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Sammanfattning 

Sedan plan- och bygglagen infördes år 1987 har det varit möjligt att göra avsteg från 

huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap i detaljplaner och istället använda enskilt 

huvudmannaskap. Ett enskilt huvudmannaskap kräver att särskilda skäl föreligger och bör 

därför motiveras väl i planbeskrivningen eftersom fastighetsägarna får överta ansvaret för 

anläggning, drift och underhåll av de allmänna platserna. 

Syftet med arbetet är att kartlägga i vilken omfattning särskilda skäl angetts som grund för 

enskilt huvudmannaskap i detaljplaner och i förekommande fall analysera om de 

överensstämmer med vad som sagts i förarbeten och gällande rättspraxis. Arbetet ska även 

ge svar på hur väl planbeskrivningen redovisar vem som ansvarar för utbyggnad av 

allmänna platser och vem som ansvarar för att ansöka om gemensamhetsanläggning.  

För att söka svar på frågorna har en kombination av juridisk, kvantitativ och kvalitativ 

metod använts. Samtliga kommuners hemsidor har besökts och resulterat i ett material på 

173 stycken detaljplaner från 85 kommuner.  

Resultatet visar att variationen kring hur ett enskilt huvudmannaskap redovisas i planhand-

lingarna är stor och i många fall bristfällig.  

Följande andel av planerna saknar redovisning av respektive fråga: 

Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap: 48 % av planerna och 55 % av kommunerna 

Ansvar för utbyggnad av allmän plats väg: 35 % av planerna 

Ansvar för utbyggnad av allmän plats natur: 52 % av planerna 

Ansvar för ansökan om gemensamhetsanläggning: 46 % av planerna 

Studien visar även att kommuner med en befolkningsmängd på <30 000 invånare använder 

enskilt huvudmannaskap i större utsträckning är övriga. Arbetet visar också att kommuner 

med blocköverskridande politiskt styre är de som använder enskilt huvudmannaskap i 

störst utsträckning. Inget samband mellan en bra respektive dålig redovisning av särskilda 

skäl och hur redovisningen av genomförandefrågorna görs har påträffats. 

Sammanfattningsvis kan sägas att många av detaljplanerna inte uppfyller lagkraven i PBL, 

något som riskerar att göra det svårt för allmänheten att förstå vad planen kommer 

innebära. 
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Private responsibility for public areas  
– A study of the municipals accounting of special reasons 

Abstract 

Since the Planning and Building Act (ÄPBL) was imposed in year of 1987 it has been 

possible to make a deviation from the main rule about municipal mandate in local plans 

and instead exert private responsibility for public areas. To be able to use private 

responsibility for public areas special reasons are required and therefore needs to be well 

justified in the plan description since the property owners must assume the responsibility 

for construction, operation and maintenance of the public areas.  

The purpose with this study is to map in which extent special reasons has been stated as a 

reason for private responsibility for public areas in local plans and if so, analyze if these 

special reasons conform with what’s been said in preparatory work and present case law. 

The study will also answer how well the plan description show who’s responsible for the 

development of public areas to secure the administration of these. 

To seek the answers to these questions a combination of juridical, quantitative and 

qualitative methods have been used. All municipal websites have been reviewed and 

resulted in 173 local plans from 85 municipalities.  

The result of the study shows that the variety of how private responsibility for public area 

in local plan is represented is large and in many cases deficient.  

How many local plans that are missing accounting of respective questions are presented 

below: 

Special reasons for private responsibility for public areas: 48 % of the local plans and 55 % 

of the municipalities 

Responsibility for development of public areas, roads: 35 % of the local plans 

Responsibility for development of public areas, nature: 52 % of the local plans 

Responsibility for the application for a joint facility: 46 % of the local plans 

The study shows that municipalities with a population of <30 000 residents use private 

responsibility for public areas in greater extent than others. The study also shows that 
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municipalities with multi-party governance are the ones that practice private responsibility 

for public areas in a greater extent. No connection between a good and a bad accounting of 

special reasons and how the accounting of the implementation issues is made have been 

found. To sum up we can conclude that many of the local plans does not meet the legal 

requirements in PBL, this involves risks that it will be difficult for the public to understand 

the consequences of a local plan. 
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1 Inledning 

Sverige har en lång tradition av fysisk planering som syftar till att, genom reglering av 

mark och vatten, skapa och gestalta vårt framtida samhälle. Genom prövning i en 

öppen och demokratisk process ska samhällsplaneringen ge möjlighet till hållbara 

livsmiljöer sett ur både social, ekonomisk och ekologisk synvinkel.1 Allmänna och 

enskilda intressen ska vägas mot varandra vid prövning av olika samhällsnyttor och 

redovisas i de planeringsdokument som blir vägledande för framtida byggnationer.2 

1.1 Bakgrund 

Den moderna samhällplaneringen inleddes i samband med att en helt ny byggnadslag 

(BL) och byggnadsstadga (BS) trädde ikraft 1948. Syftet var att uppnå välbyggda 

samhällen och kunna reglera bebyggelse i större utsträckning än tidigare.3 

Kommunerna fick ansvaret för att upprätta översiktliga generalplaner som kunde 

fungera som styrinstrument vid kommande planering av mark- och vattenområden. 

”Detaljplaneringen” skulle precis som förut göras med hjälp av stads- och 

byggnadsplaner.4 

Allt eftersom städerna växte blev det under 70-talet uppenbart att byggnadslagen och 

byggnadsstadgan från 1948 började bli omoderna och de ersattes därför av plan- och 

bygglagen (ÄPBL) 1987. Generalplanen ersattes av en obligatorisk kommun-

övergripande översiktsplan och stads- och byggnadsplaner ersattes av detaljplaner. 

Kommunerna fick huvudansvaret för att planera användningen av mark- och 

vattenområden genom ett så kallat kommunalt planmonopol. Det kommunala plan-

monopolet innebär att varje kommun har en suverän rätt att bestämma var 

planläggning ska ske.5 Samhällsplaneringen styrs av politikerna och genomförs 

vanligen av varje kommuns egen planavdelning. Möjligheten finns att uppdra åt en 

annan aktör att upprätta detaljplanen, men oavsett vilket är kommunen alltid ansvarig 

för detaljplanen och dess antagande.6  

År 2011 gjordes revideringar i planlagstiftningen och en ny plan- och bygglag (PBL) 

trädde ikraft. Kraven på redovisning av detaljplanens konsekvenser ökade och den 

tidigare separata genomförandebeskrivningen kom att integreras i planbeskrivningen 

för att stärka genomförandefrågorna i planeringsprocessen.7 

En detaljplan sätter enbart ramarna för vilka möjligheter och begränsningar som finns 

inom ett specifikt område och innebär därmed inte att det som redovisas på 

plankartan och planbeskrivningen per automatik blir verklighet. För iordningställande 

                                                 
1 Boverket (140909) Så planeras Sverige 
2 PBL (2010:900) 2 kap. 1 § 
3 Kungliga byggnadsstyrelsens meddelande 1947:1, Grunddragen av den nya byggnadslagstiftningen s. 1 
4 Kungliga byggnadsstyrelsens meddelande 1947:1, Grunddragen av den nya byggnadslagstiftningen s. 10 
5 Nyström, Jan & Tonell, Lennart (2012) s. 61 
6 Boverket (140909) Så planeras Sverige 
7 Prop. 2009/10:170 s. 211 
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och utbyggnad på kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare. Vem som 

däremot ansvarar för de ytor som läggs ut som allmän plats måste bestämmas i varje 

detaljplan. 

Huvudregeln är, enligt PBL 4 kap. 7 §, att kommunen ska vara huvudman och ansvara 

för anläggning, drift och underhåll av allmänna platser. 8,9   Undantag från huvudregeln 

kan dock göras om det finns särskilda skäl. Huvudmannaskapet kan då läggas över på 

en annan huvudman i ett så kallat enskilt huvudmannaskap.10  

För fastighetsägarna, kommunen och allmänheten spelar valet mellan kommunalt och 

enskilt huvudmannaskap en stor roll då konsekvenserna blir helt olika beroende på 

vilket huvudmannaskap som väljs. Ett kommunalt huvudmannaskap innebär inga 

förpliktelser för fastighetsägarna medan ett enskilt huvudmannaskap däremot medför 

ansvar för både anläggning, drift och underhåll av de allmänna platserna, dvs. ansvar 

för hela plangenomförandet. 

1.2 Problembeskrivning 

Boverket uppmärksammar varje år ett antal ämnesområden som verkar oklara för 

kommunerna, dvs. sådana som Boverket fått många frågor kring. 2014 var ett av 

ämnesområdena huvudmannaskapsfrågor i detaljplan. Under ämnesområdet 

Huvudmannaskap innebär svårigheter beskriver Boverket att det verkar råda tveksamheter 

kring när kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap bör användas11. Boverket 

har även fått indikationer på att allt fler kommuner försöker komma runt de 

kostnader som ett kommunalt huvudmannaskap innebär, genom att istället tillämpa 

enskilt huvudmannaskap. Många gånger används därför enskilt huvudmannaskap trots 

att särskilda skäl saknas och i flera planer har kommuner låtit bli att planlägga 

allmänna markytor som allmän plats. Följaktligen har genomförandet av enskilt 

huvudmannaskap blivit problematiskt och många gånger får fastighetsägarna ett 

ansvar som egentligen borde vara kommunens.12 Oavsett vad som bestämts i 

detaljplanen kan lantmäterimyndigheten inte bilda gemensamhetsanläggning då 

väsentlighets- och båtnadsvillkoren i anläggningslagen (AL) inte är uppfyllda.13 

Enligt lag finns ingen reglering av när särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap anses 

föreligga, utan istället gäller de uttalanden som gjorts i förarbeten och rättspraxis.14 

Grunden för vad som kan sägas utgöra ”lagenliga” särskilda skäl har behandlats i 

regeringens proposition 1985/86:1. Här beskrivs att tanken bakom de olika 

huvudmannaskapen utgår från vad som tidigare tillämpats under byggnadslagen och 

byggnadsstadgans tid. Stadsplaner hade då kommunalt huvudmannaskap medan 

                                                 
8 Boverket (140923) Ordnande och underhåll av allmänna platser 
9 PBL (2010:900) 6 kap. 18 & 21 §§ 
10 PBL (2010:900) 4 kap. 7 §  
11 Boverkets spaningar 2014 (140925) Huvudmannaskap innebär svårigheter 
12 Boverkets spaningar 2014 (140925) Huvudmannaskap innebär svårigheter 
13 AL (1973:1149) 5 & 6 §§ 
14 Prop. 2009/10:170 s. 199 
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byggnadsplaner hade enskilt huvudmannaskap. Uttalandet har i förarbetena till 2011 

års PBL kompletterats med att även rättspraxis ska vara vägledande för i vilka fall ett 

enskilt huvudmannaskap är möjligt att använda.15 

Lagstiftningen reglerar inte heller ansvarsfördelningen vid enskilt huvudmannaskap 

och till vilken standard de planerade anläggningarna ska utföras.16,17 Ett enskilt 

huvudmannaskap bör därför motiveras väl i planbeskrivningen. Främst för att 

fastighetägarna ska förstå bakgrunden till och innebörden av beslutet, men också för 

att uppfylla kraven i PBL 4 kap. 32-33 §§.  

Lagstiftningen kring huvudmannaskap i detaljplaner har varit densamma sedan ÄPBL 

infördes 1987 men är, trots det, mer aktuell än någonsin. Med tanke på alla de frågor 

Boverket fått, är det av stort intresse att kartlägga hur väl särskilda skäl, ansvar för 

utbyggnad av allmänna platser och ansvar för ansökan om gemensamhetsanläggning 

redovisas i detaljplaner med enskilt huvudmannaskap.  

1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att kartlägga i vilken omfattning särskilda skäl angetts som grund 

för enskilt huvudmannaskap i detaljplaner och i förekommande fall analysera om de 

överensstämmer med PBL, förarbeten och gällande rättspraxis. Arbetet ska även ge 

svar på hur väl planbeskrivningen redovisar vem som ansvarar för utbyggnad av 

allmänna platser och vem som ska ansvara för att ansöka om gemensamhets-

anläggning. 

1.4 Frågeställningar 

Huvudfrågan är om detaljplanen och planbeskrivningen redovisar enskilt huvud-

mannaskap i tillräcklig omfattning och tydlighet för att uppfylla kraven i ÄPBL 

respektive PBL, förarbeten och gällande rättspraxis. 

Delfrågor: 

 Hur väl överensstämmer de särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap som 

anges av kommunerna med ÄPBL/PBL, förarbeten och rådande rättspraxis? 

 Hur redovisas följderna av det enskilda huvudmannaskapet i detaljplanens 

plan- och/genomförandebeskrivning, med avseende på ansvar för utbyggnad 

av allmänna platser (vägar och naturmark) och vem som ansvarar för ansökan 

om gemensamhetsanläggning? 

 Hur anges och motiveras valet av enskilt huvudmannaskap? 

Vid genomgången av kommunernas detaljplaner görs också en notering av politiskt 

styre och befolkningsmängd hos de kommuner som använder enskilt huvud-

mannaskap. I arbetet undersöks också om det finns något samband mellan när en 

                                                 
15 Prop. 2009/10:170 s. 199  
16 Boverket (140923) Att ordna och underhålla allmänna platser 
17 Holm Thomas, Kommittén Ny PBL – på rätt sätt (111024) Val av huvudmannaskap s. 9-10 



Enskilt huvudmannaskap för allmän plats – En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl 

 

 4 

redovisning av särskilda skäl görs och då redovisning av ansvar för genomförande av 

allmänna platser görs. 

1.5 Avgränsningar 

Studien omfattar detaljplaner som funnits på de 290 kommunernas hemsidor under 

perioden 30 mars till 19 april 2015. De ska ha varit ute för granskning, ha antagits eller 

vunnit laga kraft under perioden 1 januari 2014 till 19 april 2015. Planerna måste 

innehålla allmän plats med enskilt huvudmannaskap för väg och/eller natur och i 

huvudsak genomföras för bostadsändamål. 

1.6 Tidigare examensarbeten 

2012 skrevs examensarbetet Detaljplan med enskilt huvudmannaskap – En granskning av 

planering och genomförande av Ivarsson, Sandahl och Ternevall. I arbetet undersöktes 

konsekvenserna av detaljplaneläggning med enskilt huvudmannaskap för allmänna 

platser. 15 slumpmässigt utvalda detaljplaner med enskilt huvudmannaskap från två 

kommuner i Västra Götaland granskades från planering till genomförande. För att 

kunna granska hela planeringsprocessen studerades detaljplanekartan, plan- 

och/genomförandebeskrivningen och tillhörande förrättningsakter. Därutöver 

genomfördes också en besiktning av de 15 aktuella områdena och en enkät-

undersökning i länets samtliga kommuner. Resultatet av granskningen visar att enskilt 

huvudmannaskap används i en större omfattning än vad lagen syftar till och att 

kommunernas intentioner, rörande utformningen av de allmänna platserna, i 

övervägande del uppnåtts. I flera fall upptäcktes dock att allmän plats – naturmark 

inte genomförts. Det konstaterades även att kommunerna reglerat utformningen av de 

allmänna platserna mer utförligt i plan- och/genomförandebeskrivningarna, till 

skillnad från planbestämmelserna i detaljplanekartan där utformningen knappt 

behandlats.18 

2012 skrevs examensarbetet Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – 

Planering kontra genomförande, av Berglund och Törnqvist.  I arbetet undersöktes ett 

antal allmänna platser med enskilt huvudmannaskap för att studera om de hade 

genomförts i överensstämmelse med kommunens avsikter i planhandlingarna. Totalt 

granskades elva detaljplaner från tre kommuner i Västra Götaland. Detaljplane-

handlingar och förrättningar som gjorts inom detaljplaneområdena granskades och en 

besiktning av områdena utfördes för att undersöka konsekvenserna av respektive 

detaljplan.  Som en del av studien gjordes också en enkätundersökning där man 

frågade samtliga lantmäterimyndigheter i Västra Götaland om deras granskande roll i 

detaljplanearbetet och samarbetet med kommunerna. Resultatet av granskningen visar 

att kommunernas avsikter i detaljplanen avseende utformning generellt sätt följs, men 

att avvikelser förekommer. Resultatet av enkätundersökningen visar att 

                                                 
18 Ivarsson Maja, Sandahl Rosalie & Ternevall Hanna (2012) 



Enskilt huvudmannaskap för allmän plats – En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl 

 

 5 

lantmäterimyndigheterna anser att det dåliga samarbetet med kommunera beror på 

bristande resurser. Enkäten visar också att lantmäterimyndigheterna har som 

utgångspunkt att följa detaljplanens bestämmelser gällande utformningen av de 

allmänna platserna. Resultatet visar även att lantmäterimyndigheten i ett flertal fall 

undviker att pröva väsentlighets- och båtnadsvillkoren i AL då en detaljplan ligger till 

grund för förrättningen.19 

2014 skrevs examensarbetet Konsekvensredovisning vid detaljplanering – En studie av planer 

enligt nya PBL, av Blom och Höglund. Arbetet syftar till att undersöka i vilken 

utsträckning genomförandefrågor redovisas i en detaljplans konsekvensbeskrivning. 

Redovisningens omfattning rörande organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga frågor granskades. Granskningen innefattade även en undersökning 

av, om redovisningen skedde summariskt eller fastighetsvis. Totalt undersöktes 84 

detaljplaner i granskningsskede i Västra Götalands län och Stockholms län. Resultatet 

av granskningen sammanfattades genom ett genomsnittligt värde på hur vanligt det är 

med en bristande konsekvensredovisning inom respektive grupp. Organisatoriska 

frågor var bristfälliga i 49 % av fallen, tekniska frågor i 30 %, ekonomiska frågor i 

68 % och fastighetsrättsliga frågor i 13 %. Resultatet av granskningen visar att en 

fastighetsvis konsekvensredovisning endast förekommer i begränsad omfattning och 

det är att anse som tveksamt om ett flertal av detaljplanerna uppfyller kraven i 2011 

års PBL.20  

2013 skrevs examensarbetet Huvudmannaskap för allmän plats – En studie av 

ansvarsfördelning med fokus på delat huvudmannaskap, av Thorstensson och Ödman. Syftet 

med studien var att undersöka om Sveriges kommuner börjat använda sig av 

möjligheten till delat huvudmannaskap som infördes i PBL 2011 och hur fördelningen 

mellan kommunalt, enskilt och delat huvudmannaskap för allmän plats såg ut. Studien 

omfattade totalt 1513 detaljplaner med allmän plats, varav 79 % hade kommunalt 

huvudmannaskap, 20 % enskilt huvudmannaskap och 1 %, dvs. 19 detaljplaner med 

delat huvudmannaskap. En intervju med planansvarig för respektive detaljplan med 

delat huvudmannaskap genomfördes. Resultatet visar att skälen till att kommunerna 

valt att använda delat huvudmannaskap varierade. Enligt författarna är det också 

troligt att det enskilda huvudmannaskapet inte enbart används i sådana områden där 

särskilda skäl föreligger. Istället görs valet av huvudmannaskap i avsikt att uppnå en 

ekonomisk vinning i området. Ingen av de elva detaljplaner som studerades 

redovisade särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap.21 

                                                 
19 Berglund, Emil & Törnqvist, Simon (2012) 
20 Blom, Roger & Höglund, Annika (2014) 
21 Thorstensson, Andreas & Ödman, John (2013) 
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2 Metod 

Följande avsnitt beskriver teorin bakom de använda metoderna och hur studien har 

genomförts, något som är viktig för den vetenskapliga trovärdigheten och studiens 

återupprepningsbarhet.  

2.1 Allmänt om metod 

Huvudsakligen finns två olika typer av metoder, kvalitativ och kvantitativ metod. De 

två olika metoderna kan användas var för sig, men också i kombination med varandra 

för att stärka det vetenskapliga resultatet.  

2.1.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden har sin grund i hermeneutiken – läran om texttolkning, och 

är vanlig inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Kvalitativa studier är ofta 

explorativa, dvs.  undersökande eller utforskande, och används med fördel när syftet 

med studien är att få en djupare förståelse för ett visst ämne eller en vald fråge-

ställning.22, 23 Typiska exempel på tillvägagångssätt med stöd i en kvalitativ metod är 

intervjuer, fallstudier och observationer.  

Den kvalitativa metoden kan också användas för att göra djupgående textanalyser, så 

kallade kvalitativa innehållsanalyser. Metoden kan jämföras med en intervju där svaren 

söks i en text istället för en person.24 

Kvalitativa studier har ofta hög intern validitet då slutsatserna stämmer väl på det 

enskilda djupstuderade fallet. Ofta brister det dock i den externa validiteten vilket gör 

att det kan vara svårt att generalisera resultatet i större utsträckning.25  

2.1.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa forskningsmetoden har sitt ursprung i den positivistiska grundsynen 

och används med fördel vid en deskriptiv studie, dvs. där målet är att beskriva eller 

kartlägga en viss fråga.26 Typiskt för kvantitativa metoder är att större datamängder 

samlas in och kategoriseras i syfte att få fram ett brett och mätbart resultat. Utifrån 

resultatet kan sedan slutsatser med olika grad av generaliserbarhet dras, beroende på 

materialets validitet. Den kvantitativa metodens största styrkor är just generaliser-

barheten och prövbarheten.27 Studien ska med enkelhet kunna upprepas och då 

förväntas leda till liknande slutsatser eller i jämförelse med tidigare studier visa att en 

förändring har skett. 

