om bevarande eller rivningsförbud anges med ”q” i 
plankartan. Nämnda restriktioner kvalificerar sig som en planskada och kan under 
vissa förutsättningar ge rätt till ersättning. Exempel från Trollhättan, ”Skoftebyn”: 

”Pågående/föreslagen markanvändning bedöms inte försvåras genom införande av q- 
och k-beteckningarna. De är därför inte ersättningsgrundande.” 100 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där ”q” inte finns angivet på plankartan. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner där ”q” finns angivet på plankartan men redovisning av innebörden 
saknas i planbeskrivningen.  
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner där ”q” finns angivet på plankartan och att planbeskrivningen har en 
generell eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Redovisas: 
Detaljplaner där ”q” finns angivet på plankartan samt en redovisning av dess 
innebörd i planbeskrivningen. 
 
Diagram 4.11 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.11 Redovisning av konsekvenser av planbestämmelsen ”q” 
 
1 av 2 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 
  

99 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:16 § 
100 Detaljplan, Skoftebyn 4:1 m.fl. 
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4.2.12 Redovisas vem som bekostar utbyggnad av tekniska 

anläggningar? 
Utbyggnad av tekniska anläggningar, som t.ex. gator och VA-anläggningar, kan 
finansieras antingen av en exploatör, kommun eller av fastighetsägare enskilt eller i 
förening. Vem som bekostar och hur mycket det kostar att bygga anläggningar bör 
klargöras i planbeskrivningen. Ett exempel från Göteborg, ”Nya Munkebäck”: 

”Fastighetsnämnden får kostnader för att bygga ut allmän plats – huvudgata, gågata, 
gårdsgata, torg och park inom planområdet. Kostnaderna bedöms uppgå till ca 13 
miljoner kronor.” 101 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där någon utbyggnad av tekniska anläggningar inte omnämns i 
planbeskrivningen. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner som saknar redovisning av vem som bekostar utbyggnad av tekniska 
anläggningar. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som saknar redovisning av vem som bekostar utbyggnad av tekniska 
anläggningar, enbart en generell eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal 
finns. 
Redovisas med några få ord eller meningar: 
Detaljplaner som med några få ord eller meningar redovisar vem som bekostar 
utbyggnad av tekniska anläggningar, vidare hänvisning till avtal kan också 
förekomma. 
Redovisas med ungefärliga siffror: 
Detaljplaner som anger vem som bekostar samt en ungefärlig siffra på kostnaden.  
 
Diagram 4.12 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.12 Redovisning av vem som bekostar utbyggnad av tekniska anläggningar 
 
1 av 46 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 

101 Detaljplan, Nya Munkebäck 
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4.2.13 Redovisas kostnader för att delta i en gemensamhets-

anläggning? 
En gemensamhetsanläggning innebär en samverkan mellan flera fastigheter för att 
lösa ett behov av exempelvis vägar, parkeringar, lekplatser, avlopp, dricksvatten eller 
dagvattenhantering. Förvaltning av en gemensamhetsanläggning kan ske i två former, 
antingen via delägarförvaltning eller via föreningsförvaltning. När antalet berörda 
fastigheter överstiger ett fåtal så lämpar sig förvaltning via en samfällighetsförening 
bäst. Oavsett form av förvaltning så är det de fastigheter som är delägare i 
gemensamhetsanläggningen som står för finansieringen. Löpande kostnader för en 
gemensamhetsanläggning kan exempelvis vara räntekostnader, drifts- eller 
underhållskostnader. I samband med större investeringar kan ett ökat utgiftsuttag från 
de deltagande fastigheterna vara nödvändigt. Storleken på kostnaden för att ingå i en 
gemensamhetsanläggning kan variera stort beroende på vad anläggningen omfattar 
och antal fastigheter som är med och delar på kostnaderna. Det är viktigt att 
fastighetsägarna får veta kostnaden för att delta i en gemensamhetsanläggning, 
eftersom det kan handla om tusentals kronor per år. Det finns ofta ingen möjlighet 
för fastighetsägaren att själv välja om deltagandet. I en anläggningsförrättning kan 
lantmäteriet tvångsansluta fastigheter som anses ha ett väsentligt behov av att ha del i 
anläggningen. Hur stor andel varje fastighet ska ha i anläggningen bestäms under 
förrättningen enligt två olika principer för utförande respektive drift. För utförande 
bestäms andelen i förhållande till nyttan och för driften bestäms andelen i förhållande 
till beräknad användning. Ett exempel från Österåker, ”Hults båtsmanstorp m.fl.”: 

”Kostnaderna för skötsel av vägen inom området fördelas mellan för vägen bildad 
samfällighetsförenings medlemmar i proportion till den nytta dessa har av den.” 102 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där någon gemensamhetsanläggning inte omnämns i planbeskrivningen. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner där en gemensamhetsanläggning omnämns i planbeskrivningen men en 
redovisning av den årliga kostnaden för att delta saknas. Det finns inte heller någon 
hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som inte redovisar kostnaden för att delta i en gemensamhetsanläggning, 
enbart en generell eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal finns.  
Redovisas: 
Detaljplaner som har en redovisning av principer eller ungefärliga kostnader för att 
delta i en gemensamhetsanläggning. 
 
