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Plan- och bygglagen – En planprocess i förändring? 

Sammanfattning 
Kommunen har ansvaret för att planera mark- och vattenanvändningen inom den egna 
kommunen. Kommunen bestämmer genom sitt planmonopol var och vad som får byggas. 
Idag finns i delar av landet problem med bostadsbrist som delvis är en konsekvens av att vårt 
samhälle har genomgått stora förändringar. De förändringar som i stort har skett är 
hushållens sammansättning, åldersfördelningen och den geografiska fördelningen av 
befolkningen. Härtill kommer att det inte byggs nya bostäder i tillräckligt stor utsträckning. 
Med anledning av detta har flera utredningar och studier genomförts under åren för att 
identifiera vilka led i planprocessen som tar tid för att komma till rätta med utdragna 
planprocesser. Syftet har varit att ta fram lösningar på de problem som identifierats för att 
kunna snabba på och effektivisera planprocessen likväl som att förenkla lagstiftningen.  
Brister i tillämpningen är ytterligare en anledning till att förenkla lagstiftningen men samtidigt 
behöver kompetensen ökas inom både kommunen och staten. Insatser för 
kompetensutvecklingen har gjorts av bland annat Boverket och insatserna är även tänkta att 
fortsätta. Frågan är då om det lett till någon förändring av planprocessen?  

Studien syftar till att beskriva planprocessens utveckling för att försöka ta reda på om de 
ändringar i lagstiftningen som gjorts sedan plan- och bygglagen vann laga kraft år 1987 har 
lett till någon förändring. Syftet är samtidigt att försöka ta reda på om standardförfarandet 
kommer att kunna tillämpas i större utsträckning och om det innebär en snabbare process. 
Eftersom kommunerna och länsstyrelsen har en viktig roll i planprocessen kan deras 
synpunkter på planprocessen bidra till insyn i olika delar av processen och kommunernas syn 
på ändringarna. För att inhämta länsstyrelsens och kommunernas synpunkter genomfördes 
empiriska undersökningar. För datainsamling till teoridelen har i huvudsak relevant 
lagstiftning och förarbeten studerats. Studien är både en kvantitativ och en kvalitativ studie 
då både kvantitativa och kvalitativa data presenteras i rapporten.   

Resultatet av studien är att kommunerna själva inte tycker att någon större förändring av 
planprocessen har skett. Vissa förändringar har trots allt skett även om det varit vid olika 
tillfällen över lång tid och i liten dos åt gången. Ändringarna i lagstiftningen ha lett fram till, 
om inte en snabbare, så åtminstone en mer funktionell planprocess och en tydligare 
lagstiftning. Slutsatsen är att det egentligen inte spelar någon roll vilket förfarande som 
tillämpas utan att det till syvende och sist handlar om varje enskild detaljplans komplexitet. 
Att uppnå högsta möjliga effektivitet innebär att uppnå minsta möjliga tidsåtgång utan att 
det påverkar kvaliteten och där är planprocessen inte än. 
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Plan- och bygglagen – En planprocess i förändring? 

Abstract 
The municipality is responsible for planning land and water use within the municipality. 
The municipality determines, through its planning monopoly was and what gets built. 
Today, there are parts of the country problems with the housing shortage that is partly 
a consequence of our society has undergone great changes. The changes have largely 
been the household composition, age distribution and geographical distribution of the 
population. In addition, there are built new homes sufficiently. For this reason, several 
investigations and studies conducted over the years to identify which part of the 
planning process that takes time to come to terms with lengthy planning processes. The 
aim has been to develop solutions to the problems identified in order to speed up and 
streamline the planning process as well as to simplify legislation. Weaknesses in the 
application is another reason to simplify the legislation but also need the skills increased 
in both the municipality and the state. Efforts skills development has been made by, 
among other things, Building and Planning and the stakes are even supposed to 
continue. The question then is whether it led to any change in the planning process? 

The study aims to describe the plan development of the process of trying to find out 
about the legislative changes made since the Planning and Building Act became final in 
1987, have led to any change. The aim is also to try to find out whether the standard 
procedure will be applied more widely and if that means a faster process. Since the 
municipalities and the provincial government has an important role in the planning 
process, their views on the planning process contribute to transparency in various parts 
of the process and the municipalities to the amendments. To obtain county 
administrative and local views was conducted empirical studies. Data collection for the 
theoretical part is mainly relevant legislation and preparatory works studied. The study 
is both a quantitative and a qualitative study where both quantitative and qualitative 
data presented in the report. 

The result of the study is that municipalities themselves do not think that any major 
change in the planning process has taken place. Some changes have nevertheless taken 
place even if it has been at various times over a long period and in small dose at a time. 
Changes in legislation have resulted, if not faster, so at least one more functional 
planning process and a clearer legislation. The conclusion is that it really does not matter 
which procedure applies without ultimately is about every single detail plans complexity. 
To achieve the highest possible efficiency means achieving minimum time consumption 
without affecting quality, and there is the planning process is not yet. 

 
  

 1 



Plan- och bygglagen – En planprocess i förändring? 

Förord 
Studien är det avslutande momentet i mina studier på Lantmäteriingenjörsutbildningen 
vid Högskolan Väst i Trollhättan och har genomförts självständigt. Studiens omfattning 
är 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Under studiens gång 
har kommunerna och länsstyrelserna deltagit i var sin enkät varför jag vill rikta ett stort 
tack till alla dem som besvarat enkäterna. Ett speciellt tack vill jag rikta till dem som här 
utöver besvarade mina följdfrågor, kompletterande frågor och som i övrigt har varit 
behjälpliga under denna studie och då i synnerhet Britt-Mari Nordstrand, Emil Stille, 
Mikael Ström Remin, Djana Micanovic, Heléne Hallberg, Henrik Haugness och Leila 
Ekman. Jag vill här tillägga att de svar som presenteras i resultatet är de som 
kommunerna och länsstyrelserna bidragit med men att de kommentarer och 
resonemang som förs i analys, diskussion och slutsats helt och hållet är min egen 
tolkning av de svar som lämnats. Ett riktigt stort tack vill jag vidare ge till världens bästa 
Anna-Karin Greneheim för hjälp med synpunkter på min rapport, ovärderligt. För 
övrigt vill jag tacka min handledare Johanna Kirudd för hjälp med enkätfrågor och för 
de synpunkter som lämnats i övrigt.  Stort tack till min examinator Yvonne Lagrosen 
och till Marianne Carlbring med sitt aldrig sinande engagemang och hängivenhet för 
oss studenter under utbildningen. Avslutningsvis vill jag också rikta ett stort tack till Ulf 
Ernstsson för bra metodföreläsningar, hjälp med enkätfrågor och ytterligare frågor som 
uppstått! 

Genomförandet av studien och de utredningar den medfört har varit en mycket 
spännande resa. Under tiden har många intressanta och informativa synpunkter 
inhämtats. Dessa har inneburit ett ganska omfattande material och hur gärna jag än 
velat dela med mig av dem alla har det inte varit möjligt på grund av utrymmesskäl och 
att inte allt varit inom ramen för studien. Även om allt inte finns presenterat i rapporten 
så har jag tagit del av samtliga kommentarer vilka gjort mig många kunskaper rikare. 
Tack alla! 

Therese Broman, Lidköping 2015-06-05 
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1 Inledning 
I Sverige råder i många delar av landet bostadsbrist. En orsak till att det inte byggs 
tillräckligt med bostäder är ekonomin, men en bidragande del är att processen från tanke 
till färdigbyggt tar för lång tid. Även om förstadiet också tar sin tid, mycket pekat på att 
planprocessen i sig tar en stor del av tiden. Det har uppstått ett behov av att effektivisera 
planprocessen så osäkerheten i att investera i ett byggprojekt minskar och så att själva 
byggandet kommer igång snabbare.1 För att vi människor skall ha tillgång till en bostad 
krävs att bostäderna byggs och att det finns tillgänglig mark för ändamålet. För att 
bebyggelsen skall utformas ändamålsenligt och utan att slösa med de resurser som finns 
krävs en god samhällsplanering och bestämmelser för hur det skall genomföras.  

Dagens bygglagstiftning är ett resultat av en långvarig reform som skett i många etapper. 
Införandet av en ny byggnadsstadga och en ny byggnadslag år 1947 har haft en stor 
betydelse i sammanhanget. Inspirerad från anglosachsiskt håll,2 utgjorde författningarna 
en lång tids utvecklade och beprövade metoder för bebyggelseregleringen förenade med 
helt nya tankegångar. Planläggningen sågs som ett viktigt medel för att skapa goda 
levnadsförhållanden och en god bebyggelsemiljö. De grundtankar som fanns med den 
tidigare lagstiftningen ligger även till grund för plan- och bygglagen (1987:10) men lagen 
presenterar en väl omarbetad och vidareutvecklad version.3 Med planprocessen i fokus 
har ett antal ändringar gjorts genom åren för att snabba på och effektivisera 
planprocessen där den sista gjordes nu vid årsskiftet. 

1.1 Problembeskrivning 
År 1987 infördes plan- och bygglagen (1987:10) och med den ett nytt plansystem. Redan 
när lagen infördes konstaterades det att några mindre ändringar behövdes. Åren som 
följde generade i ytterligare utredningar där det konstaterades att planprocessen 
behövde snabbas på och effektiviseras samt att lagstiftningen i vissa avseenden behövde 
förenklas.4 Resultatet var att en ny plan- och bygglag infördes år 2011, plan- och 
bygglagen (2010:900). Dock var det inte tillräckligt varför några ytterligare ändringar 
kommit till stånd, senast var vid årsskiftet 2014/2015. Frågan är om det blivit någon 
egentlig skillnad i planprocessen genom alla lagändringar och om de har inneburit en 
enklare och effektivare planprocess så som det var tänkt? Eftersom kommunerna är 
dem som arbetar med planprocessen kan det också vara relevant att få en inblick i vilka 
synpunkter kommunerna har på planprocessen och lagstiftningen. 

Planprocessen kan handläggas med olika planförfaranden. Innan årsskiftet fanns 
normalförfarandet, ett enkelt förfarande och ett samordnat förfarande. Vilket 

1 Cars, Kalbro, Lind Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur sid 68 
2 Brittiska rättsväsendet 
3 Proposition 1985/86:1 med förslag till en ny plan- och bygglag sid 59 
4 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 136 
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förfarande som skall tillämpas är beroende av några villkor och begrepp. Här innebär 
normalförfarandet det förfarande som i första hand skall tillämpas om inte 
förutsättningarna är tillräckligt enkla så att de angivna villkoren och begreppen är 
uppfyllda och ett enkelt förfarande istället kan tillämpas. Vid årsskiftet ändrades ett 
enkelt förfarande till standardförfarandet och är istället det förfarande som skall 
tillämpas i första hand. Om sedan villkoren och de nya begreppen är uppfyllda skall ett 
utökat förfarande tillämpas. Ett utökat förfarande ersätter normalförfarandet och utgör 
nu istället undantaget. Frågan är om förutsättningar finns för att standardförfarandet 
kommer kunna tillämpas oftare och om det innebär en snabbare planprocess?  

1.2 Syfte  
Studien syftar till att beskriva planprocessens utveckling för att försöka ta reda på om 
de ändringar som gjorts i lagstiftningen har lett till någon förändring i planprocessen. 
Här har både kommunen genom sitt planmonopol och länsstyrelsen genom sin kontroll 
en obligatorisk roll i hur planprocessen genomförs och det är därför relevant att ta reda 
på deras synpunkter på planprocessens olika skeden. Lika intressant är frågan om 
kommunerna tycker att det egentligen blivit någon skillnad. Syftet är också ett försöka 
ta reda på om förändringen har lett till att förutsättningar finns för en enklare och 
effektivare planprocess och om standardförfarandet bidrar något till detta. 

1.3 Frågeställningar 
De ändringar som gjorts genom åren är tänkta att förenkla lagstiftningen och att 
samtidigt möjliggöra en enklare och effektivare planprocess. Ändringarna som tidigare 
gjorts har berört planprocessen med normalförfarandet men vid det senaste årsskiftet 
blev normalförfarandet ett utökat förfarande och ett enkelt förfarande blev istället 
standardförfarandet. Avsikten är att standardförfarandet skall kunna tillämpas i större 
utsträckning än vad som tilläts med ett enkelt förfarande. För studien antas följande 
frågeställningar: 

• Hur har planprocessen förändratsats genom de ändringar som gjorts sedan 
plan- och bygglagen vann laga kraft år 1987? 

• Vilka synpunkter har länsstyrelsen på kommunernas arbete med planprocessen 
i den del som behandlas genom samrådet? 

• Vilka synpunkter har kommunerna på planprocessen och de ändringar som 
gjorts?  

• Hur ser förutsättningarna ut för att standardförfarandet skall kunna tillämpas i 
större utsträckning och innebär det en snabbare planprocess? 

• Vilka slutsatser kan dras om en enklare och effektivare planprocess? 
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1.4 Avgränsningar 
De myndigheter som inkluderas i denna studie är kommunerna och länsstyrelserna. 
Den lagstiftning som behandlas är plan- och bygglagen i de avseenden den berör 
planprocessen från att beslut om ett positivt planbesked eller beslut om att upprätta en 
detaljplan tas fram till antagande av en detaljplan. Studien omfattar inte eventuellt 
förarbete innan beslut tas om att inleda arbetet med att upprätta planförslaget startar 
eller den överklagandeprocess som kan följa efter att detaljplanen skall antas. Studien 
syftar till att belysa de faktorer som inverkar på planprocessen men gör inga anspråk på 
att lösa organisatoriska eller ekonomiska frågor. 

1.5 Disposition 
I det första kapitlet har studiens syfte och frågeställningar presenterats. Nästa kapitel 
beskriver de metoder som använts för denna studie och de undersökningar som 
genomförts. Här beskrivs metodval och utformning för de två enkäter som sändes ut 
och för de kompletterande frågor som följde. I det tredje kapitlet presenteras 
kommunen lite kortfattat.  I det fjärde kapitlet görs sedan en beskrivning av plan- och 
bygglagens utveckling från det att den vann laga kraft år 1987 fram till den plan- och 
bygglag som gäller idag. Först presenteras de grundtankar som fanns bakom det 
plansystem som infördes enligt plan- och bygglagen (1987:10). Här tas upp motiveringar 
och principer då dessa alltjämt är aktuella även för efterföljande lagstiftning. 
Planprocessen enligt plan- och bygglagen (1987:10) introduceras och sedan redovisas 
de ändringar som gjorts i lagstiftningen kring planprocessen, från det att plan- och 
bygglagen (1987:10) infördes fram tills en ny plan- och bygglag (2010:900) ersatte den 
då gällande lagen. Därefter beskrivs bakomliggande motiveringar till att en ny plan- och 
bygglaglag var nödvändig och vilka förändringar som gjordes från då gällande rätt. 
Kapitlet avslutas med en sammanställning från den uppföljning som boverket 
genomför årligen i den del det handlar om planprocessen. I femte kapitlet presenteras 
några forskningsrapporter och tidigare genomförda examensarbeten. Det sjätte kapitlet 
redogör för resultatet av de empiriska undersökningarna som genomförts (och avslutas 
med en resultatanalys) och i efterföljande kapitel förs en analys över resultatet. I det 
åttonde och avslutande kapitlet följer en diskussion och slutsats. 
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2 Metod 
I kapitlet redogörs för de metodval som gjordes för studien och hur de empiriska 
undersökningarna genomfördes. Studien är en induktiv studie då inga tydliga teorier 
eller givna hypoteser fanns utstakade från början. Det induktiva upplägget stämde 
därför väl överens med det förhållningssätt som fanns inför denna studie. För teoridelen 
inhämtades fakta från i huvudsak lagar och förarbeten för att kunna tolka och beskriva 
lagstiftningen. Boverkets uppföljningar och några studier har studerats för att ta reda 
på några andra kommentarer till planprocessens utveckling. För enkäterna till både 
länsstyrelserna och kommunerna valdes den prestrukturerade enkäten för att nå ut till 
ett större antal respondenter och för att kunna kvantifiera svaren i syfte att hitta olika 
svarsmönster eller samband. Här användes således en kvantitativ metod med både 
kvantitativa och kvalitativa svarsalternativ. Enkäten till kommunerna hade också som 
syfte att lokalisera erfarna handläggare. Till de handläggare som besvarade ytterligare 
frågor via mail valdes en semistrukturerad enkät i syfte att få en djupare förståelse i 
ämnet. För den handläggare som intervjuades via telefon valdes den kvalitativa metoden 
halvstrukturerad intervju för att kunna följa samma mönster som för de 
semistrukturerade enkäterna. 

2.1 Prestrukturerade enkäter 
Eftersom det som eftersöktes här var ett resultat som skulle kunna gälla för hela 
populationen valdes en totalundersökning där samtliga länsstyrelser och samtliga 
kommuner skulle ingå i respektive enkät. Vid enkäter finns alltid risken för svarsbortfall 
och genom att inkludera alla ökades möjligheten att ändå få ett tillräckligt stort antal 
respondenter som kunde anses representativa för hela populationen. Det enkätverktyg 
som användes för enkäterna var webbenkäter efter att flera olika alternativ hade 
studerats.5 Valet av verktyg motiverades av att antal frågor och svar som kunde infogas 
respektive tas emot var obegränsat, antal enkäter som kunde skickas ut var obegränsat 
och avslutningsvis fanns de funktioner som behövdes för att kunna ställa samman och 
analysera ett resultat på avsett sätt. Enkäten skickades via mail till den allmänna 
mailadressen för att lokalisera respondenterna på varje länsstyrelse eller kommun. I 
mailet angavs att en respondent med lång erfarenhet av att arbeta med planprocessen 
eftersöktes för att optimera chansen att handläggare med lång erfarenhet besvarade 
enkäten. Denna uppgift verifierades sedan genom svaret på frågan om erfarenhet. Att 
lång erfarenhet efterfrågades var för att senare kunna ställa fördjupade frågor till de 
respondenter som hade erfarenhet av att arbeta med detaljplaneärenden under en längre 
tid om ändringarna i planprocessen över tid. 

Enkäten till länsstyrelserna sändes ut i ett tidigt skede och genomfördes för att få 
länsstyrelsernas synpunkter på samrådet med kommunerna. Respondenterna ombads 

5 www.webbenkater.se 
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också att ange vilken länsstyrelse denne arbetade hos för att ytterligare kunna bedöma 
hur representativt det totala antalet respondenter var i händelse av ett stort svarsbortfall. 
Enkäten till kommunerna sändes ut tidigt för att få reda på kommunernas synpunkter 
på planprocessen. Respondenterna ombads ange kommun, antal planer per år, antal år 
av erfarenhet samt år som deras översiktsplan antogs. Vidare inhämtades statistik över 
antal invånare och om antal invånare ökar eller minskar från Statistiska centralbyråns 
hemsida.6 Genom dessa uppgifter skulle det vara möjligt att stärka representativiteten 
av de respondenter som besvarade enkäten vid ett stort svarsbortfall och frågor om 
erfarenhet och antal planer kunde användas för att senare göra ett strategiskt urval för 
undersökningen med de fördjupade frågorna.  