                                                 
22 Harboe, Thomas (2013) s. 35 
23 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) s. 63 
24 Esaiasson, Peter (2007) s. 244 
25 Esaiasson, Peter (2007) s. 175 
26 Harboe, Thomas (2013) s.34 
27 Harboe, Thomas (2013) s. 34-35 
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En kvantitativ innehållsanalys används med fördel när förekomsten av vissa 

förutbestämda kategorier ska studeras.28 Till skillnad från en kvalitativ innehållsanalys 

behöver det material som samlas in med en kvantitativ metod tolkas, innan det kan 

klassificeras in i en av de förutbestämda svarskategorierna. Det är därför viktigt att 

svarskategorierna är väl genomarbetade innan granskningen av det insamlade 

materialet påbörjas.29  

Det empiriska materialet sammanställs lämpligen i en databas som kan sorteras utifrån 

olika parametrar. På databasen kan ett antal tekniska krav ställas. Först och främst bör 

klassindelningen vara gjord så att den teoretiska indelningen fungerar i den praktiska 

undersökningen, dvs. komponenterna ska vara möjliga att operationalisera. 

Klassindelningen måste också vara gjord på enhetliga grunder, dvs. olika principer får 

inte slås samman så att risken finns att ett fall skulle kunna ingå i flera kategorier. 

Klasserna måste också vara ömsesidigt uteslutande och uttömmande. Alla möjliga 

utfall måste täckas in av någon klass. 30 

För att de resultat som fås och de slutsatser som dras utifrån en kvantitativ studie ska 

anses vara tillförlitliga, krävs att den har både hög reliabilitet, validitet och 

objektivitet.31 En hög reliabilitet innebär att studien kan återupprepas av någon annan 

än den som ursprungligen utfört den. För att öka reliabiliteten behöver studiens 

tillvägagångssätt vara väl dokumenterat med tydliga rutiner för det praktiska 

genomförandet. Reliabiliteten kan också ökas genom triangulering, dvs. genom att 

mäta samma variabler på flera olika sätt. 32  

Validiteten är ett mått på hur väl en studie ger svar på den forskningsfråga som ställts. 

Reabiliteten och validiteten hänger starkt ihop, en studie som är svår att upprepa (låg 

reliabilitet) kan inte heller ge ett bra svar på den ställda frågan (låg validitet). För att ha 

en hög validitet är det viktigt att studera ett material som är relevant och kan ge svar 

på den frågeställning som ställts.33 

Objektivitet handlar om att inte låta personliga värderingar påverka resultatet. De 

ställningstaganden som görs måste därför motiveras väl för att ge läsaren möjlighet att 

själv ta ställning till de val som gjorts i studien.34 När arbetet ska genomföras av flera 

personer används med fördel så kallad utvärderartriangulering. Insamlad data bedöms 

då av olika personer för att säkerställa en så likvärdig bedömning av materialet som 

möjligt.35  

                                                 
28 Esaiasson, Peter (2007) s. 223 
29 Esaiasson, Peter (2007) s. 224 
30 Esaiasson, Peter (2007) s. 156 
31 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) s. 60 
32 Eliasson Annika (2010) s. 14 
33 Esaiasson, Peter (2007) kap. 4 
34 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) s. 61 
35 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) s. 77 
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2.1.3 Juridisk metod 

Den juridiska metoden ska hantera både rättssystemets hierarkiska ordning och tolka 

rättkällorna i detsamma. Målet med metoden är att utifrån en frågeställning eller ett 

specifikt fall, söka gällande rätt för att komma fram till ett klargörande, om vad 

lagstiftningen innebär. Utgångspunkten är alltid de rättsregler som finns och därefter 

kan svaren sökas i de olika rättskällorna. 36 

Den juridiska metoden härstammar från hermeneutiken – läran om texttolkning men 

kan inte enbart säga utgöras av en hermeneutisk metod.37 Rättskällorna kan inte tolkas 

helt fritt utan varje jurist måste förhålla sig till det lagstadgade rättssystemet. Den 

hierarkiska ordningen måste följas, men genom att väga samman det som uttrycks i de 

olika rättskällor, gör juristen en egen tolkning och bedömning av vad som utgör 

grunderna för att tycka det ena eller andra i varje specifikt fall.  

Rättssystem kan se ut på många olika sätt och gör så i olika delar av världen. Vanligast 

är common law och civil law. Länder som tillämpar ”common law” har liten del av 

rättsreglerna detaljerat nedskrivna och utgår mestadels ifrån rättspraxis.38   

Svenska rättssystemet har en lång historia, ända tillbaka till 1250-talet, och räknas till 

”civil law”-systemet.  Typiskt för ”civil law” är att lagstiftningen är nedskriven på ett 

mer abstrakt och tolkningsbart sätt. Lagtexten är kortfattad och ger sällan de tydliga 

svar som behövs för att förstå dess innebörd. Svensk lagstiftning anses tillhöra ”den 

nordiska rättsfamiljen inom civil law”. En falang som kännetecknas av att förarbeten 

ges en större tyngd i tolkningsarbetet än vad de gör i ett traditionellt ”civil law”-

system.39 

Det svenska rättssystemets rättskällor brukar delas in i direkta källor så kallade 

primärkällor, och källor som tolkas i syfte att förstå primärkällorna så kallade 

sekundärkällor. Högst upp i det svenska rättsystemets hierarki står EU-rätten. EU-

rätten utgörs av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. 

Förordningarna gäller direkt i alla medlemsländer medan direktiven ska införlivas i 

varje lands egen lagstiftning i den mån de berör. Besluten gäller just det medlemsland 

de är riktade till medan rekommendationer och yttrande är endast vägledande för 

medlemsländerna.40 

Högst av de svenska rättskällorna står författningarna – lagar, förordningar och 

föreskrifter. Riksdagen stiftar grundlagar och lagar, regeringen utfärdar förordningar 

och myndigheter beslutar om föreskrifter. Att enbart göra en objektiv tolkning av 

författningarna och bygga sina argument på dem är svårt. De är ofta abstrakta och 

                                                 
36 Samuelsson, Joel & Melander, Jan (2003) s. 52 
37 Hartman, Jan (2004) s. 105 
38 Nilsson, Mattias (2011) s. 25 
39 Nilsson, Mattias (2011) s. 25 
40 Zetterström, Stefan (2012) kap. 4 
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tolkningsbara, och kräver en närmare förklaring för att kunna tillämpas.41 Genom att 

använda sig av en subjektiv lagtolkningsmetod kan kommentarer i förarbeten och 

rättspraxis vara till hjälp för att förstå hur lagtexten ska tillämpas i praktiken.42 

Domstolen saknar utredningsplikt och dömer endast utifrån parternas yrkanden. 

Rättspraxis utgörs huvudsakligen av de prejudicerande domar som avgjorts i Högsta 

domstolen (HD), Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och vissa specialdomstolar, 

men ibland är också domar från lägre instanser av vikt för bedömningen. Inom Svea 

hovrätt finns exempelvis en särskild domstol, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), 

som avgör mål i miljö-, fastighets-, bygg- och planärenden. MÖD:s avgöranden är 

starkt vägledande i hur lagstiftningen inom de här ämnesområdena ska tolkas. 

Prejudicerande domar är aldrig bindande men ger ofta en antydan om hur specifika 

lagrum och situationer ska tolkas.  

När det gäller tolkning av rättsfall är det många faktorer som spelar in när det gäller 

utgången av det aktuella målet. Det kan därför vara svårt att avgöra i hur stor 

utsträckning de uttalanden som gjorts i ett rättsfall kan generaliseras och överföras på 

liknande fall. Stefan Zetterström har i sin bok Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion 

tagit fram ett exempel på en grundläggande mall för tolkning av rättsfall.43  Han menar 

att det första steget bör vara att studera rättsfrågan för att se vad det aktuella fallet 

handlar om och vilka delar som kommer att behandlas i målet. Därefter bör parternas 

yrkanden studeras noggrant då domstolen saknar utredningsplikt och endast dömer 

utifrån parternas yrkanden. I nästa steg bör grunderna och de övriga 

omständigheterna kring fallet gås igenom då de i stor utsträckning avgörande för i 

vilken utsträckning fallet kan generaliseras. Parternas argumentation och eventuella 

inblandade myndigheters bevisföring har stor betydelse för det slutgiltiga avgörandet i 

målet.44 Efter redogörelserna för omständigheterna i fallet presenteras slutligen 

domskälen. Där bör man, enligt Zetterström, studera vilka faktorer domstolen har lagt 

störst vikt vid i avgörandet. Genom att jämföra dem med den aktuella frågan kan 

ledning sökas i hur lagstiftningen ska tolkas. Domskäl kan vara allt från mångtydiga 

och knapphändigt formulerade till utförligt skrivna med ett komplicerat språk. Det 

gör att det kan vara svårt att applicera uttalade domskäl från liknande rättsfall i det 

aktuella fallet.45 Sist meddelas domslutet tillsammans med ett uttalande om domen får 

överklagas eller inte, något som Zetterström menar är mest intressant för de 

inblandade för parterna. I slutet av domen kan också eventuella skiljaktiga meningar 

finnas. Sådana skapar en större osäkerhet för i vilken utsträckning målet faktiskt är 

prejudicerande. 

                                                 
41 Zetterström, Stefan (2012) s. 87-89 
42 Zetterström, Stefan (2012) s. 88 
43 Zetterström, Stefan (2012) s. 111-114 
44 Bernitz, Ulf (2012) s. 144 
45 Bernitz, Ulf (2012) s. 144 
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I den subjektiva lagtolkningsmetoden ingår också att använda förarbeten för att tolka 

författningarna. Propositionerna är viktigast då de beskriver lagförslaget och 

sammanfattar de utredningar som ligger till grund för lagen. Här finns också en 

beskrivning och viktiga uttalanden gjorda av departementschefen angående hur 

lagtexten ska tolkas i olika situationer.  Lagtolkningsmetoden är dock inte heltäckande. 

I somliga fall går det inte att finna några klara svar i vare sig förarbeten eller tidigare 

rättsfall. Då återstår att med hjälp av en teleologisk lagtolkningsmetod utgå från själva 

ändamålet med lagen och tolka den aktuella situationen utifrån det. Metoden är 

givetvis svårare men ofta nödvändig eftersom ingen situation är den andra lik. 46  

Vid tolkning av juridiska texter finns ett flertal principer och generella regler att 

förhålla sig till. Proportionalitets-47, objektivitets-48, legalitets-49 och likställighets-

principen50 är fyra principer som tillämpas inom det svenska rättsystemet för att 

domar inom den offentliga rätten ska få rimliga avgöranden. Till skillnad från 

civilrättens område kan parter i ett offentligrättsligt mål ha helt olika styrka. Det gör 

att ovanstående principer blir viktiga för att den enskilde ska ha chans att hävda sig 

mot det offentliga. 

När det gäller tolkning av författningar uppstår ibland problem när olika lagar säger 

emot varandra. För att undvika den svårigheten finns tre så kallade predecensregler 

som beskriver hur tolkning ska ske. Lex superior – att författning med högre rang 

generellt sett har företräde, lex specialis – att specialförfattning har företräde framför 

generell författning och lex posterior – att ny författning har företräde framför äldre.51 

Som komplement till de primära rättskällorna finns också ett antal sekundära källor 

vilka i många fall är intressanta att beakta. Doktrin, handelsbruk, sedvänja och 

partsbruk är exempel på sådana och bör i första hand användas som hjälp i syfte att 

förstå de primära källorna. Med andra ord kan rättspraxis och förarbeten sägas vara 

”auktoritativa” källor medan doktrinen är en ”icke auktoritativ”. 52 Sekundära källor är 

ofta intressanta när det gäller jämförelser mellan hur en lag var tänkt att tillämpas och 

hur den sedan fungerar i praktiken.  

 

2.2 Metodval för studien 

2.2.1 Induktion och deduktion 

I stort kan sägas att studien är en deduktiv undersökning då utgångspunkten finns i 

teorin. Som grund för arbetet finns förutsättningarna kring vad som är ”lagenliga” 

                                                 
46 Zetterström, Stefan (2012) s. 88 
47 PBL (2010:900) 2 kap. 1 § 
48 RF (1974:152) 1 kap. 9 §  
49 RF (1974:152) 1 kap. 1 och 9 § 
50 KL (1991:900) 2 kap. 2 § 
51 Samuelsson, Joel & Melander, Jan (2003) s. 161 
52 Samuelsson, Joel & Melander, Jan (2003) s. 160 
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respektive ”icke lagenliga” särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap uttalade i 

förarbeten och rättsfall. 

Eftersom syftet med studien är att ge svar på vilka särskilda skäl kommunerna 

använder, något det saknas tidigare forskning på, har själva processen och 

genomgången av detaljplanerna varit induktiv. Formuleringarna av de särskilda skälen 

varierar vilket innebar att ett slutgiltigt antal svarskategorier inte kunde fastställas 

förrän efter insamlingen och granskningen av detaljplanerna var gjord.  

Svarskategorierna till de frågeställningar som handlar om utbyggnad av allmänna 

platser och ansvar för ansökan om gemensamhetsanläggning har tagits fram genom 

ett deduktivt arbetssätt. Ett antal uttömmande svarskategorier ställdes därför upp 

innan genomgången av detaljplanerna. 

2.2.2 Val av metod för genomförandet 

För att uppnå syftet med studien och däribland kartlägga om kommunerna redovisar 

särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap i tillräcklig omfattning, har studien 

genomförts med en kombination av juridisk, kvantitativ och kvalitativ metod. 

Inledningsvis har en juridisk metod valts. Lagstiftning, förarbeten, rättsfall, lag-

kommentarer och flertalet böcker om detaljplanering har studerats för att få en 

juridisk grund till arbetet. Utifrån de här kunskaperna har en relevant frågemall kunnat 

ställas upp för att analysera planerna utifrån. Metoden bedöms vara den mest lämpade 

när det gäller att få grepp om vilka juridiska krav som ställs på en detaljplan. 

Studien har därefter huvudsakligen genomförts med en kvantitativ metod. Den 

kvantitativa metoden har valts för att studera så många detaljplaner som möjligt och få 

en bred bild av hur landets kommuner hanterar de frågor som arbetet syftar att ge 

svar på. För delar av studien har också en kvalitativ innehållsanalys använts då svaren 

på de frågor som ställts är av olika karaktär och redovisas på olika sätt i 

planhandlingarna.  

För att söka svar på frågan om vilka särskilda skäl som används har en kvalitativ 

innehållsanalys valts. Varje detaljplan har därmed studerats noggrant och allteftersom 

granskningen pågick påträffades nya särskilda skäl, vilka då lades till som ytterligare 

svarskategorier i frågemallen. De kvalitativa inslagen användes för att få en tydlig bild 

av vad kommunerna lägger tyngdpunkten på i motiveringen av de särskilda skälen. 

De övriga frågorna om ansvar för utbyggnad av allmänna platser och ansvar för 

ansökan om gemensamhetsanläggning ger inte upphov till samma bedömnings-

problem och har enbart undersökts med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Ett 

antal uttömmande svarskategorier togs då fram innan granskningen av detaljplanerna 

påbörjades.  

Slutligen redovisas samtliga fem frågor kvantitativt. Även de särskilda skälen redovisas 

i siffror, dvs. hur frekvent de olika skälen används. Genom att en kvalitativ granskning 
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av de särskilda skälen har gjorts, kan informationen också användas för en djupare 

analys av de skäl som kommunerna använder sig av. 

 

2.3 Urval 

De detaljplaner som ingår i studien är framtagna med stöd av 1987 eller 2011 års PBL 

och innehåller allmän plats med enskilt huvudmannaskap för vägar och/eller 

naturmark. För att studera sådana planer där det enskilda huvudmannaskapet påverkar 

enskilda fastighetsägare, gjordes valet att studera detaljplaner som huvudsakligen är 

upprättade för bostadsändamål. Planerna ska ha varit i granskningsskede, ha antagits 

eller vunnit laga kraft under perioden 1 januari 2014 till 19 april 2015. Detaljplaner i 

samrådsskede ingår inte i undersökningen då risken är stor att sådana skulle kunna 

ändras i väsentliga delar fram tills att de vinner laga kraft. I ett tidigt skede kan 

planunderlaget vara ofullständigt och ännu inte tillräckligt väl genomarbetat. 

Detaljplaner som antagits men därefter överklagats ingår inte i undersökningen 

eftersom ingen information angående varför planen blivit överklagad kunnat studeras. 

Detaljplanerna måste ha funnits tillgängliga på respektive kommuns hemsida under 

perioden 30 mars till 19 april 2015. Samtliga kommuner i Sverige har studerats för att 

få ett tillräckligt stort underlag. Målet var att granska detaljplaner från så många 

kommuner som möjligt för att ge en överblick över hur Sveriges kommuner redovisar 

enskilt huvudmannaskap och uppnå en hög representativitet. 

Granskningen av detaljplanerna har gjorts utifrån beskrivningen i respektive plan-

/genomförandebeskrivning och planbestämmelserna på plankarta. Detaljplaner med 

såväl enkelt som normalt planförfarande ingår i studien då reglerna för redovisning av 

de frågor som studerats är desamma oavsett förfarande.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

För att söka svar på studiens frågeställningar och få en bra grund till den frågemall 

som ligger till grund för granskningen av detaljplanerna inleddes arbetet med en 

genomgång av de rättskällor som behandlar enskilt huvudmannaskap. Lagtext, 

förarbeten, rättspraxis, en LMV-rapport, lagkommentarer och andra böcker som 

behandlar ämnet har som grund för arbetet sammanfattats i teoriavsnittet. 

Därefter preciserades delar av de frågeställningar som presenterades i kapitel 1.4 i 

följande fem frågor. Utifrån de fem frågorna har sedan innehållet i de 173 stycken 

detaljplanerna studerats: 

1. Redovisas vilket/vilka särskilda skäl som ligger till grund för enskilt 
huvudmannaskap?  

2. Redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av allmän plats – väg-/gång- och 
cykelväg?  
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3. Redovisas vem som ansvarar för utbyggnad av allmän plats – natur? 

4. Redovisas vem som ansvarar för ansökan om bildande av gemensamhets-
anläggning? 

5. Hur redovisas att detaljplanen har enskilt huvudmannaskap? 

Under studiens första tre veckor samlades detaljplaner från landets 290 samtliga 

kommuner in. Insamlingen resulterade i 173 stycken detaljplaner från 85 kommuner 

där fördelningen mellan planskedena är följande: 39 % i granskningsskede, 11 % är 

antagna och 50 % har vunnit laga kraft. 

I vilken omfattning de 290 kommunerna publicerar sina detaljplaner på respektive 

hemsida varierade. Sammanställningen visar att 54 % av kommunerna publicerar 

samtliga detaljplaner fr.o.m. 2014, 36 % publicerar endast aktuella detaljplaner medan 

10 % inte publicerar fullständiga detaljplaner på sin hemsida. Kommuner som 

redovisar sina detaljplaner på en webbkarta kontaktades via mail eller telefon för att få 

ut en lista och kunna hitta de planer som söktes för studien i webbkartan. 

För att sammanställa granskningen av de insamlade detaljplanerna skapades ett Excel-

dokument i Google drive för att båda författarna skulle kunna föra in material 

samtidigt under granskningen (se bilaga B). Vid uppbyggnaden av mallen skrevs de 

fem frågorna och svarskategorierna till dem in. Till första frågan skrevs de skäl som 

beskrivits i förarbeten respektive rättspraxis in och allteftersom utökades antalet 

svarkategorier när det under granskningen hittades nya formuleringar av särskilda skäl. 

De två frågorna kring utbyggnad av allmän plats fick fyra svarskategorier och frågan 

om vem som ansvarar för ansökan om gemensamhetsanläggning fick fem 

svarskategorier. Varje detaljplan fick en egen rad i dokumentet där den svarskategori 

som överensstämde med planen kryssades för.  

För att utföra granskningen har så kallad utvärderartriangulering använts. De 10 första 

planerna granskades gemensamt av båda författarna. Diskussioner fördes kring hur de 

särskilda skälen skulle tolkas och vad som skulle anses som ett angivet särskilt skäl. 

Även frågorna om ansvar för utbyggnad av allmän plats och ansökan om 

gemensamhetsanläggning diskuterades för att säkerställa en likvärdig bedömning av 

detaljplanerna och se till att svarskategorierna var tillämpbara. Arbetssättet ökar 

studiens validitet då det säkerställer att formuleringarna i planhandlingarna går att 

kategorisera in i de teoretisk uppställda svarskategorierna.  Även reabiliteten stärks då 

det går att återfinna hur bedömningarna gjorts och därmed upprepa arbetssättet.  

Detaljplanerna har därefter huvudsakligen granskats var för sig. För att säkerställa en 

likvärdig bedömning under hela arbetets gång har var tionde plan samt de planer 

någon av författarna varit osäker på granskats av båda. Arbetssättet bidrar till att 

stärka studiens objektivitet. När många av planerna granskats av studiens båda 

författare minskar risken för att någons personliga bedömning skulle påverka det 

slutliga resultatet.  



Enskilt huvudmannaskap för allmän plats – En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl 

 

 14 

Efter granskningen hade 54 olika skäl hittats, vissa mer frekvent använda än andra 

och många snarlika varandra. De särskilda skäl vars innebörd var densamma slogs 

samman till mer generella svarskategorier för att göra det insamlade materialet mer 

överskådligt. 54 olika särskilda skäl blev slutligen 27 svarskategorier, se bilaga A för att 

se samtliga skäl och vilka som slagits samman. 

De 27 skälen delades därefter in i ”lagenliga” respektive ”icke lagenliga skäl” utifrån 

vad författarna kunnat utläsa av förarbeten och rättspraxis. Det går inte att med 

säkerhet säga vilka särskilda skäl som är lagenliga respektive icke lagenliga utan ett 

domstolsavgörande i varje enskilt fall. Med ”lagenliga” menas därför i det här fallet att 

det, utifrån vad som uttalats i förarbeten och tidigare rättsfall, troligen skulle vara 

möjligt att använda enskilt huvudmannaskap. Med ”icke lagenliga” avses särskilda skäl 

som, med tanke på vad som sagts i förarbeten och tidigare rättsfall, troligen inte skulle 

godtas som särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap vid en överprövning. Vissa av 

de ”icke lagenliga” särskilda skälen kan dock tillsammans med andra omständigheter 

bidra till att det är möjligt att använda enskilt huvudmannaskap. 