  

102 Detaljplan, Hults båtmanstorp m.fl. 
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Diagram 4.13 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.13 Redovisning av kostnader för att delta i en gemensamhetsanläggning 
 
Ingen plan har fastighetsvis redovisning i frågan. 
 
 

4.2.14 Redovisas vem som bekostar lantmäteriförrättning? 
En lantmäteriförrättning vid ett plangenomförande kan exempelvis gälla avstyckning, 
marköverföring, bildande av servitut eller bildande av gemensamhetsanläggning. Vem 
som bekostar en lantmäteriförrättning kan klargöras i en överenskommelse mellan 
sakägarna. Saknas överenskommelse så tas ett beslut om kostnadsfördelningen av 
lantmätaren i samband med att förrättningen avslutas.103 Till förrättningskostnader 
hänförs taxeavgift, ersättning till sakkunnig och syssloman.104 Vid redovisning av vem 
som bekostar fastighetsbildningen kan det vara lämpligt att informera om att 
kostnaden utgår ifrån lantmäteriets taxa och beror på nedlagd tid. Eventuellt kan även 
en ungefärlig kostnad för den typen av ärende anges. Ett exempel från Upplands-
Väsby, ”Tegelbruket, område norr om korpkulla”: 

”Kostnad för Lantmäteriets åtgärder debiteras efter taxa. Fastighetsägaren betalar 
fastighetsbildningskostnaden för att bilda fastigheter eller gemensamhetsanläggningar 
enligt detaljplan.” 105 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner som enligt planhandlingarna bedöms sakna behov av lantmäteri-
förrättning för planens genomförande. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner som enligt planhandlingarna har behov av lantmäteriförrättning för 
planens genomförande, men en redovisning av vem som bekostar den saknas. Det 
finns inte heller någon hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som saknar redovisning av vem som bekostar lantmäteriförrättningen, 
enbart en generell eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal finns. 

103 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:33 § 
104 Plan- och bygglagen (2010:900) 2:6 § 
105 Detaljplan, Tegelbruket, område norr om korpkulla 
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Redovisas inte
Hänvisning till avtal
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Redovisas med några få ord eller meningar: 
Detaljplaner som med några få ord eller meningar redovisar vem som bekostar 
lantmäteriförrättningen, vidare hänvisning till avtal kan också förekomma. 
Redovisas med hänvisning till gällande taxa eller principer: 
Detaljplaner som redovisar vem som bekostar fastighetsbildningen samt hänvisar till 
lantmäteriet för kostnadens storlek. 
 
Diagram 4.14 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.14 Redovisning av vem som bekostar lantmäteriförrättning 
 

Ingen plan har fastighetsvis redovisning i frågan, samtliga är summariska. 

 
 

4.2.15 Redovisas ersättning för avstående eller upplåtelse av mark? 
Överföring av mark eller upplåtelse för ett servitut, gemensamhetsanläggning eller 
ledningsrätt sker vanligtvis utifrån en överenskommelse mellan berörda parter. Om 
ingen överenskommelse kommer till stånd finns det enligt lagstiftningen, i vissa fall, 
möjligheter till tvångsvis markåtkomst. Likaså kan ersättningen grundas på en 
överenskommelse. I annat fall beräknas den utifrån gällande lagstiftning och 
rättspraxis. Ersättningsprinciperna har beskrivits tydligt i en planbeskrivning från 
Tyresö, ”Nyfors”: 

”När Tyresö kommun förvärvar (inlöser) allmän platsmark betalar kommunen ut 
ersättning dels för marken och dels för tomtanläggningar, t.ex. träd, buskar och staket. 
Ersättningen utgår ifrån expropriationslagens bestämmelser och ska motsvara den 
minskning i marknadsvärdet som fastigheten utsätts för pga. intrånget. Dessutom ska ett 
påslag om 25 % på ersättningsnivån göras för att kompensera att markförvärvet inte görs 
under samma villkor som en frivillig överlåtelse på öppna marknaden. När enskild 
fastighetsägare köper till kvartersmark för att fastigheten ska stämma överens med 
detaljplanen ska ersättning betalas till säljaren. Ersättningen ska beräknas utefter en s.k. 
vinstdelningsprincip, vilket betyder att köparen ska ersätta säljaren med del av den vinst 
som fastighetsregleringen medför.” 106  

 

106 Detaljplan, Nyfors 
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Redovisas med hänvisning till gällande taxa eller principer
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Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner som enligt planhandlingarna bedöms sakna behov av avstående eller 
upplåtelse av mark för planens genomförande. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner som enligt planhandlingarna har behov av avstående eller upplåtelse av 
mark för planens genomförande, men en redovisning av ersättningen saknas. Det 
finns inte heller någon hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som saknar redovisning av ersättning för avstående eller upplåtelse av 
mark, enbart en generell eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal finns. 
Redovisas med några få ord eller meningar: 
Detaljplaner som med några få ord eller meningar redovisar ersättningen för 
avstående eller upplåtelse av mark, vidare hänvisning till avtal kan också förekomma. 
Redovisas med hänvisning till gällande principer: 
Detaljplaner som redovisar ersättning för avstående eller upplåtelse av mark genom 
att hänvisa till beräkningsprinciper. 
 