Eftersom de svar som lämnades i stort skulle kvantifieras valdes strukturerade frågor 
med fasta svarsalternativ förutom i tre frågor i enkäten till länsstyrelserna och fem i 
enkäten till kommunerna. Vid formuleringen eftersträvades att frågorna var tydliga och 
att uttömmande svarsalternativ fanns. Vissa av frågorna kunde besvaras i fritext efter 
varje huvudområde för att fånga upp intressanta synpunkter som inte kunde erhållas 
genom fasta svarsalternativ. Vid eventuellt felaktigt formulerade frågor eller 
svarsalternativ som inte lyckats konstrueras tydligt eller helt uttömmande hade 
dessutom respondenten en möjlighet att ändå ge ett svar. Länsstyrelserna och 
kommunerna som besvarade enkäten är anonyma. Vid sammanställning av resultatet 
kunde de fasta svaren från enkäterna flyttas över direkt till rapporten. De svar som 
lämnats i de öppna frågorna som ställdes redovisades kategoriserat eller i löpande text. 
Enkätfrågorna som ställdes till länsstyrelserna presenteras i sin helhet i bilaga A och 
enkätfrågorna till kommunerna i bilaga B.  

2.2 Semistrukturerade enkät 
Eftersom det nu rörde sig om en mindre krets som fanns att tillgå och eftersom de data 
som skulle samlas in inte skulle kvantifieras var en semistrukturerade enkät med öppna 
svarsalternativ baserat på ett strategiskt urval av analysenheter aktuellt. För att få bra 
svar på frågor om hur lagstiftningen och planprocessen förändrats över tid var en viktig 
variabel lång erfarenhet av planprocessen för att respondenten skulle ha erfarenhet av 
de lagändringar som gjorts. En annan variabel som var relevant var en aktiv 
detaljplaneläggning i den kommun som handläggaren var verksam i eftersom 
respondenten då är frekvent delaktig i planprocessen. Det strategiska urval som gjordes 
var därför de respondenter som angett i enkäten att de hade en erfarenhet på tolv år 
eller mer och som arbetade i kommuner som antog sex detaljplaner eller fler per år, en 
erfarenhet på tolv år eller mer och som arbetade i kommuner som antog fem 
detaljplaner samt de som hade åtta till elva års erfarenhet och som arbetade i kommuner 
som antog sex detaljplaner eller fler per år. Det urval som erhölls genom denna sortering 

6 www.scb.se 

 10 

                                                 



Plan- och bygglagen – En planprocess i förändring? 

gav totalt 33 analysenheter. Det slutliga urvalet som besvarade de fördjupade frågorna 
bestod av tretton respondenter. Respondenterna var fördelade enligt följande: 

• Tolv års erfarenhet och fler än sex detaljplaner per år: åtta respondenter. 

• Tolv års erfarenhet och fem detaljplaner per år: två respondenter. 

• Åtta till elva års erfarenhet och fler än sex detaljplaner per år: tre respondenter. 

Eftersom respondenternas mail inte framgick skickades frågorna i en bifogad fil i ett 
mail till den allmänna mailadressen för respektive kommun. I mailet angavs att den 
person med längst erfarenhet och som tidigare besvarat enkäten eftersöktes. Från några 
av kommunerna kom svar att de vidarebefordrat förfrågan till avsedd respondent och 
andra lämnade istället mailuppgifter till densamma. Mailet skickades ut till dem som inte 
fått ett mail direkt. När förfrågan skickades ut om de ytterligare frågorna gavs 
handläggarna möjlighet att välja om de ville besvara dem via telefon eller via mail. 
Alternativ valdes för att så mycket som möjligt motivera respondenten att besvara 
ytterligare frågor genom valfriheten. En respondent valde att besvara frågorna via 
telefon och resten svarade via mail. Telefonintervjun beskrivs nedan under stycket 
halvstrukturerad intervju. Av dem som besvarade de fördjupade frågorna besvarade sju 
respondenter sedan de kompletterande frågorna som skickades ut. För de fördjupade 
frågorna och de kompletterande frågorna valdes helt öppna frågor. Till respondenter 
som besvarade de fördjupade frågorna ställdes en fråga om hur källor fick anges i 
rapporten. De kunde välja mellan att uppgifter om namn, befattning och kommun 
redovisades alternativt ange någon eller några av uppgifterna. Sista alternativet var att 
förbli anonym. Några godkände att alla uppgifter lämnades, några valde vilka uppgifter 
som fick redovisas medan andra valde att förbli anonyma. Valet att ge respondenterna 
möjlighet att välja anonymitet var att uppmuntra så många som möjligt till att vilja 
besvara frågorna. Svar som lämnades i de öppna frågorna som ställdes i de fördjupade 
och de kompletterande frågorna har antingen redovisats sammanställt eller i löpande 
text. De fördjupade frågorna till kommunen presenteras i sin helhet i bilaga C och de 
kompletterande frågorna i bilaga D. 

2.3 Halvstrukturerad intervju 
Innan intervjun skickades frågorna ut och en dag bokades. När telefonintervjun 
genomfördes hade respondenten förberett de svar som lämnades under intervjun. Vid 
telefonintervju tilläts att respondenten kompletterade sina svar och att kompletterande 
frågor ställdes efter behov. Tillkommande frågor skickades sedan till de respondenter 
som valt att svara via mail.  Efter intervjun sammanställdes svaren och för att 
kontrollera att allt kommit med och att svaren var rätt återgivna skickades de tillbaka 
till respondenten som gavs möjlighet att korrigera eller komplettera.   
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3 Kommunen 
Genom 1862 års kommunreform tillkom kommunbegreppet då de kyrkliga och 
borgerliga lokala åtagandena delades upp på olika huvudmän. Dessa var den borgerliga 
kommunen och den kyrkliga församlingen. Fram till år 1955 reglerades kommunernas 
självstyre i en lagstiftning medan köpingar och landskommuner hade en annan. Runt år 
1952 reducerades antalet kommuner genom en landsomfattande kommunal 
indelningsreform. Merparten av den offentliga verksamheten skulle skötas av 
kommunen och inte staten. Ungefär tio år senare utfördes ytterligare en 
indelningsreform av samma skäl. Den kommunala verksamheten fortsatte att byggas ut 
vilket ledde till en kraftig ökning av de kommunalanställda. Expansionen medförde att 
de kommunala besluten fick större betydelse i samhället som helhet.7 Under 1990-talet 
hamnade kommunsektorn i en allvarlig finansiell kris som så småningom ledde till 
indragningar av personal inom kommunsektorn. För att komma till rätta med 
kostnadsproblematiken prövades olika marknadslösningar. Den kommunala 
verksamheten började läggas ut på entreprenad eller på annat sätt konkurrensutsättas. 
En del kommuner införde system som kallades ”beställare” och ”utförare” som delade 
den kommunala organisationen i en upphandlande funktion och en som utförde 
tjänsteproduktionen som inte lades ut på entreprenad. Under 1980- och 1990-talet 
skedde ytterligare decentraliseringar inom några områden. År 1991 infördes en ny 
kommunallag och kommunerna fick nästan fria händer att välja sin egen 
nämndorganisation.8  

Kommunernas självstyre slås fast i kommunallagen (1991:900) 1 kap 1 §. Det innebär 
att kommunerna demokratiskt och enligt det kommunala självstyrets grund sköter de 
angelägenheter som anges i denna lag eller andra föreskrifter. Kommunernas agerande 
är reglerat genom olika lagstiftning. I regeringsformen (1974:152) uttrycks 
legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och likhetsprincipen. Sammanfattningsvis 
syftar de till att kommunens maktutövning skall ske med stöd i lagstiftning, att 
kommunen skall agera sakligt och opartiskt och inte styras av andra intressen än vad 
den skall tillgodose samt att alla behandlas lika med konsekvens i beslutsfattandet. I 
kommunallagen återfinns likställighetsprincipen som syftar till att kommunens 
medborgare skall behandlas lika. Till den svenska lagstiftningen kommer EG-rättsliga 
bestämmelser som också påverkar vad kommunen kan och inte kan göra.9 Enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) 1 kap 2 § är planläggning en kommunal angelägenhet vilket 
innebär att kommunen har ett planmonopol. 

  

7 Zanderin & Staaf (2010) Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar sid 12 
8 Zanderin & Staaf (2010) Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar sid 14 
9 Lindquist (2011) Kommunala befogenheter En redogörelse för kommuners och landstings allmänna befogenheter enligt 
lag och rättspraxis sid 103 
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4 Lagstiftningen och planprocessen 
I det här kapitlet kommer den äldre plan- och bygglagen, de efterföljande ändringar 
som gjorts, införandet av en ny plan- och bygglag samt de förändringar som gjordes vid 
senaste årsskiftet att presenteras. Först redovisas den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10) som i det följande benämns som ÄPBL. Här tas upp de grundtankar som låg 
bakom när ÄPBL infördes. I kapitlet introduceras planprocessen sådan den var när den 
äldre plan- och bygglagstiftning vann laga kraft. Följande kapitel tar sedan upp de 
ändringar som gjordes och införandet av den nya plan- och bygglagen (2010:900). Den 
nya plan- och bygglagen (2010:900) benämns i det följande som PBL. Även här 
redovisas de motiv som låg bakom. Efterföljande stycke presenterar de ändringarna 
som trädde ikraft vid det senaste årsskiftet. Avslutningsvis tas upp de årliga 
uppföljningarna som Boverket gör kring bland annat planprocessen. Uppföljningarna 
sammanställs i en rapport året efter att uppföljningen genomförts. 

4.1 Plan- och bygglagen (1987:10) 
De politiska syftena bakom förslaget till ÄPBL var att ansvaret för planläggning och 
den lokala miljön skulle decentraliseras till kommunerna. Decentraliseringen innebar att 
kommunerna övertog beslutanderätten och att länsstyrelsens fastställande av planer 
avvecklades. Istället skulle länsstyrelsen övervaka att statliga intressen, frågor om 
mellankommunal samordning och frågor om risk och säkerhet hanterades 
tillfredsställande. Länsstyrelsens bevakning sker vid samrådet och om kommunerna inte 
beaktar ovan nämnda frågor kan länsstyrelsen överpröva kommunernas beslut.10 En 
grund för demokrati är att människor intresserar sig för och deltar i samhällsdebatten. 
Sakägare kunde föra fram sina åsikter genom att överklaga men den särställning det 
innebar ansågs inte uppfylla ett allmänt deltagande då endast fastighetsägare med 
äganderätt inkluderades.11 Kretsen utökades till att omfatta även de boende i området 
som inte hade en äganderätt eller ett arrende så som hyresgäster, bostadsrättsinnehavare 
eller organisationer och sammanslutningar som presenterade dessa. De boende skulle 
ha samma rätt till att få information, att kunna lämna synpunkter och att kunna 
överklaga besluten. Medborgarna fick ett ökat deltagande i den kommunala planerings- 
och beslutsprocessen och den enskilda människan gavs nu större frihet och ansvar.12 
Tidigare fanns för den kommunala planeringen generalplaner, stadsplaner och 
byggnadsplaner. Problemet var i stort att generalplanen sällan tillämpades vid den 
kommunala översiktsplaneringen och det var ovanligt att den fastställdes. Kraven på 
statlig medverkan och medborgarinflytande uppfylldes därför inte.13 Problemet med 
stadsplaner och byggnadsplaner var att de inte hade formellt tidsbegränsade byggrätter 

10 Proposition 1985/86:1 med förslag till en ny plan- och bygglag sid 77 
11 Proposition 1985/86:1 med förslag till en ny plan- och bygglag sid 79 
12 Proposition 1985/86:1 med förslag till en ny plan- och bygglag sid 68 
13 Proposition 1985/86:1 med förslag till en ny plan- och bygglag sid 69 
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och kommunerna upphävde eller ändrade därför sällan planer som blivit inaktuella.14 
En följd var att byggrätter fanns på områden som var olämpliga att bebygga och för att 
hantera problemet infördes nybyggnadsförbud i området i väntan på planändring. När 
ändringen inte blev av blev nybyggnadsförbudet i området kvar och vissa områden var 
förlagda med nybyggnadsförbud under decennier. Därför infördes ett nytt plansystem 
genom ÄPBL år 1987. Generalplanen ersattes av översiktsplanen för den översiktliga 
planeringen och stads- och byggnadsplaner ersattes med detaljplanen för den 
efterföljande planeringen. Vid sidan om finns regionplanen och områdesbestämmelser. 
Nybyggnadsförbudet avvecklades och en genomförandetid för detaljplaner infördes för 
att tidsätta byggrätterna.15  

4.1.1 Normalförfarande 
När en detaljplan upprättas kan den handläggas med normalförfarandet eller ett enkelt 
förfarande. Vid upprättande av en detaljplan med normalförfarandet skall den föregås 
av ett program. Förfarandet med ett program innehåller samråd, utställning och 
antagande. Om översiktsplanen är tillräckligt genomarbetad kan den fylla funktionen av 
ett program. Programmets största uppgift är att sammanfatta de utgångspunkter som 
finns för detaljplanen. När ett förslag upprättas är det obligatoriskt för kommunen att 
samråda med länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten och berörda kommuner. 
Sakägare, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och boende som berörs samt de 
myndigheter, enskilda och sammanslutningar i övrigt som berörs av förslaget skall ges 
möjlighet till samråd. Syftet med samrådet är att utbyta information och att inhämta 
synpunkter vilket skall genomföras även om samråd redan genomförts i programskedet. 
Kommunen skall efter samrådet lämna inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. 
Länsstyrelsen skall bevaka de statliga intressena och om den har synpunkter skall de 
lämnas i ett yttrande om de inte behandlats färdigt under samrådet.16  

Innan detaljplanen antas skall förslaget ställas ut under minst tre veckor och under 
denna tid kan den som vill lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Minst en vecka 
innan förslaget ställs ut skall kommunen kungöra förslaget med uppgifter om förslagets 
innehåll och om vart det finns tillgängligt. Dessutom skall en underrättelse om 
kungörelsens innehåll sändas ut till samrådskretsen om det inte rör sig om ett sådant 
stort antal mottagare att det innebär större kostnad eller besvär än vad som är 
försvarbart. Under utställningen skall planförslaget och de handlingar som hör till 
förslaget hållas tillgängliga. Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de 
synpunkter som kommit in och redovisa förslaget efter att dessa beaktats. De som inte 
fått sina synpunkter tillgodosedda skall underrättas om utlåtandet. När en detaljplan 
skall antas skall beslut om att anta detaljplanen tas av kommunfullmäktige. Dock har 
kommunfullmäktige möjlighet att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen eller 

14 Proposition 1985/86:1 med förslag till en ny plan- och bygglag sid 70 
15 Proposition 1985/86:1 med förslag till en ny plan- och bygglag sid 74 
16 Plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 
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byggnadsnämnden. För att kommunfullmäktige skall få delegera beslutsrätten krävs att 
förslaget inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.17 Detaljplaner 
som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt tar sikte på detaljplaner 
som är av rutinkaraktär eller som har ringa intresse för allmänheten. Här avses planer 
som inte reglerar många motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer eller som innebär 
ett större ekonomiskt eller annat åtagande för kommunen. Översiktsplanen har också 
betydelse för möjlighet att delegera beslut om antagande av detaljplaner. En 
översiktsplan som utformats i den grad att den innehåller kommunfullmäktiges direktiv 
ger ett bra underlag för att besluta om delegation om att anta en detaljplan inom 
entydiga och avgränsade områden.18   

 

4.1.2 Ett enkelt planförfarande 
Ett enkelt förfarande utgår från att det skall tillämpas i fall som motsvarade dispenser 
från en plan enligt byggnadsstadgan.19 Förfarandet är förenklat och kan tillämpas om 
förslaget är förenligt med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande. 
Det skall också vara av begränsad betydelse och vara utan intresse för allmänheten. 
Förfarande kan tillämpas både vid ändring av en detaljplan och vid upprättandet av en 
ny till skillnad från tidigare när det bara gick att tillämpa vid upprättande av en ny 
detaljplan. Vid ett enkelt förfarande behöver förslaget inte föregås av något program 
och samrådskretsen begränsades något. Till skillnad från samrådskretsen enligt 
normalförfarandet räcker det att kända sakägare och organisationer eller 
sammanslutningar av hyresgäster bereds möjlighet till samråd. Kommunen behöver inte 
erbjuda hyresgäster och bostadsrättsinnehavare eller boende som berörs samt de 
kommuner som berörs tillfälle för samråd. Dock skall de som har ett väsentligt intresse 
av förslaget underrättas. Kommunen behöver inte upprätta en samrådsredogörelse eller 
kungöra förslaget. Samrådskretsen skall istället underrättas om förslaget som antingen 
godkänner förslaget eller lämnar synpunkter på det inom två veckor. Denna tid kan 
dessutom kortas ned om alla är överens och godkänner förslaget. Om det finns 

17 Plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 
18 Proposition 1985/86:1 En enklare plan- och bygglag sid 625 
19 Proposition 1985/86:1 En enklare plan- och bygglag sid 621 
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synpunkter som inte tillgodosetts skall de när granskningstiden är till ända 
sammanställas i ett granskningsyttrande.20   

En begränsad betydelse innebär i stort de angivna principerna för delegation av ett 
beslut att anta en detaljplan. Ett detaljplaneförslag som saknar intresse för allmänheten 
innebär en bredare allmänhet. Med bredare allmänhet avses ett mer generellt allmänt 
intresse från kommuninnevånarna. Endast ett mindre antal av medborgares intresse var 
inte det som avsågs. Sakägare och myndigheter är garanterade ett samråd och ges därför 
möjlighet att komma till tals även om det förenklade förfarandet tillämpades. 
Förenlighet med översiktsplan är ett sätt att uppfylla att berörda kommuner har 
möjlighet att yttra sig då dessa har denna möjlighet vid samråd för översiktsplanen.21  

Under de direkta kontakter som sker med myndigheter och sakägare skall ett 
godkännande inhämtas för att kunna korta ned tiden till ett beslut. Här ansågs det inte 
vara nödvändigt med ett skriftligt godkännande. Ett skriftligt godkännande behövdes 
endast om det var någon som inte godkände förslaget. Det hängde ihop med rätten till 
överklagande när en skriftlig synpunkt lämnats och som inte blivit tillgodosedd. Om 
alla var överens räckte det således med muntliga godkännanden som kommunen 
noterade i ärendet.22  Att endast länsstyrelsen behövde ingå i samråd berodde på att det 
ansågs ligga på länsstyrelsen att kontakta eventuella andra myndigheter i den mån det 
behövdes. Att tiden för att lämna synpunkter eller ett godkännande sattes till två veckor 
istället för tre som det var i vanliga fall var för att det skulle vara möjligt med en snabbare 
handläggning vilket tog sikte på förvaltningsrättens förfaranderegler. Tiden kan också 
kortas ned om alla godkänner eller lämnar in skriftliga synpunkter så länge alla berörda 
gör antingen det ena eller det andra. För en detaljplan som upprättas med ett enkelt 
förfarande gäller att kommunfullmäktige kan delegera beslutet om att anta planen till 
byggnadsnämnden.23 

 

4.2 Ändringar i lagstiftningen som påverkar planprocessen 
Åren mellan ÄPBL och PBL förde med sig ett par förändringar. Ändringarna gjordes 
år 1992, år 1996 och år 2008. I det här stycket redovisas vilka lagändringar som gjordes 

20 Plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 
21 Proposition 1985/86:1 En enklare plan- och bygglag sid 622 
22 Proposition 1985/86:1 En enklare plan- och bygglag sid 622 
23 Proposition 1985/86:1 En enklare plan- och bygglag sid 623 
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i lagstiftningen. Flera ändringar än de som redovisas har gjorts men berör inte 
planprocessen. 