Resultatet av frågan om vilka särskilda skäl som används presenteras på två olika sätt. 

Först redovisas hur frekvent de 27 svarskategorierna används i de 173 detaljplaner 

som studerats. Varje särskilt skäl räknas då flera gånger per kommun om det 

förekommer i flera detaljplaner från samma kommun. Därefter redovisas hur många 

olika kommuner som använder sig av varje särskilt skäl, dvs. varje särskilt skäl räknas 

bara en gång per kommun.  

Resultatet av den kvantitativa granskning som gjorts av de övriga fyra frågorna 

presenteras var för sig i resultatkapitlet. Med hjälp av cirkeldiagram visas hur frekvent 

använd respektive svarskategori är.  

Slutligen gjordes en notering av vilket politiskt styre och befolkningsmängd de 

kommuner som tillämpar enskilt huvudmannaskap har.  Valresultatet och SCB:s 

befolkningsstatistik från 2010 användes då de detaljplaner som studerats troligen varit 

under arbete 2010-2014. En granskning gjordes också av om det finns något samband 

mellan en bra respektive dålig redovisning av särskilda skäl och hur väl 

genomförandefrågorna redovisas. 

 

2.5 Metoddiskussion 

Fördelen med en kvantitativ metod är att ett stort antal planhandlingar har kunnat 

granskas för att slutligen ge en god bild av hur de studerade frågorna kring enskilt 

huvudmannaskap ser ut. För att söka svar på frågeställningar kring hur väl plan-

handlingar uppfyller de krav som ställs enligt PBL måste en juridisk metod i 

kombination med en kvantitativ anses vara den mest lämpade. Dessa i kombination 

med den kvalitativa textanalysen ger en ny överblick över hur väl kommunerna 

redovisar särskilda skäl. Nackdelen med metoden är att bakomliggande orsaker till det 
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resultat som fås fram genom den kvantitativa undersökningen kan vara svåra att hitta. 

För det krävs en större kvalitativ undersökning i form av exempelvis intervjuer. 

Den juridiska metoden som funnits med under hela arbetets gång fungerade väl. Det 

gick bra att hitta vad som uttalats i förarbeten och rättspraxis gällande särskilda skäl 

för enskilt huvudmannaskap. Svårare var däremot att tolka vad som är ett ”lagenligt” 

respektive ”icke lagenligt” särskilt skäl. I förarbeten står relativt tydligt vad som kan 

anses utgöra särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Rättsfallen är dock inte lika 

tydliga eftersom flera mindre omständigheter ibland är avgörande i den specifika 

situationen. För att kunna få fram relevanta svarskategorier och dela in dem i 

”lagenliga” och ”icke lagenliga” har endast det som sagts i förarbeten och de tydligt 

uttalade skälen i rättsfallen fått utgöra de svarskategorier som bedöms vara 

”lagenliga”. Eftersom en detaljplan kan innehålla både ”lagenliga” och ”icke lagenliga” 

särskilda skäl har ingen granskning av hur många detaljplaner som kan sägas vara 

”lagenliga” respektive ”icke lagenliga” gjorts. Varje skäl har istället granskats var för 

sig vilket innebär att varje detaljplan kan ha flera angivna skäl. Då varje skäl har 

granskats var för sig kan inga slutsatser dras gällande hur väl de detaljplaner som anger 

skäl, överensstämmer respektive inte överensstämmer med lagstiftningen. För att ta 

reda på det skulle en enskild bedömning av varje detaljplan behöva göras av 

författarna, något som skulle innebära en ”förprövning” av domstolarnas eventuella 

utslag. Ett sådant resultat skulle inte vara objektivt och rättvisande. 

Då målet var att genomföra en totalundersökning av detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap i landets samtliga kommuner har en genomgång av alla 290 

kommuners hemsidor gjorts. Alla kommuner publicerar dock inte detaljplaner på sin 

hemsida, vilket gör att det måste det påpekas att studiens resultat enbart bygger på de 

planer som faktiskt kunnat hittas på de 290 hemsidorna under perioden 30 mars till 19 

april 2015. Med tanke på att så pass många som 90 % av kommunerna redovisar alla 

eller de aktuella detaljplanerna på sin hemsida måste studien antas ge en god 

representativitet. 

I studien valdes att granska detaljplaner som varit ute för granskning, antagits eller 

vunnit laga kraft under perioden 1 januari 2014 till 19 april 2015. Tidsperioden valdes 

för att få ett stort men hanterbart material sett till antalet detaljplaner som skulle 

granskas. Lagstiftningen har ställt i princip samma krav på de frågor som granskas i 

arbetet sedan införande av ÄPBL 1987. I samband med införandet av nya PBL 2011 

bör kommunerna ha blivit påminda om vad som gäller och även börjat tillämpa de 

utökade kraven på redovisning av åtgärder och konsekvenser.  

Detaljplanerna som ingår i studien fördelar sig enligt följande mellan de olika skedena 

i detaljplaneprocessen – 39 % i granskningsskede, 11 % är antagna och 50 % har 

vunnit laga kraft. En plan som befinner sig i gransknings- eller antagandesskede kan 

fortfarande förändras då möjligheten att lämna synpunkter under granskningstiden 

eller att överklaga planen efter antagandet finns. En detaljplan som vunnit laga kraft 
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kan däremot inte förändras. Att studien omfattar planer från tre olika skeden är inget 

större problem eftersom planer som befinner sig i gransknings- eller antagandeskede 

trots allt bör vara väl genomarbetade. Planbeskrivningen bör vara klar och frågor som 

huvudmannaskap, utbyggnad av allmänna platser och ansvar för ansökan om 

gemensamhetanläggning bör vara diskuterade under det tidigare samrådesskedet. Har 

beskrivningen av huvudmannaskapets innebörd varit vag under samrådsskedet bör 

det i de flesta fall ha rättats till under planens omarbetning mellan samråd och 

granskning.  
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3 Detaljplan 

Det är upp till varje kommun att, vid behov, planera mark- och vattenområden med 

hjälp av en detaljplan.53,54 Enligt PBL 4 kap. 2 § ska en detaljplan upprättas vid ny 

sammanhållen bebyggelse, när det krävs för att bebyggelse ska kunna ändras eller 

bevaras, vid exploatering i attraktiva områden eller där förändringen kan komma att 

påverka omgivningen i större utsträckning.  

Vid detaljplaneläggning finns tre olika markanvändningstyper – allmän plats, 

kvartersmark och vattenområde. Allmänna platser ska vara tillgängliga för vem som 

helst, när som helst, medan kvartersmark är privat och får stängas av för 

allmänheten.55 Definitionen av allmän plats och kvartersmark finns i PBL 1 kap. 4 §: 

Allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som 
enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.56 

Kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller 
vattenområde.57 

Vattenområde saknar definition i PBL men Boverket beskriver 

markanvändningstypen som följande:  

Bestämmelsen vattenområde används vid planläggning av områden som ska 
vara öppet vatten eller för områden där kommunens avsikt med planeringen är 
att karaktären av öppet vatten ska finnas kvar.´58 

3.1 Detaljplaneprocessen 

En detaljplan kan initieras antingen av kommunen själv eller genom en skriftlig 

ansökan om planbesked från den som avser att vidta en åtgärd på mark eller vatten. 

En ansökan om planbesked ställs till kommunen som inom fyra månader ska besluta 

om man är villig att starta upp ett planarbete i det aktuella området eller inte. Lämnas 

ett positivt planbesked ska kommunen utifrån den beskrivning och karta som bifogats 

ansökan, starta upp planarbetet genom att arbeta fram ett planförslag.59  

Eftersom planerna som studeras i arbetet är påbörjade före 1 januari 2015 kan 

detaljplaneprocessen drivas med antingen normalt eller enkelt planförfarande. 

Normalt planförfarande är vanligast eftersom en ny detaljplan ofta påverkar 

omgivningen i relativt stor omfattning. Enkelt förfarande kan användas i fall då 

planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och inte är av stor vikt eller 

                                                 
53 Prop. 2009/10:170  s. 193 
54 Prop. 1985/86:1 s. 152 
55 Boverkets rapport (2009) Huvudmannaskap för allmän plats – En fråga om rådighet över mark och finansiering 
s. 29 
56 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
57 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
58 Boverket (140707) Användning av vattenområde  
59 PBL (2010:900) 5 kap. 2-5 §§ 
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principiell betydelse. Planen får då inte heller medföra betydande miljöpåverkan eller 

vara av stort allmänt intresse.60  

När ett planförslag tagits fram sänds det ut på samråd till myndigheter (länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten och andra berörda kommuner), kända sakägare, 

bostadsrättshavare, hyresgäster och andra som kan ha ett intresse av innehållet i den 

blivande detaljplanen. Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en 

samrådsredogörelse och planförslaget arbetas om utifrån vilka synpunkter som är 

möjliga att ta hänsyn till.61 

Det omarbetade planförslaget ska därefter kungöras och ställas ut för granskning. 

Granskningstiden varar i tre veckor under vilka planförslaget ska gå att finna på den 

kommunala anslagstavlan.62 Efter de tre veckorna sammanställs alla skriftligen 

inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande där kommunen också ska redovisa 

vilka förändringar som avses göras fram till antagandet. Görs större förändringar ska 

planförslaget ställas ut för ytterligare en granskning.63  

Det färdiga planförslaget lämnas därefter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

eller byggnadsnämnden för antagande. Vem som antar planen beror på hur den 

enskilda kommunens delegationsordning för antagande av detaljplaner ser ut. När 

beslut om antagande har fattatas ska kommunen underrätta länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och övriga som får överklaga beslutet om 

att detaljplanen har antagits.64 Den som vill överklaga beslutet har då möjlighet att 

inom tre veckor, från den dag beslutet anslogs på den kommunala anslagstavlan, 

överklaga kommunens beslut om att anta detaljplanen till länsstyrelsen.65,66 

Länsstyrelsens beslut kan därefter överprövas i mark- och miljödomstolen (MMD) 

och i enstaka fall kan målet också prövas i mark- och miljööverdomstolen (MÖD). 

Utan ett överklagande, eller efter en avgörande dom som inte överklagas, vinner 

beslutet om att anta detaljplanen laga kraft efter tre veckor. 

 

3.2 Plangenomförande 

Bara för att en detaljplan vunnit laga kraft betyder det inte att den till alla delar 

automatiskt blir som plankartan och planbeskrivningen uttryckt. De markområden 

som planläggs som kvartersmark får på grund av byggrätten ett förhöjt marknads-

värde och kan därmed generera pengar för fastighetsägaren vid försäljning. Det gör att 

kvartersmarken troligen kommer att bli genomförd utan större påtryckningsmedel. 

                                                 
60 PBL (2010:900) 5 kap. 6-7 §§ 
61 PBL (2010:900) 5 kap. 11 och 17 §§ 
62 PBL (2010:900) 5 kap. 18-21 §§ 
63 PBL (2010:900) 5 kap. 23 och 25 § 
64 PBL (2010:900) 5 kap. 29 § 
65 PBL (2010:900) 13 kap. 16 §  
66 FL (1986:223) 23 § 
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Därtill måste också genomförandet av de gemensamma ytor och anläggningar, som 

lagts ut som allmän plats och istället kostar pengar, också lösas för att området ska 

fungera och vara trivsamt. Vad som redogjorts för i planbeskrivningen är som sagt 

inte bindande men bör vara väl genomtänkt och redovisa det mest lämpade sättet att 

genomföra planen på. Generellt gäller att den som är huvudman ansvarar för 

allmänna platser medan respektive fastighetägare ansvarar för kvartersmark och 

vattenområden.  

Alla detaljplaner ska ha en administrativ planbestämmelse om en genomförandetid på 

mellan 5 och 15 år.67 Inom genomförandetiden har fastighetsägarna rätt att bygga i 

enlighet med detaljplanens bestämmelser och planen kan inte ändras, ersättas eller 

upphävas utan att kommunen blir ersättningsskyldig gentemot fastighetsägarna.68 

 

3.3 Huvudmannaskap för allmän plats 

Huvudmannaskapet innebär ansvar för både anläggning, drift och underhåll av de 

allmänna platserna samt rätt till inlösen av den mark som i detaljplanen lagts ut som 

allmän plats. 2011 års PBL medger tre varianter av huvudmannaskap för allmän plats 

– kommunalt, enskilt eller delat.  

3.3.1 Kommunalt huvudmannaskap 

Precis som i ÄPBL 6 kap. 26 § är huvudregeln i nuvarande PBL 4 kap. 7 § att 

kommunen ska vara huvudman för allmänna platser i detaljplan. Enligt vad som följer 

av PBL är kommunen då skyldig att, efterhand som bebyggelsen färdigställs, anlägga 

allmänna platser i enlighet med ortens sed och ansvara för underhållet av dem.69  

Finansieringen av de åtgärder som krävs för anläggning, drift och underhåll kan göras 

på två olika sätt. Kostnaderna för drift och underhåll ska alltid finansieras via den 

allmänna kommunalskatten. Själva anläggandet av nya eller förbättring av befintliga 

allmänna platser kan dock finansieras antingen via kommunala skattemedel eller av 

fastighetsägarna i enlighet med gatukostnadsreglerna i PBL:s 6 kap.  

En finansiering med skattemedel innebär att pengarna indirekt kommer från alla 

kommunens invånare oavsett var i kommunen de bor. Gatukostnadsreglerna i 

PBL 6 kap. innebär däremot att kommunen istället kan låta enbart de fastighetsägare 

som har eller kommer att ha nytta av vägen vara med och finansiera den. 

Gatukostnaderna ska då täcka kommunens utgifter för anläggning av de allmänna 

platserna och kan komma att uppgå till en betydande summa räknat per fastighet. 

Gatukostnader kan tas ut på två olika sätt, ”områdesvist” eller som ”fördelningen 

längs gata”. Vid en områdesvis fördelning fördelas kostnaderna på ett skäligt och 

                                                 
67 PBL (2010:900) 4 kap. 21 § 
68 PBL (2010:900) 14 kap. 9 § 
69 PBL (2010:900) 6 kap. 18 & 21 §§ 
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rättvist sätt inom ett visst område, exempelvis en eller två detaljplaner.70 Vid en 

fördelning längs gata fördelas kostnaderna istället så att varje fastighet får stå för 

hälften av de kostnader som belöper på gatan framför fastigheten.71 Fastighetens 

längd mot gatan blir således avgörande.  

3.3.2 Enskilt huvudmannaskap 

Enligt PBL 4 kap. 7 § kan undantag från huvudregeln om kommunalt 

huvudmannaskap göras om särskilda skäl föreligger. Istället tillämpas då så kallat 

enskilt huvudmannaskap. I ett område med enskilt huvudmannaskap faller ansvaret 

för anläggning, drift och underhåll av de allmänna platserna på den enskilda 

huvudmannen, vanligen fastighetsägarna.72 Till skillnad från när kommunalt 

huvudmannaskap råder finns det vid enskilt huvudmannaskap inga regler om vilken 

standard de allmänna platserna ska ha. Det blir istället upp till fastighetsägarna och 

lantmätaren att avgöra det vid en eventuell anläggningsförrättning. 

Vid ett enskilt huvudmannaskap får den enskilda huvudmannen, dvs. fastighetsägarna, 

ansvara för att de allmänna platserna blir genomförda samt stå för de samtliga 

kostnader som uppstår till följd av både anläggning, drift och underhåll av dem.  

3.3.3 Delat huvudmannaskap 

I samband med införandet av nya PBL 2011 blev det möjligt att kombinera 

kommunalt och enskilt huvudmannaskap inom samma detaljplan, ett så kallat delat 

huvudmannaskap. Förslaget uppkom redan i SOU 1996:168 men blev verklighet först 

i PBL 2010:900. Motivet till att medge delat huvudmannaskap i detaljplan var att 

regeringen ville göra huvudmannaskapsfrågan mer anpassningsbar. Det skulle vara 

mer praktiskt att dela upp huvudmannaskapet inom planen än att behöva dela upp 

området i olika detaljplaner.73 Exempel på en indelning är att kommunen ansvarar för 

allmän plats – natur och fastighetägarna för allmän plats – lokalgata. Vid delat 

huvudmannaskap krävs, precis som vid ett rent enskilt huvudmannaskap, att särskilda 

skäl föreligger. 

 

3.4 Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap 

Av lagtexten i PBL framgår inga exempel på vad som skulle kunna utgöra lagenliga 

särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Svaren får istället sökas i de uttalanden 

som gjort i förarbeten och rättspraxis.  

Utgångspunkten finns i prop. 1985/86:1, där departementschefen klargjorde att det 

enskilda huvudmannaskapet avsågs användas på samma sätt som i 1947 års 

                                                 
70 PBL (2010:900) 6 kap. 24 § 
71 PBL (2010:900) 6 kap. 25 § 
72 SOU 2005:77 s. 553 
73 Prop. 2009/10:170 s. 200-201 
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byggnadslag och byggnadsstadga. Det innebär att områden som med dåtidens 

lagstiftning omfattades av byggnadsplan, dvs. främst fritidshusområden, ska kunna ha 

enskilt huvudmannaskap. Tanken med formuleringen beskrivs vara att kommunen 

inte ska kunna avsäga sig huvudmannaskapet utan vidare.74 

Under 1990- och 2000-talet har ett antal rättsfall avgjorts i regeringsrätten respektive 

MÖD som lett fram till att uttalandet om att hålla fast vid tanken bakom 1947 års 

lagstiftning delvis har frångåtts. Byggnadsplaner har därmed kommit att används i 

större utsträckning än enbart i fritidshusområden.75 Enskilt huvudmannaskap har, 

under vissa omständigheter, tillåtits i även områden med huvudsakligen permanent-

bostäder. Denna situation har komplicerat tolkningen av vilka särskilda skäl som 

faktiskt kan anses vara lagenliga. 

För att reda ut vad som gäller fick Lantmäteriet och Boverket 2008 i uppdrag av 

regeringen att bland annat ta fram nya lagförslag och ändringar till PBL. I rapporten 

LMV-rapport 2008:6 skrevs då ett kortare avsnitt gällande rättspraxis för enskilt 

huvudmannaskap i detaljplan som Lantmäteriet senare fick i uppdrag att utveckla i ett 

PM, en bilaga till rapporten daterad 2009-02-03. Rapportens bilaga beskriver och 

sammanfattar de 13 rättsfall kring enskilt huvudmannaskap som avgjorts under åren 

1994-2006. Utifrån rättsfallen har Lantmäteriet dragit ett antal slutsatser som kan 

sägas varit avgörande vid domstolarnas prövning av de särskilda skälen:76 

 Enskilt huvudmannaskap kan användas i bostadsområden avsedda för 

permanentboende om det finns enskilt huvudmannaskap i området sedan 

tidigare eller i angränsande områden.  

 I samband med nybyggnation eller komplettering av bebyggelse i 

blandområden kan en enhetlig förvaltning tala för att enskilt huvudmannaskap 

är tillåtet.  

 Områdets karaktär har många gånger haft stor betydelse vid bedömningen av 

om ett enskilt huvudmannaskap kan tillämpas eller inte.  

 I fritidshusområden eller områden med en lantlig karaktär, dvs. sådana 

områden där det med stöd av 1947 års byggnadslag användes byggnadsplan, är 

ett enskilt huvudmannaskap mer accepterat. 

Utifrån rättsfallen har också vissa mindre faktorer som ett kommunalt åtagande om 

att bidra till utbyggnaden av de allmänna anläggningarna, ge driftbidrag eller att gratis 

överlämna allmän platsmark till fastighetsägarna, kunnat bidra till att göra ett enskilt 

huvudmannaskap mer accepterat. Enbart något av skälen kan dock på egen hand inte 

anses utgör tillräckliga skäl för att överlåta huvudmannaskapet på de boende.77 

                                                 
74 Prop. 1985/86:1 s. 656-657 
75 SOU 2005:77 s. 549 
76 Bilaga till LMV-rapport 2008:6, Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner, Lantmäteriet 
77 Bilaga till LMV-rapport 2008:6, Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner, Lantmäteriet 
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Efter att Lantmäteriet gav ut sin rapport har de uttalanden som där gjorts fått stort 

genomslag och tillsammans med uttalandena i prop. 1985/86:1 tagits upp i både 

efterföljande propositioner och rättsfall. Av prop. 2009/10:170, framgår just att vad 

som är att anse som särskilda skäl har utretts av Lantmäteriet och Boverket i 

rapporten LMV-rapport 2008:6 och att den delvis bygger på vad PBL-kommittén 

kom fram till i SOU 2005:77.78 I kommentaren till PBL beskrivs också att det som 

uttalats i prop. 2009/10:170 måste tolkas som att regeringen vill att rådande 

rättspraxis ska vara vägledande även i fortsättning. Även det faktum att ingen 

förändring har gjorts i lagstiftningen tyder på det.79 

Utöver det som tidigare beskrivits har MÖD under 2012 och 2013 avgjort tre mål 

enligt PBL gällande enskilt huvudmannaskap som gett ytterligare vägledning i frågan 

om hur lagstiftningen ska tolkas. De tre målen beskrivs kortfattat nedan. 

MÖD 2012:44 (P 8115-12) 

Sedan 1989 hade en detaljplan i Krokoms kommun haft kommunalt 

huvudmannaskap. För att uppnå en enhetlig förvaltning ville kommunen tillämpa 

enskilt huvudmannaskap precis som i intilliggande områden och därför togs ett tillägg 

till detaljplanen fram, vilket senare kom att överklagas.  

MÖD konstaterade att Lantmäteriet i sin rapport 2008:6 har kommit fram till att en 

omständighet som talar för enskilt huvudmannaskap är en strävan efter enhetlig 

förvaltning. I domskälen sades dock, i linje med prop. 1985/86:1, att syftet med 

bestämmelsen kring huvudmannaskap är att kommunen inte utan vidare ska kunna 

avsäga sig huvudmannaskapet. Planändringen gällde endast en förändring av 

huvudmannaskap och några förändrade förhållanden gentemot vad som rådde 1989 

hade inte påvisats. I en enhällig dom konstaterades att enbart en önskan om att ändra 

huvudmannaskap för att uppnå enhetlig förvaltning inte utgör särskilda skäl.  