Diagram 4.15 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.15 Redovisning av ersättning för avstående eller upplåtelse av mark 
 
2 av 15 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 
  

19% 

17% 46% 

13% 5% Ej applicerbart

Redovisas inte

Hänvisning till avtal

Redovisas med några få ord eller meningar

Redovisas med hänvisning till gällande principer
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4.2.16 Redovisas marköverföring? 
Överföring av mark sker vanligtvis utifrån en överenskommelse mellan berörda 
parter. Om ingen överenskommelse kommer till stånd finns det enligt lagstiftningen, i 
vissa fall, möjligheter till tvångsvis markåtkomst. Ofta handlar marköverföringar om 
att anpassa fastigheternas utbredning till detaljplanens indelning i kvartersmark och 
allmänplatsmark. Ett exempel från planen för ”Rydet 1-4 m.fl. Bostäder vid skolan” i 
Härryda: 

”Inlösen av allmänplatsmark 
Mark som i planen redovisas som allmän platsmark (lokalgata, natur) har 
kommunen 
rättighet/skyldighet att förvärva. De fastigheter/samfälligheter som ska avstå 
allmän platsmark är följande: 
Fastighet Areal i kvm ca 
Hällingsjö 1:4 10 
Hällingsjö 1:7 90 
Hällingsjö 1:9 1750 
Hällingsjö 1:15 50 
Hällingsjö 1:17 220 
Hällingsjö 1:33 1660 
Hällingsjö 1:61 10 
Hällingsjö 4:1 70 
Rydet 1:3 5 
Rydet 1:4 290 
Samfällighet 1770 
Exakt areal fastställs vid lantmäteriförrättningen.” 107 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner som enligt planhandlingarna bedöms sakna behov av marköverföring 
för planens genomförande. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner som enligt planhandlingarna har behov av marköverföring för planens 
genomförande, men redovisning saknas. Det finns inte heller någon hänvisning till 
ett genomförandeavtal. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som saknar redovisning, enbart en generell eller direkt hänvisning till ett 
genomförandeavtal finns. 
Redovisas med några få ord eller meningar: 
Detaljplaner som med några få ord eller meningar redovisar överföring av mark, 
vidare hänvisning till avtal kan också förekomma. 
  

107 Detaljplan, Rydet 1-4 m.fl. Bostäder vid skolan 
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Redovisas utförligt: 
Detaljplaner som har en utförlig redovisning av vilka fastigheter och hur mycket 
mark som berörs av överföring. 
 

Diagram 4.16 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.16 Redovisning av marköverföring 
 

22 av 47 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 
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4.2.17 Redovisas hur befintliga servitut, nyttjanderätter eller 

ledningsrätter påverkas? 
Vid genomförande av en detaljplan kan befintliga servitut, nyttjanderätter eller 
ledningsrätter påverkas på olika sätt. Exempelvis kan behovet upphöra och därmed 
även rättigheten eller så kan en rättighet behöva lokaliseras om till en ny plats. Hur det 
tänkta genomförandet påverkar rättigheten bör redovisas i planbeskrivningen. Ett 
exempel från Tyresö, ”Nyfors”: 

”Rundmar 1:8 och 1:9 nyttjar i nuläget en gemensam infartsväg över Rundmar 1:6. 
För vägen finns en befintlig gemensamhetsanläggning bildad, Rundmar ga:1, förrättad 
år 1935. Genom att vägen angränsar mot kommunens fastighetskluster blir 
gemensamhetsanläggningen sannolikt föremål för omprövning, där kretsen av 
deltagande fastigheter kan komma att utökas.” 108 
 

Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där genomförandet enligt planhandlingarna bedöms sakna påverkan på 
befintliga rättigheter. 
Redovisas med några få ord eller meningar: 
Detaljplaner som med några få ord eller meningar redovisar påverkan på befintliga 
rättigheter, vidare hänvisning till avtal kan också förekomma. 
Redovisas utförligt: 
Detaljplaner som har en utförlig redovisning av påverkan på befintliga rättigheter. 
 
Diagram 4.17 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.17 Redovisning av hur servitut, nyttjanderätter eller ledningsrätter påverkas 
 
9 av 58 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 
  

108 Detaljplan, Nyfors 

31% 
58% 

11% 
Ej applicerbart
Redovisas med några få ord eller meningar
Redovisas utförligt
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4.2.18 Redovisas deltagande i en gemensamhetsanläggning? 
Det finns ofta ingen möjlighet för fastighetsägaren att själv välja om deltagande i en 
gemensamhetsanläggning. I en anläggningsförrättning kan lantmäteriet tvångsansluta 
fastigheter som anses ha ett väsentligt behov av att ha del i anläggningen. Hur stor 
andel varje fastighet ska ha i anläggningen bestäms under förrättningen enligt två olika 
principer för utförande respektive drift. För utförande bestäms andelen i förhållande 
till nyttan och för driften bestäms andelen i förhållande till beräknad användning. Ett 
exempel från Tyresö, ”Nyfors”: 