4.2.1 Betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivning 
År 1992 lämnades ett förslag i syfte att införliva bestämmelser i EG-direktivet inom 
miljöområdet i svensk lagstiftning.  Den bestämmelse som infördes innebär att 
kommunerna i vissa fall skall infoga en miljökonsekvensbeskrivning till det program 
som föregår detaljplaneförslaget. De detaljplaner som innebär en betydande 
miljöpåverkan var de fall som medförde krav på att en miljökonsekvensbeskrivning 
skulle upprättas i programmet, lagen (1987:12) om hushållningen med naturresurser 
m.m.24 Vilka projekt som omfattas av kravet finns angivet i EG-direktivet bilaga 2 och 
avgörande vid bedömningen av en betydande miljöpåverkan är projektets art, storlek 
och lokalisering. Utöver detta finns ytterligare fall som ställer krav på att ett program 
som innehåller en miljökonsekvensbeskrivning, ÄPBL 5 kap 18 §. Har kommunen 
redan gjort en tillräckligt genomarbetad miljökonsekvensbeskrivning i sin översiktsplan 
uppfyller den kravet på program. Om miljökonsekvensbeskrivningen upprättades 
genom ett program skall den redovisas med planhandlingarna vid samråd och 
utställning. Den skall innehålla en motiverad redovisning av alternativa lokaliseringar 
och utformningar av den tänkta åtgärden, förordning (1991:738) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.25  

4.2.2 Miljöarbetet betonas och medborgardialog tidigareläggs 
År 1996 gjordes ändringar i ÄPBL kring översiktsplaner som har viss inverkan på 
planprocessen. Kraven på att miljökonsekvenserna analyserades och medborgarnas 
krav på delaktighet hade ökat. Genom regleringen var det möjligt att ställa krav på 
miljökvalitet, skydd av värdefulla områden och att markanvändningen skedde 
resurseffektivt.26 Översiktsplaneringens roll i miljöarbetet betonades och krav ställdes 
på aktualitetsprövning varje mandatperiod.27 Möjligheterna att bevara parker och 
grönområden i detaljplanen förbättrades liksom möjligheten att ta till vara 
kulturmiljövärden.28 Kravet på miljökonsekvensbeskrivningar utvidgades och kravet på 
att en detaljplan skulle föregås av ett program utökades också. Syftet var att tidigarelägga 
medborgardialogen i planprocessen för att redan i ett tidigt skede bredda underlaget. 
Dessutom var möjligheten till insyn och inflytande viktigt i ett tidigt skede för att 
kommunernas ställningstagande inte redan skulle vara låsta när dialogen genomfördes.29  

24 Proposition 1992/93:60 med förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m. sid 32 
25 Proposition 1992/93:60 med förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m. sid 23 
26 Proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m. sid 33 
27 Proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m. sid 1 
28 Proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m. sid 79 
29 Proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m. sid 72 
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4.2.3 Utökad hänsyn till miljö och risker vid planering 
Under de första åren på 2000-talet hade riksdagen antagit en rad olika nationella mål så 
som en nationell handlingsplan med handikappolitiska mål, folkhälsomål och 
miljökvalitetsmål. De nationella målen påverkar den fysiska planeringen genom krav på 
en planering som är långsiktigt hållbar ur de tre dimensionerna: sociala, ekologiska och 
ekonomiska. Planeringen skall ske med hänsyn till miljön vid lokalisering och att det 
sker på ett resurseffektivt sätt. Det förutsätter också en god regional miljö där natur- 
och kulturvärden skall tas tillvara.30 Hittills hade bara de ekologiska och de sociala 
dimensionerna tagits in men nu infördes även den ekonomiska dimensionen i ÄPBL. 
En ekonomisk tillväxt och ett starkt näringsliv baserat på konkurrenskraftiga företag är 
en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Den ekonomiska dimensionen av 
hållbar utveckling behövdes för att de avvägningar som görs under detaljplaneprocessen 
sker med en helhetssyn.31 De uppmärksammade klimatförändringarna hade bidragit till 
att samhällsplaneringen behövde inkludera de risker som kunde uppstå. Ökade 
vattenflöden innebar att hänsyn behövde tas till risken för översvämningar, skredrisk 
och erosion vid planeringen. I ÄPBL finns bestämmelser om att vissa risker skall 
beaktas vid lokaliseringen av bebyggelse. Bestämmelserna kompletterades nu med att 
omfatta säkerhet samt risk för översvämning och erosion som också skall beaktas vid 
lokalisering av bebyggelse.32 

4.2.4 Villkorat bygglov vid förorening   
Mark som tidigare använts för järnvägar, industri eller till hamnverksamhet innehöll 
föroreningar som behövde avhjälpas innan bebyggelse kunde ske. Problemet var att 
bygglov prövades i förhållande till detaljplanen. Vid detaljplaneläggning prövas markens 
lämplighet för bebyggelse och när marken var förorenad blev området bedömt som 
olämpligt att bebygga. Området inte i planen kunde inte anges med den avsedda 
bebyggelsen om inte föroreningen avhjälptes först. Utifrån de gällande reglerna fanns 
ingen möjlighet att få bygglov bedömt innan detaljplanen var klar. Det innebar att 
byggherren inte visste om projektet kunde genomföras innan föroreningen avhjälpts 
och detaljplanen var upprättad. Lösningen var att ange i detaljplanen att bebyggelse får 
ske om föroreningen är avhjälpt. På så sätt kan projektet godkännas som sådant under 
detaljplanehandläggningen och innan byggherren investerar i ett projekt som riskerar 
att inte bli av. Samtidigt garanteras att föroreningen verkligen blir avhjälpt.33  

30 Proposition 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag sid 27 
31 Proposition 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag sid 28 
32 Proposition 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag sid 33 
33 Proposition 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag sid 42 

 18 

                                                 



Plan- och bygglagen – En planprocess i förändring? 

4.3 Plan- och bygglagen (2010:900) 
För investeringar i viktiga samhällsfunktioner var en snabb process avgörande liksom 
den var ur konkurrenssynpunkt. Beslutsprocesserna behövde effektiviseras för att 
främja konkurrensen mellan byggherrarna och för att hålla kostnader nere.  
Kommunerna kunde ta initiativ till att upprätta en detaljplan men någon sådan 
initiativrätt fanns inte för byggherrarna. Allt oftare togs numera initiativ till bebyggelse 
av byggherren som också stod för delar av planprocessen. Ett beslut som tas av 
kommunen om att påbörja arbetet med att upprätta en detaljplan kan föregås av 
dialoger mellan kommunen och byggherren eller olika förberedande åtgärder. Denna 
del av planprocessen som pågår innan ett beslut tas av kommunen om att upprätta en 
detaljplan brukar kallas för initieringsskedet. Initieringsskedet motsvarade tidsmässigt 
en stor del av planprocessens totala tid. Otydliga eller bristande besked från 
kommunerna i frågan om en detaljplan skulle upprättas bidrog till osäkerhet och långa 
processer. Processen skulle bli mer förutsägbar, likabehandlingen av byggherrarna 
skulle garanteras och handläggningstiden kortas ned.34  

De utredningar som hade gjorts visade på ett starkt stöd för det kommunala självstyret 
och kommunernas planmonopol samtidigt som det var av vikt att staten behöll sin 
starka roll i systemet. Formerna för medborgarinflytande och den enskildes rättigheter 
skulle även i fortsättningen tas tillvara så som var tänkt vid införandet av ÄPBL.35 
Avsikterna med ÄPBL hade kommit till uttryck genom tolkning av förarbetet till denna, 
utvecklade rättspraxis och kommentarer. Den nya PBL skulle på ett bättre sätt ge 
uttryck för denna tolkning. PBL skulle så långt som möjligt begränsa den totala 
tidsåtgången för planläggningen.36 Grundsatsen till PBL:s struktur var ”Ett lagsystem bör 
vara tydligt och överskådligt utan onödiga upprepningar”. PBL fick nya underrubriker och ett 
moderniserat språk för att underlätta läsbarhet och tillämpning.37  

I det första kapitlet fördes ett antal definitioner in över olika termer eller uttryck som 
förekommer på flera ställen i lagtexten. Definitioner togs in för att underlätta 
tillämpningen av PBL.38 Gällande bestämmelser i ÄPBL 2 och 3 kap innehåller 
överlappande bestämmelser som innebar olika rättslig betydelse vid den prövning som 
sker vid både planläggning och lovgivning och att många frågor behandlades dubbelt. 
Kapitlen slogs ihop i den utsträckning bestämmelserna gäller allmänna och enskilda 
intressen.39 Med PBL:s nya utformning skall de två första kapitlen sammantaget ge 
ramarna och utgångspunkterna. Liknande sakfrågor skulle nu behandlas i en logisk 

34 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 225 
35 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 128 
36 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 136 
37 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 126  
38 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 140 
39 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 132 
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ordning på ett ställe och ingen risk finnas att vissa sakfrågor kanske inte prövas alls på 
grund av att de aktualiseras vid fel tillfälle. På så sätt skulle en mer effektiv och rättssäker 
beslutsordning garanteras.40  

4.3.1 Planbesked införs och programkrav tas bort 
Att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan kan göras på initiativ av kommunen 
eller av en byggherre. En initiativrätt för byggherren infördes så att denne kunde lämna 
in en ansökan om planbesked. En begäran om planbesked skall göras skriftligt och den 
skall innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet samt en karta över 
området som ett minimum. Kommunen är i så fall tvungen att lämna ett positivt eller 
negativt besked inom fyra månader. Dock innebär ett positivt planbesked ingen garanti 
att detaljplanen antas utan är ett besked om att planarbetet kommer att inledas. 
Kommunerna har rätt att ta ut en avgift för att lämna planbesked och det är upp till 
kommunerna vilket organ inom kommunen som fattar beslut om planbeskedet. Vid ett 
negativt besked skall det motiveras där resursbrist inte är skäl för avslag. I ÄPBL ställdes 
ett näst intill obligatoriskt krav på att en detaljplan skulle föregås av ett program. Olika 
tillämpningen av bestämmelserna bland kommunerna kunde medföra att planprocessen 
förlängdes. Programmen tenderade att bli allt för utförliga och kunde i vissa fall 
redovisas som färdiga planförslag. Kravet togs bort och kommunerna får istället 
bestämma själva om det är nödvändigt att upprätta ett program. Processen kunde kortas 
ned men samråd skall fortfarande hållas som tidigare om kommunerna väljer att 
upprätta ett program.41   

4.3.2 Normalförfarandet 
När ett planförslag upprättas skall samråd hållas på samma sätt som tidigare. Enligt 
gällande rätt skall kommunerna ställa ut planförslaget i minst tre veckor innan planen 
kan antas. Utställningen förenklades nu genom att den ersattes mot att kommunerna 
skall hålla handlingarna tillgängliga för granskning under en granskningstid i tre veckor. 
Under granskningstiden skall kommunen hålla samrådsutlåtande, planhandlingar och 
annat underlag tillgängligt för den som vill granska dem. Har ändringar gjorts med 
anledning av samrådet skall dessa arbetas in i planförslaget innan granskningen.42 
Kungörelse om granskningen skulle göras på samma sätt som tidigare liksom 
meddelande om kungörelse till sakägare, hyresgästorganisationer och till de 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
förslaget. Under granskningstiden skall länsstyrelserna lämna ett yttrande över förslaget. 
Efter granskningstiden gått ut skall kommunerna sammanställa inkomna synpunkter 
och hur dessa tagits ställning till i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet eller 
ett meddelande om vart det finns tillgängligt skall sändas till dem som inte fått sina 

40 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 133 
41 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 235 
42 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 238 
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synpunkter tillgodosedda. Dessutom skall kommunerna sända granskningsyttrandet till 
länsstyrelsen. Bestämmelse om vilka som skall få ett meddelande om att en detaljplan 
antagits utökades till att också omfatta lantmäteriet.43 I övrigt gjordes inga ändringar. 

 

4.3.3 Ett enkelt planförfarande 
För ett enkelt förfarande gäller att endast länsstyrelsen och lantmäterimyndigheterna 
skall ges tillfälle till samråd utöver sakägare och enskilda som är berörda. Utställningen 
ersattes av en underrättelse till samrådskretsen som skall ges möjlighet att antingen 
godkänna förslaget eller lämna in skriftliga synpunkter inom två veckor. Tiden är möjlig 
att korta ned om alla berörda är överens om det. Förfarandet kan tillämpas i vissa enkla 
situationer och ger kommunerna möjlighet till att inom kort tid komma överens om ett 
planförslag innan det antas. Förfarandet kan också vara användbart då ett fåtal 
intressenter berörs av planförslaget. Det kan röra sig om små planändringar som har 
aktualiserats av en bygglovsansökan men som inte kan beviljas för att det avviker från 
en gällande detaljplan. Förfarandet ansågs vara lämpligt att föras över från ÄPBL till 
PBL i enlighet med de regler som gällde. De begrepp som avgör om ett enkelt 
förfarande är tillämpligt fortsatte att gälla, dock ändrades ”begränsad betydelse” till 
”inte är av stor vikt eller som har principiell betydelse” i begreppen. Numera skall en 
behovsbedömning också göras för att bedöma om planförslaget innebär en betydande 
miljöpåverkan enligt ändringen som gjordes år 1996. I PBL togs nu även in att ett enkelt 
förfarande kan tillämpas om detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan. 
Innebär inte planförslaget en betydande miljöpåverkan eller om förslaget liksom tidigare 
är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande kan ett enkelt 
planförfarande tillämpas när begreppen är uppfyllda.44 

 

43 Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 
44 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 241 
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4.3.4 Ett samordnat förfarande 
I vissa fall när en detaljplan upprättas omfattar handläggningen verksamheter som 
måste tillståndsprövas enligt annan lagstiftning som miljöbalken (1998:808). Andra 
åtgärder som kan komma på fråga är åtgärder som prövas genom fastställande av 
arbetsplan enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. 
För att förenkla dessa situationer och för att begränsa antalet dubbelprövningar skulle 
bestämmelser om ett samordnat förfarande föras in i PBL. Det innebär att 
kommunerna har möjlighet att i vissa avseenden förenkla planförfarandet om 
detaljplanen endast avser sådan verksamhet som har eller ska tillståndsprövas enligt 
miljöbalken. Det samma gäller om planen endast avser sådan åtgärd som har eller skall 
fastställas i en arbetsplan för väg eller järnväg. Till en början behöver kommunen inte 
hålla samråd om det avser exakt samma verksamhet som parallellt tillståndsprövas.45 
Om tillståndsprövning redan gjorts skall förutsättningen för att hoppa över samrådet 
vara att den miljökonsekvensbeskrivning som finns i tillståndsprövningen motsvarar de 
krav som ställs på en miljökonsekvensbeskrivning för en plan, att den fortfarande är 
aktuell och att samråd har skett i tillståndsprövningen med samma samrådskrets som 
skulle varit omfattade av samråd för planer. Är kriterierna inte uppfyllda i endast det 
avseendet att alla som skall inkluderas i samrådskretsen räcker det att 
detaljplaneförslaget kompletteras med ett samråd med dem som inte har inkluderats. 
Kungörelsen kan också förenklas genom att den går samordna med kungörelsen som 
gjordes i tillståndsärendet vilket också gäller för granskningen. I granskningsutlåtandet 
skall sedan både synpunkter för planförslaget och de som inkommit i tillståndsärendet 
sammanställas. För att kunna tillämpa ett samordnat förfarande skall planförslaget vara 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna. 
Verksamhetens miljöeffekter har visats hänsyn genom tillståndsprövningen men 
eventuella andra konsekvenser av planförslaget skall redogöras för i planbeskrivningen. 
Samma gäller för samordning med arbetsplan för väg eller järnväg i de fall det rör sig 
om okomplicerade fall när prövningarna gäller identiska åtgärder. Det samordnade 
förfarandet kan användas om kommunen önskar det.46  

 

45 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 242 
46 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 243 
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4.4 Ändringar som gjordes år 2015 
Genom åren hade utredningar redovisat att det inte enbart var bestämmelserna i PBL i 
sig som orsakade utdragna plan- och byggprocesser utan själva tillämpningen i sig. 
Boverket har genomfört informations- och utbildningsinsatser för kommunerna fram 
till år 2013. Nya insatser beslutades att fortlöpa och sträcker sig fram till år 2016. 
Insatserna riktar sig främst till kommunerna, länsstyrelserna och andra statliga verk men 
även till företag och allmänhet. Kompetensinsatserna som Boverket fått i uppdrag att 
genomföra skall bidra till en snabb, effektiv och rättssäker tillämpning av PBL. 
Uppdraget omfattar också informations- och utbildningsinsatser för de ändringar som 
träder i kraft år 2014− 2016.47 I olika uppföljningar av både Boverket och 
länsstyrelserna framfördes också att planprocessen ibland på ett olämpligt sätt 
begränsade möjligheterna till ett effektivt förfarande. Syftet med att förenkla reglerna 
som påverkade förutsättningarna var att skapa processer som skedde enkelt och 
effektivt utan onödig fördröjning.48 