Följande två mål, P 3775-12 och P 7100-12 avgjordes av MÖD samma dag. I det 

första tilläts enskilt huvudmannaskap medan det i det andra inte ansågs vara tillräckligt 

motiverat.  

MÖD 2013:3 I (P 3775-12) 

Fallet gällde en detaljplan för ett omvandlingsområde från fritidshus till 

permanentboende kombinerat med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till 

Svinningeudd, Österåkers kommun. Området saknade befintlig plan, bestod av 70 

enbostadsfastigheter och skulle enligt detaljplanen utökas med 47 

enbostadsfastigheter, dvs. totalt 117 stycken.  

MÖD gjorde en grundlig motivering och fastställde skäl som talar både för och emot 

att området skulle kunna ha enskilt huvudmannaskap. För ett enskilt 

                                                 
78 Prop. 2009/10:170 s. 199 
79 Zeteo, lagkommentar till PBL (2010:900) 4 kap. 7 §  
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huvudmannaskap talade att områdets ursprungliga karaktär skulle bevaras, att 

avståndet från tätorten Åkersberga är omkring en mil, att de allmänna platserna 

sköttes bra i dagsläget samt att kommunalt bedrivna anläggningar saknades. Av 

betydelse var även att motståndet bland de boende var svagt och att de intilliggande 

områdena hade enskilt huvudmannaskap. Kommunen hade också tagit på sig ansvaret 

för en större gata och va-anläggningen vilket enligt MÖD var omständigheter som 

talade för att området skulle kunna ha enskilt huvudmannaskap. Förtätningen av de 

77 befintliga fastigheterna med 47 nya bedömdes också som en ”relativt begränsad 

utbyggnad”. Slutligen anförde MÖD att området skulle komma att ha en fortsatt 

karaktär av blandad permanent- och fritidshusbebyggelse och bedömningen gjordes 

därför att det skulle vara möjligt att tillämpa enskilt huvudmannaskap i området. 

MÖD 2013:3 II (P 7100-12) 

En detaljplan i Skölsta, Uppsala kommun, medgav en utökning av befintlig bebyggelse 

(cirka 120 småhus) med 350 nya tomter samt nya väg- och va-lösningar. Området var 

enligt 1989 års detaljplan avsett för fritidsboende men hade blivit alltmer permanent.  

MÖD anförde i sina domskäl att det som talade för ett enskilt huvudmannaskap var 

att området tidigare hade omfattats av byggnadsplan och varit ett fritidshusområde 

som alltmer övergått till permanentboende. MÖD menade dock att området skulle 

komma att bli tre gånger så stort och utgöra en ny stadsdel med både bostäder och 

service. Den del som tidigare haft byggnadsplan var liten i förhållande till det som nu 

planerats. Att de allmänna platserna sedan tidigare sköttes av de boende, trots ett 

kommunalt huvudmannaskap, innebar enligt MÖD inte det ”oförändrade 

förhållanden” som kommunen framhöll. Kommunens vilja att hjälpa till med 

utbyggnaden av allmän plats skulle kunna bidra till att ett enskilt huvudmannaskap var 

motiverat. Omständigheten att kommunen fortsättningsvis skulle vara markägaren 

talade dock för att området skulle ha kommunalt huvudmannaskap. Ytterligare ett 

argument för att neka ett enskilt huvudmannaskap ansåg MÖD vara det faktum att 

området i den kommunala översiktsplanen ansetts ligga inom stadsväven, 6 km från 

Uppsala tätort. MÖD bedömde därför att särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap 

saknades. 

Nedan följer en sammanställning av vilka argument MÖD lyft fram vid sina 

avgöranden i de nyss beskrivna rättsfallen. För tydligheten skull ska tilläggas att varje 

enskilt argument domstolen framhävt inte på egen hand utgör ett lagenligt särskilt skäl 

för enskilt huvudmannaskap. Vägledande bör istället vara situationerna de tre avgjorda 

rättsfallen representerar, där flera omständigheter sammantaget avgör om ett enskilt 

huvudmannaskap kan användas eller inte.  

Mark- och miljööverdomstolens argument för enskilt huvudmannaskap: 

- Fritidshusbebyggelse 

- Intilliggande områden har enskilt huvudmannaskap  
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- Områdets ursprungliga karaktär bevaras 

- Avståndet från tätorten är 1 mil 

- Förvaltningen av de allmänna platserna sköts bra i dagsläget 

- Kommunalt bedriva anläggningar saknas i området 

- Motståndet bland de boende är svagt 

- Intilliggande områden har enskilt huvudmannaskap 

- Kommunen hjälper till, anlägger vatten och avlopp samt ansvarar för den 
större gatan 

- 77 fastigheter utökas med 47 och utgör en relativt begränsad utbyggnad 

- Kommunen är villig att hjälpa till med utbyggnad av allmänna platser 

- Området har tidigare omfattats av byggnadsplan 

Mark- och miljööverdomstolens argument mot enskilt huvudmannaskap: 

- En alltför vag motivering om en enhetlig förvaltning 

- Ingen förändring sker i området i och med den nya planen, förutom ändrat 
huvudmannaskap 

- Planen syftar till att möjliggöra permanentboende i större utsträckning 

- Kommunen förblir markägare 

- Inom stadsväven (6 km), utpekat som stadsbygd i översiktsplanen 

- Området kommer bli 3 gånger så stort 

- Ny stadsdel med såväl bostäder som offentlig och kommersiell service 

- Det gamla fritidshusområdet kommer bara utgöra en liten del av området 

 

3.5 Plankartan och planbeskrivningens innehåll 

Detaljplanen ska bestå av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en 

planbeskrivning. Därtill ska också en grundkarta och en fastighetsförteckning finnas.80 

Plankartan med dess planbestämmelser är det juridiskt bindande dokument som antas 

och vinner laga kraft. Planbeskrivningen är en obligatorisk, icke juridiskt bindande, 

detaljplanehandling som enligt PBL 4 kap. 33 § ska redovisa planerings-

förutsättningarna samt hur planen ska förstås och genomföras.81  

3.5.1 Historik 

I samband med införandet av ÄPBL 1987 ville regeringen tydliggöra vikten av att det i 

planbeskrivningen bör framgå hur detaljplanen ska genomföras. Därför instiftades 

krav på att det till varje detaljplan skulle finnas en separat genomförandebeskrivning 

som tog upp sådana frågor. I propositionen talas om hur viktigt det är att belysa 

                                                 
80 PBL (2010:900) 5 kap. 8 § 
81 PBL (2010:900) 4 kap. 30-31 §§ 
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ansvarsfördelningen för att skapa ett mer effektivt plangenomförande.82 Det blir 

särskilt viktigt när enskilt huvudmannaskap används eftersom ansvaret för de 

allmänna platserna då läggs på fastighetsägarna. För att lyckas med det ställdes krav på 

att genomförandebeskrivningen skulle redovisa vilka organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövdes för att genomföra 

detaljplanen.83 Reformen fick dock inte förväntad genomslagskraft och genom-

förandebeskrivningarna har i många fall varit bristfälliga.84  

3.5.2 Lagstiftning från och med 2011 

I samband med införandet av nya PBL 2011 valde regeringen att ta ytterligare krafttag 

för att lyfta genomförandefrågornas ställning. Kraven på att redovisa detaljplanens 

genomförandefrågor utökades till att även omfatta en fastighetsvis redovisning av de 

åtgärder som krävs och de konsekvenser planen medför för berörda fastighetägare.85,86 

Det innebär att det för varje fastighet ska redovisas vad planen kommer att innebära 

med tanke på bland annat huvudmannaskap, utbyggnad av allmän plats och 

deltagande i gemensamhetsanläggningar.87 Kravet på en separat genomförande-

beskrivning slopades för att stärka sambandet mellan planering och plangenom-

förande. Idag ska genomförandefrågorma integreras i planbeskrivningen.88  

Detaljplanen ska redovisa användningen av mark- och vattenområden samt 

byggandets omfattning och byggnadernas användning. I samband med att debatten 

kring miljöfrågor vuxit och att konkurrensen om den tätortsnära marken har ökat, har 

konsekvenserna av planläggningen, resurshushållning och medborgarinflytande också 

fått en alltmer betydande roll i planeringsdokumenten.89 Enligt PBL 4 kap. 32 § ska en 

detaljplan vara tydlig. Det är kommunens medborgare, framförallt de berörda 

fastighetägarna, som ska läsa och förstå dokumenten. Planbeskrivningen ska innehålla 

en redovisning av områdets förutsättningar och förändringar. Enligt PBL 4 kap. 33 § 

ska planbeskrivningen redovisa vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs och därtill, efter 2011, även vilka konsekvenser 

åtgärdena kommer medföra för fastighetsägarna i området. Det ska också framgå vilka 

övervägande som legat till grund för planens utformning och hur kommunen gjort 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. För att uppfylla kraven i PBL:s 

4 kap. ska där också finnas en redovisning av frågor kring människors hälsa och 

säkerhet, hur kommunen avser att tillämpa PBL:s 2 kap. och hur hänsyn tas till 

riksintressen enligt miljöbalken (MB). 

                                                 
82 Prop. 1985/86:10 s. 144-145 & 204 
83 ÄPBL (1987:10) 6 kap. 1 § 
84 Prop. 2009/10:170 s. 215 
85 PBL (2010:900) 4 kap. 32 § 
86 Prop. 2009/10:170 s. 216 
87 Prop. 2009/10:170 s. 435 
88 PBL (2010:900) 4 kap. 33 § 
89 Nyström, Jan & Tonell, Lennart (2012) s. 311 
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3.5.3 Redovisning av huvudmannaskap 

För att de som berörs av detaljplanen ska förstå innebörden av den är det viktigt att 

både plankartan och planbeskrivningen redovisar att detaljplanen avses genomföras 

med enskilt huvudmannaskap. Ett beslut om att tillämpa enskilt huvudmannaskap 

måste, till skillnad från ett kommunalt, framgå av plankartan med en administrativ 

planbestämmelse för att vara giltigt.90 Saknas en sådan planbestämmelse är 

huvudmannaskapet per automatik kommunalt, oavsett vad som står i plan-

beskrivningen. Kommunen kan dock inte bestämma vem den enskilda huvudmannen 

ska vara, något som med fördel görs i samband med en anläggningsförrättning.91 

Det enskilda huvudmannaskapet ska beskrivas som en av de organisatoriska åtgärder 

och konsekvenser som enligt PBL 4 kap. 33 § ska redovisas i planbeskrivningen. Det 

innebär, precis som det sägs i Boverkets kunskapsbank, att det i planbeskrivningen 

måste finnas en redovisning av vilka särskilda skäl som ligger till grund för det 

enskilda huvudmannaskapet. 92 Redan från åren då ÄPBL gällde finns flera uttalanden 

från Boverket och Lantmäteriet gjorda kring hur redovisningen av det enskilda 

huvudmannaskapet ska se ut. Både i ”Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen” 

(Lantmäteriet) och ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” (Boverket) beskrivs att 

skälen till varför kommunen inte ska vara huvudman bör redovisas omsorgsfullt som 

en punkt bland de organisatoriska genomförandefrågorna.93,94 Därmed har det varit 

lagstadgat under 25 års tid att särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap ska anges i 

planbeskrivningen. En detaljplan som saknar beskrivning och motivering av de 

särskilda skälen uppfyller inte de krav som ställs enligt PBL 4 kap. 7 och 33 §§ och är 

därmed inte lagenlig. Utan angivna särskilda skäl har kommunen inte rätt att överlåta 

huvudmannaskapet för allmän plats på en annan huvudman.95  

3.5.4 Redovisning av ansvar för utbyggnad av allmänna platser 

För att uppfylla kraven på redovisning av de tekniska åtgärderna i PBL 4 kap. 33 § och 

säkerställa planens genomförande, bör det framgå vilka tekniska åtgärder som planen 

kräver och vem som föreslås ansvara för att de blir genomförda. Exempel på tekniska 

åtgärder är vägar och naturområden vilka lagts ut som allmän plats. För tydlighetens 

skull bör det även framgå om någon av de allmänna platserna inte kräver någon 

utbyggnadsåtgärd. Något som många gånger är aktuellt för naturmark där exempelvis 

en skogsdunge ska vara kvar. Det finns fall då kommunen, trots ett enskilt 

huvudmannaskap, har tagit på sig ansvaret för utbyggnad av allmän plats och sedan 

överlämnat ansvaret för drift och underhåll till fastighetsägarna. Frågan bör därför 

tydliggöras i planbeskrivningen för att undvika oklarheter. 

                                                 
90 PBL (2010:900) 4 kap. 7 §  
91 Boverkets kunskapsbank (140707) Administrativa bestämmelser – Huvudmannaskap 
92 Boverkets kunskapsbank (140707) Planbestämmelser som ska och får användas 
93 LMV-meddelande 1988:3, Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen s. 48 
94 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (2002) s. 168  
95 Boverkets kunskapsbank (140707) Administrativa bestämmelser – Huvudmannaskap 
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3.5.5 Redovisning av ansvar för ansökan om 
gemensamhetsanläggning 

För att uppfylla kraven på redovisning av de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs 

enligt PBL 4 kap. 33 § bör det av planbeskrivningen framgå vem som ska ansvara för 

att ansöka om bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning. Anläggningslagen 

medger både fastighetsägarna och kommunen att ansöka, men för att säkerställa att en 

gemensamhetsanläggning bildas måste ansvaret för att ta initiativ till en sådan framgå 

av planbeskrivningen. Först i det anläggningsbeslut som fattas av lantmätaren regleras 

ansvaret för de allmänna platserna mellan fastigheterna i form av andelstal, olika för 

utförande och drift. 

 

3.6 Anläggningslagen  

Anläggningslagen (AL) tillkom i syfte att skapa en enhetlig lagstiftning som reglerar 

frågor rörande samverkan mellan fastigheter och för att understödja samordningen 

mellan anläggnings- och fastighetsbildningsåtgärder.96 

3.6.1 Gemensamhetsanläggning  

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensamt inrättad för flera 

fastigheter vilken tillgodoser ett ändamål av ”stadigvarande betydelse” för dem.97 

Beslutet om att inrätta en gemensamhetsanläggning enligt AL gäller tills vidare och 

måste upphävas vid en omprövningsförrättning för att den ska upphöra. Möjligheten 

finns att inrätta en gemensamhetsanläggning för en begränsad tid under förutsättning 

att det inte handlar om ett tillfälligt ändamål. För de fastigheter som ingår i 

anläggningen blir gemensamhetsanläggningen och rätten till utrymme samfälld.98 

Gemensamhetsanläggningen och rätten till utrymme är därmed bunden till de 

deltagande fastigheterna och följer med äganderätten till varje fastighet.99  

3.6.2 Bildande av ny gemensamhetsanläggning 

Inrättandet av en gemensamhetsanläggning prövas vid en anläggningsförrättning som 

normalt handläggs av lantmäterimyndigheten.100,101 En anläggningsförrättning inleds 

efter ansökan från behörig sökande. Behöriga är fastighetsägare som ska delta i 

gemensamhetsanläggningen, fastighetsägare vars mark enligt detaljplan ska tas i 

anspråk för vissa typer av anläggningar, kommunen, hyresgästorganisationer, 

samfällighetsföreningar, tvångsförvärvare och länsstyrelsen.102  

                                                 
96 Lantmäteriets handbok till anläggningslagen s.13 
97 AL (1973:1149) 1 § 
98 AL (1973:1149) 14 § 1 st 
99 Lantmäteriets handbok till anläggningslagen s.13 
100 AL (1973:1149) 1 § 
101 AL (1973:1149) 4 §  
102 AL (1973:1149) 17-18 §§ 
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Vid inrättande av en gemensamhetsanläggning måste ett antal villkor i AL prövas.103  

En del av villkoren är inrättade till skydd för de allmännas intressen, så kallade 

planpolitiska villkor, och en del till skydd för de enskildas intressen.104,105 De allmänna 

villkoren har formulerats med motsvarande bestämmelser i FBL 3 kap. som förebild. 

Samtliga villkor till skydd för allmänna intressen är indispositiva, dvs. tvingade.106 Om 

olägenhet av betydelse uppkommer för allmänt intresse till följd av att en 

gemensamhetsanläggning inrättas får en sådan inte inrättas. Krav ställs också på att en 

gemensamhetsanläggning ska lokaliseras och utföras på ett sådant sätt att ändamålet 

med anläggningen erhålls med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.107 

De villkor som ska prövas till skydd för de enskildas intressen motsvarar till viss del 

de villkor som finns i FBL 5 kap. Väsentlighetsvillkoret i AL 5 § innebär att en 

gemensamhetsanläggning enbart får inrättas för sådana fastigheter för vilka det är av 

”väsentlig betydelse” att ha del i anläggningen. Villkoret är dock dispositivt vilket 

innebär att det kan bortses ifrån om det finns stöd för det i form av en 

överenskommelse mellan fastighetsägarna.108 ”Väsentlig betydelse” kan jämställas med 

om det är ”nödvändigt” för en fastighet att ingå i gemensamhetsanläggningen.109 Om 

gemensamhetsanläggning är av nödvändig betydelse för en fastighet kan 

väsentlighetsvillkoret alltså anses vara uppfyllt.  

Väsentlighetsvillkoret gäller både skyldigheten till anslutning, då en fastighetsägare 

tvingas till anslutning, och när en fastighetsägare vill ansluta sin fastighet trots att en 

eller flera delägare i gemensamhetsanläggningen motsätter sig det, rätten till 

anslutning. I de fall en detaljplan reglerar inrättandet av gemensamhetsanläggning med 

fastighetindelningsbestämmelser enligt PBL 4kap. 18 § ska lantmäterimyndigheten 

inte pröva väsentlighetsvillkoret i samband med anläggningsförrättningen. Prövningen 

ska då göras av kommunen i samband med detaljplaneläggningen.110  

Båtnadsvillkoret i AL 6 § innebär att en gemensamhetsanläggning endast får inrättas 

då den är lönsam. Med lönsam menas att anläggningen ska innebära ekonomiska 

fördelar eller andra fördelar, exempelvis sociala111, som överväger de kostnader och 

olägenheter som är förenade med inrättandet av anläggningen. Inte heller 

båtnadsvillkoret ska prövas i samband med anläggningsförrättningen då en detaljplan 

reglerar inrättandet av gemensamhetsanläggningen med fastighetsindelnings-

                                                 
103 AL (1971:1149) 5-11 §§  
104 Lantmäteriets handbok till anläggningslagen s.15 
105 Lantmäteriets handbok till anläggningslagen s.15 
106 Ekbäck, Peter (2011) s.49 
107 AL (1973:1149) 8-11 §§  
108 AL (1973:1149) 16 § 
109 RH 2006:15 
110 Ekbäck, Peter (2011) s.45 
111 Lantmäteriets handbok till anläggningslagen s.16 
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bestämmelser enligt PBL 4 kap. 18 §. Prövningen ska då ha skett i samband med 

planläggningen.112  

Opinionsvillkoret i AL 7 § innebär att en gemensamhetsanläggning inte får inrättas, 

trots att ett synnerligen angeläget behov av en gemensamhetsanläggning föreligger, 

om de deltagande fastighetsägarna och hyresgästerna generellt motsätter sig 

inrättandet och har beaktansvärda skäl för det.  

Om prövningen inte föranleder några hinder mot att inrätta en gemensamhets-

anläggning ska lantmäterimyndigheten fatta ett anläggningsbeslut.113 I anläggnings-

beslutet beskrivs vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen och 

vilket ändamål anläggningen ska ha. Här redogörs också för anläggningens storlek och 

beskaffenhet, när den ska vara utförd och vilka andelstal som ska gälla för utförande 

och drift av de områden som ingår i anläggningen. Vid enskilt huvudmannaskap blir 

beslutet helt avgörande för hur de allmänna platserna ska skötas och hur ansvaret för 

plangenomförande ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna. Beslutet bör 

beskriva till vilken standard de allmänna platserna ska utföras då det saknas 

lagstiftning kring det vid enskilt huvudmannaskap. Enligt prop. 1973:160 ska ett visst 

utrymme lämnas för fastighetsägarnas egna tolkningar.114 Det är dock viktigt att 

anläggningsbeslutet är så pass utförligt skrivet så att oklarheter undviks.115  

Anläggningsbeslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD) med stöd 

av bestämmelserna i FBL 15 kap. Rätt att överklaga har sakägare, byggnadsnämnder 

och länsstyrelsen och hyresgästorganisation som ansökt om förrättningen.116,117  

3.6.3 Omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning 

I samband med exempelvis detaljplaneläggning kan det uppstå behov av att göra 

ändringar i befintliga gemensamhetsanläggningar när fastigheter nybildas eller 

förändras. De nya förhållandena kan leda till att ett tidigare anläggningsbeslut behöver 

omprövas, något som oftast ska ske genom en ny förrättning. Två undantag finns118,119 

för att mindre förändringar ska kunna göras utan ny förrättning.120 För att 

omprövning ska få ske är huvudregeln att ”ändrade förhållanden av betydelse” måste 

ha uppstått. I avsaknad av ”ändrade förhållande av betydelse” kan omprövning dock 

göras, när det i den ursprungliga förrättningen har föreskrivits att omprövning får ske 

efter en viss tid, om ett klart och välgrundat behov av omprövning finns.121  

                                                 
112 Ekbäck, Peter (2011) s.46 
113 AL (1973:1149) 24 § 
114 Prop. 1973:160 s. 236-237 
115 Ekbäck, Peter (2011) s. 66 
116 AL (1973:1149) 30 §  
117 FBL (1970:988) 15 kap. 6-8 §§ 
118 AL (1973:1149) 24a § 
119 AL (1973:1149) 43 § 
120 Ekbäck, Peter (2011) s.75 
121 AL (1973:1149) 35 § 
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3.6.4 Svårigheter kring bildande av gemensamhetsanläggning för 
allmän plats med enskilt huvudmannaskap 

För allmän plats – väg, torde inga problem att uppfylla väsentlighets- och båtnads-

villkoren finnas. Enligt fastighetsbildningslagen (FBL) 3 kap. 1 § bör en fastighet ha 

tillgång till väg. Dessutom ökar en väg också fastigheternas marknadsvärden. Det 

innebär att fördelarna med att inrätta en gemensamhetsanläggning ofta överväger de 

kostnader och olägenheter som uppstår till följd av anläggningen, vilket innebär att 

det vanligen finns båtnad i åtgärden.  