”De fastigheter som idag har sådana gemensamma infarter är Rundmar 1;2, 1:12, 
1:30 och 1:32. Dessa infartsvägar föreslås användas gemensamt även i framtiden och 
är markerade med ett g i plankartan. Gemensamhetsanläggningar föreslås bildas för 
att säkerställa en hållbar utfartsrätt för berörda fastigheter.” 109 

 
Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där genomförandet enligt planhandlingarna bedöms sakna 
gemensamhetsanläggning. 
Redovisas inte: 
Detaljplaner där genomförandet enligt planhandlingarna har gemensamhets-
anläggning, men en redovisning av deltagande fastigheter saknas i planbeskrivningen. 
Det finns inte heller någon hänvisning till ett genomförandeavtal. 
Hänvisning till avtal: 
Detaljplaner som har gemensamhetsanläggning men saknar redovisning om 
deltagande, enbart en generell eller direkt hänvisning till ett genomförandeavtal finns. 
Redovisas med några få ord eller meningar: 
Detaljplaner som med några få ord eller meningar redovisar deltagande i 
gemensamhetsanläggning, vidare hänvisning till avtal kan också förekomma. 
Redovisas utförligt: 
Detaljplaner som utförligt redovisar deltagande i gemensamhetsanläggning. 
 
Diagram 4.18 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.18 Redovisning av deltagande i en gemensamhetsanläggning 
 

5 av 28 planer med redovisning har fastighetsvis redovisning i frågan, övriga är 
summariska. 

109 Detaljplan, Nyfors 
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30% 
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Redovisas med några få ord eller meningar
Redovisas utförligt
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4.2.19 Redovisas konsekvenser av fastighetsindelnings-

bestämmelser? 
Detaljplanen kan reglera hur ett område ska vara indelat i fastigheter, de servitut och 
ledningsrätter som ska bildas eller ändras, de gemensamhetsanläggningar som ska 
bildas samt vilka fastigheter som ska delta.110 Fastighetsindelningsbestämmelser är ett 
starkt verktyg eftersom de blir bindande vid kommande lantmäteriförrättningar och 
gör inga alternativa lösningar möjliga. Under detaljplanens genomförandetid behöver 
ingen ny villkorsprövning göras av lantmäteriet eftersom prövningen redan är gjord 
vid planens upprättande. Fastighetsindelningen ger enskilda rätt att lösa mark av andra 
fastighetsägare även om de inte är överens.111 Om ett markområde som enligt 
detaljplanen ska vara en enda fastighet men vid genomförandetidens utgång består av 
flera fastigheter, får kommunen (om den är huvudman för allmän plats) lösa marken 
så att indelningen stämmer med planen.112 För att få en fastighetsägare att följa en 
detaljplan kan kommunen ställa krav på att fastigheten måste överensstämma med 
planen för att bevilja bygglov. Fastighetsindelningsbestämmelser används för att 
säkerställa ett genomförande. Ett exempel från Tyresö, ”Nyfors”: 

”Inom detaljplaneområdet kommer fastighetsindelningsbestämmelser att införlivas, 
vilka syftar till att säkra planens genomförande. Bestämmelserna redovisas särskilt på 
plankartan. De fastigheter som berörs av fastighetsindelningsbestämmelser redovisas 
nedan.” 113 

Bedömningskategorier:  
Ej applicerbart: 
Detaljplaner där fastighetsindelningsbestämmelser inte förekommer. 
Redovisas: 
Detaljplaner där fastighetsindelningsbestämmelser förekommer samt att 
konsekvenserna redovisas. 
 
Diagram 4.19 visar hur kategorierna fördelar sig för de 84 bedömda planerna. 

 
Diagram 4.19 Redovisning av konsekvenser av fastighetsindelningsbestämmelser 
 

2 planer med redovisning i frågan, båda fastighetsvis. 

  

110 Plan- och bygglagen (2010:900) 4:18 § 
111 Julstad (2011) s.74 
112 Plan- och bygglagen (2010:900) 6:14 § 
113 Detaljplan, Nyfors 
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4.3 Resultatanalys 
84 detaljplaner från Västra Götalands och Stockholms läns kommuner ingår i studien 
vilket ger en bild av hur konsekvensredovisning vid detaljplanering ser ut i dagsläget. I 
likhet med tidigare utförda studier om genomförandefrågor (se kapitel 3.8) visar även 
denna studie att brister förekommer och att behov av förbättringar finns. 

Resultatet visar att det förekommer en stor variation på omfattningen av 
konsekvensredovisning i planbeskrivningen. Även typen av planer har en stor 
variation med allt ifrån exempelvis nybyggnation av flerbostadshus, villor, lokaler för 
verksamheter, handel eller kontor till parkeringshus, industrimark, camping eller 
tennisbanor. Ytterligare en faktor som varierar är hur många fastigheter och 
fastighetsägare som är berörda av detaljplanen. I de planer där genomförandeavtal 
förekommer sker ofta en hänvisning till avtalet beträffande genomförandefrågor och 
dess konsekvenser. Ibland redovisas huvuddragen i avtalen men långt ifrån alltid. 
Behovet av redovisning bör vara störst i de fall som berör enskilda fastighetsägare 
som inte är vana vid detaljplanering och dess genomförandefrågor. Dessutom kan det 
finnas behov av att redovisa det tänkta genomförandet och dess konsekvenser för 
andra parter som på något sätt berörs av detaljplanen, exempelvis närboende, 
lantmäteriet och beslutsfattare inom kommunen. 