4.4.1 Planförfaranden 
Ett av de förslag som lades fram var att ett enkelt planförslag skulle bli 
standardförfarandet och att normalförfarandet istället skulle vara ett utökat förfarande. 
Den enklare planprocessen motiverades av att beslutssystemet skulle vara inriktat på 
effektivitet och snabbhet men att det samtidigt inte fick gå ut över kvaliteten där 
medborgarinflytande var en del i det hela. Innan det senaste årsskiftet var PBL utformat 
för att garantera medborgarna insyn och inflytande och hade i många sammanhang 
kritiserats för att vara allt för omständlig. Det är inte så konstigt när det handlar om mer 
komplexa planer med många motstående intressen. Oftast är det för de mer komplexa 
planerna som allmänheten har ett stort intresse vilket också gäller för den framtida 
planeringen. Däremot bör det vara möjligt med en snabb handläggning i de fall planen 
inte innebär någon större komplexitet. Om planen efter genomförandetidens utgång 
upphävs är det nu möjligt att göra det med ett begränsat standardförfarande som 
innebär att underrättelse och granskning undvaras.49  

Ett enkelt förfarande kan enligt gällande rätt användas om detaljplaneförslaget: är 
förenlig med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, 
inte innebär en betydande miljöpåverkan, inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse samt saknar intresse för allmänheten.50 Den ändring som gjordes innebär ett 
nytt uttryck som avgör vilket förfarande som är tillämpligt. Ett enkelt förfarande skall 
vara standardförfarandet och istället angavs villkor som skall vara uppfyllda om ett 

47 Socialdepartementet S2014/2439/PBB Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen 
(2010:900)  
48 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 51 
49 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 70 
50 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 70 
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utökat förfarande skall behöva tillämpas. Uttrycket som anger när det utökade 
förfarandet skall tillämpas är om planförslaget är ”av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt stor betydelse”. Vidare gäller att det utökade förfarandet skall användas om 
förslaget står i strid med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande över 
denna samt om planförslaget innebär en betydande miljöpåverkan.51  

Förfarandet med att upphäva en detaljplan efter att genomförandetiden gått ut 
förenklades något. För att upphäva en detaljplan skall ett förenklat förfarande få göras 
när samråd har genomförts och samrådsredogörelsen har skickats till dem som inte har 
fått sina synpunkter tillgodosedda. Villkoren för att ett förenklat förfarande, ett så kallat 
begränsat förfarande, ska få tillämpas är de samma som för standardförfarandet. Om 
en kommun efter att samrådet är klart ändrar sitt förslag väsentligt, ska kommunen låta 
granska det ändrade förslaget.52 På förslag fanns också att utöka kommunfullmäktiges 
möjlighet att delegera beslutet om att anta en detaljplan till byggnadsnämnden i större 
omfattning. Förslag lämnades dock utan bifall av riksdagen och genomfördes därför 
inte.53 

4.4.2 Begreppen 
Att planen är av betydande allmänt intresse avser tillfällen när förslaget angår en större 
krets av människor som inte kommer att underrättas om förslaget. Hänsyn skall tas till 
hur stort intresset är från allmänheten att kunna fortsätta använda området i fråga för 
till exempel friluftsliv eller rekreation. Viktigt att förtydliga är att det inte innebär ett 
betydande allmänt intresse bara för att planförslaget omfattar en allmän plats. Även för 
allmän plats kan det reella intresset för allmänheten att ha tillgång till området vara av 
ringa betydelse. Det är så att säga själva tillgången till och inte den användning marken 
har i sig som skall bedömas i fråga om allmänt intresse. Anledningen till att förtydliga 
vad som gäller för allmän plats var för att allmän plats i sig skulle bedömas som ett 
allmänt intresse då det finns tillfällen när allmän plats saknar ett större allmänt intresse. 
Ärenden där strandskydd sätts i fråga får också anses vara ett betydande allmänt intresse 
men endast i de fall då tidigare allmänt tillgänglig mark tas i anspråk.54  

Om planen istället är av stor betydelse avses planer över större områden eller om många 
motstridiga intressen finns, särskilt känsliga miljöer om dessa är av särskilt principiellt 
intresse, om planen innebär större ekonomiska kostnader eller större åtaganden för 
kommunen samt om planen innebär risker för människors hälsa och säkerhet. Vid 
bedömning om förslaget är av stor betydelse skall det i första hand beaktas om planen 
är av stor betydelse för boende inom och i nära anslutning till planförslaget. Boende 
kan till exempel vara fastighetsägare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Endast en 

51 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 65 
52 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 102 
53 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 97 
54 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 74 
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enskild sakägare avses inte här men däremot om planen är av ingripande karaktär för 
flera enskilda. Det kan här handla om att gatukostnader eller att vatten och avlopp skall 
ordnas i ett sammanhang eller om planförslaget innebär tvångsvisa åtgärder och skall 
då vanligtvis anses som stor betydelse.55 Uttrycket ligger nära det uttryck som angavs i 
PBL före årsskiftet men det tidigare uttrycket hade i rättspraxis en snäv innebörd för 
när ett enkelt förfarande var tillämpligt. Avsikten med det nya uttrycket är att det 
omvänt skall omfatta färre fall som ett utökat förfarande måste tillämpas. Att två nya 
kriterier infördes är för att tydliggöra att äldre rättspraxis inte längre är tillämpliga för 
bedömning av vilket förfarande som skall tillämpas. Samtidigt låg det i sin natur att de 
språkligt ligger nära varandra. Villkor om förenlighet med översiktsplan och 
länsstyrelsens granskningsyttrande har samma grund som i förarbetet till ÄPBL.56   

4.4.3 Kungörelse 
Enligt gällande rätt kungörs planförslaget först vid granskning. Då planförslaget ofta är 
så långt utvecklat vid granskningen flyttades kungörelse fram till samrådsskedet istället. 
Det är bättre att synpunkter kommer tidigt i planprocessen för att de lättare skall kunna 
tillgodoses. Det hade också framkommit att kungörelse och ett omfattande 
granskningsförfarande genomförts enbart av formella skäl. Kungörelse skall dock 
endast ske när det utökade förfarandet tillämpas eftersom förslaget annars inte är av 
stor betydelse eller av betydande intresse för allmänheten. I de fall som kungörelse skall 
ske vid samrådet är det viktigt att det i kungörelsen framgår inom vilken tid synpunkter 
skall lämnas. Därför sattes en samrådstid om tre veckor vilket knyter an till den tidigare 
granskningstiden. Denna nya ordning förde även med sig att kungörelse inte behövdes 
vid granskning utan att det räcker med en underrättelse. De som skall få en underrättelse 
begränsades till samrådskretsen och till dem som lämnat skriftliga synpunkter på 
förslaget.57   

4.4.4 Samrådskrets 
En ändring som gjordes var att förtydliga vilken roll lantmäteriet har vid samrådet och 
att de skall yttra sig över förslaget liksom länsstyrelsen gör. Vid samrådet skall 
kommunen nu även redovisa hur kommunen avser handlägga planförslaget och om 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal. Samtidigt införs regler för vad kommunen 
kan ålägga byggherren för kostnader genom exploateringsavtalet. Kommunen har 
möjlighet att inte redovisa skäl för planförslaget eller underlaget om det är uppenbart 
onödigt. Ändring gjordes också så att samrådskretsen skall vara den samma för både 
standardförfarandet och det utökade förfarandet. Med samma samrådskrets för båda 
förfarandena är det inga problem om kommunerna väljer att växla förfarande under 
ärendets gång. På det här sättet garanteras att planförfarandet inte behöver göras om på 

55 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 75 
56 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 76 
57 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 74 
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grund av att fel samrådskrets inkluderats. Det ansågs att hyresgäster, 
bostadsrättsinnehavare och boende i området kunde bidra med värdefulla synpunkter 
och att en dialog kan minska risken för överklagande.58 Däremot var det motiverat att 
kunna göra avsteg från samrådskretsen i vissa fall. Om förslaget uppenbart saknar 
betydelse kan hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, övriga boende eller organisationer 
för hyresgäster undantas från samrådskretsen. Denna möjlighet skall dock vara 
begränsad och avgränsades till tillfällen som att förlänga genomförandetiden när inga 
bestämmelser i planen ändras eller när förslaget är av ovidkommande betydelse i 
övrigt.59  

 

 

 

 

4.5 Boverkets uppföljningar av planprocessen 
Varje år gör Boverket uppföljningar som redovisas i boverkets rapporter. De baseras 
bland annat på enkäter som genomförts med länsstyrelsen samt från det gemensamma 
uppdrag som Boverket och länsstyrelsen har att kartlägga kommunernas organisation 

58 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 83 
59 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 84 
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och resurser. I Boverkets uppföljning under år 2007 uppgavs i rapporten att ett enkelt 
planförfarande användes i allt större utsträckning och kommunerna undvek att göra 
planprogram (knappt 15 % av alla planer) eller att upprätta detaljplan överhuvudtaget.60 
Ett enkelt planförslag användes enligt länsstyrelsen för ofta och vid fel tillfälle men 
många gånger enbart för att vinna tid. Risken fanns i och med detta att lagstiftarens 
avsikt vad gäller medborgarens insyn i planprocessen och den demokratiska processen 
äventyrades. Vidare angavs brister i användandet av planprogram genom att de 
slutsatser som dras inte förs vidare. Kommunerna tillämpade reglerna olika där några 
tillämpade programmet som var tänkt medan andra inte tillämpade det alls. En del 
upprättade program över större områden för flera detaljplaner istället för att använda 
översiktsplanen. Miljöbedömningarna uppgavs fortfarande inte fungerade 
tillfredsställande.61 I uppföljningen år 2008 kvarstod problemen med programmen och 
ett enkelt förfarande. Vissa kommuner använde ett enkelt planförfarande i över hälften 
av alla detaljplaner som antogs i kommunen. Boverket menar att de villkor som skulle 
vara uppfyllda för att få använda ett enkelt förfarande omöjligt kunde vara uppfyllda i 
sådan omfattning. Så många som 34 % av kommunerna där detaljplanerna som 
handlades med ett enkelt förfarande hade dessutom översiktsplaner från 1990-talet.62  

Uppföljningen år 2009 visade att handläggning med ett enkelt planförfarande fortsatte 
att öka. Någon kommun tillämpade ett enkelt planförfarande i 90 % av alla antagna 
planer. Dessutom var det vanligt att detaljplaner som handlades med ett enkelt 
planförfarande saknade både behovsbedömning och genomförandebeskrivning. Dock 
började rutiner för miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar att utvecklas 
positivt.63 Ett enkelt planförfarande tillämpades i fortsatt hög utsträckning medan 
andelen tillämpande av program var fortsatt låg även vid 2010 års uppföljning. Vidare 
uppgavs att andelen konsulter som anlitades i detaljplanearbetet var fortsatt stort.64 I 
uppföljningen år 2011 togs upp att en del av kommunerna hade utvecklat rutiner för 
att hantera de nya arbetsuppgifterna enligt nya PBL. Dock ansågs behov finnas av att 
se över reglerna om administrativa rutiner för expediering och kungörelse som kunde 
förenklas.65 I uppföljningen uppgavs att kommunernas kunskap om detaljplanering 
minskade med detaljplaner som inte gick att genomföra till följd. Fortfarande var 
andelen detaljplaner som antogs planer som handlades med ett enkelt planförfarande 
hög.66  

60 Boverket Boverkets plan- och byggenkät Länsstyrelsernas redovisning av läget för 2007 sid 25 
61 Boverket Boverkets plan- och byggenkät Länsstyrelsernas redovisning av läget för 2007 sid 27 

62 Boverket Uppsikt enligt plan- och bygglagen – Utvecklingen i landet inom plan- och byggväsendet år 2008 sid 36 
63 Boverket Boverkets uppsiktsrapport planering och byggande under 2009 sid 51 
64 Boverket Boverkets uppsiktsrapport planering och byggande under 2010 sid 40 

65 Boverket Plan- och bygglagen i praktiken 2011 – spaningar visar på utmaningar och möjligheter sid 7 
66 Boverket Plan- och bygglagen i praktiken 2011 – spaningar visar på utmaningar och möjligheter sid 29 
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Ett av huvudsyftena med PBL var att detaljplanearbetet skulle förenklas och 
effektiviseras. Huvudsyftet hade dock inte fått genomslag i kommunernas hantering 
och arbete med detaljplaner och processtiderna hade inte förkortats i någon större 
utsträckning enligt uppföljningen år 2012. Endast 15 % hade uppgivit att tidsåtgången 
för planprocessen hade minskat.67 Boverket hade även arbetat med vägledning om 
miljöbedömningar och konstaterat att kommunerna uppfattar dessa som svåra och 
komplicerade. Länsstyrelsen påpekade också att kommunernas lokaliseringsalternativ 
gjordes inom ett begränsat närområde. Bristerna låg i att alternativa lokaliseringar inte 
gjordes ur ett större perspektiv. Fortfarande redovisades ett högt antal detaljplaner som 
handlades med ett enkelt planförfarande.68 I uppföljningen uppgavs att många 
kommuner hade arbetat fram nya rutiner i enlighet med nya PBL för bland annat 
planbesked, detaljplaneprogram och det samordnade förfarandet.69  

Ett problem som kommit fram vid uppföljningen år 2013 var de lagändringarna som 
gjorts i olika delar. Många kommuner upplevde att det inte fanns någon samordning 
mellan förslagen och ändringarna vilket riskerade att göra lagstiftningen svår att 
överblicka. Det fanns också hos en del en osäkerhet när olika ändringar började gälla.70 
Uppföljningen tog också upp att kommuner ansåg sig ha arbetat fram bra rutiner och 
mallar för att hantera planbesked på ett funktionellt sätt medan andra ansåg att det inte 
medfört några stora förändringar i arbetssätt eller rutiner. Hos vissa användes 
planbesked i stor utsträckning och alla initiativ inleddes med en sådan prövning, en del 
påbörjade ett planarbete direkt efter förfrågan utan att använda planbesked.71 Några 
kommuner anser att den stora förändringen som möjligheten att söka planbesked fört 
med sig är att ansökningarna som kommer in är mer genomarbetade än tidigare. 
Troligen beror det på den avgift som tas ut i samband med planbesked. Samtidigt 
påpekar kommunerna att det för en enskild kan uppfattas som byråkratiskt och 
krångligt att behöva betala för att få ett besked om möjligheten att få göra en mindre 
planändring. Några kommuner anger att de har blivit av med småärenden och att en del 
intressenter avskräcks helt av kostnaden för själva planbeskedet, vilket vissa kommuner 
menar är positivt, då det sållar bort dem som inte är seriösa i sina exploateringsplaner. 
Några positiva effekter som också togs upp var att det blev tydligare när ett ärende 
kommit in, prioriteringen av vilka områden som skulle planläggas underlättades och att 
rutinerna lett till större tydlighet för byggherren. Samtidigt fanns vissa oklarheter 

67 Boverket Plan- och bygglagen i praktiken 2012 sid 10 
68 Boverket Plan- och bygglagen i praktiken 2012 sid 29 
69 Boverket Plan- och bygglagen i praktiken 2012 sid 46 
70 Boverket PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 
för 2013 sid 7 
71 Boverket PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 
för 2013 sid 22 
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eftersom reglerna ansågs svåra att tolka, oklart om planbesked alltid måste lämnas och 
hur omfattande prövning som skall göras.72 

5 Tidigare forskning och examensarbeten 
Under det senaste decenniet hade ett systemskifte skett i Sverige genom att det statliga 
stödet till bostadsbyggandet avvecklats samtidigt som kommunens aktiva markpolitik 
tonats ner. Gränslinjen mellan offentligt ansvar och enskilt ansvar för till exempel 
infrastruktur hade luckrats upp. Den enskilde byggherren hade fått betydligt större 
ansvar för sådant som tidigare sköttes av det offentliga. Konsekvensen var att det istället 
för det offentliga var den enskilde byggherren som stod den ekonomiska risken vid 
bostadsbyggandet. Planprocessen kännetecknades av en stor osäkerhet om tidsåtgången 
och var en negativ konsekvens för omfattning av bostadsbyggande, prisutveckling och 
konkurrens. Eftersom bostadsbyggandet skedde på marknadsmässiga villkor till skillnad 
från år 1970−1980 när det offentliga stod för en större del av risken behövs tydliga 
spelregler.73  

Krav ställdes på att planprocessen blev kortare men fram för allt mer förutsägbar för 
att fler byggherrar skulle kunna delta på marknaden. Kalbro, professor vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm, undersökte ett antal länders plansystem. Kalbro och 
Lindgren, också professor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, gjorde sedan 
en uppföljning av det norska plansystemet då det var mest jämförbart med det svenska. 
I rapporten tas upp att Sverige kan ta lärdom av det norska systemet även om det inte 
var direkt överförbart. Skillnaden var att inte samma höga krav kunde ställas på 
kvaliteten i de dokument som måste bifogas då det i Sverige handlade om en förfrågan 
om att arbetet med ett planförslag skulle påbörjas. I Norge presenteras ett färdigt 
planförslag varför det är naturligt att det måste vara komplett redan från början.74 
Lagreglerna borde ge en byggherre rätt att få ett förslag till detaljplanering prövat, en 
initiativrätt, av kommunen i materiellt hänseende. Ett negativt besked kunde till 
exempel motiveras med att den föreslagna platsen och bebyggelsen var olämplig eller 
att projektet låg fel tidsmässigt.75 Tidsfrister borde därför också kopplas till när besked 
skall lämnas. Med grund i rapporterna föreslogs därför att ett planbesked skulle införas 

72 Boverket PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 
för 2013 sid 24 
73 Kalbro (2007) Tidsfrister för myndighetsbeslut i plan- och byggprocessen Frankrike, Nederländerna, Norge, 
Storbritannien och Tyskland sid 2 
74 Kalbro & Lindgren (2008) Plan- och bygglovsprocessen, privata planinitiativ och tidsfrister Kan det norska systemet 
överföras till svensk lagstiftning? sid 88  
75 Kalbro & Lindgren (2008) Plan- och bygglovsprocessen, privata planinitiativ och tidsfrister Kan det norska systemet 
överföras till svensk lagstiftning? sid 82 
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med en tidsfrist inom vilken planbesked skulle lämnas.76 En sådan bestämmelse 
infördes senare i PBL som ovan nämnts. 