Vid prövning av inrättande av gemensamhetsanläggning för allmän plats – natur, är 

det svårare att uppfylla väsentlighets- och båtnadsvillkoren i AL. I många fall skulle 

fastigheten troligen fungera lika bra utan naturmarken då det sällan är nödvändigt för 

en fastighet att vara delägare i allmän plats – natur. I studien ”Detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genom-

förande”122 ansågs det inte vara mer väsentligt för fastigheterna inom ett detaljplane-

område att ingå i en gemensamhetsanläggning för natur än vad det är för fastighets-

ägarna utanför ett planområde. Den allmänna platsen ska vara tillgänglig för alla.123 

För att båtnadsvillkoret ska vara uppfyllt måste en ekonomisk- eller social vinning 

uppstå i samband med gemensamhetsanläggningen, något som också kan vara svårt 

att uppnå när det gäller allmän plats – natur. Det kostar att utföra åtgärder på natur-

mark, pengar som troligen är svåra att få igen genom fastigheternas marknads-

värdesökning. 

I studien ”Detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En 

granskning av planering och genomförande”124 konstateras också att de studerade 

kommunerna sällan prövar villkoren i AL 5 och 6 §§ under detaljplaneprocessen. Om 

kraven inte prövas i samband med detaljplaneprocessen finns risken att villkoren inte 

prövas alls. Studien visar att lantmäterimyndigheten i flera fall förutsätter att villkoren 

prövats under detaljplaneprocessen, trots att fastighetsindelningsbestämmelser inte 

används. Det finns ingen lagstiftning som ställer krav på att villkoren i AL alltid ska 

prövas av kommunen under detaljplaneprocessen, fastighetsindelningsbestämmelser 

är en undantagsregel. Detta medför att gemensamhetsanläggningar som inte uppfyller 

lagkraven riskerar att inrättas.125 

3.7 Förändringar i lagstiftningen from 1 januari 2015 

Som en del av de förändringarna som genomfördes i PBL under 2014-2015 har även 

huvudmannaskapsfrågan tagits upp. Med en justering av PBL 4 kap. 7 § ville 

regeringen tydliggöra att allmänna platser, om det finns särskilda skäl, kan ha en 

enskild huvudman. Förändringen innebär att begreppet ”annan huvudman” nu bytts 

                                                 
122 Ivarsson Maja, Sandahl Rosalie & Ternevall Hanna (2012) 
123 Ivarsson Maja, Sandahl Rosalie & Ternevall Hanna (2012) s.71 
124 Ivarsson Maja, Sandahl Rosalie & Ternevall Hanna (2012) 
125 Ivarsson Maja, Sandahl Rosalie & Ternevall Hanna (2012) s.71 
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ut mot det mer allmänt vedertagna begreppet ”enskild huvudman”. Själva innebörden 

av begreppet har dock inte berörts.126 

Även PBL 6 kap. 1 § har fått nytt innehåll och tydliggör nu att AL bör tillämpas i 

samband med genomförandet av allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Det 

innebär dock inte att det allmänna huvudmannaskapet måste genomföras med 

inrättande av en gemensamhetsanläggning. Formuleringen ska ses som ett 

förtydligande av hur en allmän plats med enskilt huvudmannaskap kan komma till 

stånd.127 

För ett mer effektivt plangenomförande har regeringen också gett lantmäteri-

myndigheten en större roll i plangenomförandet. Myndigheten har nu getts möjlig-

heten att yttra sig över bland annat frågan om val av huvudmannaskap under både 

samråds- och granskningstiden.128  

Från och med 1 januari 2015 ska det i detaljplanen också redovisas om kommunen 

avser att ingå ett exploateringsavtal i samband med genomförande av planen. Om så 

är fallet ska huvuddragen i det och konsekvenserna av att planen genomförs med stöd 

av ett sådant avtal också redovisas.129  

 

                                                 
126 Prop. 2013/14:126 s. 137 
127 Prop. 2013/14:126 s. 133 
128 Prop. 2013/14:126 s. 144-145 
129 PBL (2010:900) 4 kap. 33 § 
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4 Resultat 

Vid upprättandet av detaljplaner är det upp till varje kommun att förhålla sig till de 

regler som beskrivits i föregående kapitel. Ingen regelbunden kontroll av hur väl 

lagstiftarens intentioner kring upprättandet av detaljplaner följs finns, vilket gör det 

intressant att studera hur väl kommunernas detaljplaner uppfyller både de krav som 

ställs i lag och hur väl kommunerna följer gällande rättspraxis vid sitt beslutsfattande. 

I följande kapitel redovisas resultatet av den granskning som gjorts av de 173 

detaljplanerna med enskilt huvudmannaskap från 85 kommuner. Fem frågor har 

studerats i detaljplanehandlingarna för att ge svar på vilka särskilda skäl som anges till 

grund för enskilt huvudmannaskap och om kommunerna redovisar vem som ska 

ansvara för utbyggnad av allmänna platser och ansökan om gemensamhetsanläggning. 

Studiens huvudfråga om vilket eller vilka särskilda skäl som anges som grund för 

enskilt huvudmannaskap har undersökts både kvantitativt och kvalitativt. Övriga 

frågor har kartlagts kvantitativt. 

Avslutningsvis presenteras noteringen av det politiska styret, befolkningsmängd och 

granskningen av om det finns något samband mellan en bra respektive dålig redo-

visning av särskilda skäl och om genomförandefrågorna redovisas. 

4.1 Vilket/vilka särskilda skäl anges som grund för enskilt 
huvudmannaskap? 

En detaljplan kan ha två olika typer av huvudmannaskap, kommunalt eller enskilt, 

vilka också kan kombineras i ett så kallat delat huvudmannaskap. Det enskilda 

huvudmannaskapet kräver att särskilda skäl föreligger och måste därför motiveras i 

planbeskrivningen, för att uppfylla kraven i PBL 4 kap. 33 §, och visa att det finns 

laglig grund för valet av enskilt huvudmannaskap. De särskilda skälen bör också 

framgå av planbeskrivningen för att fastighetägarna ska förstå bakgrunden till och 

innebörden av det enskilda huvudmannaskapet. 

4.1.1 Svarskategorier 

För att ta reda på vilka särskilda skäl kommunerna anger till grund för enskilt huvud-

mannaskap har plan-/genomförandebeskrivningarna hos 173 detaljplaner studerats 

noggrant. Granskningen resulterade i 54 olika särskilda skäl vilka slutligen 

sammanställdes till nedanstående 27 svarskategorier som fått representera de särskilda 

skäl kommunerna använder sig av. En sammanslagning av snarlika skäl med samma 

innebörd gjordes för att ge ett mer överskådligt resultat (se bilaga A).  

Svarskategorier markerade med grönt (nr. 1-4 och 9-11) överensstämmer, enligt 

författarnas bedömning utifrån teoriavsnittet (avsnitt 3.4), med förarbeten och 

rättspraxis. De bör på egen hand kunna utgöra ”lagenliga” särskilda skäl för enskilt 

huvudmannaskap. Svarskategorier markerade med rött (nr. 5-8 och 12-27) 

överensstämmer däremot inte med förarbeten och gällande rättspraxis, fortsättnings-
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vis kallade ”icke lagenliga” skäl. Flera av dem skulle dock, i kombination med andra 

omständigheter, kunna bidra till att ett enskilt huvudmannaskap är möjligt att tillämpa. 

Följande 27 svarskategorier representerar kommunernas angivna särskilda skäl: 

 

1. Blandområde med permanent- och fritidshusbebyggelse 

2. Enskilt huvudmannaskap finns i området sedan tidigare 

3. Område med fritidshusbebyggelse 

4. Enskilt huvudmannaskap finns i angränsande områden 

5. Området har varit fritidshusbebyggelse 

6. Området har en lantlig/ursprunglig karaktär 

7. Fastigheterna är stora 

8. Mindre utökning av bebyggelsen 

9. Ligger i stadens ytterområden 

10. Tradition 

11. Enhetlig förvaltning 

12. Generellt politiskt ställningstagande om att ha enskilt huvudmannaskap 

13. Generell policy att inte vara huvudman för allmänna 
platser/anläggningar i fritidshusområden 

14. Alla detaljplaner i kommunen har enskilt huvudmannaskap 

15. Området förvaltas av en förening/privatperson idag 

16. Befintlig förvaltning fungerar väl 

17. Mest effektivt att enskilt huvudmannaskap fortsätter gälla 

18. Ekonomiskt bidrag ges av kommunen 

19. Vägarna har låg standard 

20. Endast en mindre del av gatan berörs av planen 

21. Förutsättning för områdets sociala sammanhållning 

22. De boende är positiva till enskilt huvudmannaskap 

23. Endast de boende använder vägar/andra allmänna platser 

24. Kommunen äger inte marken i området 

25. Kommunen har högt andelstal i vägföreningen/ga:n 

26. Tillkommande bostadsbebyggelse kan stödja och utnyttja den service 
som kursgården tillhandahåller 

27. Redovisas inte 
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4.1.2 Bedömning av vad som utgör särskilda skäl 

För att kunna kategorisera in de angivna särskilda skälen i svarskategorierna har 

bedömningen gjorts utifrån vad kommunen uttryckligen skrivit i planbeskrivningen. 

Inga egna tolkningar av vad kommunen menar har gjorts med undantag för vissa 

snarlika formuleringar som samlats under samma svarskategori.  

Endast ett konstaterande eller en upplysning om att huvudmannaskapet inte är 

kommunalt har placerats i svarskategorin redovisas inte. Nedan följer ett exempel på en 

formulering som tolkats in i svarskategorin redovisas inte: 

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark inom och angränsande 

planområdet. 

Här saknas en motivering till varför kommunen har valt att avsäga sig huvudmanna-

skapet för den allmänna platsen. Troligen syftas på att enskilt huvudmannaskap finns i 

angränsande område, men den här och liknande formuleringar har ansetts vara för 

vaga.  

Där särskilda skäl angetts har kategoriseringen gjorts utifrån vad kommunen har lagt 

tyngdpunkt på i sin beskrivning av de särskilda skälen. Nedan följer ett exempel på ett 

sådant fall:  

Huvudman för allmän platsmark är enskild. Anledningen till detta är att 

marken redan idag ägs och sköts av Väbynäs Tomtägarförening respektive 

ägaren till Väby 11:6. 

Ovanstående motivering har bedömts tillhöra svarskategorierna kommunen äger inte 

mark i området och området förvaltas av en förening/privatperson idag. Att kommunen trycker 

på den befintliga förvaltningen och markägoförhållandet gör att formuleringen fått 

ingå i dessa svarskategorier istället för att tillhöra svarskategorin enskilt huvudmannaskap 

finns i området sedan tidigare.  

Ett flertal detaljplaner redovisar särskilda skäl på ett sätt som, enligt den bedömning 

som gjorts i studien, överensstämmer med förarbeten och rättspraxis. Nedan följer ett 

exempel: 

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudregeln är att kommunen 

ska vara huvudman, men om det finns särskilda skäl så kan någon annan 

vara huvudman. Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för 

iordningsställande, drift och underhåll av de allmänna platserna. 

Planområdet nyttjas främst för fritidsboende och planområdet har sedan tidigare 

haft enskilt huvudmannaskap, vilket även närliggande liknande områden har. 

På grund av nämnda motivering så ska kommunen inte vara huvudman för 

allmän platsmark inom planområdet vilket innebär att fastighetsägarna inom 

planområdet är det. 
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I området finns en gemensamhetsanläggning, Kungbäck ga:3, som förvaltas av 

Kungsviks samfällighetsförening. Planen innebär ingen förändring för 

möjligheterna att Kungsviks samfällighetsförening fortsatt ska förvalta den 

allmänna platsen… 

Ovanstående motivering har bedömts tillhöra svarskategorierna område med 

fritidshusbebyggelse, enskilt huvudmannaskap finns i området sedan tidigare och enskilt 

huvudmannaskap finns i angränsande område. 

4.1.3 Använda särskilda skäl, antal detaljplaner 

Följande diagram redovisar vilka särskilda skäl som använts i de 173 detaljplanerna. I 

sammanställningen har samtliga skäl i varje detaljplan räknats. Flera detaljplaner kan 

komma från samma kommun beroende på hur många detaljplaner som uppfyllt 

kriterierna vid insamlingen. 
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Diagram 1. Redovisning av vilka särskilda skäl som använts i de 173 studerade 
detaljplanerna. 



Enskilt huvudmannaskap för allmän plats – En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl 

 

 37 

Svarskategorin redovisas inte är den mest frekvent använda. 83 av de 173 studerade 

detaljplanerna (48 %) redovisar inga särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. I 

övriga fall då särskilda skäl har angetts (90 planer) är skälen enskilt huvudmannaskap finns 

i området sedan tidigare (18 %), enskilt huvudmannaskap finns i angränsande område (15 %) 

och marken förvaltas av en förening/privatperson idag (16 %) vanligast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I de 90 detaljplaner där särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap angetts har totalt 

252 skäl påträffats. En sammanställning av diagram 1 visar att 116 av dem (46 %) har 

bedömts som ”lagenliga”(vänstra stapeln) och 136 (54 %) bedömts som ”icke 

lagenliga” (mittersta stapeln). Antalet fall där särskilda skäl inte anges (83 planer) 

redovisas i den svarta stapeln längst till höger.  

 

4.1.4 Använda särskilda skäl, antal kommuner 

Följande diagram redovisar antalet kommuner som använder sig av respektive särskilt 

skäl. Varje särskilt skäl har räknats en gång per kommun oavsett hur många 

detaljplaner respektive kommun har av bland de 173 planerna. Antalet planer ges 

alltså inte någon betydelse. 

 

Diagram 2. Redovisning av fördelningen mellan 
”lagenliga” och ”icke lagenliga” särskilda skäl i de 173 
studerade detaljplanerna. 
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Diagram 3. Redovisning av vilka särskilda skäl som används i de 85 studerade detaljplanerna. 
Varje skäl har här räknats en gång per kommun. 
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Diagrammet visar att variationen mellan vilka särskilda skäl som kommunerna 

använder sig av är stor. 47 av de 85 kommunerna (55 %) har i någon av de studerade 

planerna låtit bli att ange särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Svarskategorin 

redovisas inte är därmed den överlägset mest frekvent använda. 

De särskilda skäl som används av flest kommuner är enskilt huvudmannaskap finns i 

området sedan tidigare (28 %), enskilt huvudmannaskap finns i angränsande område (21 %), 

marken förvaltas av en förening/privatperson idag (24 %) och planområdet ligger i stadens 

ytterområden (18 %). 

4.1.5 Analys av angivna särskilda skäl 

Sammanställningen av vilka särskilda skäl kommunerna använder för enskilt 

huvudmannaskap visar att variationen kring hur de redovisas är stor. Undersökningen 

visar att det i många fall, 83 av 173 detaljplaner (48 %), saknas redovisning av särskilda 

skäl och att 47 av 85 kommuner (55 %) någon gång har låtit bli att redovisa de 

särskilda skälen. I de två examensarbeten som utfördes av Ivarsson, Sandahl och 

Ternevall respektive Thörnqvist och Berglund 2012 granskades sammanlagt 26 

detaljplaner. I endast en av detaljplanerna angavs särskilda skäl för enskilt 

huvudmannaskap vilket innebär att de tre studierna som nu gjorts inom området 

överensstämmer väl med varandra. Redovisningen av särskilda skäl är, nu som då, i 

många fall bristfällig.  

De särskilda skäl som påträffats i resterande 90 detaljplaner har kunnat sammanställas 

till 26 olika svarskategorier. Sju av dem kan anses vara ”lagenliga” och följer 

förarbeten och rättspraxis, medan 19 av dem är mer tveksamma.  

I de detaljplaner där kommunerna angivit särskilda skäl, är de skäl som 

överensstämmer med förarbeten och rättspraxis också de mest frekvent använda. 

Enskilt huvudmannaskap finns i området sedan tidigare och enskilt huvudmannaskap finns i 

angränsande område är de två skälen som oftast används. De överensstämmer med både 

departementschefens uttalanden i regeringens proposition 1985/86:1 och med vad 

som enligt LMV-rapport 2008:6 är praxis. Även vid MÖD:s avgöranden har 

ovanstående omständigheter vägt tungt när det gäller frågan om ett enskilt 

huvudmannaskap ska vara tillåtet eller inte.130 Många av de skäl som anges överens-

stämmer dock inte med förarbeten och rättspraxis. Skäl som att området har varit 

fritidshusbebyggelse, karaktären är lantlig och att fastigheterna är stora har inte bedömts 

utgöra lagenliga särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. 

I många detaljplaner har det angivits att kommunen tagit ett generellt politiskt beslut 

om huvudmannaskapsfrågor i kommunen, något som strider mot gällande 

lagstiftning. Huvudmannaskapsfrågan ska prövas i varje detaljplan och enligt PBL 4 

kap. 7 § är huvudregeln att kommunen ska vara huvudman för de allmänna platserna.  

                                                 
130 MÖD 2012:44, MÖD 2013:3 I & MÖD 2013: II 
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De särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap som knyter an till en befintlig 

förvaltning, exempelvis befintlig förvaltning fungerar väl eller mest effektivt att enskilt 

huvudmannaskap fortsätter gälla, har heller inget stöd i de uttalanden som gjorts i 

förarbeten och rättspraxis.  

Angivelser av mindre omständigheter som att vägarna har låg standard eller att bara en 

mindre del av gatan berörs av planen kan inte heller anses utgöra lagenliga särskilda skäl för 

enskilt huvudmannaskap. I vissa fall nämns också att ekonomiskt bidrag ges av kommunen 

men inte heller det är ett ”lagenligt” särskilt skäl. 

I flera detaljplaner anges också särskilda skäl som har en social koppling till området. 

En förutsättning för områdets sociala sammanhållning och de boende är positiva till fortsatt enskilt 

huvudmannaskap är två skäl som inte kan anses ha stöd i varken lagstiftningen eller 

rättspraxis.  

I flera fall har också ett privat markägande angetts som särskilt skäl för att tillämpa 

enskilt huvudmannaskap. I varken förarbeten eller rättspraxis finns dock stöd för att 

lägga befintliga markägoförhållanden som grund för enskilt huvudmannaskap. Ett 

ytterligare skäl, att kommunen ska ha/har högt andelstal i vägföreningen, är inte heller något 

som talar för att ett enskilt huvudmannaskap skulle vara mer accepterat.  

Om en sammanställning görs av alla de skäl som anges i de 173 detaljplanerna 

(diagram 2) är de ”icke lagenliga” skälen (136 stycken) fler än de ”lagenliga” (116 

stycken).  

4.2 Redovisas vem som är ansvarig för utbyggnad av 
allmän plats – väg/gc-väg? 

Samtliga detaljplaner som ingår i studien behöver inte innehålla allmän plats för både 

väg/gc-väg och natur, ett av ändamålen räcker. Frågan har därför enbart varit möjlig 

att studera i 156 av 173 detaljplaner. Övriga 17 detaljplaner tillhör därmed svars-

kategorin ej applicerbart. 

Det finns inget uttryckligt krav i lagstiftningen på att kommunen i detaljplanen ska 

redovisa vem som är ansvarig för utbyggnad/iordningställande av allmän plats – väg. 

Det bör dock framgå bland de tekniska åtgärder och konsekvenser som enligt PBL 

4 kap. 33 § ska redovisas. Om en sådan redovisning saknas finns det en risk att 

utbyggnaden/iordningställande av den allmänna platsen inte genomförs.  

Nedan följer ett exempel på en redovisning som ingår i den svarskategori som är 

vanligast förekommande: redovisas att fastighetsägarna/exploatören gör det.  

Exploatören (ägaren till Hoxla 7:6) ansvarar för utbyggnad av allmän plats; 

lokalgata, parkeringsplats, samt nödvändiga åtgärder inom naturmark. 

Exploatören bekostar projektering, utbyggnad och iordningställande av allmän 

plats. 
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Svarskategorier: 

 Ej applicerbart 

Detaljplaner som saknar allmän plats för väg och/eller gc-väg men innehåller allmän plats för 
natur. 

 Redovisas inte 

Detaljplaner som saknar en redovisning av vem som är ansvarig för utbyggnad av allmän 
plats, väg och/eller gc-väg. 

 Redovisas att fastighetsägarna/exploatören gör det 

Detaljplaner som redovisar att fastighetsägarna/exploatören är ansvarig för utbyggnad av 
allmän plats, väg och/eller gc-väg. 

 Redovisas att kommunen gör det 

Detaljplaner som redovisar att kommunen är ansvarig för utbyggnad av allmän plats, väg 
och/eller gc-väg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarskategorin redovisas att fastighetsägaren/exploatören gör det är den mest frekvent 

använda, 55 %. I 32 % av detaljplanerna redovisas inte vem som är ansvarig för 

utbyggnad för allmän plats med ändamål väg och/eller gc-väg. I 10 % av 

detaljplanerna har frågan inte kunnat appliceras, då det inte finns någon väg eller gc-

väg i detaljplanen och i 3 % av de granskade detaljplanerna redovisas att kommunen 

är ansvarig. 