Studien innefattar inte en bedömning av vilket behov av redovisning som finns i de 
olika situationerna utan i de fall frågan är bedömd som applicerbar och varken 
redovisning eller hänvisning till avtal förekommer så är det bedömt som en klar brist. 
Utgångspunkten är att huvuddragen i avtalet bör redovisas så planer med enbart en 
hänvisning till ett genomförandeavtal bedöms vara bristfälliga. Detta resonemang 
stöds dels av PBL-kommittén från år 2005114 och av det nya lagförslag115 som säger att 
huvuddragen i ett exploateringsavtal ska redovisas. Därav följer att planer som saknar 
någon grad av redovisning kvalificerar sig som bristfälliga i denna studie. 

Nedan följer en analys av resultatet för varje fråga med fokus på andelen brister i 
planbeskrivningarna: 

 

Organisatoriska frågor: 

Fråga 1: Redovisas innebörden av huvudmannaskap för allmän plats? 

Resultatet visar att totalt 28 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart 
applicerbar på 65 av planerna, vilket innebär att 43 % av dessa är bristfälliga. I nästan 
alla planer redovisas vem som är huvudman men innebörden av det förklaras inte 
alltid. 

 

114 PBL-kommittén (2005), s.539 
115 Regeringens proposition (2013/14:126), s.16 
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Fråga 2: Redovisas innebörden av genomförandetid? 

Frågan är applicerbar på samtliga planer. Resultatet visar att 46 av 84 planer är 
bristfälliga, vilket motsvarar 55 %. I nästan alla planer redovisas hur lång 
genomförandetiden är men innebörden av det förklaras inte alltid. 

 

Fråga 3: Redovisas vem som ansvarar för att söka lantmäteriförrättning? 

Resultatet visar att totalt 44 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart 
applicerbar på 80 av planerna, vilket innebär att 55 % av dessa är bristfälliga. 

 

Fråga 4: Redovisas konsekvensen av villkorade bygglov? 

Resultatet visar att 6 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar på 
14 av planerna, vilket innebär att 43 % av dessa är bristfälliga. 

 

Tekniska frågor: 

Fråga 5: Redovisas om ytterligare undersökningar kan komma att krävas för att få bygglov? 

Frågan är applicerbar på 36 av 84 planer. Resultatet visar att redovisning sker i 
samtliga fall där frågan är applicerbar. Alltså är 0 % av planerna bristfälliga 

 

Fråga 6: Redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska anläggningar? 

Resultatet visar att 26 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar 
på 81 av planerna, vilket innebär att 32 % av dessa är bristfälliga. 

 

Fråga 7: Redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska anläggningar som ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning? 

Resultatet visar att 19 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar 
på 33 av planerna, vilket innebär att 58 % av dessa är bristfälliga. 

 
Ekonomiska frågor: 

Fråga 8: Redovisas kostnad för VA-anslutning? 

Frågan är applicerbar på samtliga planer. Resultatet visar att 52 av 84 planer är 
bristfälliga, vilket motsvarar 62 %. 
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Fråga 9: Redovisas uttag av gatukostnader för att ordna allmän plats? 

Resultatet visar att 8 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar på 
12 av planerna, vilket innebär att 67 % av dessa är bristfälliga. I endast 4 fall 
förkommer gatukostnader enligt PBL, vilka har en vidare hänvisning till en tillgänglig 
gatukostnadsutredning. Ingen av dessa är därför bedömd som bristfällig. 

 

Fråga 10: Redovisas kostnader för planavgift? 

Frågan är applicerbar på samtliga planer. Resultatet visar att 57 av 84 planer är 
bristfälliga, vilket motsvarar 68 %. 

 

Fråga 11: Redovisas konsekvensen av bestämmelsen ”q”? 

Resultatet visar att 9 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar på 
11 av planerna, vilket innebär att 82 % av dessa är bristfälliga. 

 

Fråga 12: Redovisas vem som bekostar utbyggnad av tekniska anläggningar? 

Resultatet visar att 35 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar 
på 81 av planerna, vilket innebär att 43 % av dessa är bristfälliga. 

 

Fråga 13: Redovisas kostnader för att delta i en gemensamhetsanläggning? 

Resultatet visar att 34 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar 
på 35 av planerna, vilket innebär att 97 % av dessa är bristfälliga. 

 

Fråga 14: Redovisas vem som bekostar lantmäteriförrättning? 

Resultatet visar att 35 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar 
på 80 av planerna, vilket innebär att 44 % av dessa är bristfälliga. 

 

Fråga 15: Redovisas ersättning för avstående eller upplåtelse av mark? 

Resultatet visar att 53 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar 
på 68 av planerna, vilket innebär att 78 % av dessa är bristfälliga. 

 

Fastighetsrättsliga frågor: 

Fråga 16: Redovisas marköverföring? 

Resultatet visar att 18 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar 
på 65 av planerna, vilket innebär att 28 % av dessa är bristfälliga. 
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Fråga 17: Redovisas hur befintliga servitut, nyttjanderätter eller ledningsrätter påverkas? 