Ett examensarbete genomfördes av Backman och Rogvall (2012) över hur väl den 
planerade tidsåtgången stämde mot vilken tid som gick åt i verkligheten. Resultatet visar 
att för planer som genomförts med normalförfarandet i verkligheten tar, angivet i 
medianen, cirka nio månader längre tid än vad som planerats för medan samma siffra 
för ett enkelt planförfarande visar två månader i medianen. För de fyra kommunerna 
syns att antal och typ av nämnder som är involverade i planprocessen varierar. Vidare 
angavs att många examensarbeten som genomförts i avseende att ta reda på vad som 
tar tid i planprocessen inte pekar på något specifikt utan att orsakerna ofta skiljer sig 
från projekt till projekt. En annan intressant del i resultatet är att planer som genomförs 
med ett enkelt förfarande endast tar i snitt tio månader medan det med 
normalförfarandet kan ta allt från ett och ett halvt år till bortåt fem år.77  

I en rapport av Kalbro, Lindgren och Paulsson tas det svenska plan- och 
tillståndssystemet upp. Rapporten tar upp förändringen som skett genom att 
detaljplanen som tidigare varit en plan för framtiden idag mer är en första 
tillståndsprövning. Syftet med studien är att analysera om lagstiftningen bättre kan 
anpassas till hur dagens planprocess. Något som tas upp är att dagens system innebär 
att två beslut tas om samma sak genom först detaljplanen och sedan bygglovet. Förslag 
ges på att endast ett sådant beslut skall behöva tas alternativt att behålla dagens system 
men att detaljplanen i så fall görs mer översiktliga.78 Rapporten tar upp några studier 
över tidsåtgången för olika skeden i arbetet med att upprätta en detaljplan: 

Kalbro & Lind (2001) genomförde en fallstudie där den formella detaljplaneprocessen, 
för planer med normalförfarandet genomförs på mellan ett och ett halvt och tre och ett 
halvt år. För förnyelse av äldre villa- och fritidshusområden kunde tiden vara fem till 
tio år medan projekt med enkla planförfaranden kunde genomföras på några månader.  

Hessel (2003) har i ett examensarbete studerat initieringsskedet för drygt 30 detaljplaner 
som genomförts i Stockholmsregionen. Av studien framgår att tiden för 
initieringsskedet i genomsnitt var cirka tre och ett halvt och detaljplaneskedet cirka två 
år.   

Graner (2004) har i ett annat examensarbete studerat 17 detaljplaneprocesser i 
Stockholms Stad. Den genomsnittliga tidsåtgången från planbeställning till antagande 
av planen var tre och ett halvt år. Skillnaden mellan innerstaden och ytterstaden var i 
genomsnitt fem och ett halvt år respektive två och ett halvt år.   

76 Kalbro (2007) Tidsfrister för myndighetsbeslut i plan- och byggprocessen Frankrike, Nederländerna, Norge, 
Storbritannien och Tyskland sid 74 
77 Backman, Rogvall (2012) Planering av planeringen Kommuners arbete med prioritering och tidsplanering av 
detaljplaner sid 11−12 
78 Kalbro, Lindgren & Paulsson (2012) sid 65 
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Skoglund (2006) har i sitt examensarbete undersökt över 200 detaljplaner för 
bostadslägenheter i Stockholms Stad och Tyresö kommun. Tidsåtgången har generellt 
sett reducerats jämfört med Graners undersökning. Den genomsnittliga planprocessen 
har tagit cirka två år och för Tyresö cirka ett till ett och ett halvt år.  

Mattson och Nilsson (2006) undersökte i ett examensarbete 250 detaljplaner i 
Göteborg, Partille, Malmö och Kristianstad. Den formella planprocessen i samtliga 
dessa kommuner tar i genomsnitt drygt ett och ett halvt år.79   

De flesta är gjorda i Stockholm och en i Göteborg och Malmö men ingen i studie har 
genomförts i någon annan del av landet. En heltäckande kommunundersökning gjord 
av fastighetsägarna (2008) som besvarades av 217 kommuner redovisas också i 
rapporten. Undersökningen gav en genomsnittstid om cirka ett år från planstart till laga 
kraft. Spridningen för tidsåtgången varierade från någon månad till fem, sex år.80 

I ett annat examensarbete som genomfördes av Djus (2014) har planprocessens 
förändring studerats ur perspektivet lean81. Författarens slutliga sammanfattning ger att 
ingen större skillnad juridiskt sett eller vad gäller resurs- och kompetensbrist går att 
påkalla men att några onödiga moment tagits bort och att viss förtydligande av 
lagstiftningen har gjorts. Sammantaget ges ingen större påverkan på planprocessens 
effektivitet. Det som kan diskuteras är istället kommunernas sätt att arbeta.82 Några 
effekter som tas upp är: att tidsbegränsning när planbesked ska lämnas kan vara negativt 
då det är samma för alla oavsett projekts komplexitet och att det kan finnas risk för 
avslag på planläggning om kommunen inte hinner lämna besked inom fyra månader. 
Det positiva är att initieringsskedet som enligt Hessel kan uppgå till 44 månader nu 
måste genomföras på fyra månader. Det finns inte längre krav på planprogram vilket 
kan vara positivt eftersom det tidigare verkat som att många kommuner upprättat 
program enbart i syfte att inte riskera överklagande som formellt fel. Program kan fylla 
en funktion vid komplicerade projekt men behövs inte när det är fråga om enklare fall. 
Dock bedömer författaren tidsvinst utan program som marginell.83 Vid granskning 
krävs inte längre utställning av planförslaget utan det med granskning som blir något 
enklare och billigare för kommunen då ett onödigt arbetsmoment tas bort. Samordnat 
förfarande läggs till vilket medför att en dubbelprövning av samma ärende försvinner 
och därmed blir en förenkling för kommunen.84  

I ett examensarbete av Martling & Sjöberg undersöks alla olika utredningar som det 
idag ställs krav på att de skall genomföras under planprocessen. Resultatet visar att det 

79 Kalbro, Lindgren & Paulsson (2012) Detaljplaner i praktiken Är plan- och bygglagen i takt med tiden? Sid 28 
80 Kalbro, Lindgren & Paulsson (2012) Detaljplaner i praktiken Är plan- och bygglagen i takt med tiden? Sid 29 
81 Lean är ett begrepp för Toyotas framgångskoncept över processeffektiviseringar. 

82 Djus (2014) Effektivisering av planprocessen – med utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen sid 54 
83 Djus (2014) Effektivisering av planprocessen – med utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen sid 49 
84 Djus (2014) Effektivisering av planprocessen – med utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen sid 50 
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finns ett stort antal olika utredningar men att det inte går ge någon mall över när de 
skall genomföras då varje projekt skiljer sig från varandra. För byggherrar kan det 
innebära kostnader som skall läggas ut redan tidigt i processen och att det samtidigt tar 
tid i anspråk.85 

 

  

85 Martling & Sjöberg (2013) Den utdragna byggprocessen – En studie av utredningar i planprocessen sid 35 
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6 Resultat 
I de tidigare kapitlen redogjordes för den planprocess som var när ÄPBL vann laga 
kraft och de ändringar som sedan gjorts i den mån det berör planprocessen. Boverkets 
årliga uppföljningar och några studier har också redovisat för att ta upp några av de 
studier som gjorts genom åren kring planprocessen. Studien har också omfattat ett par 
empiriska undersökningar för att försöka ta reda på några av de synpunkter 
länsstyrelsen och kommunen har om planprocessen. Först presenteras de förändringar 
som skett i lagstiftningen och sedan redovisas resultatet av de empiriska 
undersökningarna som gjorts. Av de empiriska undersökningarna redovisas först den 
enkät som besvarades av länsstyrelsen och därefter den enkät som kommunerna 
besvarade. I stycket som följer redovisas sedan resultatet av den telefonintervju och de 
ostrukturerade enkäterna som genomfördes.  

6.1 Lagstiftningen och planprocessen 
När ÄPBL infördes fanns grundtanken att den enskilde medborgarens roll i 
samhällsplaneringen skulle utökas och stärkas. Kommunerna skulle överta 
beslutsfattandet i den lokala fysiska planeringen och statens roll begränsades till 
kontroll. Genom åren har sedan några ändringar gjorts i lagstiftningen. De tidigare 
ändringarna har handlat om att anpassa lagstiftningen till samhällsutvecklingen mot en 
ökad miljöhänsyn och långsiktigt hållbar utveckling. När PBL infördes kvarstod de 
grundtankar som fanns till ÄPBL men lagtexten strukturerades upp för en mer logisk 
uppbyggnad som skulle förenkla tillämpningen av lagstiftningen. Lagstiftningen 
behövde också anpassas från ett system där det offentliga stod för en stor del av risken 
till att bostadsbyggandet sker på marknadsmässiga villkor där privata aktörer har fått en 
allt större roll. Planprocessen skulle bli mer förutsebar för att fler byggherrar skulle 
kunna konkurrera och bostadsbyggandet öka. Senare tidens ändringar har mer handlat 
om att förenkla, snabba på och att effektivisera planprocessen för att komma till rätta 
med den bostadsbrist som råder. Nedan sammanställs de ändringar som framkommit 
genom att studera de förarbeten som lett till lagändringarna.  

6.1.1 Ökade krav på miljöhänsyn och beaktan av risker 
Den första ändringen som gjordes var år 1992 när krav infördes att en bedömning skall 
göras av en detaljplan för att avgöra om den innebär en betydande miljöpåverkan. I så 
fall skall en miljökonsekvensbeskrivning över planförslaget upprättas och presenteras 
tillsammans med underlaget till detaljplanen. År 1996 utökades kravet på 
miljökonsekvensbeskrivning och möjligheterna att ta till vara kulturvärden och att 
bevara parker och grönområden i förbättrades. Ett krav ställdes på att översiktsplanen 
skall aktualitetsprövas varje mandatperiod eftersom en aktuell översiktsplan. Kravet på 
att ett detaljplaneförslag skall föregås av ett program utökades för att tidigarelägga 
medborgardialogen i planprocessen. År 2008 infördes även den ekonomiska 
dimensionen som skulle beaktas vid den avvägning som görs när en detaljplan skall 
upprättas. Vid planläggning skulle vissa risker beaktas vid lokalisering av bebyggelsen 

 33 



Plan- och bygglagen – En planprocess i förändring? 

och här gjordes tillägg att risken för översvämningar, skredrisk och erosion skulle 
beaktas. För att underlätta för detaljplaneläggning av förorenade områden infördes även 
en möjlighet att villkora bygglov där byggherren förpliktigas att avhjälpa en förorening 
innan bygglov erhölls. De ändringar som genomförts har ökat kommunernas 
möjligheter att ställa krav på ny bebyggelse eller vid ombyggnad för en bättre 
miljöhänsyn. Samtidigt ökar också kraven på utredning och analyser av de konsekvenser 
som uppstår i samband med att områden detaljplaneläggs. 

6.1.2 Ny plan- och bygglag införs 
När PBL infördes gjordes en omstrukturering av ÄPBL:s innehåll för att renodla varje 
kapitel i syfte att göra lagstiftningen tydligare och mer lättöverskådlig. Nya 
underrubriker och definitioner infördes också för att underlätta tillämpningen. Ett 
planbesked infördes som gav byggherrarna en initiativrätt för att kunna begära ett 
besked om kommunen avsåg att upprätta en detaljplan eller inte. Kravet på att en 
detaljplan skulle föregås av ett program om det inte var uppenbart onödigt togs bort. 
Nu fick kommunerna själva avgöra om ett program var nödvändigt eller inte. 
Utställningen ersattes av en granskningstid om tre veckor. För de situationer när 
planprocessen sammanföll med tillståndsprövning mot annan lagstiftning infördes en 
möjlighet för kommunerna att tillämpa ett samordnat planförfarande om vissa villkor 
var uppfyllda. De begrepp som var avgörande för vilket planförfarande ett planförslag 
kunde handläggas med ändrades från ett planförslag av ”begränsad betydelse” till ett 
planförslag som ”inte var stor vikt eller har principiell betydelse” skall uppfyllas för att 
ett enkelt förfarande skall kunna tillämpas. Dock skall innebörden av begreppet omfatta 
samma situationer som tidigare. År 1992 infördes krav på att en 
miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas om planförslaget innebär en betydande 
miljöpåverkan och genom införandet av PBL infördes också som villkor för att tillämpa 
ett enkelt planförfarande att planförslaget inte får innebära en betydande miljöpåverkan. 
Genom ändringarna fick byggherrarna en ny rättighet att kunna få sin ansökan om att 
upprätta en detaljplan prövad med en garanti om att få ett besked inom angiven tid. 
Flexibiliteten ökade för kommunen i och med att kravet på program togs bort och 
planprocessen förenklades något genom att utställning ersattes med granskning. 
Ytterligare förenkling av planprocessen är möjliga genom att det samordnade 
förfarandet infördes för att undvika onödig dubbelprövning av planärenden vid 
samtidiga tillståndsärenden.  

6.1.3 De senaste ändringarna i lagstiftningen 
De ändringar som gjordes efter att PBL införts var att ett enkelt planförfarande skall 
vara ett standardförfarande och att normalförfarandet är ett utökat planförfarande. 
Därför ändrades även de begrepp som är avgörande för vilket planförfarande som kan 
tillämpas. Till skillnad från tidigare skall kungörelse nu göras i samrådsskedet och inte 
vid granskning men endast vid ett utökat planförfarande. Samrådskretsen blir den 
samma för både standardförfarandet och ett utökat förfarande vilket innebär att det inte 
längre går att göra avsteg från samrådskretsen när standardförfarandet tillämpas så som 
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var möjligt vid ett enkelt förfarande tidigare. Avsteget från samrådskretsen kan nu 
endast göras i de fall det rör sig om fall när det är uppenbart onödigt som när 
genomförandetiden ska förlängas och inga bestämmelser i planen ändras eller när 
förslaget är av ovidkommande betydelse i övrigt. Lantmäteriets roll vid samrådet 
utökades och de skall liksom länsstyrelsen yttra sig över förslaget under 
granskningstiden. Kommunen skall numera också redovisa hur planförslaget skall 
handläggas och om kommunen avser ingå exploateringsavtal. Exploateringsavtalen 
finns nu även reglerade för vad en kommun kan ålägga byggherren för kostnader. Om 
det är uppenbart onödigt behöver kommunen inte ange de skäl som ligger bakom 
förslaget eller underlaget. Ett begränsat förfarande införs för att upphäva en detaljplan 
efter att genomförandetiden har gått ut. Genom att standardförfarandet skall kunna 
tillämpas oftare kommer en snabbare planprocess kunna genomföras i större 
utsträckning och genom att samma samrådskrets gäller för båda förfarandena blir det 
lättare att växla mellan dem utan att behöva ta om samrådet. Att lantmäteriets roll 
utökas ökar chansen att tillämpningen sker enhetligt och efter de regler som finns 
samtidigt som det statliga inflytandet ökar. Förfarandet med att upphäva detaljplaner 
och att förlänga genomförandetiden har förenklats. Att kungörelse tidigarelagts och att 
kommunen måste ange om ett exploateringsavtal skall ingås ökar möjligheten för 
medborgaren om tidigare information och möjlighet att påverka planförslaget. 

6.1.4 Villkoren och begreppen 
Fortfarande får planförslaget inte innebära en betydande miljöpåverkan när 
standardförfarandet tillämpas. När det gäller förenlighet med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande ändrades de två villkoren från ”ska vara förenligt 
med ” till ”får inte strida mot”. Om planförslaget strider mot översiktsplanen eller 
granskningsyttrandet skall det utökade planförfarandet tillämpas. De gamla begreppen 
för att få handlägga med ett enkelt planförfarande är ett planförslag som inte är av ”stor 
vikt eller har principiell betydelse” och som ”saknar betydelse för allmänheten”. Dessa 
ändrades till ”av betydande allmänt intresse eller i övrigt stor betydelse” och avser 
istället att ett utökat förfarande endast behöver tillämpas i fall när begreppet är uppfyllt.  

Det tidigare begreppet ”begränsad betydelse” ändrades i PBL till ”inte är av stor vikt 
eller som har principiell betydelse” men med samma innebörd som tidigare. Begreppet 
tar sikte på detaljplaner som är av rutinkaraktär eller som har ringa intresse för 
allmänheten. Här avses planer som inte reglerar många motstridiga intressen, särskilt 
känsliga miljöer eller som inte innebär ett större ekonomiskt eller annat åtagande för 
kommunen. Med det nya begreppet ”är av stor betydelse” avses planer över större 
områden eller om många motstridiga intressen finns, särskilt känsliga miljöer om dessa 
är av särskilt principiellt intresse, om planen innebär större ekonomiska kostnader eller 
större åtaganden för kommunen samt om planen innebär risker för människors hälsa 
och säkerhet. Vid bedömning om förslaget är av stor betydelse skall det i första hand 
beaktas om planen är av stor betydelse för boende inom och i nära anslutning till 
planförslaget. Endast en enskild sakägare avses inte här men däremot om planen är av 
ingripande karaktär för flera enskilda. Det kan här handla om att gatukostnader eller att 
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vatten och avlopp skall ordnas i ett sammanhang eller om planförslaget innebär 
tvångsvisa åtgärder och skall då vanligtvis anses som stor betydelse.  

Ett detaljplaneförslag som ”saknar intresse för allmänheten” innebär en bredare 
allmänhet. Med bredare allmänhet avses ett mer generellt allmänt intresse från 
kommuninnevånarna. Endast ett mindre antal av medborgares intresse var inte det som 
avsågs. Sakägare och myndigheter är garanterade ett samråd och ges därför möjlighet 
att komma till tals även om det förenklade förfarandet tillämpades. Att planen är av 
”betydande allmänt intresse” avser tillfällen när förslaget angår en större krets av 
människor som inte kommer att underrättas om förslaget. Hänsyn skall tas till hur stort 
intresset är från allmänheten att kunna fortsätta använda området i fråga för till exempel 
friluftsliv eller rekreation. Viktigt att förtydliga är att det inte innebär ett betydande 
allmänt intresse bara för att planförslaget omfattar en allmän plats. Även för allmän 
plats kan det reella intresset för allmänheten att ha tillgång till området vara av ringa 
betydelse. Det är så att säga själva tillgången till och inte den användning marken har i 
sig som skall bedömas i fråga om allmänt intresse. Anledningen till att det förtydligades 
var att visa att planförslag som berör allmän plats i sig inte skall bedömas som ett 
allmänt intresse. Ärenden där strandskydd sätts i fråga får också anses vara ett 
betydande allmänt intresse men endast i de fall då tidigare allmänt tillgänglig mark tas i 
anspråk. Avsikten är att ge ett större utrymme för standardförfarandet och att det 
utökade förfarandet skall vara undantaget. Att begreppen ändras medför att tidigare 
rättspraxis inte kommer att gälla.  