4.2.1 Analys av ansvar för utbyggnad av väg/gc-väg 

Resultatet visar att 56 av de 156 detaljplaner (36 %) där frågan varit applicerbar, 

brister i redovisningen av vem som ska ansvara för utbyggnad av allmän plats – 

väg/gc-väg. Med bristfällig menas att ansvaret för utbyggnad inte redovisas och att 

planen därmed inte innehåller den redovisning som krävs enligt PBL 4 kap. 33 §. Det 

har under granskningen framkommit att kommunerna ofta redovisar vem som ska 

bekosta allmän plats – väg/gc-väg, men inte vem som är ansvarig för själva 

utbyggnaden. Att det redovisas vem som ska bekosta allmän plats har inte ansetts ha 

Diagram 4. Redovisning av vem som ansvarar för utbyggnad av allmän 
plats, väg/gc-väg. 
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samma innebörd som att ansvara för utbyggnad, även om det är möjligt att det är 

avsikten.  

I 95 av 156 detaljplaner (61 %) redovisas att fastighetsägarna ska ansvara för 

utbyggnad av allmänna platser. Det som enligt lag är fastighetsägarnas ansvar vid 

enskilt huvudmannaskap beskrivs därmed endast i drygt hälften av planerna. 

I 5 av 156 detaljplaner (3 %) har kommunen (ej i egenskap av markägare) tagit på sig 

ansvaret för utbyggnad av allmänna platser trots att det bestämts i detaljplanen att 

huvudmannaskapet ska vara enskilt. 

I det examensarbete som utfördes av Höglund och Blom 2014 påvisas att 65 % av de 

studerade detaljplanerna redovisar vem som ansvarar för utbyggnad av tekniska 

anläggningar.  Det överensstämmer väl med den undersökning som nu gjorts där 

resultatet visar att det i 64 % av detaljplanerna redovisas vem som ska ansvara för 

utbyggnad av allmän plats – väg/gc-väg. Även andelen planer där en redovisning av 

vem som ska ansvara för utbyggnad av tekniska anläggningar saknas överensstämmer 

väl mellan studierna, 36 % (Blom och Höglund, 2014) respektive 31 % i den 

undersökning som nu gjorts. 

4.3 Redovisas vem som är ansvarig för utbyggnad av 
allmän plats, natur? 

Samtliga detaljplaner som ingår i studien behöver inte innehålla allmän plats för både 

väg/gc-väg och natur, ett av ändamålen räcker. Frågan har därför enbart varit möjlig 

att studera i 145 av 173 detaljplaner. Övriga 28 detaljplaner tillhör därmed 

svarskategorin ej applicerbart. 

Det finns inget uttryckligt krav i lagstiftningen på att kommunen i detaljplanen ska 

redovisa vem som är ansvarig för utbyggnad/iordningställande av allmän plats – 

natur. Det bör dock framgå bland de tekniska åtgärder och konsekvenser som enligt 

PBL 4 kap. 33 § ska redovisas. Om en sådan redovisning saknas finns det en risk att 

utbyggnaden/iordningställande av den allmänna platsen inte genomförs.  

Nedan följer ett exempel på en redovisning som ingår i den svarskategori som är 

vanligast förekommande: redovisas att fastighetsägarna/exploatören gör det.  

Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad/ombyggnad av de 

anläggningar inom allmän plats, som är föranledda av planområdets 

exploatering. Detta innebär bla att exploatören ansvarar för och bekostar 

anläggandet av planområdets gator, gång- och cykelvägar samt naturområden 

och lekplats jämte två trafiksäkra överfarter och flyttning/upprustning av 

busshållplats. Exploatören bekostar även utbyggnad av dagvattenmagasinet. 
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Svarskategorier: 

 Ej applicerbart 

Detaljplaner som saknar allmän plats för naturmark men innehåller allmän plats för väg/gc-
väg. 

 Redovisas inte 

Detaljplaner som saknar en redovisning av vem som är ansvarig för 
utbyggnad/iordningställande för allmän plats för naturmark. 

 Redovisas att fastighetsägarna/exploatören gör det 

Detaljplaner som redovisar att fastighetsägarna/exploatören är ansvarig för 
utbyggnad/iordningställande av allmän plats för naturmark. 

 Redovisas att kommunen gör det 

Detaljplaner som redovisar att kommunen är ansvarig för utbyggnad/iordningställande av 
allmän plats för naturmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarskategorin redovisas inte är den mest frekvent använda och förekommer i 44 % av 

detaljplanerna. I 39 % av planerna redovisas att fastighetsägaren/exploatören ska 

ansvara för utbyggnaden/iordningställandet av allmän plats – natur. I 16 % av detalj-

planer var frågan inte applicerbar då ingen allmän plats – natur finns i planerna, och i 

1 % av fallen anges att kommunen är ansvarig för utbyggnaden. 

4.3.1 Analys av ansvar för utbyggnad av natur 

Resultatet visar att 76 av de 145 detaljplaner (52 %) där frågan varit applicerbar brister 

i redovisningen av vem som ska ansvara för utbyggnad/iordningställande av 

allmän plats – natur. Med bristfällig menas i det här fallet att ansvaret för 

utbyggnad/iordningställande inte redovisats och att planen därmed inte innehåller den 

redovisning som enligt PBL 4 kap. 33 § krävs. Likt vad som framkom vid 

granskningen av allmän plats – väg/gc-väg, är en redovisning av vem som ska bekosta 

de åtgärder som behöver utföras vanligare än vem som ska ansvara för utbyggnaden.  

Diagram 5. Redovisning av vem som ansvarar för utbyggnad/ 
iordningställande av allmän plats, natur 



Enskilt huvudmannaskap för allmän plats – En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl 

 

 44 

I 67 av 145 detaljplaner (46 %) redovisas att fastighetsägarna ska ansvara för 

utbyggnad av allmänna platser. Det som enligt lag är fastighetsägarnas ansvar vid 

enskilt huvudmannaskap beskrivs därmed endast i knappt hälften av planerna. 

I 2 av 145 detaljplaner (2 %) har kommunen (ej i egenskap av markägare) tagit på sig 

ansvaret för utbyggnad av allmänna platser trots att det bestämts i detaljplanen att 

huvudmannaskapet ska vara enskilt.  

4.4 Redovisas vem som är ansvarig för ansökan om 
lantmäteriförrättning för bildande/omprövning av 
gemensamhetsanläggning? 

Alla detaljplaner som studerats avser inte att genomföra den allmänna platsen med en 

gemensamhetsanläggning enligt AL. I flera fall har framgått att den befintliga 

gemensamhetsanläggningen inte behöver förändras och i något fall har en ekonomisk 

förening tagit på sig ansvaret för genomförandet av den allmänna platsen. Frågan har 

därför enbart varit möjlig att studera i 164 av 173 detaljplaner. Övriga 9 detaljplaner 

tillhör därmed svarskategorin ej applicerbart. 

För detaljplaner med enskilt huvudmannaskap bör bestämmelserna om inrättande av 

gemensamhetsanläggning enligt AL tillämpas vid plangenomförandet. Enligt AL har 

både fastighetsägare och kommunen rätt att ansöka om bildande av gemensamhets-

anläggning. Med anledning av det och för att uppfylla kraven på redovisning av 

organisatoriska genomförandefrågor i PBL 4 kap. 33 §, måste det i planbeskrivningen 

framgå vem som är ansvarig för att ansöka om lantmäteriförrättning för bildande eller 

omprövning av de gemensamhetsanläggningar som planerats. Om ansvaret för 

ansökan om gemensamhetsanläggning inte redovisas föreligger det en risk att 

detaljplanen inte blir genomförd. 

Nedan följer ett exempel på en redovisning som ingår i den oftast använda 

svarskategorin redovisas att fastighetsägarna/exploatören gör det.  

Fastighetsägaren svarar själv för att ansöka hos Lantmäteriet om erforderliga 

anläggnings- och fastighetsbildningsåtgärder. 

Svarskategorier: 

 Ej applicerbart 

Detaljplaner som enligt planhandlingarna bedöms sakna behov av lantmäteriförrätning för 
bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning, t.ex. då en befintlig gemensamhets-
anläggning redan finns och inga nya förhållanden uppstår i samband med detaljplanens 
genomförande. Även fall där en annan förvaltningsform än gemensamhetsanläggning 
tillämpas t.ex. ekonomiska förening ingår i svarskategorin. 

 Redovisas inte 

Detaljplaner som enligt planhandlingarna bedöms ha behov av lantmäteriförrätning för 
bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning, men där det saknas redovisning för vem 
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som är ansvarig för att ansöka om förrättningen. Det redovisas inte heller att ansvaret för 
ansökan till förrättning ska behandlas i separat avtal. 

 Ska regleras i avtal 

Detaljplaner som saknar redovisning av vem som är ansvarig för att ansöka om 
lantmäteriförrättning för bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning, men där 
hänvisning finns till att det ska regleras i ett separat avtal. 

 Redovisas att fastighetsägarna/exploatören/föreningen ska göra det 

Detaljplaner som redovisar att fastighetsägarna/exploatören/föreningen är ansvarig för att 
ansöka om lantmäteriförrättning för bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning. 

 Redovisas att kommunen ska göra det 

Detaljplaner som redovisar att kommunen är ansvarig för att ansöka om lantmäteriförrättning 
för bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I flest antal detaljplaner, 47 %, redovisas att fastighetsägarna/exploatören/föreningen 

ska ansöka om lantmäteriförrättning för bildande eller omprövning av gemensamhets-

anläggning. I 42 % av de granskade detaljplanerna redovisas inte vem som är ansvarig 

för ansökan. I 5 % av detaljplanerna är frågan inte applicerbart, då ingen gemen-

samhetsanläggning ska bildas alternativt inga nya förhållanden inträder som kräver 

omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning. I 4 % av fallen redovisas att 

kommunen är ansvarig för ansökan och i 2 % av detaljplanerna redovisas att ansvaret 

för ansökan ska regleras i avtal. 

4.4.1 Analys av ansvar för ansökan om gemensamhetsanläggning 

Resultatet visar att 76 av de 164 granskade detaljplanerna (46 %) där frågan varit 

applicerbar brister i redovisningen av vem om ska ansöka om lantmäteriförrättning 

för bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning. Med bristfälligt menas i det 

här fallet att ansvaret för ansökan inte redovisas eller då det redovisas att ansvaret för 

ansökan ska regleras i avtal.  Trots att det endast regleras i lagstiftning efter 2015 att 

det huvudsakliga innehållet i ett exploateringsavtal ska redovisas i detaljplanen bör det 

även redovisas i planer påbörjade innan 2015.131 Detaljplanen saknar annars en 

                                                 
131 Zeteo, lagkommentar till PBL 5 kap. 13 §  

Diagram 6. Redovisning av vem som ska ansöka om lantmäteriförrättning för 
bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning. 
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fullständig beskrivning av de fastighetsrättsliga frågor som enligt PBL 4 kap. 33 § 

måste finnas. 132,133 

I de detaljplaner där det redovisats vem som ska ansöka om lantmäteriförrättning, 

men inte specificerats för vilken åtgärd, har bedömning gjorts att ansvaret för ansökan 

om lantmäteriförrättning för bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning har 

redovisats i detaljplanen.  

I 81 av 164 detaljplaner (50 %) redovisas att fastighetsägarna ska ansvara för ansökan 

om bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning. En nödvändig redovisning 

för att klargöra vem som har ansvaret då både kommun och fastighetsägare har 

möjligheten att ansöka.  

I 7 av 164 detaljplaner (4 %) har kommunen tagit på sig ansvaret för att ansöka om 

bildande eller omprövning av gemensamhetsanläggning. I de här planerna har 

kommunen tagit vara på sin möjlighet att driva på plangenomförandet. 

4.5 Hur redovisas att detaljplanen har enskilt 
huvudmannaskap? 

För att kommunen ska få avsäga sig det kommunala huvudmannaskapet och istället 

tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna platser måste särskilda skäl föreligga. 

Ett enskilt huvudmannaskap måste anges med en planbestämmelse på plankartan för 

att uppfylla kravet i PBL 4 kap. 7 § och motiveras i planbeskrivningen för att uppfylla 

kravet PBL 4 kap. 33 §. 

Svarskategorier: 

 Redovisas endast på plankartan med planbestämmelse 

Detaljplaner där redovisning av enskilt huvudmannaskap endast framgår av plankartan med 
planbestämmelse. 

 Redovisas endast i plan-/genomförandebeskrivningen 

Detaljplaner där redovisningen av enskilt huvudmannaskap endast framgår av plan-
/genomförandebeskrivningen. 

 Redovisas både på plankartan med planbestämmelse och i plan-

/genomförandebeskrivningen 

Detaljplaner där redovisning av enskilt huvudmannaskap framgår av både plankarta med 
planbestämmelse och plan-/genomförandebeskrivning. 

 

 

 

 

                                                 
132 Prop. 2013/14:126 s. 16 
133 SOU 2005:77 s. 539 
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Det är vanligast, 98 %, att kommunen redovisar det enskilda huvudmannaskapet både 

på plankartan med planbestämmelse och i plan-/genomförandebeskrivningen. I 2 % 

av de granskade detaljplanerna redovisas det enskilda huvudmannaskapet endast i 

plan-/genomförandebeskrivningen. Ingen av de granskade detaljplanerna redovisar 

huvudmannaskapet endast på plankartan med planbestämmelse  

4.5.1 Analys av hur huvudmannaskapet redovisas i planhandlingarna 

Resultatet visar att 3 av de 173 granskade detaljplanerna brister i redovisningen av att 

detaljplanen har enskilt huvudmannaskap. De saknar en angivelse på plankarta om att 

enskilt huvudmannaskap tillämpas vilket innebär att det oavsett vad som står i 

planbeskrivningen är kommunalt huvudmannaskap som gäller. I resterade 170 

detaljplaner tillgodoses kravet i PBL 4 kap. 7 § i och med att det enskilda huvud-

mannaskapet redovisas på både plankartan och i plan-/genomförandebeskrivningen. 

 

Diagram 7. Redovisning av hur det framgår att detaljplanen har enskilt 
huvudmannaskap. 
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4.6 Relation mellan enskilt huvudmannaskap och 
kommunernas befolkningsmängd 

För att förstå vilka typer av kommuner som tillämpar enskilt huvudmannaskap är det 

av intresse att notera hur stor befolkningsmängd de kommuner som tillämpar 

lagstiftningen har. I nedanstående diagram redovisas därför hur stor befolknings-

mängd de 85 studerade kommunerna har. 

De blåa staplarna (till vänster) redovisar antalet kommuner som tillämpar enskilt 

huvudmannaskap inom respektive befolkningsintervall. Sammanställningen visar att 

51 kommuner (61 %) har färre än 30 000 invånare. Endast 5 kommuner (6 %) har fler 

än 100 000 invånare. 

De röda staplarna (till höger) redovisar hur många kommuner inom respektive 

intervall som inte redovisar särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap.  Samman-

ställningen visar att 33 av 47 kommuner (70 %) som saknar en redovisning av 

särskilda skäl kommer från kommuner med färre än 30 000 invånare. Endast 2 av 47 

detaljplaner som saknar redovisning av särskilda skäl (4 %) kommer från kommuner 

med fler än 100 000 invånare. 

4.6.1 Analys av befolkningsmängdens påverkan 

Sammanfattningsvis kan sägas att kommuner med färre än 30 000 invånare använder 

enskilt huvudmannaskap i större utsträckning än både medelstora och stora 

kommuner. De mindre kommunerna är också de som i minst utsträckning redovisar 

särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap.  

Diagram 8. Redovisning av hur de 85 kommuner som tillämpar enskilt huvudmannaskap respektive 
inte redovisar särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap fördelar sig i befolkningsmängd. 
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4.7 Relation mellan enskilt huvudmannaskap och 
kommunernas politiska styre 

För att undersöka om det finns samband mellan olika typer av kommunstyre och 

användning av enskilt huvudmannaskap har respektive kommuns politiska styre efter 

valet 2010 studerats. Indelningen av det politiska styret utgår från Sveriges kommuner 

och landstings (SKLs) indelning i rapporten 310 val 2010 års kommun- och landstingsval. 

Svarskategorier: 

 Alliansstyre 

”Med ett Alliansstyre avses ett styre där ett eller flera av de fyra borgerliga riksdagspartierna 
ingår, men inte S eller V. Miljöpartiet kan ingå i såväl borgerligt, vänster- eller 
blocköverskridande styre. Samma sak gäller för lokala partier”134 

 Vänsterstyre 

”Med ett vänsterstyre avses ett styre där S och/eller V ingår, men inget av de fyra borgerliga 
riksdagspartierna. Miljöpartiet kan ingå i såväl borgerligt, vänster- eller blocköverskridande 
styre. Samma sak gäller för lokala partier”135 

 Blocköverskridande styre 

 ”Med ett blocköverskridande styre avses ett styre där minst ett borgerligt och S eller V ingår 
Miljöpartiet kan ingå i såväl borgerligt, vänster- eller blocköverskridande styre. Samma sak 
gäller för lokala partier.”136  

Diagram 9 redovisar den politiska fördelningen mellan landets 290 kommuner efter 

valet 2010. Diagrammet 10 redovisar hur många procent av det totala antalet 

kommuner inom respektive politiskt styre som ingår i studien. Av de 46 kommuner 

(16 %) som styrs blocköverskridande ingår 24 kommuner (52 %) i studien. Av de 136 

kommuner (47 %) som har alliansstyre ingår 26 kommuner (31 %) och av de 107 

kommuner (37 %) som har vänsterstyre ingår 14 kommuner (17 %). 

 

                                                 
134 SKL (2011) 310 val, 2010 års kommun- och landstingsval s. 33 
135 SKL (2011) 310 val, 2010 års kommun- och landstingsval s. 33 
136 SKL (2011) 310 val, 2010 års kommun- och landstingsval s. 33 

Diagram 10. Redovisning av hur stor procent av 
den totala andelen kommuner med respektive 
styre som ingår i studien. 

 

Diagram 9. Redovisning av den politiska 
fördelningen i landets 290 kommuner efter valet 
2010. 
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Diagram 11 och 12 redovisar hur den politiska fördelningen ser ut bland de 173 

studerade detaljplanerna och de 85 kommuner där detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap påträffats. Diagram 11 redovisas den politiska fördelningen bland 

de 173 detaljplaner som ingår i studien. Alliansstyrda kommuner är något 

överrepresenterade (52 %) gentemot vad de är i landet som helhet (47 %), 

vänsterstyrda kommuner är underrepresenterade (14 %) gentemot landets som helhet 

(37 %) och kommuner med blocköverskridande styre är överrepresenterade (34 %) 

gentemot landet som helhet (16 %). 

Diagrammet 12 redovisar den politiska fördelningen bland de 85 kommuner som 

ingår i studien. Alliansstyrda kommuner är där något överrepresenterade (50 %) 

gentemot vad de är i landet som helhet (47 %), västerstyrda kommuner är under-

representerade (21 %) gentemot landet som helhet (37 %) och kommuner med block-

överskridande styre är överrepresenterande (29 %) gentemot landet som helhet 

(16 %). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram 13 redovisas den politiska fördelningen bland de kommuner som någon 

gång inte redovisat särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Andelen alliansstyrda 

kommuner överensstämmer med den politiska fördelningen i landet som helhet 

(47 %). Andelen vänsterstyrda är underrepresenterade (19 %) gentemot landet som 

helhet (37 %) och de kommuner med blocköverskridande styre är överrepresenterade 

(34 %) gentemot landet som helhet (16 %).  

Diagram 11. Redovisning av den politiska 
fördelningen bland de 173 studerade 
detaljplanerna 

 

Diagram 11. Redovisning av den politiska 
fördelningen bland de 47 kommuner som inte 
redovisat särskilda skäl. 

Diagram 10. Redovisning av den politiska 
fördelningen bland de 85 studerade kommunerna. 
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4.7.1 Analys av det politiska styrets påverkan 

I det examensarbete som skrevs av Ivarsson, Sandahl och Ternevall 2012 ställdes 

frågan ”Anser ni att valet av huvudmannaskap påverkas av vilken politisk majoritet 

som styr i kommunen?”137 till de 15 kommuner som studerades. 13 kommuner 

svarade att den politiska majoriteten inte var avgörande, 1 svarade att den var det och 

1 gav inget svar på frågan. 

Den granskning som nu gjorts av de politiska styrena i de 85 kommuner där 

detaljplaner med enskilt huvudmannaskap påträffats visar att sådana som styrs block-

överskridande är överrepresenterade medan kommuner med vänsterstyre är under-

representerade. Fenomenet har inte studerats närmare vilket innebär att det skulle 

kunna finnas andra förklaringar till resultatet än det politiska styret. 

4.8 Granskning av sambandet mellan redovisning av 
särskilda skäl och redovisning av genomförandefrågor 

En jämförelse har gjorts för att se om det finns något samband mellan en bra 

respektive dålig redovisning av särskilda skäl och om redovisningen av genomförande-

frågorna har gjorts. Nedan följer två diagram som visar fördelningen mellan de olika 

svarskategorierna inom varje genomförandefråga. Diagram 14 redovisar fördelningen 

bland de detaljplaner där särskilda skäl anges och diagram 15 de där fall där särskilda 

skäl inte anges.   

 

 

 

 

 

  

 

 

Översta stapeln visar hur många detaljplaner som redovisar särskilda skäl för enskilt 

huvudmannaskap. Därefter följer en sammanställning av hur redovisningen av ansvar 

för utbyggnad av allmän plats – väg/gc-väg ser ut bland de 90 detaljplanerna. Tredje 

stapeln beskriver hur redovisningen av ansvar för utbyggnad av allmän plats – natur 

ser ut bland detaljplanerna. Nedersta stapeln redovisar hur redovisningen av ansvar 

för ansökan om gemensamhetsanläggning ser ut bland de 90 detaljplanerna. Svars-

kategorin redovisas att det ska framgå i avtal som tidigare redovisats ingår här i 

svarskategorin redovisas inte. 