Frågan är applicerbar på 58 av 84 planer. Resultatet visar att redovisning sker i 
samtliga fall där frågan är applicerbar. Alltså är 0 % av planerna bristfälliga. 

 

Fråga 18: Redovisas deltagande i en gemensamhetsanläggning? 

Resultatet visar att 8 av 84 planer är bristfälliga. Dock var frågan enbart applicerbar på 
36 av planerna, vilket innebär att 22 % av dessa är bristfälliga. 

 

Fråga 19: Redovisas konsekvenser av fastighetsindelningsbestämmelser? 

Frågan är applicerbar på 2 av 84 planer. Resultatet visar att redovisning sker i samtliga 
fall där frågan är applicerbar. Alltså är 0 % av planerna bristfälliga. 

 

Ett genomsnittligt värde på hur vanligt det är med bristfällig konsekvensredovisning (i 
de applicerbara fallen) i respektive huvudgrupp ger följande resultat: 

 Organisatoriska frågor: 49 % 
 Tekniska frågor: 30 % 
 Ekonomiska frågor: 68 % 
 Fastighetsrättsliga frågor: 13 % 

 

Det totala antalet brister per plan varierar och fördelar sig enligt följande: 

Antal brister per plan Antal planer 
0 1 

1 – 5 42 
6 – 10 38 
> 10 3 

 

I de planer som har konsekvensredovisning är den genomsnittliga förekomsten av 
fastighetsvis redovisning följande: 

 Organisatoriska frågor: 3 % 
 Tekniska frågor: 5 % 
 Ekonomiska frågor: 11 % 
 Fastighetsrättsliga frågor: 45 % 

 

Med ovanstående resultat är det tveksamt om ett flertal av detaljplanerna uppfyller 
lagens krav på redovisning och skulle klara en prövning i domstol. 
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5 Diskussion 
Studien har innefattat en granskning av 84 detaljplaner från 40 olika kommuner vilket 
inneburit att vi har läst planbeskrivningar med stor bredd vad det gäller utformning 
och innehåll. Syftet med studien är att få svar på i vilken omfattning 
konsekvensredovisning av genomförandefrågor förekommer och om kraven i nu 
gällande PBL kan anses vara uppfyllda. Vi ville undersöka om den förstärkning av 
genomförandefrågorna som tillkom vid införandet av 2011 års PBL, att även 
konsekvenserna av genomförandeåtgärderna skall redovisas, har fått genomslag vid 
framtagandet av detaljplaner. Huvudfrågan i studien är om konsekvensredovisningen 
kan anses vara tillräcklig i omfattning och tydlighet för att uppfylla kraven enligt PBL. 
För att söka svar på frågan undersöktes omfattningen av redovisningen med avseende 
på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor samt om 
redovisningen sker summariskt eller fastighetsvis. Vi utgick ifrån vad som anges i 
lagtexten och gjorde en närmare tolkning av dess innebörd och tänkta tillämpning 
med hjälp av förarbeten. Exempelvis kunde vi i utläsa ur förarbetena att frågor som 
huvudmannaskap, fastighetsbildning, deltagande i gemensamhetsanläggningar, 
ersättningar, kostnader med mera i princip bör redovisas fastighetsvis. 

Vår ursprungliga tanke var att begränsa studien till Västra Götalands län där vi hittade 
33 planer som hamnade inom våra urvalskriterier. Vid insamlingen av planer ansåg vi 
att underlaget blev för litet och studien utökades därför till att gälla även Stockholms 
län och ytterligare 51 planer införlivades i studien. Detta tillförde studien en ökad 
bredd av material att bedöma, vilket får anses öka studiens representativitet. Att vi 
valde till just Stockholms län beror på att det är en tillväxtregion där bostadsbristen är 
ett stort problem och behovet av byggnation är stor. Ytterligare ett skäl till valet var 
att få en större geografisk spridning. 

Samhällsplanering för byggande är i allra högsta grad ett område där begreppet 
hållbarhet väger tungt. Redan i plan- och bygglagens första paragraf står omnämnt att 
bestämmelserna syftar till en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna. I begreppet 
ingår de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Att en 
detaljplan blir genomförbar och inte överklagas påverkar tidsperspektivet vid all 
byggnation och planens utformning blir därmed av stor betydelse. Detaljplaner som 
syftar till att förtäta fritidshusområden är särskilt problematiska med tanke på antal 
berörda fastighetsägare. För att undvika överklaganden och öka genomförbarheten av 
en sådan plan är tydlighet och redovisning av genomförandets konsekvenser viktig för 
varje fastighetsägare. När projekt som syftar till förtätning av samhället inte kan 
genomföras eller försenas på grund på grund av överklaganden kan det få 
konsekvenser som till exempel att oexploaterad mark i ytterområden bebyggs istället. 
Konsekvenserna av detta kan i sin tur bli att infrastrukturen måste byggas ut och 
antalet transporter ökar vilket har en negativ påverkan på miljön. Vi anser att projekt 
som har ett stort allmänt intresse är viktiga att kunna genomföra trots enskilda 
motståndare. En snabb planprocess påverkar samhällsutveckling både positivt och 
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negativt. Positivt är att en enklare planprocess leder till att fler detaljplaner blir 
framtagna och därmed ökar byggandet i samhället. Det negativa med en snabbare 
planprocess är att viktiga frågor, ur berördas synvinkel, riskerar att inte beaktas i 
tillräcklig utsträckning. 