6.2 Länsstyrelsernas synpunkter för samråd och underlag 
En enkät genomfördes för att få en inblick i hur relationen mellan länsstyrelserna och 
kommunerna ser ut och för att ta reda på vilka synpunkter länsstyrelsen har på 
kommunerna i samband med samrådet. Av 21 länsstyrelser svarade 12 länsstyrelser på 
enkäten, vilket ger en svarsprocent om 57 %. Svarsbortfall på respektive fråga finns 
endast på de frågor som egna svar kunde lämnas i och det var ett fåtal som valde att 
inte svar på de frågor som besvarades i fritext. Fråga 1−2 redovisas inte i resultatet då 
de fanns med för att kunna bedöm representativitet för deltagande analysenheter. 
Frågorna 10−15 redovisas inte då avgränsningar skett efter att enkäten skickades ut. 
Alla ursprungliga frågor finns representerade i bilaga A. 

I de förarbeten som studerats för studien förespråkas en tidig dialog för en effektiv 
planprocess. Därför ställdes först tre frågor (fråga 3−5) om den inledande kontakten 
mellan kommunerna och länsstyrelsen när planprocessen har startat. Resultatet visar att 
i 58 % (se Figur 1) av fallen har den inledande kontakten mellan länsstyrelsen och 
kommunen tagits redan innan samrådet för ett detaljplaneförslag. Lika många, 58 %, 
(se Figur 2) av respondenterna svarade att tidigare kontakt än vad som är vanligt idag 
kan förenkla planprocessen. 
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Figur 1 Kontakt innan samrådet                       Figur 2 Tidigare kontakt 

Länsstyrelserna hade möjlighet att ange i fritext i nästa fråga vad de tycker kan förbättras 
när det gällde kontakten kring samrådsskedet. Av de tolv respondenterna lämnade tio 
respondenter sina synpunkter. Synpunkterna återges samlat här nedan: 

En av de tio respondenterna som besvarade frågan anser att kommunerna kan ta 
kontakt tidigare. Sex av de tio respondenterna som besvarade frågan uppger att de har 
inarbetade rutiner för hur kontakten ska ske för ett så ändamålsenligt och effektivt 
förfarande som möjligt. I dessa fall finns rullande scheman med tid avsatt för 
kommunerna att behandla frågor som rör planprocessen. Antingen är tid avsatt en viss 
veckodag och tid eller så finns ett antal tillfällen per år som frågor behandlas för att 
kunna fånga upp dessa i god tid. Vid tillfällena finns alla berörda sakområden samlade 
eller så tas det upp som är aktuellt för tillfället och utöver ges rådgivning efter behov. 
Lite från fall till fall kan det ibland vara nödvändigt med kontakter redan innan samrådet 
för att kunna föregå eventuella åtgärder som behövs. Det kan handla om hur 
planeringen ska göras med hänsyn till riksintressen för att redan i ett tidigt skede lyfta 
fram utredningar som kan tänkas behövas.  

Två av respondenterna anger också att det under året kommer att påbörjas arbete med 
en tidigare dialog i de större städerna för att undvika att detaljplanerna i ett senare skede 
förhindras. En respondent tar upp att de har regelbundna samrådsmöten för att kunna 
ge tidiga signaler om viktiga frågor att belysa och utreda. Samtidigt är det då möjligt att 
förbereda kollegor internt och externt inom staten om vilka frågor som bedöms som 
viktiga i den fortsatta processen. Rutinen är sedan många år ett etablerat arbetssätt i 
respondentens län. Nästa respondent svarade att de arbetat fram en metod tillsammans 
med länets kommuner. Kommunerna kan anmäla sig till plansamrådsmöten som hålls 
varje fredag. Kommunen anmäler sig en vecka i förväg till mötet som kan vara i 
samband med behovsbedömningen inför samrådet. På mötena finns olika sakområden 
samlade som kulturmiljö, miljö, naturvård, infrastruktur och landsbygd. Respondenten 
uppger att länsstyrelsen är nöjda med arbetssättet och att de får besök av kommunerna 
flera gånger per månad. En respondent svarade att de tidiga kontakterna och dialogerna 
är viktiga.  

Det underlag som ska redovisas vid samrådet syftar till att länsstyrelsen ska kunna yttra 
sig över förslaget och att det skall ligga till grund för de avvägningar och 
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ställningstaganden som kommunen gör. Därför ställdes fyra frågor (fråga 6−9) om det 
underlag som ligger till grund för behovsbedömning och för planförslaget i övrigt. De 
första två frågorna avsåg om underlaget var relevant och uppdaterat. Den tredje frågan 
gällde behovsbedömningen. För att alla respondenter skulle tolka frågorna likvärdigt 
gavs följande definitioner av begreppen relevant och uppdaterat: 

Relevant ”Med relevant avses om alla underlag som skall ingå för att kunna göra en 
tillräcklig bedömning finns presenterat.” 

Uppdaterat ”Med uppdaterat avses om alla underlag som skall ingå för att kunna göra 
en tillräcklig bedömning och som presenteras är tillräckligt aktuella i tid.” 

Resultatet visar att underlaget som kommunerna presenterar oftast är relevant i 100 % 
(se Figur 3) av fallen enligt länsstyrelsen. Kommunernas underlag är oftast uppdaterat i 
83 % av fallen och alltid uppdaterat i övriga 17 % fall (se Figur 4). Den 
behovsbedömning som kommunerna gör, bland annat utifrån ovan nämnda underlag, 
ska vara tillräckligt utredd av kommunen för att vid behovsbedömning kunna avgöra 
om detaljplaneförslaget kommer innebära en betydande miljöpåverkan. Här svarade 
länsstyrelserna att kommunerna ofta gör en tillräckligt utredd behovsbedömning i 75 % 
av fallen och att de alltid gör det i övriga fall, 25 % (se Figur 5). 

                                   
Figur 3 Underlag relevant                               Figur 4 Underlag uppdaterat 

 

                 

 
Figur 5 Tillräcklig behovsbedömning 
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Efter att frågor om underlag hade ställts gavs länsstyrelserna möjligheten att lämna 
ytterligare synpunkter. Av de tolv respondenterna lämnade åtta respondenter sina 
synpunkter. Synpunkterna återges samlat här nedan: 

Sju av de åtta respondenterna som besvarade frågan anger att de behöver begära 
ytterligare utredningar eller att de som gjorts behöver kompletteras eller förtydligas. Det 
som tas upp som behöver utredas mer eller som saknats är dagvatten- och 
riskutredningar, naturinventeringar, kulturmiljövärden och bullerutredningar. För 
riskutredningar anger också en av respondenterna att största problemet är att det sällan 
framkommer vilka bedömningar som gjorts utifrån det resultat som riskutredningen 
lämnat. Ibland kan även riskutredningarna vara generella och inte utgå ifrån den 
specifika platsens förutsättningar. Utredningar gällande förorenade områden och 
trafikutredningar görs sällan innan det påtalats. En respondent svarade att den mest 
expansiva kommunen i länet alltid lämnar bra underlag men att de mindre kommunerna 
med mindre personal ibland har svårt att få fram bra underlag. 

En fråga ställdes också om länsstyrelsen själva trodde att kommunerna var nöjda med 
deras arbete i samband med att detaljplaner upprättas. Resultatet är att nästan alla av 
länsstyrelserna, 92 % (se Figur 6), svarade att kommunerna oftast är nöjda med det 
arbete som myndigheten utför.  

 
Figur 6 Nöjda kommuner 

6.3 Kommunernas synpunkter på planprocessen  
En enkät skickades ut för att få en inblick i hur den praktiska tillämpningen går till och 
vilka synpunkter kommunerna har på planprocessen. Av landets 290 kommuner 
svarade 120 kommuner på enkäten, vilket ger en svarsprocent om 41 %. Svarsbortfall 
på respektive fråga redovisas när ett bortfall finns. Om svarsbortfall inte finns angivet 
finns inget svarsbortfall. För det strategiska urval som gjordes för de fördjupade 
frågorna valdes de med längst erfarenhet och de kommuner som antog flest detaljplaner 
per år. En jämförelse har därför gjorts mot dessa två klasser i vissa frågor för att se hur 
de förhåller sig i jämförelse mot samtliga respondenters svar. Fråga 1 avsåg vilken 
kommun respondenten kom från för att kunna hantera svarsbortfall och redovisas inte. 
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Frågorna 5, 17 och 32−34 redovisas inte då avgränsningar skett efter att enkäten 
skickades ut. Detta medför också att vissa kommentarer i den avslutande frågan uteblir 
av samma anledning. Alla ursprungliga frågor finns presenterade i bilaga B. 

De tre första frågorna (fråga 2−4) var avsedda att berätta något om respondenten och 
kommunen denna arbetade i. Först ställdes en fråga om kommunens översiktsplan då 
det är viktigt med en aktuell sådan. Den andra frågan var om antagna detaljplaner för 
att få en bild av hur aktiva kommunerna som svarade var i sitt arbete med detaljplaner. 
Den sista av de tre frågorna ställdes för att få reda på hur erfaren respondenten var. 
Resultatet av de första frågorna är:  

Andel som arbetar eller ska starta arbete med en ny översiktsplan inom ett år är 55 % 
och de som varken arbetar med eller har planer på det inom ett år är 45 %. På frågan 
om vilket år som idag gällande översiktsplanerna är antagen visar resultatet att flest 
översiktsplaner är från 2006−2010 vilket motsvarar 30 % av planerna (se Figur 7). 
Drygt en tiondel antogs under 1990-talet och nästan en fjärdedel de senaste två åren. 
Flest kommuner antar mer än sex detaljplaner per år vilket motsvarar 35 % och en 
femtedel antar i snitt tre detaljplaner per år. De som antar fyra och fem detaljplaner per 
år ligger på 14 % vardera. Kategorin med tolv års erfarenhet eller mer av att arbeta med 
detaljplaneförslag har störst andel om 37 % följt av dem som har upp till tre års 
erfarenhet om 26 %. De med fyra till sju års erfarenhet representerar 23 % och de med 
åtta till elva år 14 %. Över hälften av respondenterna har mer än åtta års erfarenhet. 

 
Figur 7 År som översiktsplanen antogs 

6.3.1 Planförfaranden 
För att få en bild av hur kommunerna i vissa avseenden har tillämpat förfarandena som 
ett planförslag kan handläggas med ställdes tre frågor (fråga 6−8) om förfaranden enligt 
lagstiftningen före årsskiftet. På frågan om det var vanligt att det blev nödvändigt att 
växla till ett normalförfarande när handläggningen av detaljplaneförslaget inletts med 
ett enkelt förfarande svarade 86 % (se Figur 8) att det inte var vanligt att det hände och 
knappt en tiondel att det hände ibland för att undvika överklagande genom formella fel. 
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Vid en jämförelse har 90 % av de mest erfarna handläggarna svarat att det inte var 
vanligt att det blev nödvändigt att växla till normalförfarandet och för de kommuner 
med flest antal detaljplaner per år är siffran den samma som för de erfarna 
handläggarna. Resultatet visar att det inte är så ofta som förfarande behövde bytas från 
ett enkelt till normalförfarandet. På denna fråga svarade endast 114 respondenter vilket 
ger ett svarsbortfall om 5 %. För klassen erfarna handläggare och för klassen flest 
detaljplaner hade samtliga besvarat frågan.  

 
Figur 8 Växla från enkelt till normalförfarande   

I nästa fråga kunde kommunerna frivilligt uppge vilka som var de vanligaste orsakerna 
till att förfarandet byttes och vanligaste orsaken var att förändrade förutsättningar 
inträtt, 30 %. Det har då handlat om tillfällen som planområdet till ytan har förändrats, 
att nya idéer eller ny kunskap har tillkommit, behov av ytterligare utredningar eller andra 
oklarheter som behövde redas ut.  Länsstyrelsen, allmänna intressen och att det har 
inkommit många synpunkter under samrådet har cirka 15 % vardera. För länsstyrelsen 
var anledningarna att det ställdes krav på ytterligare utredningar eller allmänna intressen 
inte tillgodosetts fullt ut. Gruppen synpunkter innehåller bara svar som anger att många 
synpunkter inkommit men ingen anledning till synpunkterna har angetts. Eftersom det 
inte var så vanligt att växla förfarande redovisas resultatet i sin helhet i bilaga B fråga 
sju. På frågan svarade endast 70 respondenter vilket ger ett svarsbortfall om 42 %. 

Den sista frågan av de tre som ställdes om förfarandena var vilken anledning som oftast 
ledde till att normalförfarandet tillämpades även om planförslaget inte bedömdes 
innebära en betydande miljöpåverkan. Här skulle de två vanligaste alternativen väljas. 
Den mest frekventa anledningen är att förslaget inte saknat betydelse för allmänheten 
på 85 % (se Figur 9) följt av detaljplaner som ansetts vara av stor vikt eller som haft 
principiell betydelse på 57 %. Nästan en tredjedel svarade att planförslaget inte varit 
förenligt med översiktsplanen och nästan 5 % uppgav att planförslaget inte var förenligt 
med länsstyrelsens granskningsutlåtande på översiktsplanen. På denna fråga svarade 
endast 107 respondenter vilket ger ett svarsbortfall om 11 %. 
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Figur 9 Normalförfarande utan betydande miljöpåverkan 

För att ta reda på om kommunerna tycker att planprocessen går snabbare med ett enkelt 
förfarande ställdes en fråga om ett enkelt förfarande är en snabbare process (fråga 9). 
Resultatet är att 80 % (se Figur 10) svarade att det går snabbare när detaljplaneförslaget 
handläggs med ett enkelt planförfarande. På frågan svarade 15 % att de inte kunde svara 
på frågan och resterande svarade att det inte går snabbare. Resultat för denna fråga 
jämfördes med svar enbart från de mest erfarna handläggarna och ger att 90 % av dessa 
svarade att ett enkelt planförfarande innebar en tidsvinst. Motsvarande siffra för 
kommunerna med flest detaljplaner per år är den samma som för de erfarna 
handläggarna. På denna fråga svarade endast 118 respondenter vilket ger ett 
svarsbortfall om 2 %. För klassen erfarna handläggare och för klassen flest detaljplaner 
hade samtliga besvarat frågan. 

 
Figur 10 Enkelt förfarande snabbare     

För att utvärdera om kommunerna tyckte de gamla villkoren som gällde för att ett enkelt 
förfarande skulle få tillämpas varit svårtolkade eller om gränsdragning varit svår att göra 
ställdes fem frågor (fråga 10−14) om de villkor som gällde enligt lagstiftning före det 
senaste årsskiftet. De fem frågorna bestod av var sitt av de villkor som skulle vara 
uppfyllda. För villkor att detaljplaneförslaget skulle vara förenligt med översiktsplanen 
är resultatet att 39 % (se Figur 11) svarade att det aldrig varit svårt att bedöma om 
förslaget var förenligt med översiktsplanen och 54 % uppgav att det bara var det ibland. 
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Drygt 5 % totalt svarade att det var alltid eller ofta som det varit svårt att bedöma om 
detaljplaneförslaget var förenligt med översiktsplanen. På denna fråga har vid en 
jämförelse de mest erfarna handläggarna svarat likvärdigt med undantag för att ingen 
av dem svarad att det alltid eller ofta varit svårt att bedöma. För kommuner med flest 
detaljplaner per år är resultatet att hälften svarade att det aldrig varit svårt att bedöma 
om förslaget varit förenligt med översiktsplanen och den andra hälften uppgav att det 
bara var ibland. För klassen erfarna handläggare och för klassen flest detaljplaner hade 
samtliga besvarat frågan. 

 
Figur 11 Förenligt med översiktsplanen 

För villkor att detaljplaneförslaget skulle vara förenligt med länsstyrelsens 
granskningsutlåtande på översiktsplanen är resultatet att 56 % (se Figur 12) svarade att 
det aldrig varit svårt att bedöma om förslaget var förenligt med granskningsutlåtandet 
och 38 % uppgav att det bara var det ibland. Cirka 5 % vardera svarade att det var alltid 
eller ofta som det varit svårt att bedöma om detaljplaneförslaget var förenligt med 
översiktsplanen. På denna fråga har vid en jämförelse de mest erfarna handläggarna 
svarat likvärdigt med undantag för att ingen av dem svarad att det alltid eller ofta varit 
svårt att bedöma. För kommunerna med flest antal detaljplaner per år är resultatet att 
65,00 % svarade att det aldrig varit svårt att bedöma om förslaget var förenligt med 
översiktsplanen och drygt 30 % uppgav att det bara är det ibland. För klassen erfarna 
handläggare och för klassen flest detaljplaner hade samtliga besvarat frågan. 

                       
Figur 12 Förenligt med granskningsutlåtande 
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De följande tre frågorna ställdes för att se om både gränsdragningen och tolkning av 
lagstiftningen var svår vid behovsbedömningen och för de två sista villkoren som skulle 
vara uppfyllda för att detaljplaneförslaget skulle kunna handläggas med ett enkelt 
planförfarande. Resultatet för behovsbedömningen är att 37 % (se Figur 13) svarade att 
det inte är svårt medan 47 % uppgav att det varit det ibland. Drygt 15 % svarade att 
något av eller både och av bedömning vid gränsdragningen eller att tolka lagstiftning 
hade varit svårt. På denna fråga har vid en jämförelse 50 % av de mest erfarna 
handläggarna svarat att det inte varit svårt att bedöma och 40 % att det varit det ibland. 
För klassen flest detaljplaner per år är resultatet det samma som för de erfarna 
handläggarna. Denna fråga besvarade endast 112 respondenter vilket ger ett 
svarsbortfall om 7 %. För klassen erfarna handläggare och för klass flest detaljplaner 
per år hade samtliga besvarat frågan. 