                                                 
137 Ivarsson Maja, Sandahl Rosalie & Ternevall Hanna (2012) 

Diagram 12. Redovisning av hur fördelningen mellan de olika svarskategorierna ser ut 
inom respektive fråga i de detaljplaner där en redovisning av särskida skäl för enskilt 
huvudmannaskap anges. 
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Översta stapeln visar hur många detaljplaner som inte redovisar särskilda skäl för 

enskilt huvudmannaskap. Därefter följer hur en sammanställning av hur 

redovisningen av ansvar för utbyggnad av allmän plats – väg/gc-väg ser ut bland de 

83 detaljplanerna.  Mittersta stapeln beskriver hur redovisningen av ansvar för ut-

byggnad av allmän plats – natur ser ut bland de detaljplanerna. Nedersta stapeln 

redovisar hur redovisningen av ansvar för ansökan om gemensamhetsanläggning ser 

ut bland de 83 detaljplanerna. Svarskategorin redovisas att det ska framgå i avtal som 

tidigare redovisats ingår här i svarskategorin redovisas inte. 

4.8.1.1 Analys av sambandet mellan redovisning av de olika frågorna 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte verkar finnas någon koppling mellan en bra 

respektive dålig redovisning av särskilda skäl och om utbyggnaden av allmän plats 

respektive ansvar för ansökan om gemensamhetsanläggning redovisas. Ingen större 

skillnad mellan diagrammen kan ses när det gäller andelen redovisade genomförande-

frågor beroende på om särskilda skäl angetts eller inte.  

 

Diagram 13. Redovisning av hur fördelningen mellan de olika svarskategorierna ser ut 
inom respektive fråga i de detaljplaner där en redovisning av särskilda skäl för enskilt 
huvudmannaskap saknas. 
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5 Diskussion  

Ända sedan ÄPBL trädde ikraft 1987 har det krävts både särskilda skäl för enskilt 

huvudmannaskap och en plan-/genomförandebeskrivning som ska förklara inne-

börden av planen och motivera de ställningstaganden som gjorts däri. I och med 

införandet av PBL 2011 togs ytterligare krafttag. Både de åtgärder som krävs och de 

konsekvenser som uppstår till följd av planläggningen ska efter 2011 beskrivas 

fastighetsvis. De organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågorna 

ska redovisas och huvudmannaskapet är där en självklar organisatorisk fråga.138  

En av förutsättningarna för att få tillämpa enskilt huvudmannaskap är att det framgår 

av en planbestämmelse på plankartan. I stort sett alla detaljplaner, 170 av 173, 

uppfyller det kravet. Därmed kan inledningsvis konstateras att i princip alla studerade 

kommuner redovisar det enskilda huvudmannaskapet på ett korrekt sätt rent formellt. 

Genomgången av de 173 detaljplanerna har gett en god insyn i vilka särskilda skäl 

kommunerna använder eller snarare inte använder i tillräcklig omfattning. 83 av 173 

planer (48 %) saknar en redovisning av de särskilda skäl som ska finnas till grund för 

samtliga detaljplaner med enskilt huvudmannaskap och uppfyller därmed inte kraven i 

PBL 4 kap. 7 och 33 §§. Variationen bland de skäl som angetts i de övriga 90 

detaljplanerna är också stor och många av de angivna skälen har inte bedömts vara 

förenliga med de uttalanden som gjorts i förarbeten och rättspraxis. Det innebär 

sammantaget att många detaljplaner är otydliga och att andelen detaljplaner med 

enskilt huvudmannaskap som skulle klara en överprövning är låg. 

I förvånansvärt många fall har förhållandet att området förvaltas av en privatperson eller 

förening angetts som särskilt skäl för enskilt huvudmannaskap. I vare sig förarbeten 

eller rättspraxis har en sådan omständighet sagts utgöra en lagenlig grund för enskilt 

huvudmannaskap. Syftet från kommunens sida tros vara att man vill hänföra valet av 

enskilt huvudmannaskap till att ett befintligt enskilt huvudmannaskap finns i området 

sedan tidigare. Ytterligare anledningar kan säkerligen finnas och det varierar troligtvis 

mellan kommunerna. Att ange en befintlig förvaltning som särskilt skäl gör att själva 

tyngden i argumentet läggs på förvaltningen och inte på det befintliga huvudmanna-

skapet. 

I ett flertal detaljplaner har motivet till enskilt huvudmannaskap angetts vara att de 

allmänna platserna i området endast nyttjas av de boende eller bara tillgodoser de boendes behov. 

Motiveringen saknar laglig grund men används förhållandevis ofta av kommunerna. 

Enligt allemansrätten139 och PBL:s definition av allmän plats140 ska allmänna platser 

vara tillgängliga för vem som helst oavsett var man bor, även om de i praktiken kan 

kännas mer eller mindre privata. Anledningen till att skälet ofta används kan vara att 

kommunerna inte vill betala för sådana platser som i praktiken inte är av ”allmänt 
                                                 
138 PBL 4 kap. 33 § 
139 RF 2 kap. 15 § 
140 PBL 1 kap. 4 § 
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intresse”. Motiveringen uppfattas som relativt vanlig i områden som ligger utanför 

stadskärnan, där det ofta kan vara möjligt att använda enskilt huvudmannaskap. I 

sådana fall vore det då bättre att ange ett lagenligt särskilt skäl som stöd för enskilt 

huvudmannaskap. Skälen borde då grunda sig i att det är t.ex. ett bland- eller 

fritidshusområde och inte i att de allmänna platserna bara tillgodoser områdets behov. 

Efter att ha studerat detaljplanerna har många planer påträffats där inga särskilda skäl 

redovisas trots att det, enligt de bedömningar som gjorts i studien, skulle vara möjligt 

att använda enskilt huvudmannaskap. Ofta anges bara att kommunen inte är 

huvudman för allmän plats trots att det i PBL finns tydliga krav på att särskilda skäl 

måste finnas och att de organisatoriska frågorna ska redovisas i planbeskrivningen. 

Det föranleder en teori om att kunskapsbrister i PBL är en bidragande orsak till att 

redovisningen är så pass bristfällig som studien visar. Under granskningen har det 

uppfattats som särskilt utbrett i mindre kommuner. 

Tvärtemot de detaljplaner där inga särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap anges, 

finns också sådana där ett stort antal skäl finns uppräknade. När en kommun 

använder samma skäl i alla sina detaljplaner upplevs det mer troligt att det enskilda 

huvudmannaskapet används i ett ekonomiskt syfte än att samtliga angivna skäl före-

ligger i verkligheten. Flera kommuner verkar också ha läst de tre rättsfallen som MÖD 

avgjort 2012 och 2013 noggrant. Därefter har de valt att använda nästan samtliga 

uttalanden som gjorts i rättsfallen som särskilda skäl i den egna detaljplanen.  

I flera fall kan också ses att kommuner kopierar de särskilda skäl av varandra. Det ger 

ett intryck av att frågan inte har behandlats ordentligt i den detaljplanen och att 

grunderna för de skäl som anges kanske saknas i verkligheten. Varje detaljplane-

område är unikt och därför bör det vara i princip omöjligt att använda exakt samma 

motivering i olika detaljplaner. 

Ytterligare en variant som används av ett antal kommuner är att fatta ett generellt 

kommunalt beslut om att tillämpa enskilt huvudmannaskap i hela kommunen och 

sedan hänvisa till det i samtliga detaljplaner som upprättas. Ett sådant beslut saknar 

lagstöd då huvudmannaskapet är en fråga som ska behandlas i varje plan med 

utgångspunkt från PBL 4 kap. 7 §. I SOU 2005:77 beskrivs att t.ex. huvudmanna-

skapsfrågan är en så pass övergripande fråga att den kan vara aktuell att behandla 

redan i översiktsplanen. En redovisning enbart i översiktsplanen är dock inte till-

räcklig, utan frågan ska tas upp även i samtliga efterföljande detaljplaner. 141 

Förutom att särskilda skäl saknas i många av detaljplanerna visar studien också att 

redovisningen av ansvaret för både utbyggnad av allmänna platser och ansökan om 

lantmäteriförrättning i många fall är bristfällig. Då ansvarsfördelningen inte beskrivs i 

detaljplanen torde det bli betydligt svårare för fastighetsägarna och andra berörda 

aktörer att tolka hur detaljplanen kommer att påverka dem ansvarsmässigt. 

                                                 
141 SOU 2005:77 s. 539 
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Fastighetsägare och andra berörda aktörer blir då tvungna att själva tolka sitt ansvar i 

planen. Risken blir då att den ansvarsfördelning som kommunen tänkt sig, men inte 

uttryck tillräckligt väl, istället missuppfattas. 

För att få till stånd en gemensam förvaltning av de allmänna platserna har kommuner, 

precis som fastighetsägare, rätt att enligt AL 18 § ansöka om lantmäteriförrättning för 

bildande/omprövning av gemensamhetsanläggning. Förutom att redovisningen av 

ansvaret i så många fall är bristfällig, så förvånar det författarna att kommunen inte 

ansvarar för ansökan i fler än 9 av 164 detaljplaner. En ansökan innebär inte några 

ökade kostnader för kommunen och skulle kunna bidra till ett snabbare 

plangenomförande. Anledningen till att det inte görs, skulle kunna vara bristande 

kunskaper hos kommunen om att de besitter rätten att ansöka om gemensamhets-

anläggning. Kunskaper saknas möjligen också om att en ansökan inte belastar 

kommunen ekonomiskt. Eftersom kommunerna bör vara angelägna om att de detalj-

planer som tas fram också genomförs borde den här möjligheten användas i större 

utsträckning än vad den gör idag. Möjligheten till ansökan om gemensamhets-

anläggning är ett av kommunernas starkaste påtryckningsmedel vid genomförandet av 

allmän plats med enskilt huvudmannaskap.  

I enbart ett fåtal av de granskade detaljplanerna (3 av 173) hänvisas regleringen av 

ansvar för ansökan om förrättning för bildande/omprövning av gemensamhets-

anläggning, till ett avtal. Trots att det inte uttryckligen regleras i PBL innan 2015, bör 

innehållet i ett exploaterings-/genomförandeavtal redovisas i detaljplanen. Utan en 

redovisning av avtalets innehåll är redovisningen av de fastighetsrättsliga frågorna, 

enligt PBL 4 kap. 33 §, är inte fullständig. Ansvaret bör också redovisas för att göra 

det enklare för fastighetsägarna och andra berörda aktörer att förstå hur detaljplanen 

berör dem och vilka konsekvenser den medför. Trots att exploaterings-/genomför-

andeavtal är offentliga handlingar, löper fastighetsägarna och andra berörda aktörer en 

risk att undgå viktig information om redovisningen i planbeskrivningen brister. 

Ansvaret för utbyggnad av allmänna platser faller vid enskilt huvudmannaskap på 

fastighetsägarna. Anmärkningsvärt är därför att det i ett par detaljplaner, 1 % för väg 

och 3 % för natur, redovisas att kommunen ska ansvara för utbyggnad av de allmänna 

platserna. Att kommunen åtar sig ansvaret för utbyggnad/iordningställande skulle 

kunna bero på kommunens tidigare erfarenheter, om att de allmänna platserna sällan 

genomförs till angiven standard. Grundat på sådana erfarenheter är det möjligt att 

kommunen då väljer att själv åta sig ansvaret, något som visserligen motverkar syftet 

med enskilt huvudmannaskap men samtidigt säkerställer genomförandet av 

detaljplanen. Möjligen skulle en anledning också kunna vara att det är av stor vikt att 

den allmänna platsen genomförs och snabbt kommer allmänheten till nytta.  

Att kommunen väljer att bygga ut allmänna platser med enskilt huvudmannaskap kan 

dock vara problematiskt ur ett juridiskt perspektiv. Enligt kommunallagens 

likställighetsprincip, KL 2 kap. 2 §, måste en kommun behandla sina medlemmar lika, 



Enskilt huvudmannaskap för allmän plats – En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl 

 

 56 

något som riskerar att frångås då kommunen överlämnar färdigutbyggd allmän plats 

till fastighetsägarna inom ett planområde med enskilt huvudmannaskap. Kommunen 

lägger då ner ekonomiska resurser på ett område som man tidigare har beslutat att det 

finns särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för. Kommunen 

bygger då antingen ut den allmänna platsen i egen regi, dvs. i rollen som entreprenör 

eller genom att anlita en annan entreprenör. Det senare kräver dessutom en 

upphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU). 

Kommunernas redovisning av vem som ansvarar för allmän plats – väg/gc-väg skulle 

kunna förbättras avsevärt då en sådan redovisning saknas i 56 av 156 detaljplaner. 

Med tanke på att både båtnads- och väsentlighetsvillkoren i AL vanligen uppfylls för 

ändamålet väg/gc-väg borde det med enkelhet gå att redovisa grunderna för att en 

gemensamhetsanläggning ska inrättas och ta fram ett förslag till vilka som bör ingå i 

en den. 

Redovisningen av vem som ansvarar för utbyggnad/iordningställande av allmän plats 

– natur redovisas inte i samma utsträckning som för väg/gc-väg. En redovisning av 

ansvar för utbyggnad av allmän plats – natur saknas i 76 av 145 planer. Att allmän 

plats – natur så stor utsträckning inte behandlas i planbeskrivningen skulle kunna bero 

på den problematik som föreligger vid prövning av väsentlighets- och båtnads-

villkoren. För allmän plats – natur torde det vara svårt för kommunen att bevisa att 

väsentlighet och båtnad uppstår för fastigheterna. Väsentlighetsvillkoret i AL kan 

jämställas med att det för en fastighet ska vara nödvändigt att ingå i gemensamhets-

anläggning.142  Generellt sett kan det inte anses vara nödvändigt för en fastighet att ha 

del i en gemensamhetsanläggning för allmän plats – natur och därmed uppfylls inte 

väsentlighetsvillkoret. Även prövningen av båtnadsvillkoret kan vara problematisk när 

det gäller gemensamhetsanläggning för allmän plats – natur. För att båtnadsvillkoret 

ska vara uppfyllt ska en ekonomisk- eller social nytta uppstå i samband med 

inrättandet av gemensamhetsanläggning. Det är tveksamt att den sociala nytta som 

eventuellt skulle kunna uppstå vid inrättande av gemensamhetsanläggning för natur 

skulle kunna överväga den ekonomiska belastningen som den innebär för en fastighet. 

Ytterligare en anledning till den bristfälliga redovisningen av ansvaret för utbyggnad 

av allmän plats – natur skulle kunna vara att naturområden inte avses förändras i 

samband med planläggning i samma utsträckning som t.ex. vägar. Risken är då relativt 

stor att sådana naturområden glöms bort i redovisningen av de allmänna platserna i 

planbeskrivningen. 

Under studien har det noterats att de mindre kommunerna (<30 000 invånare) är de 

som oftast använder enskilt huvudmannaskap. Kanske är det så att bland- och 

fritidshusbebyggelse generellt sett är vanligare i mindre kommuner? Kommunerna är i 

så fall kanske också medvetna om att det ges större möjligheter att tillämpa enskilt 

                                                 
142 RH 2006:15 
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huvudmannaskap i sådana områden. I mindre kommuner kan den ekonomiska 

aspekten också vara en bidragande faktor till att enskilt huvudmannaskap används.  

De granskningar som gjorts av kommunernas politiska styre ger ett intressant 

perspektiv på problematiken kring enskilt huvudmannaskap. De fakta som 

framkommit visar att kommuner med blocköverskridande styre använder enskilt 

huvudmannaskap i större utsträckning än kommuner med allians- eller vänsterstyre.  

Under granskningen har det uppfattats som relativt vanligt att mindre kommuner styrs 

blocköverskridande. Antagandet skulle i så fall överensstämma med vad som tidigare 

antagits om varför mindre kommuner använder enskilt huvudmannaskap, dvs. att de 

troligen skulle kunna ha fler områden där det skulle vara möjligt att använda enskilt 

huvudmannaskap. I jämförelse med det examensarbete som gjordes av Ivarsson m.fl. 

(2012)143 är kommunernas storlek troligen en större anledning till en frekvent 

användning av enskilt huvudmannaskap än vad det politiska styret är. I studien från 

2012 har endast 1 av 15 kommuner angett att det politiska styret uppfattas ha 

betydelse för valet av huvudmannaskap. 

Undersökningen av om det finns något samband mellan en bra respektive dålig 

redovisning av särskilda skäl och om redovisningen av genomförandefrågorna görs, 

visar att ett tydligt sådant samband saknas. Anledningen till det skulle kunna vara att 

flertalet kommuner har svårt att tolka hur en planbeskrivning ska utformas för att 

uppfylla kraven i PBL 4 kap. 33 §. I många detaljplaner redovisas vem som ska 

bekosta utbyggnad av allmänna platser, något som kommunerna möjligen anser är en 

tillräcklig redovisning. I det här arbetet har en sådan redovisning dock inte bedömts 

som likställd med redovisning av ansvar för utbyggnad av allmän plats. Ytterligare en 

förklaring skulle kunna vara att kommunen anser att endast en angivelse om enskilt 

huvudmannaskap utgör tillräcklig information om ansvarsfördelningen. 

Det har under granskningen också noterats att flertalet detaljplaner upprättas med 

hjälp av konsulter på uppdrag av en kommun. Detta kan vara en bidragande orsak till 

att huvudmannaskapsfrågan kommer i kläm och inte motiveras tillräckligt väl. Det 

skulle i så fall överensstämma bra med den enkät som Kommunförbundet gjorde 

2004, som även varit underlagsmaterial för SOU 2005:77. Där framkom att mindre 

kommuner använder konsulter vid planläggning i betydligt större utsträckning än stora 

kommuner.144 

Kommunen ska i översikts- och detaljplaner se till att mark- och vattenområden 

används på det mest lämpliga sättet för att, enligt PBL 1 kap. 1 §, uppnå en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö ur både socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. För 

att uppfylla kraven på att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö kan arbetet och de 

kostnader som behöver läggas på anläggning, drift och underhåll av de allmänna 

platserna kan bli betydande. En kostnad som kommunen enligt huvudregeln i 

                                                 
143 Ivarsson Maja, Sandahl Rosalie & Ternevall Hanna (2012) 
144 Svenska kommunförbundet (2004) Hur ser det ut…– Enkät om det kommunala samhällsbyggandet s. 34-35 
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PBL 4 kap. 7 § ska stå för. När fastighetsägarna i och med ett enskilt huvud-

mannaskap får överta ansvaret för anläggning, drift och underhåll av de allmänna 

platserna riskerar istället det billigaste anläggningsalternativet. Sällan är nog det 

alternativ som för fastighetsägarna är det mest ekonomiska, det mest hållbara 

alternativet på lång sikt. För kommunen är ett enskilt huvudmannaskap ett tillfälle att 

minska kostnaderna och överlämna ansvaret för plangenomförandet. Risken är 

däremot att de anläggningar som kommunen redogjort för i planbeskrivningen inte 

blir genomförda eftersom de kostar för mycket för fastighetsägarna. En kommun har 

troligen större ekonomiska resurser än fastighetsägarna och kan vid ett kommunalt 

huvudmannaskap utföra anläggningarna med högre standard som då kan antas vara 

mer långsiktigt hållbara. 

* 

I rapporten Socialt hållbar stadsutveckling – En kunskapsöversikt presenterar Boverket fem 

viktiga faktorer för att åstadkomma en socialt hållbar stadsutveckling – helhetssyn, 

variation, samband, identitet samt inflytande och samverkan.145 För fastighetsägarna 

kan sådana faktorer vara svåra att beakta i samband med anläggning av de allmänna 

platserna. Området blir troligen inte utfört som en del av den övergripande 

stadsplaneringen och det kan vara svårt att kombinera fysiska och sociala åtgärder för 

att uppnå hållbarhet i längden, när enskilt huvudmannaskap tillämpas. Eftersom det 

inte finns någon lagstiftning kring vilken standard anläggningar på allmän plats med 

enskilt huvudmannaskap ska ha, riskerar tillgängligheten till de allmänna platserna 

också att bli sämre, än i planområden med kommunalt huvudmannaskap där 

standarden regleras i PBL 6 kap. 18 §. Det blir upp till fastighetsägarna att bestämma 

vägbredd och beläggning samt om gatubelysning, lekparker och gc-väg m.m. ska 

finnas eller inte.  

För att uppnå både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inom en detaljplan 

med enskilt huvudmannaskap ligger ett stort ansvar på de fastighetsägare som för 

tillfället bor där. Troligtvis krävs ett gott samarbete, kunskap om hur marken bör 

användas på bästa sätt och ekonomiska resurser för att klara av genomförandet av de 

allmänna platserna.  

Utifrån de resultat som studien visar kan sammanfattningsvis konstateras att de 

ändringar som nu skett i PBL fr.o.m. januari 2015 är välbehövliga. Lantmäteri-

myndigheten kommer få en viktig roll i både samråds- och granskningsskedet när det 

gäller att påpeka brister som påträffas i kommunernas redovisningar av enskilt 

huvudmannaskap. Utifrån vad studien visar kan även konstateras att det nya tydligare 

kravet på redovisning av exploateringsavtalens huvudsakliga innehåll är välbehövligt. 

Förhoppningsvis blir de förändringar som nu gjorts i lagstiftningen en väckarklocka 

för kommunerna som kommer leda till tydligare detaljplaner i framtiden. 

                                                 
145 Boverket (2010) Socialt hållbar stadsutveckling – En kunskapsöversikt s. 9-10 
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6 Slutsatser 

I inledningen av arbetet beskrevs att det verkar råda oklarheter kring enskilt 

huvudmannaskap då Boverket fått många frågor om det av kommunerna. Boverket 

har därför tagit upp det som ett av de ämnesområden de valt att bevaka särskilt under 

2014. Resultaten av studien visar att den problematik som framkommit till Boverket 

överensstämmer med verkligheten. Många av de intentioner som lagstiftaren haft i 

förarbetena efterlevs därmed inte i landets kommuner. 