I 1987 års PBL var genomförandefrågorna i en egen handling men är numera 
integrerade i planbeskrivningen och de har i regel tilldelats ett eget avsnitt placerat i 
slutet av dokumentet. Omfånget på detta avsnitt varierar stort vilket kan bero på flera 
olika faktorer som till exempel planens omfattning, antal berörda fastighetsägare, 
planens ändamål eller om ett exploateringsavtal ligger till grund för planens 
framtagande. Att frågorna skulle komma med tidigare i planprocessen och få en högre 
prioritet genom att vara integrerade i planbeskrivningen är tveksamt. Tvärtom kan det 
till och med vara tydligare med en särskild genomförandebeskrivning. Om 
genomförandefrågorna med sina konsekvenser var redovisade i ett eget dokument 
anser vi att de skulle få ett större fokus och samtidigt skulle det vara lättare för en 
lekman att förstå konsekvenserna av planens genomförande.  

I vår studie har vi sett detaljplaner med stor spridning med avseende på typ och 
omfattning och kan konstatera att behovet av konsekvensredovisning ser olika ut 
beroende på situation. Ett större behov av redovisning förekommer när flera enskilda 
fastighetsägare är berörda som dessutom inte är initiativtagare till förändringen. 
Däremot kan en lägre grad av redovisning vara motiverad när en exploatör är 
initiativtagare till en detaljplan, som inte påverkar enskilda. Även om det hade varit 
intressant så ligger det inte inom denna studies ramar att särskilt bedöma hur 
redovisningen skett i de olika situationerna. 

I studien har vi valt att inte ange hur resultatet ser ut i enskilda kommuner utan enbart 
som en helhet. Vår reflektion är att det förekommer en stor variation på 
redovisningen av genomförandefrågorna mellan olika kommuner. Däremot kan vi 
notera att inom samma kommun är planbeskrivningarna oftast utformade på samma 
sätt med en likvärdig nivå på redovisningen. 

En av våra frågeställningar var om fastighetsvis konsekvensredovisning förekommer 
och svaret på den frågan är att det endast sker i en mycket begränsad omfattning. I 
början av studien var vår tanke att lägga huvudfokus på den fastighetsvisa 
redovisningen, men under granskningen av planerna insåg vi att merparten var av 
typen kommun eller exploatör med få berörda fastigheter. Vi valde då att istället 
fokusera på konsekvensredovisningen i sig. I vissa situationer och för vissa frågor 
anser vi att en fastighetsvis redovisning kan vara onödig. Exempelvis i situationer med 
detaljplaner som berör enstaka fastigheter med en exploatör som initiativtagare eller i 
frågor som är av övergripande karaktär som huvudmannaskap och genomförandetid. 
Däremot är det viktigt med fastighetsvis konsekvensredovisning i situationer med 
detaljplaner som berör flera enskilda fastigheter och vid frågor som handlar om 
exempelvis markavstående, deltagande i gemensamhetsanläggning och ekonomiska 
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frågor. Vi anser att huvudsaken är att redovisningen är tydlig inte att den är 
fastighetsvis. 

Att ange ett genomsnittligt resultat med avseende på bristfällig redovisning för 
respektive huvudgrupp (organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga) 
riskerar att bli lite missvisande eftersom karaktären på de ingående frågorna samt 
antalet frågor i respektive huvudgrupp kan ha olika stor påverkan på det 
genomsnittliga värdet. Vi har ändå valt att visa genomsnittliga värden på detta sätt för 
att ge en fingervisning över hur resultatet fördelar sig inom grupperna. Vi anser dock 
att man kan förvänta sig en konsekvensredovisning av samtliga frågor som ingår i 
studien oavsett vilken huvudgrupp de sorteras in i. Däremot inser vi att de olika 
frågorna har olika inbördes tyngd och anser att de ekonomiska frågorna är av störst 
betydelse för en fastighetsägare. 

Att ändra ett invant mönster att ta fram detaljplaner görs inte i en handvändning. 
Utbildningsmaterialet ”Ny PBL-på rätt sätt” visar flera bra exempel på hur en 
fastighetsvis redovisning av konsekvenserna kan se ut och vikten av att de finns med. 
Utifrån det resultat vi har fått fram i vår studie verkar det finnas ytterligare behov av 
riktlinjer för hur konsekvenserna av genomförandefrågorna kan utformas i 
planbeskrivningen. Intressant med den ändring av plan- och bygglagen som är 
föreslagen inför år 2015 är lantmäteriets förtydligade roll att verka för att 
genomförandefrågorna och dess konsekvenser för fastighetsägarna och andra berörda 
redovisas. Det kan bli än viktigare med en tydlig redovisning i och med att enkelt 
planförfarande föreslås bli standardförfarande vilket leder till att möjligheterna att 
inkomma med synpunkter blir mer begränsade. Kanske får vi en möjlighet att vara 
med och bidra till en tydligare redovisning i vår framtida yrkesroll som lantmätare. 
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6 Slutsats 
Tanken om medborgarnas rätt till insyn och möjligheter till påverkan i 
samhällsplaneringen bygger på en öppen process med tillgång till tydlig och begriplig 
information som kan lämnas synpunkter på. Inte minst är det viktigt i de fall som 
berör enskilda fastighetsägare som inte är kunniga eller vana vid detaljplanering. Varje 
missförstånd som kan undvikas eller synpunkt som kan tillgodoses före ett antagande 
av en detaljplan leder till minskad risk för överklagande som i sin tur leder till minskad 
risk för förseningar eller till och med upphävande. För att kunna göra korrekta 
avvägningar mellan alternativa planlösningar och/eller alternativa sätt att genomföra 
en detaljplan krävs att de åtgärder som behövs för genomförandet tydligt redovisas. 
Dessutom behöver konsekvenserna av genomförandefrågorna redovisas. 