             
Figur 13 Behovsbedömning           

För frågan om bedömningen om detaljplaneförslaget varit av stor vikt eller hade 
principiell betydelse är resultatet att 35 % (se Figur 14) svarade att det inte varit svårt 
att bedöma medan 47 % svarade att det varit det ibland. Drygt 18 % svarade att något 
av eller både och av bedömning vid gränsdragningen eller att tolka lagstiftning hade 
varit svårt. På denna fråga har vid en jämförelse 40 % av de mest erfarna handläggarna 
svarat att det inte varit svårt att bedöma och 53 % att det varit det ibland. Ingen av dem 
svarade att lagstiftningen varit svår att tolka. Resultat för kommunerna med flest antal 
detaljplaner per år är att 33 % svarade att det inte är svårt att bedöma medan nästan 
hälften uppgav att det bara är det ibland. Här uppgav 20 % att något av eller både och 
av bedömning vid gränsdragningen eller att tolka lagstiftning hade varit svårt. På denna 
fråga svarade endast 112 respondenter vilket ger ett svarsbortfall om 7 %. För klassen 
erfarna handläggare och för klass flest detaljplaner per år hade samtliga besvarat frågan. 
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Figur 14 Av stor vikt eller har principiell betydelse 

För frågan om bedömningen om detaljplaneförslaget har saknat betydelse för 
allmänheten är resultatet att 27 % (se Figur 15) svarade att det inte varit svårt att bedöma 
medan 54 % svarade att det varit det ibland. Drygt 19 % svarade att något av eller både 
och av bedömning vid gränsdragningen eller att tolka lagstiftning hade varit svårt. På 
denna fråga har vid en jämförelse 30 % av de mest erfarna handläggarna svarat att det 
inte varit svårt att bedöma och 55 % att det varit det ibland. Här har 12 % svarat att 
både lagstiftningen är svår att tolka likväl som bedömningen. För kommunerna med 
flest detaljplaner per år är resultatet att drygt 20 % svarade att det inte är svårt medan 
hälften uppgav att det bara var det ibland. De som svarade att något av eller både och 
av bedömning vid gränsdragningen eller att tolka lagstiftning hade varit svårt motsvarar 
nästan 30 %. På denna fråga svarade endast 112 respondenter vilket ger ett svarsbortfall 
om 7 %. För klassen erfarna handläggare och för klass flest detaljplaner per år hade 
samtliga besvarat frågan. 

 
Figur 15 Saknar betydelse för allmänhet 
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Av de fem villkoren är det bara två av dem som har ändrats och för att utvärdera om 
kommunerna tycker de nya villkoren är lättare att tolka ställdes härefter frågan (fråga 
15) om de tycker det är lättare att tolka den nya lagstiftningens formulering. Resultatet 
är att 66 % svarade att det inte är någon skillnad medan 21 % (se figur 16) svarade att 
det är lite lättare att tolka de nya villkoren. Drygt 10 % svarade att det är lite eller mycket 
svårare att tolka de nya villkoren. Här har vid en jämförelse 60,00 % av de mest erfarna 
handläggarna svarat att det varken blir svårare eller lättare att tolka de nya reglerna och 
26 % att det blir lättare. Andel erfarna handläggare som svarade att det blir lite svårare 
var 13  %. För kommunerna med flest detaljplaner per år är resultatet att 70,00 % 
svarade att det inte blir någon skillnad medan 25 % uppgav att det blir lättare. Här 
uppgav 5 % att det blir lite eller mycket svårare. På denna fråga svarade endast 112 
respondenter vilket ger ett svarsbortfall om 7 %. För klassen erfarna handläggare och 
för klassen flest detaljplaner hade samtliga besvarat frågan.  

 
Figur 16 De nya begreppen lättare 

Syftet med lagändringarna var att det numera så kallade standardförfarandet skulle 
kunna användas i större utsträckning för en snabbare planprocess. Den nya 
lagstiftningen har nyligen börjat gälla och det är få kommuner som hunnit starta 
planprocesser med de nya reglerna. Några frågor ställdes i syfte att ta reda på om 
kommunerna tror att de kommer kunna handlägga fler planförslag med 
standardförfarandet (fråga 16, 18−19). Eftersom frågorna har karaktären av kvalitativa 
gissningar men som ändå kan vara intressanta presenteras resultatet komprimerat. 

På frågan i vilken utsträckning ett standardförfarande hade kunnat tillämpas istället för 
normalförfarandet enligt nuvarande regler är resultatet är att cirka 40 % svarade att det 
i hälften av fallen eller i fler kunde vara möjligt att handlägga som ett standardförfarande 
istället för ett normalförfarande. Ungefär likvärdiga siffror fanns hos de erfarna och 
kommunerna med flest detaljplaner per år. På frågan om kommunerna såg möjligheter 
till en snabbare planprocess med de nya villkoren är resultatet att cirka 45 % tror det 
kan leda till en snabbare planprocess.  Anledningen är i så fall att standardförfarandet 
kan tillämpas oftare. Det var ingen större skillnad för de erfarna och kommunerna med 
flest detaljplaners svar förutom att de i lite större utsträckning trodde på 
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standardförfarandet. Kommunernas svar på frågan om alla planförslag skulle kunna 
handläggas med standardförfarandet svarade nästan 80 % att det inte skulle vara möjligt. 
För de mest erfarna handläggarna och kommunerna med flest detaljplaner per år var 
det 90 % som svarade att det inte skulle vara möjligt. 

Utöver lagändringen för ett enkelt respektive standardförfarandet och 
normalförfarandet respektive ett utökat förfarande, har reglerna om ett samordnat 
förfarande förenklats. Fem frågor (fråga 20−21) ställdes för att ta reda på kommunernas 
synpunkter på det samordnade förfarandet. Resultatet av frågorna är: 

Situationer för samordnat förfarande uppstod sällan: 

På denna fråga svarade cirka hälften att situationer när det samordnade förfarandet 
kunde tillämpas sällan uppstod, 20 % att det delvis stämmer att det är sällan som ett 
samordnat förfarande kan tillämpas och resterande kunde inte svara på frågan. 

Före årsskiftet var det svårt att vet hur det samordnade förfarandet skulle 
tillämpas: 

På denna fråga var det cirka hälften som inte kunde svara på frågan och större delen av 
resterande svarade att det i stort stämde att det var svårt att veta hur det skulle tillämpas. 

Om det samordnade förfarandet tillämpades gick processen mycket snabbare: 

På denna fråga svarade cirka 80 % att de inte kunde svara på frågan och resterande 
svarade att det delvis stämde att processen gick snabbare när ett samordnat förfarande 
tillämpades. 

Det samordnade förfarandet kommer tillämpas mer på grund av tydligare regler: 

På denna fråga svarade cirka 70 % att de inte kunde svara på frågan och resterande 
svarade att det delvis skulle tillämpas oftare genom tydligare regler. 

Är de nya reglerna mycket tydligare? 

Ja: 29 %  

Nej: 71 %  

Andelen som inte vet är svår att dra några slutsatser om liksom för den andel som 
uppgav att det sällan uppstod situationer före årsskiftet 2014/2015 som det samordnade 
förfarandet var tillämpligt för. En väldigt stor andel ansåg sedan att reglerna inte hade 
blivit tydligare. Dock hade resultatet på den sista frågan kunnat bli ett annat om 
svarsalternativ ”Vet inte” hade varit med. På denna fråga svarade endast 97 
respondenter vilket ger ett svarsbortfall om 19 %.  

6.3.2 Externa och interna aktörer 
Den senare delen av enkäten tog upp ett antal frågor (fråga 22−26) om planprocessen 
i övrigt. Först ställdes frågor om eventuella väntetider för kommunen som orsakas av 
externa aktörer respektive den interna organisationen. Efter frågan om väntetid för 
externa respektive internt kunde respondenterna även ange vilka aktörer det handlade 
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om och vilka orsakerna till fördröjningarna kunde vara. Resultatet visar att 47 % (se 
Figur 17) svarade att det ibland uppstår väntetider orsakade av externa aktörer och att 
det händer ofta i 41 % av fallen. Drygt 10 % uppger att det inte uppstår några väntetider 
på grund av externa aktörer. För den interna organisationen visar resultatet att 73 % (se 
Figur 18) svarade att det uppstår väntetider inom den interna verksamheten på grund 
av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder. Samma 
fråga ställdes också för remisshantering där 62 % svarade att väntetider kan uppstå. 

              
Figur 17 Väntetider, externa                    Figur 18 Väntetider interna 

Respondenterna ombads att uppge av vilka externa aktörer och varför väntetider 
uppstod i fritext. Resultatet av de svar som respondenterna kunde formulera själva 
redovisas nedan (se Figur 19). På denna fråga svarade endast 84 respondenter vilket ger 
ett svarsbortfall om 30,00 %. 

Länsstyrelsen: 38 % 

Övriga statliga myndigheter: 23 %  

Byggherren: 34 % 

Konsulter: 27 %  

Vatten- och energibolag: 3 % 

Utredningar: 14 %  

 
Figur 19 Väntetider, externa aktörer 
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Respondenterna ombads att uppge vilka väntetider som kan uppstå i den interna 
organisationen och varför i fritext. Resultatet av de svar som respondenterna kunde 
formulera själva redovisas nedan (se Figur 20). På denna fråga svarade endast 63 
respondenter vilket ger ett svarsbortfall om 48 %. 

Beslutsprocessen: 43 %  

Nämndbehandling: 68 %  

Oenighet i organisationen: 5 %  

Resursbrist 10 %  

Mellankommunal samordning: 5 %  

De svar som lämnades kategoriserades och kategorierna finns redovisade i Bilaga B 
fråga 22−23. 

 
Figur 20 Väntetider, intern organisation 

6.3.3 Medborgardeltagande och medborgarinflytande 
I det följande ställdes några frågor om medborgardeltagande och medborgarinflytande 
(fråga 27−31). Frågan ställdes dels om kommunerna tycker dessa är en viktig del i 
planprocessen och dels om deltagande och inflytande var för stort eller rör litet. 
Resultatet är att cirka 95 % (se Figur 21 och 22) svarade att det är viktigt med båda.  

                             
Figur 21 Medborgardeltagande                   Figur 22 Medborgarinflytande 
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Frågan ställdes om vad som stämde bäst överens med medborgardeltagande och 
medborgarinflytande. Resultatet är 65 % tyckte medborgardeltagandet var lagom som 
det är och 70 % att medborgarinflytandet var lagom. Resultatet visar att drygt 30 % 
svarade att medborgardeltagandet är för litet och motsvarande siffra för 
medborgarinflytande är drygt 20 %. En fråga ställdes också om vad kommunerna tycker 
att medborgardeltagande bidrar med till planprocessen. All svarade att 
medborgardeltagandet tillför något även om ett alternativ i svaret var att 
medborgardeltagande inte bidrar med något särskilt (se Figur 23). 

 
Figur 23 Vad medborgardeltagande bidrar med 

Den avslutande frågan gav kommunerna en möjlighet att ta upp sådant som de själva 
ville tilläga eller lämna synpunkter i övrigt. Här kom en del svar in av blandad karaktär 
och redovisas i sin helhet så långt det är möjligt. Svaren redovisas inte fullt ut men i så 
stor utsträckning som möjligt har eftersträvats att alla synpunkter finns med i sin helhet.  

En del synpunkter lämnades kring frågan om medborgarinflytande. En av 
respondenterna tar upp att det är svårt att bedöma när det är befogat med mer eller 
mindre inflytande från medborgaren då det i vissa avseenden kan vara för stort medan 
det i andra avseenden är för litet. En annan respondent tar upp vikten av att tidigt 
involvera medborgarna och funktionen av att information kommer ut i tid. Vid 
samrådet finns fortfarande möjlighet att agera, inte när väl grävskopan är i marken. 
Samtidigt påpekas att medborgardeltagandet är en process som tar tid men som också 
är en pedagogisk fråga.  

En av respondenterna anger att deras kommun mest arbetat med medborgardialog vid 
arbetet med översiktsplanen. Deras upplevelse är att arbetet med medborgardialog 
borde inledas tidigare, någonstans mellan översiktsplanen och detaljplanen då det oftast 
är för sent när väl en detaljplan inleds. Resonemanget utvecklas med att det kan vara 
för tidigt vid översiktsplaneringen eftersom det är en för abstrakt nivå där många har 
svårt att tycka till medan det kan födas en frustration vid detaljplaneskedet då det oftast 
inte går att påverka så mycket. Respondenten anser att det är bättre att arbeta med 
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medborgardialogen genom olika former av program som till exempel fördjupade 
översiktsplaner.  

Nästa respondent förklarar att medborgardeltagandet är lagstyrt och därmed inte går att 
bortse från. Det anges att medborgarinflytandet och dialog genom workshops är 
positivt men inte alltid lätta att genomföra. Mycket beror också på den politiska kulturen 
inom den kommunala organisationen. Respondenten fortsätter med att synpunkter som 
kommer in under processen ofta handlar om ett motstånd mot de förändringar som 
beslutats om på en lokal politisk nivå. Dessa prövas sedan vid planläggning och det kan 
i det läget vara svårt att börja förhandla med medborgaren. ”Som planprocessen ser ut 
är det bättre om påverkan från medborgaren riktas mot de valda företrädarna än att 
man öppnar för en dialog som ändå inte kan ge det resultat som medborgaren vill ha.” 

Ytterligare synpunkter som lämnades handlade om de olika förfarandena som ett 
planförslag kan handläggas med. En av respondenterna menar att standardförfarandet 
innebär ytterligare administration då Boverket kräver skriftliga godkännanden från 
samtliga sakägare för att det ska gå att tillämpa standardförfarandet. Konsekvensen är 
en förlängning av planprocessen då det tar tid att samla in skriftliga godkännanden. En 
annan respondent tar upp att länsstyrelsen begär granskning även vid ett enkelt 
förfarande vilket gör att tidsvinsten med ett enkelt förfarande uteblir. Några synpunkter 
lämnas också kring det samordnade förfarandet där respondenten menar att det sällan 
går tillämpa då det är ovanligt att planläggningen stämmer helt överens med vad som 
omfattas i tillståndsprövningen. För standardförfarandet anges vidare att skillnaden i tid 
inte är mer än några veckor i det stora hela.  

En respondent anser att det hade räckt att ändra kriterierna för förfarandena eftersom 
framkörningstiden med färdigställande av handlingar inför politiskt beslut tar fyra till 
sex veckor. Det spelar alltså ingen roll att i lagstiftningen korta ned med någon vecka 
här eller där för samråd och granskning då tiden det tar i verkligheten är den samma 
ändå. En av kommunerna i Stockholmsområdet anger att tidstjuvarna i den externa och 
interna hanteringen har stor betydelse för planprocessens längd. Enligt respondenten 
ingår dennes kommun i ett samarbete som kallas ”stadsbyggnadsbenchen” där 
ytterligare åtta kommuner ingår. Syftet är att utbyta erfarenheter och att lära av varandra 
hur organisationen kan effektiviseras. Enligt en mätning som de har gjort skulle det vara 
möjligt att spara bortåt ett år på att minska eller att få bort organisatoriska fördröjningar. 

6.4 Fördjupade och kompletterande frågor till kommunerna 
Några av kommunerna fick ett par fördjupade frågor för en djupare förståelse i utvalda 
delar. I den här delen av resultatet redogörs sammanställt för de svar som kommit in. 
På grund av materialets omfattning och att många synpunkter liknade varandra 
redovisas inte alla kommentarer i sin helhet. De första frågorna som ställdes var om 
kommunerna tycker ändringarna i lagstiftningen som gjorts sedan ÄPBL infördes har 
lett till någon förändring vid handläggningen av ett planförslag. Frågan ställdes för både 
ett enkelt förfarande och ett normalförfarande och respondenten skulle också ange vad 
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som var positivt eller negativt med förändringarna. Svaren på de kompletterande 
frågorna ingår i de resultat som redovisas i det följande. 

6.4.1 Normalförfarandet 
Tio av de tretton respondenterna svarade att förändringar vid handläggningen för 
normalförfarandet som nu är ett utökat förfarande har skett. Bland dem som svarade 
att det har skett förändring uppgav en respondent att förfarandet blivit något enklare 
och några svarade att krav på handlingar och utredningar har ökat. Här togs också upp 
att kravet på program har tagits bort, att krav på att lämna planbesked om en byggherre 
begär det har införts, att kungörelse görs tidigare och att utställning har blivit 
granskning, De här ändringarna var det ett fåtal som tog upp i svaren på de fördjupade 
frågorna. Därför skickades en förfrågan i ett par kompletterande frågor till övriga 
respondenter om hur de såg på de ändringar som tagits upp. Svaren från de fördjupade 
och kompletterande frågorna redovisas gemensamt. Vid telefonintervjun svarade 
respondenten:  

”Mest betydelse har det varit att programkravet togs bort så att kommunen 
kunde avgöra själv om det var nödvändigt. Det kan vara i vissa komplexa fall 
som de är till nytta. Programmen tillämpas fortfarande ibland men är oftast 
inte nödvändiga. Viss tid sparas genom formalia som inte längre behöver 
utföras.”  

En respondent svarade:   

”Vi använder oss fortfarande av planprogram. Givetvis tar det längre tid att 
först behöva ta fram ett program, men vi tror på tidsvinsten då det gäller 
komplexa planärenden. Det som var bra med kravet på planprogram var att det 
inte gick att diskutera bort då exploatören fick förhålla sig  till det. Nu finns 
alltid en risk att man väljer planarbete utan föregående program. Som regel har 
en exploatör satt upp en tajt tidsplan där denne vill börja bygga till sommaren 
och kalkylerat efter det. Då är oförutsedda fördröjningar och komplikationer i 
detaljplaneprocessen mycket ovälkomna. Fördelen med att man tog bort 
kravet är att man slipper det i ärenden med låg komplexitet, som däremot inte 
hade stöd i översiktsplanen. Vid sådana ärenden kändes det onödigt med 
program.”  

Nästa svarade vidare: 

”Att kunna välja med eller utan program är bra och ibland används program. 
Ibland utvecklas planbeskrivningen avseende analys och avvägningar. 
Planarbetet blir, vid valbarhet, mer rationellt och en tidsvinst görs i viss 
utsträckning.”  

Ytterligare en respondent svarade: 

”Det blev bra när kravet togs bort så att den formella handläggningen 
förkortades ned direkt på några månader. Efter ett rättsfall blev resultat att i 
stort sett alla planer skulle inledas med ett planprogram. Eftersom detta är 
orimligt och obefogat är det bra att det formella kravet togs bort. Men 
kommunen har inte slutat att använda sig av programskedet. Vi använder, 
precis som förr, program när det är befogat i kanske 10-20 % av fallen.”  

Några respondenter angav att det inte har haft någon större betydelse där en svarade:  
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”Förändringen har inte ändrat på så värst mycket skulle jag säga. I Malmö var det 
oftast så att program bedömdes kunna undvaras tidigare och idag gör vi fortfarande 
program i vissa fall. Jag skulle nog vilja påstå att vi både före och efter lagändringen 
gör program i de fall det är nödvändigt för uppgiften. Däremot finns det en stor 
utvecklingspotential i hur och i vilka situationer som vi använder planprogram.”  

En respondent svarade att det fortfarande tillämpas vid större planer som till exempel 
om planen inte överensstämmer med översiktsplanen eller den fördjupade 
översiktsplanen.  

”Det är bra för att konstatera behov av olika utredningar som till exempel 
fågelinventering, vägutredning med mera. Det är också bra för att utreda 
etapputbyggnad till exempel. Sen kan krav på miljökonsekvensbeskrivning komma 
senare i planprocessen, så processen kan bli längre.”  