Granskningen av de 173 detaljplanerna visar att kommunernas redovisning av både 

särskilda skäl, vem som är ansvarig för utbyggnad av allmän plats och vem som ska 

ansöka om lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning många 

gånger är mycket bristfällig.  

Nästan hälften av de detaljplaner som studerats (48 %) saknar en redovisning av 

särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap på det sätt som ÄPBL/PBL, förarbeten 

och rättspraxis kräver. Av de 85 kommuner som ingått i granskningen har 55 % av 

dem någon gång inte redovisat särskilda skäl.  

När skäl väl anges visar arbetet att variationen bland skälen är stor. Många särskilda 

skäl har i studien bedömts överensstämma med vad som angivits i förarbeten och 

rättspraxis (46 %), den övervägande delen (54 %) överensstämmer dock inte med 

uttalandena i ovanstående rättskällor. Enskilt huvudmannaskap används således ofta i 

områden där ”lagenliga” särskilda skäl för det saknas. 

Mer än hälften av de granskade detaljplanerna (52 %) saknar en redovisning av vem 

som är ansvarig för utbyggnad/iordningställande av allmän plats – natur. Betydligt 

färre planer har en bristande redovisning av ansvar för utbyggnad av allmän plats – 

väg/gc-väg. Där har en bristande redovisning påträffats i 36 % av planerna. Av 

undersökningen kan slutsatsen dras att kommunernas redovisning av vem som 

ansvarar för utbyggnad av allmänna platser, både väg/gc-väg och natur, i många fall är 

bristfälligt.  

Undersökningen visar också att kommunernas redovisning av vem som ska ansvara 

för att ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning i många fall är bristfällig.  I 

nästan hälften av de studerade detaljplanerna (46 %) saknas en sådan redovisning. I de 

detaljplaner där ansvaret angetts har kommunen endast i ett fåtal fall angivit sig själv 

som ansvarig för att en ansökan görs.  

Därmed kan konstateras att det råder stora brister i redovisningen av de 

organisatoriska, tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder och konsekvenser som enligt 

PBL 4 kap. 33 § ska finnas i planbeskrivningen.  

En av förutsättningarna för att få tillämpa enskilt huvudmannaskap är, utöver de 

särskilda skälen, att det framgår av en planbestämmelse på plankartan. Då en sådan 
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redovisning finns på 170 av 173 plankartor, kan slutsatsen dras att andelen planer som 

uppfyller kravet i PBL 4 kap. 7 § är hög (98 %). 

6.1 Framtida studier 

Under arbetets gång har det framkommit ett antal nya frågeställningar som vore 

intressanta att undersöka. Nedan följer en sammanfattning av dem: 

 From 1 januari 2015 får lantmäterimyndigheten yttra sig i frågan om enskilt 

huvudmannaskap under både samråds- och granskningsskedet. Det vore 

därför intressant att göra om studien om 5-10 år för att se om den möjligheten 

har fått genomslag och förbättrat kommunernas redovisning av särskilda skäl i 

planbeskrivningarna. 

 Intressant hade också varit att välja ut ett par kommuner och göra intervjuer 

för att undersöka varför de särskilda skälen inte redovisas i planbeskrivningen. 

 Ytterligare en studie vore att göra en kontroll av detaljplaner där ett stort antal 

särskilda skäl finns angivna och se om de i själva verket är relevanta och finns i 

verkligheten. 
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Bilaga A:1 

A. Sammanslagning av angivna särskilda skäl 

De 27 svarskategorierna De 54 angivna särskilda skälen  

 

 
Blandområde med både 
permanent- och fritidshusområde 

Blandområde 

Områdets karaktär med en blandad permanent- 
och fritidshusbebyggelse ska bibehållas 

Enskilt huvudmannaskap finns i 
området sedan tidigare Enskilt huvudmannaskap finns i området sedan tidigare 

Byggnadsplan har tidigare funnits i området 

Huvudmannaskapet har alltid varit en lokal fråga och ska så förbli 
 

Ej splittra befintligt enskilt huvudmannaskap 
 

Kommunalt huvudmannaskap skulle innebära 
att området blir en enklav i ett område med 
enskilt huvudmannaskap i övrigt 

Enskilt huvudmannaskap 
finns i angränsande 
områden 

Enskilt huvudmannaskap finns i angränsande områden 

Vägnätet i angränsande kommuner är enskilt 

Vägföreningen är huvudman för intilliggande allmän plats 

Mindre utökning 
av bebyggelsen 

Mindre utökning av bebyggelsen 

Områdets möjlighet att expandera i framtiden är begränsad 

Området har varit ett 
fritidshusområde 

Område med 
fritidhusbebyggelse 

Fastigheterna är stora 
 
 

Området har en lantlig/ursprungligt karaktär 
 
 

Ligger i stadens 
ytterområden 

Ligger i stadens ytterområden 

Området är avskilt från övrig bebyggelse 

Utanför kommun verksamhetsområde 



Enskilt huvudmannaskap för allmän plats – En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl 
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Tradition 

Enhetlig förvaltning 
 

Enhetlig förvaltning 
 

Få ett helhetsbegrepp om området 
 

De boende är positiva till 
enskilt huvudmannaskap 
 
 

Föreningen/fastighetsägarna är positiva(a) till att ha 
fortsatt enskilt huvudmannaskap 
 
 En av fastighetsägarna inom området är positiv  
till att delta i en samfällighetsförening 
 
 

Generellt politiskt ställningstagande 
om att ha enskilt huvudmannaskap 
 
 

Generellt kommunstyrelse-/kommunfullmäktigebeslut 
 
 Kommunala översiktplanen 
 
 Kommunala riktlinjer i planprogrammet 
 
 Politiskt ställningstagande har gjorts om att man 

företrädesvis vill se enskilt huvudmannaskap 
 
 

Området förvaltas av en 
förening/privatperson idag 
 
 

Området ägs och sköts av en förening/privatperson i dagsläget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägarna/naturmark förvaltas av en förening/privatperson idag 
 
 Jordbruksmark som brukas och underhålls av fastighetsägarna 
 
 

Endast de boende använder  
områdets vägar/allmänna platser 
 
 

Ingen genomfartstrafik förekommer i området 
 
 Biltrafiken alstras främst av de boende i området 
 
 De allmänna platserna tillgodoser bara områdets behov 
 
 Det finns inget allmänt intresse för 

kommunalt huvudmannaskap för allmän plats 
 
 

Endast en mindre del av  
gatan berörs av planen 
 
 

Endast en liten del av gatan berörs av planen 
 
 Gatorna hänger inte ihop med det kommunala vägnätet 
 
 Vägarna inom gemensamhetsanläggningen betjänar till största delen mark 
belägen utanför detaljplaneområdet. Därför finns ingen anledning för 
kommunen att ta över huvudmannaskapet helt och hållet 
 
 

Förutsättning för områdets 
sociala sammanhållning 
 
 

Generell policy att inte vara huvudman för 
allmänna platser/anläggningar i fritidhusområden 
 
 

Alla detaljplaner i kommunen  
har enskilt huvudmannaskap 
 
 

Vägarna har en låg standard 
 
 

Vägarna är av enkel standard 
 
 
Vägarna är av sådan standard att  
kommunen inte vill ta över förvaltningen 
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Ekonomiskt bidrag ges av 
kommunen 

Kommunen äger inte  
mark i området 
 

Kommunen äger inte mark i området 
 
 
Privat exploatering 
 
 

Befintlig förvaltning 
fungerar väl 
 
 

Befintliga föreningar är väl fungerande 
 
 Den befintliga föreningen har god ekonomi 

 
 Fastighetens anläggning har förvaltas på ett professionellt sätt av ägaren 

 
 

Mest effektivt att enskilt 
huvudmannaskap fortsätter gälla 
 
 

Det är rationellt att vägar och naturområden även 
 inom planområdet förvaltas av enskilda 
 
 Ofördelaktigt ur drift- och kostandsperspektiv eftersom 
det finns enskilt huvudmannaskap i området idag 
 
 

Kommunen har högt andelstal i 
vägföreningen/gemensamhetsanläggningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillkommande bostadsbebyggelse 
kan stödja och utnyttja den service 
som kursgården tillhandahåller 
 
 

Redovisas inte 
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B. Granskningsmatris 
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A A 1 Bostad Granskning 2015-03-27 1 1 1 1 1

A A 2 Bostad Granskning 2014-05-23 1 1 1 1 1

B A 3 Bostad Antagen 2014-09-16 1 1 1 1 1

B A 4 Bostad Granskning 2015-03-27 1 1 1 1 1

C BL 5 Bostad Antagen 2014-03-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D V 6 Bostad Granskning 2015-04-20 1 1 1 1 1 1

D V 7 Bostad Laga kraft 2014-11-11 1 1 1 1 1

E BL 8 Bostad Granskning 2014-10-13 1 1 1 1 1

E BL 9 Bostad Laga kraft 2014-07-18 1 1 1 1 1

E BL 10 Bostad Laga kraft 2014-03-10 1 1 1 1 1

F BL 11 Bostad Granskning 2015-03-06 1 1 1 1 1

G BL 12 Bostad Laga kraft 2014-12-15 1 1 1 1 1

H BL 13 Bostad Antagen 2014-06-02 1 1 1 1 1

H BL 14 Bostad Antagen 2015-03-02 1 1 1 1 1 1

H BL 15 Bostad Antagen 2015-01-26 1 1 1 1 1

I V 16 Bostad Laga kraft 2014-05-05 1 1 1 1 1

J V 17 Bostad Granskning 2015-03-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1

J V 18 Bostad Granskning 2015-03-23 1 1 1 1 1 1 1 1

K BL 19 Bostad Laga kraft December  2014 1 1 1 1 1 1 1 1

K BL 20 Bostad Laga kraft Oktober  2014 1 1 1 1 1 1 1 1

L A 21 Bostad Granskning 2014-05-23 1 1 1 1 1 1 1

M A 22 Bostad Laga kraft 2014-09-19 1 1 1 1 1 1 1

M A 23 Bostad Laga kraft 2014-05-27 1 1 1 1 1 1 1

N A 24 Bostad Granskning Maj  2014 1 1 1 1 1 1 1 1

N A 25 Bostad Granskning 2015-02-25 1 1 1 1 1

N A 26 Bostad Laga kraft 2015-01-10 1 1 1 1 1

N A 27 Bostad Laga kraft 2014-02-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O A 28 Bostad Granskning 2014-12-19 1 1 1 1 1

O A 29 Bostad Laga kraft 2014-05-20 1 1 1 1 1

O A 30 Bostad Laga kraft 2014-11-18 1 1 1 1 1

P A 31 Bostad Granskning 2015-03-17 1 1 1 1

P A 32 Bostad Granskning September  2014 1 1 1 1 1 1 1

P A 33 Bostad Laga kraft 2014-01-02 1 1 1 1 1 1

P A 34 Bostad Laga kraft 2014-03-10 1 1 1 1 1

Q BL 35 Bostad Antagen 2015-01-26 1 1 1 1 1

Q BL 36 Bostad Granskning 2014-12-18 1 1 1 1 1

Q BL 37 Bostad Granskning 2014-12-10 1 1 1 1 1

Q BL 38 Bostad Laga kraft 2014 1 1 1 1 1

Q BL 39 Bostad Laga kraft 2014 1 1 1 1 1 1 1

Q BL 40 Bostad Laga kraft 2014 1 1 1 1 1

R BL 41 Bostad Granskning 20150305 1 1 1 1 1

R BL 42 Bostad Granskning 2015-04-23 1 1 1 1 1

R BL 43 Bostad Laga kraft 2014-11-27 1 1 1 1 1

R BL 44 Bostad Laga kraft 2015-03-23 1 1 1 1 1

R BL 45 Bostad Laga kraft 2014-10-16 1 1 1 1 1

R BL 46 Bostad Laga kraft 2015-01-30 1 1 1 1 1

R BL 47 Bostad Laga kraft 2014-07-07 1 1 1 1 1

R BL 48 Bostad Laga kraft 2015-03-30 1 1 1 1 1

R BL 49 Bostad Laga kraft 2015-02-23 1 1 1 1 1

R BL 50 Bostad Laga kraft 2014-09-15 1 1 1 1 1

S BL 51 Bostad Granskning 2014-05-09 1 1 1 1 1

S BL 52 Bostad Laga kraft 2015-03-17 1 1 1 1 1 1

T A 53 Bostad Granskning 2015-02-23 1 1 1 1 1 1

U A 54 Bostad Granskning 2014-12-24 1 1 1 1 1

V A 55 Bostad Laga kraft 2014-11-17 1 1 1 1 1

V A 56 Bostad Laga kraft 2014-11-17 1 1 1 1 1

W A 57 Bostad Laga kraft 2014-03-03 1 1 1 1 1

X BL 58 Bostad Antagen 2014-06-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X BL 59 Bostad Antagen 2014-06-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X BL 60 Bostad Antagen 2014-06-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X BL 61 Bostad Antagen 2014-06-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X BL 62 Bostad Granskning November  2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X BL 63 Bostad Granskning November  2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Y A 64 Bostad Granskning 2014-11-10 1 1 1 1

Z A 65 Bostad Granskning 2015-03-11 1 1 1 1 1

Å V 66 Bostad Granskning 2015-02-20 1 1 1 1 1

Ä V 67 Bostad Laga kraft 2015-05-02 1 1 1 1 1

Ö V 68 Bostad Laga kraft 2014-09-17 1 1 1 1 1

Ö V 69 Bostad Laga kraft 2015-03-20 1 1 1 1 1

AA V 70 Bostad Laga kraft 2014-10-07 1 1 1 1 1

AA V 71 Bostad Laga kraft 2014-05-05 1 1 1 1 1 1

AB V 72 Bostad Granskning 2014-04-16 1 1 1 1 1 1 1 1

AC A 73 Bostad Granskning 2015-04-10 1 1 1 1 1 1

AD A 74 Bostad Antagen 2014-03-06 1 1 1 1 1

AD A 75 Bostad Laga kraft 2014-05-02 1 1 1 1 1

AE BL 76 Bostad Laga kraft 2014-05-03 1 1 1 1 1

AF A 77 Bostad Laga kraft 2014-11-14 1 1 1 1 1 1 1 1

AF A 78 Bostad Laga kraft 2015-03-11 1 1 1 1 1 1 1 1

AF A 79 Bostad Laga kraft 2014-12-17 1 1 1 1 1

AF A 80 Bostad Laga kraft 2014-09-10 1 1 1 1 1

AG BL 81 Bostad Granskning 2014-12-31 1 1 1 1 1

AH A 82 Bostad Granskning 2015-02-03 1 1 1 1 1

AI A 83 Bostad Laga kraft 2014-11-20 1 1 1 1 1

AJ A 84 Bostad Utställning 2014-05-09 1 1 1 1 1

AJ A 85 Bostad Utställning 2014-06-05 1 1 1 1 1

AK A 86 Bostad Antagen 2014-10-21 1 1 1 1 1 1

AL A 87 Bostad Granskning 2015-01-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AL A 88 Bostad Granskning 2014-10-14 1 1 1 1 1

AL A 89 Bostad Granskning 2014-06-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AL A 90 Bostad Granskning 2014-02-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AL A 91 Bostad Laga kraft 2014-04-09 1 1 1 1 1

AL A 92 Bostad Laga kraft 2014-04-03 1 1 1 1 1

AL A 93 Bostad Laga kraft 2014-11-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AL A 94 Bostad Laga kraft 2014-07-18 1 1 1 1 1

AM A 95 Bostad Granskning 2014-02-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AM A 96 Bostad Granskning 2014-07-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AM A 97 Bostad Granskning 2014-06-09 1 1 1 1 1 1

AN A 98 Bostad Granskning 2015-04-07 1 1 1 1 1 1

AN A 99 Bostad Granskning 2014-09-05 1 1 1 1 1 1

AN A 100 Bostad Granskning 2014-11-05 1 1 1 1 1 1 1

AN A 101 Bostad Granskning 2014-12-08 1 1 1 1 1 1

AN A 102 Bostad Granskning 2014-09-17 1 1 1 1 1 1

AO A 103 Bostad Granskning 2015-01-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AP A 104 Bostad Laga kraft 2014-06-19 1 1 1 1 1

AQ V 105 Bostad Laga kraft 2014-12-22 1 1 1 1 1

AQ V 106 Bostad Laga kraft 2014-12-22 1 1 1 1 1

AQ V 107 Bostad Laga kraft 2014-07-16 1 1 1 1 1 1 1

AR A 108 Bostad Laga kraft 2014-07-22 1 1 1 1 1

AS A 109 Bostad Granskning 2014-12-16 1 1 1 1 1

AS A 110 Bostad Laga kraft 2015-03-18 1 1 1 1 1

AS A 111 Bostad Laga kraft 2014-09-20 1 1 1 1 1

AS A 112 Bostad Laga kraft 2014-04-04 1 1 1 1 1

AT BL 113 Bostad Laga kraft 2014-03-18 1 1 1 1 1 1

AU BL 114 Bostad Granskning Mars 2015 1 1 1 1 1 1 1

AV A 115 Bostad Granskning 2014-10-23 1 1 1 1 1 1

AV A 116 Bostad Laga kraft 2015-02-26 1 1 1 1 1 1

AW BL 117 Bostad Granskning 2015-03-10 1 1 1 1 1

AX V 118 Bostad Laga kraft 2014-06-19 1 1 1 1 1 1

AY A 119 Bostad Granskning 2015-02-16 1 1 1 1 1 1

AZ A 120 Bostad Laga kraft 2014-10-02 1 1 1 1 1

AÅ V 121 Bostad Granskning 2015-04-17 1 1 1 1 1

AÄ A 122 Bostad Laga kraft 2014-01-13 1 1 1 1 1 1

AÖ V 123 Bostad Antagen 2014-11-24 1 1 1 1 1

BA V 124 Bostad Laga kraft 2014-05-30 1 1 1 1 1

BB V 125 Bostad Laga kraft 2014-07-23 1 1 1 1 1

BC BL 126 Bostad Granskning 2014-07-24 1 1 1 1 1

BD A 127 Bostad Granskning 2014-06-18 1 1 1 1 1

BE A 128 Bostad Antagen 2014-11-24 1 1 1 1 1

BE A 129 Bostad Antagen 2014-03-03 1 1 1 1 1

BE A 130 Bostad Granskning 2014-03-31 1 1 1 1 1

BE A 131 Bostad Laga kraft 2014-05-22 1 1 1 1 1

BE A 132 Bostad Laga kraft 2014-12-16 1 1 1 1 1 1 1

BE A 133 Bostad Utställning 2015-01-30 1 1 1 1 1

BE A 134 Bostad Utställning 2014-10-22 1 1 1 1 1 1

BF BL 135 Bostad Antagen 2014-11-11 1 1 1 1 1 1

BF BL 136 Bostad Granskning 2015-01-23 1 1 1 1 1 1

BF BL 137 Bostad Granskning 2014-08-08 1 1 1 1 1

BF BL 138 Bostad Laga kraft 2014-01-08 1 1 1 1 1

BF BL 139 Bostad Laga kraft 2014-07-15 1 1 1 1 1 1

BF BL 140 Bostad Laga kraft 2015-03-11 1 1 1 1 1

BF BL 141 Bostad Utställning 2014-12-15 1 1 1 1 1 1

BG BL 142 Bostad Granskning 2015-04-17 1 1 1 1 1

BG BL 143 Bostad Granskning 2015-03-10 1 1 1 1 1

BH A 144 Bostad Granskning 2014-11-21 1 1 1 1 1 1

BH A 145 Bostad Laga kraft 2015-03-11 1 1 1 1 1

BI A 146 Bostad Antagen 2015-03-12 1 1 1 1 1 1

BJ A 147 Bostad Laga kraft 2014-03-04 1 1 1 1 1

BJ A 148 Bostad Laga kraft 2014-10-07 1 1 1 1 1

BJ A 149 Bostad Laga kraft 2015-03-02 1 1 1 1 1

BK BL 150 Bostad Laga kraft 2014-12-01 1 1 1 1 1

BL BL 151 Bostad Granskning 2014-02-20 1 1 1 1 1

BM A 152 Bostad Laga kraft 2014-01-07 1 1 1 1 1

BN BL 153 Bostad Granskning 2014-06-12 1 1 1 1 1 1 1

BO V 154 Bostad Laga kraft 2014-10-03 1 1 1 1 1

BP V 155 Bostad Laga kraft 2014-02-04 1 1 1 1 1

BQ A 156 Bostad Laga kraft 2015-02-05 1 1 1 1 1 1

BQ A 157 Bostad Laga kraft 2014-10-10 1 1 1 1 1

BR BL 158 Bostad Laga kraft 2015-01-21 1 1 1 1 1

BS A 159 Bostad Granskning 2015-01-26 1 1 1 1 1 1 1

BS A 160 Bostad Laga kraft 2014-04-14 1 1 1 1 1 1

BS A 161 Bostad Laga kraft 2014-02-05 1 1 1 1

BS A 162 Bostad Laga kraft 2014-10-22 1 1 1 1 1

BS A 163 Bostad Laga kraft 2014-10-03 1 1 1 1 1 1 1 1

BT BL 164 Bostad Antagen 2014-10-23 1 1 1 1 1 1 1

BT BL 165 Bostad Laga kraft 2014-12-30 1 1 1 1 1

BU A 166 Bostad Antagen 2014-01-01 1 1 1 1 1

BV V 167 Bostad Antagen 2014-10-27 1 1 1 1 1

BV V 168 Bostad Granskning 2015-03-15 1 1 1 1 1

BW A 169 Bostad Laga kraft 2015-01-03 1 1 1 1 1 1

BX BL 170 Bostad Laga kraft 2014-10-27 1 1 1 1 1

BX BL 171 Bostad Laga kraft 2014-10-17 1 1 1 1 1

BY BL 172 Bostad Granskning 2015-04-17 1 1 1 1 1 1 1

BZ A 173 Bostad Laga kraft Augusti  2014 1 1 1 1 1
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