Redan med införandet av plan- och bygglagen år 1987 var ambitionen från 
lagstiftarnas sida att stärka genomförandefrågorna och dess redovisning. Det har dock 
visat sig svårt att få genomslag för genomförandefrågorna i praktiken. Ett antal 
undersökningar har resulterat i rapporter som pekar på återkommande brister i 
redovisningen av genomförandefrågorna (se kapitel 3.8). Den här studien, som 
fokuserar på redovisningen av konsekvenserna, stärker bilden av att 
genomförandefrågorna ges för liten uppmärksamhet. 

Resultatet visar att omfattningen av konsekvensredovisning är varierande för de olika 
frågorna. Sett till de fyra huvudgrupperna organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga frågor så har de fastighetsrättsliga frågorna lägst andel brister, 
därefter följer de tekniska, de organisatoriska och slutligen de ekonomiska frågorna 
som har störst andel brister. Noterbart är att de ekonomiska frågorna, som torde vara 
av störst intresse för fastighetsägarna, uppvisar de flesta bristerna. Fastighetsvis 
konsekvensredovisning förekommer, totalt sett, i mycket begränsad omfattning. Det 
är i egentligen bara i fastighetsrättsliga frågor som det förekommer mer frekvent. Med 
tanke på att studiens resultat påvisar relativt stora brister i konsekvensredovisningen 
är det i många fall tveksamt om lagens krav kan anses vara uppfyllda. 

Att nya plan- och bygglagen förtydligade behovet av konsekvensredovisning har enligt 
studien knappast lett till några drastiska förbättringar. En märkbar förändring är dock 
att genomförandefrågorna numera är integrerade i planbeskrivningen istället för en 
särskild handling.  

Trots omfattande utbildningsinsatser sedan införandet av nya PBL finns det mer att 
göra inom området. Studien visar att det finns behov av ytterligare riktlinjer, möjligtvis 
skulle en exempelsamling med hur en redovisning av de olika frågorna kan utformas i 
olika situationer. Med tanke på variationen av planer är det emellertid inte helt lätt att 
åstadkomma en heltäckande sådan. Däremot skulle en obligatorisk checklista, 
tillhörande planhandlingarna, kunna vara ett sätt att undvika omedvetna misstag. 
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6.1 Framtida studier 
Under arbetets gång har följande idéer till framtida studier uppkommit: 

 En uppföljande studie skulle kunna göras om ett antal år för att få svar på om 
de föreslagna ändringarna av PBL inför år 2015 får genomslag. Blev det någon 
skillnad i och med lantmäteriets förtydligade roll att verka för att 
genomförandefrågorna och dess konsekvenser för fastighetsägarna och andra 
berörda redovisas? 

 Ytterligare en studie med inriktning mot den föreslagna ändringen av plan- 
och bygglagen inför år 2015 skulle kunna göras. Den skulle handla om att 
undersöka vilken effekt enkelt planförfarande som standardförfarande fått på 
andelen överklagade planer. En jämförelse av antal överklaganden före och 
efter lagändringen skulle då kunna göras. Det kräver dock att den nya lagen 
varit i bruk under ett antal år för att få tillräckligt underlag. 

 Som underlag vid detaljplanering ska det bland annat finnas en 
fastighetsförteckning som anger vilka fastigheter, rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar som är berörda, samt vilka som är dess 
innehavare. Fastighetsförteckningen ska med andra ord ange de som anses 
vara sakägare i en detaljplan, vilka främst är fastigheter inom planområdet men 
även i varierande omfattning fastigheter utanför planområdet. I 
planbeskrivningarna verkar ofta endast en smal krets av sakägare omnämnas, 
vilka är de direkt berörda fastigheterna inom planområdet. Därmed är det 
endast de som får genomförandekonsekvenserna redovisade. En studie som 
skulle kunna göras är att samla in planbeskrivningar och 
fastighetsförteckningar och därefter jämföra hur stor del av sakägarkretsen i 
fastighetsförteckningen som får genomförandekonsekvenser redovisade i 
planbeskrivningen. 

 Eftersom behovet av konsekvensredovisning är störst i de fall som berör 
enskilda fastighetsägare skulle en studie som enbart fokuserar på detaljplaner i 
dessa fall vara av stort intresse. 
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