Nästa förändring som togs upp av en respondent i de fördjupade frågorna var att 
planbesked tillkommit. Även denna fråga skickades vidare till övriga respondenter och 
svaren redovisas samlat i det följande. Respondenten som tog upp planbesked svarade 
att  

”Våra beslut om detaljplaneprövning har utvecklats något lite på grund av detta men 
planprocesserna har varit och är dock densamma.”  

Frågan om planbesked togs upp vid telefonintervjun med respondenten som svarade:  

”Planbeskedet har varit bra för att strukturera upp initieringsprocessen och för att få 
ordning och rutin på hur man prioriterar. Även beslutsordningen har fått bättre rutiner 
och en viss ökning av förfrågningar om att upprätta en detaljplan har märkts av. Det 
har också bidragit till att fler typer av byggherrar tar initiativ till att starta en 
detaljplaneprocess.”  

Några ytterligare svar var: 

”Vi kräver planbesked för att få en bättre politisk förankring, innan ett startbeslut om 
detaljplan tas. Kravet har dock enligt vår tolkning av 5 kap 2 § inte stöd i PBL. 
Motiveringen är däremot, att byggnämnden inte kommer att fatt beslut om planstart 
om inte ärendet har utretts i ett planbesked.”  

”Planbeskedet är ett jätte bra verktyg att pröva i framförallt kontroversiella ärenden. 
Det vill säga de som inte följer översiktsplanen eller andra kommunala dokument och 
som avviker mycket eller på annat sätt kräver nytt ställningstagande eller 
omprioriteringar från kommunens sida. Vi startar inte alla planärenden med 
planbesked, som kanske en del andra gör. De förfrågningar vi hanterat med 
planbeskedet, kanske under 10 % av planärenden, har vi klarat av på fyra månader. Vi 
har en internremiss till berörda nämnder och ibland tillfrågas länsstyrelsen när 
riksintressen berörs. Alla berörda ser positivt till denna möjlighet att få frågan snabbt 
prövat.”  

”Vi har ännu inte haft så många sådana ärenden, två stycken totalt i tre kommuner. 
Det är positivt att exploatörer får en laglig  möjlighet att få ett besked men här hos oss 
är det i praktiken ingen skillnad eftersom vi alltid gett svar tidigare. Skillnaden är bara 
att besked om när planen beräknas vara klar inte varit med.”  

En respondent svarade att det är bra då ansökan genast skickas på internt samråd och 
att tiderna hålls med råge.  

”Det är också bra med tidig info om vad som är på gång men ingen skillnad på antalet 
ansökningar. Vi tar dessutom upp förfrågningar på våra planmöten där även andra 
förvaltningar deltar.”  

Några respondenten uppgav att det inte medfört någon egentlig förändring: 
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”Vi har kvar samma rutiner som tidigare med ansökan om detaljplan och har till detta 
lagt möjligheten att söka planbesked. Vi har en handfull (max) ärenden med 
planbesked, i princip alla ärenden inleds på det gamla sättet med ansökan om 
detaljplan. I de fall när en sökande får ett negativt tjänstemannasvar på en planansökan 
informerar vi om möjligheten att få sitt ärende prövat av stadsbyggnadsnämnden 
genom att söka planbesked. Eftersom vårt urval är litet kan jag inte säga något 
ytterligare om initieringsfasens längd – min uppfattning är att det oftast går snabbare 
än fyra månader att få ett besked, oavsett om det är från tjänstemännen eller från 
samhällsbyggnadsnämnden via planbesked. Initieringsprocessen kan dock i många 
fall inledas som en diskussion med oss eller med bygglovsidan innan ansökan om 
detaljplan eller begäran om planbesked lämnas in.”  
”Begäran om plan förbereds på samma sätt nu som tidigare med beskrivning, analys, 
bedömning och förslag till beslut och medför inga skillnader avseende 
förhandskontakter eller antal ansökningar.”  

När en kungörelse ska göras har också ändrats och var en annan fråga som togs upp 
som en förändring av någon respondent. En fråga ställdes därför vidare till de övriga 
respondenterna hur de ser på att kungörelse tidigarelagts. En respondent svarade att de 
alltid gör kungörelser i tidningar vid samråd och vid granskning oavsett äreendetid. 

 ”Detta för att nå en så bred allmänhet som möjligt och dessutom slipper man formfel 
på grund av utebliven information. Hellre för mycket information och kungörelse än 
för lite.”  

Och ytterligare en 
”Det är ingen skillnad. Särskilt inte för oss, eftersom vi kungör alltid.”  

I övrigt svarade de flesta att de kommer kungöra en gång och en av dem angav att de 
följer reglerna men att inte kungöra sparar bara lite tid. En respondent svarade att det 
positiva är att det nu blir lättare att växla mellan förfarandena. Ytterligare en respondent 
svarade att de inte kommer att annonsera två gånger utan följer regelverket.  

”Det blir enklare, mindre administration och sparar annonspengar. Kommunernas 
hemsida är en bra och viktig  nyhetskälla och kan utnyttjas mer för att kommunicera 
nya planärenden med allmänhet och är ett bättre verktyg och möjlighet än 
pappersannons.”  

En av respondenterna anför:  

”tidigare fanns inget krav på kungörelse i samrådsskedet. Kommunen fick kungöra 
planförslaget efter samrådet och låta granska det. Det är visserligen en förbättring att 
kungöra ett förslag tidigare i processen. Praktiskt sett ser vi inga skillnader då vi 
kungjorde detaljplaner genom tidningsannons i både samråds- och granskningsskede. 
Vi fortsätter på det här sättet, om inte någon exploatör ifrågasätter behovet med 
hänvisning till kraven i PBL. Risken kan då finnas att man av gammal vana endast 
kungör vid granskning och därmed begår ett formfel. Denna risk kan ses som 
försämring om än bara en temporär sådan.”  

En avslutande kommentar ger:  

”Vi kommer inte att kungöra mer än vid ett tillfälle. Ändringen är en positiv förändring  
tycker jag , att den breda allmänheten har en möjlighet att tidigare komma in i 
processen, samtidigt kan det betyda att planförslag i ännu större utsträckning än idag  
görs klara tidigare i processen. Det är ett bekymmer, i min mening, att det finns 
uppfattningen att ett planförslag ska vara och se färdigbearbetat ut redan i samrådet – 
man har svårt att utnyttja samrådet som ett verkligt samråd om tidiga idéer.”  
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Utställning ändrades till granskning, vilket en del tog upp men uppgav att det inte har 
någon betydelse. Eftersom några av dem som svarade via mail tog upp frågan om att 
utställning ändrats till granskning flikades denna fråga in vid telefonintervjun. 
Respondenten svarade då:  

”Att utställning bytts ut mot granskning har inte haft någon större betydelse för hur 
handläggningen genomförs eller för hur lång tid skedet tar.”  

Frågan ställdes också till de övriga respondenterna om det sett någon påverkan av att 
utställning ersatts med granskning. Här svarade de flesta att det inte varit någon större 
skillnad annat är att namnet är bytt. Några svar var:  

”Vi har redan tidigare haft ett omfattande samrådsskede och därför är dagens 
granskning nästan identisk med den tidigare utställningen för oss. Vi spar en vecka i 
granskningstid dock.”  

”Inga egentliga effekter på handläggningen eller handläggningstiden. Positiv effekt av 
begreppet är att granskning bättre avspeglar vad som faktiskt ska göras. Granskning  
aktiverar den som granskar. I en utställning är den andra parten passiv mottagare av 
det som ställs ut.”  

6.4.2 Standardförfarandet 
Av de tretton respondenterna svarade tio att de inte tycker att det blivit någon 
förändring vid handläggningen av ett enkelt förfarande som numera är 
standardförfarandet. Av dem som svarade att det blivit en förändring var det en som 
uppgav att handläggningstiden minskat något. En respondent tog upp en försämring i 
och med det nya standardförfarandet när det gäller ett begränsat standardförfarande. 
Respondenten menar här att det aktiva godkännandet som krävs medför att både 
samråd och granskning måste genomföras istället för att endast samrådet genomförs. 
En annan respondent tar också upp att det är en försämring att det vanliga 
standardförfarandet försvårats då fler moment nu ingår. Ett svar som fick medhåll av 
ytterligare några respondenter är:  

”Jag upplever att förutsättningarna för det enkla förfarandet har varit relativt oförändrat 
genom åren men att det sätt på vilket man i olika kommuner har valt att tillämpa 
reglerna har varierat ganska stort. Om det är några ändringar som har haft betydelse 
för handläggningen så handlar det nog om att man från lagstiftaren i olika 
sammanhang har påpekat att förfarandet nog är underutnyttjat. Det kan ha betytt att 
man i fler fall har använt det förenklade.”  

Eftersom tanken är att standardförfarandet ska kunna tillämpas i större utsträckning än 
vad som varit möjligt med ett enkelt planförfarande ställdes frågan om kommunernas 
synpunkter på om det kommer kunna tillämpas i större utsträckning. Respondenten 
skulle också ange varför de tror att det kommer tillämpas oftare respektive varför de 
tror att det inte kommer tillämpas oftare. 

Av de tretton respondenterna svarade nio att standardförfarandet kommer kunna 
tillämpas större utsträckning medan tre svarar att de inte kommer kunna tillämpa 
standardförfarandet i större utsträckning. En svarade både ja och nej. De kommuner 
som svarade att de inte kunde tillämpa standardförfarande oftare angav inte varför. I 
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övrigt är många positivt inställda medan några är lite försiktigare. En av respondenterna 
som tror på ökad tillämpning av standard svarade: 

”Det saknas helt enkelt erfarenheter med de nya bestämmelserna. Vi är nu inne på att 
testa standardförfarandet i högre grad. Eftersom många planärenden berör fritidshus i 
vattennära lägen tror vi att vi kan tillämpa standardförfarande istället för utökat trots 
att strandskyddet som är av allmänt intresse måste upphävas. Ett exempel: En 
detaljplan för cirka tio fritidshus ska göras. Planen berör en handfull ägare till stugor i 
närheten av planområdet. Planen uppfyller även i övrigt alla förutsättningar för 
tillämpning av enkelt planförfarande. Men, några tomter berörs marginellt av 
strandskyddet, vilket innebär att det måste upphävas inom planerad kvartersmark och 
lokalgata.”  

Av telefonintervjun gavs: 

”Det kommer antagligen med tiden att öka något för hur ofta standardförfarande 
tillämpas. I början kommer det troligtvis tillämpas med försiktighet tills praxis 
tillkommer eller tills man ser lite hur det hela utvecklas. Det kan vara lite svårt att hålla 
sig  till ett samråd när man växlar mellan förfarandena under resans gång, det vill säga 
att inte ta om ett samråd efter att ha bytt förfarande. När det handlar om de mer 
komplicerade fallen är 3-stegsprocessen väl fungerande.”  

En annan respondent svarade:   

”Det kan bli fler framför allt för att kriterierna för standardförfarandet ändrats för ett 
enkelt planförfarande. Och för att vi normalt har ett dialogarbete med medborgarna 
som involverar dem tidigt utöver samrådsskedet. De flesta planer har ett avtal vilket 
måste beslutas i kommunstyrelsen och den politiska processen blir därför inte så 
mycket kortare än vid ett gammalt normalt förfarande.”  

Ytterligare någon respondent tog upp att fall då allmän platsmark berörs som nu 
förtydligats öppnar för möjligheter. 

”Vid tidigare planläggning var det per automatik så att normalt planförfarande skulle 
användas vid ändringar av allmän platsmark oavsett innebörden i ändringen. Det vill 
säga att hur marken ser ut eller används i verkligheten hade ingen betydelse utan det 
enda viktiga var att det i planens juridiska mening är allmän platsmark.”  

Ja eftersom formuleringen om för vilka planer som förfarandet får tillämpas för, 
betydande allmänt intresse och inte nödvändigtvis för allt som är av allmänt intresse.  

Några respondenter svarade att de såg möjligheter att kunna tillämpa 
standardförfarandet i större utsträckning. En respondent som tog upp översiktsplaner 
svarade att de har många fördjupade översiktsplaner som detaljplanerna har stöd i.  

”Utbyggnadsområdena är fritidsområden i fjällen till stor del. Vi håller också på att 
upprätta fler fördjupade översiktsplaner för utbyggnadsområdena.”  

Nästa respondent svarade i likhet med svar från en annan respondent att:  

”Ja, vi kommer att använda oss av standardförfarandet oftare än vad vi tidigare använt 
enkelt förfarande. Anledningen är att lagstiftaren så tydligt visar att förfarandet ska 
väljas i första hand.”  

En respondent uppgav att: 

”Vi hanterar redan ärenden med standardförfarande som tidigare krävt 
normalförfarandet. Vi g jorde en studie under förra året för att ta reda på hur vi hade 
bedömt frågan om planförfarandet i de planer som vi tog fram de föregående två åren. 
Denna visade att av de 36 planärenden som under perioden anmäldes med normalt 
förfarande så skulle vi i 21 fall ha kunnat tillämpa standardförfarande om de nya 
reglerna funnit då. Fördelningen mellan ett enkelt och normalt förfarande var 70 % för 
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ett enkelt och 30 % för normalförfarandet och hade med de nya reglerna kunnat vara 
88 % för ett enkelt och 12 % för normalförfarandet. Denna fördelning tror jag ligger 
ganska nära den som vi kommer att se när vi följer upp studien.”   

6.4.3 Förändringar i lagstiftningen och planprocessen 
Några frågor ställdes om respondenterna ansåg att ändringarna i lagstiftningen generellt 
förenklat lagstiftningen. Respondenterna skulle också ange positiva förändringar eller 
eventuella hinder eller svårigheter som annars finns. Åtta av de tretton respondenterna 
svarade att ingen förenkling av lagstiftningen skett, två svarade att lagstiftningen blivit 
lättare och två svarade att det delvis skett en förenkling. En respondent angav att större 
krav vad gäller genomförandebeskrivning och krav på exploateringsavtal redan vid 
samråd är försämringar för kommunen.  

”Dessutom har lagstiftaren haft väldigt mycket förändringar gällande strandskydd 
vilket leder till stor osäkerhet vad som gäller.”  

En respondent svarade: 

”nog tycker jag inte att lagstiftningen har förenklats bara att man har ändrat den.  
Tvärtom skapar lagändringar ofta förvirring.  Lagtexter ändras ofta bara med ett tillägg 
av en negation. Det har ju inte blivit enklare på något sätt utan tvärtom att man måste 
tänka om, i alla fall om man är van att jobba med den gamla förståelsen av vad som är 
standard.”  

Denna aspekt togs också upp av respondenten vid telefonintervjun. Respondenten 
svarade här att problemet som varit när lagändringar görs i olika avseenden vid flera 
olika tillfällen är att man får många planer som baseras på olika regler beroende på när 
arbetet med dem startade i förhållande till när olika ändringar har gjorts. Några 
respondenter är mer tveksamma till att förenklingar skett. En respondent svarade att en 
förenkling delvis uppnåtts.  

”Det har delvis uppnåtts. Möjlighet att senarelägga uppfyllelsen av ett villkor, till 
exempel för avhjälpande av en markförorening, är ett exempel på välkomna mindre 
intrimningar av lagstiftningen. Det finns mer att göra tycker jag bland annat vad gäller 
hur man kommer till rätta med olagliga planbestämmelser och onödigt detaljerade 
detaljplaner.”  

Ytterligare en synpunkt är: 
Nej. Jag tycker att lagändringarna till stor del är ett försök att bota symtomen mer än 
att arbeta med det verkliga problemet nämligen hur lagen och processen tillämpas. 
Problem är också att endast en del av lagförslaget trädde i kraft vilket gör att 
lagstiftarens helhet inte kommer med vilket vidare gör att lagstiftningen haltar. Positivt 
är att det är mer flexibelt att välja förfarande och lättare att byta mellan förfarandena.  

”Planering är avvägningar mellan olika intressen, inte tillgodoseende av samtliga 
sektorsintressen. Det behöver förtydligas i lagstiftning och vägledning.”  

Frågan ställdes om planprocessen blivit mer funktionell och tidsmässigt snabbare 
genom ändringarna. Av de tretton respondenterna svarade sju respondenter att de inte 
såg att planprocessen blivit mer funktionell eller tidsmässigt snabbare, sex respondent 
svarade att det inte är någon skillnad eller att det beror på. Av de respondenter som 
svarade att planprocessen inte blivit mer funktionell eller tidsmässigt snabbare var den 
övervägande orsaken att kraven på handlingar och utredningar har ökat. En 
respondenter svarade  
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”Tidsvinsten när det gäller standardförfarande ligger inte i själva handläggningen utan 
i antagandeprocessen. Planer med standardförfarande antas i byggnadsnämnden på 
delegation. Det skiljer sig  ungefär 1-2 månader jämfört med antagande i KF.”  

Denna aspekt tas upp av en annan respondent som resonerar att om man kan tillämpa 
standardförfarande i högre grad är det definitivt en snabbare process. 

”Kanske inte nödvändigtvis planhandläggningen, men den politiska 
antagandeprocessen förkortas betydligt eftersom det är byggnämnden som antar dessa 
planer.”  

En respondent resonerar vidare och svarade  

”det återstår fortfarande att se om de nya standard- och utökade förfarandena leder till 
mer effektiva processer. Inledningsvis hos oss har det inte varit självklart att vår 
stadsbyggnadsnämnd skulle låta oss hantera standardförfarandet som det tidigare 
enkla eftersom fler och mer komplexa detaljplaner ryms inom standardförfarandet. Vi 
kommer efter sommaren eller i slutet av året att utvärdera om vi kan fortsätta som vi 
gör eller om nämnden ska ha fler tillfällen att påverka ärendet, likt hur vi gör i det 
utökade förfarandet. Jag tror också att om man kommer till rätta med överdetaljerade 
detaljplaner och låter detaljplanen hitta tillbaka till den roll som det är tänkt att den 
ska ha så finns också bättre förutsättningar för effektivare processer.”  

Några respondenter tar upp negativa eller försvårande effekter av förändringarna som 
skett: 

”Största tidsbesparingar ligger, tyvärr, inte här utan i de enorma utredningskrav under 
detaljplanskedet som bara växer för varje år!”  

”Vi planlägger numera nästan alltid i redan bebyggda miljöer vilket ger fler aspekter 
att ta hänsyn till, utreda och göra avvägningar, vilket tar tid. Lagändringen med kortare 
samråds- och granskningstider är mer ett tecken på att medborgarinflytande och 
dialog med övriga är underordnat.”  

”Planförfarande i sig  är inte ett stort problem eller en tidsförlust utan krav på att allt 
fler frågor ska utredas i just detaljplaneskedet. Vill man optimera process måste fler 
frågor utredas tidigare och vad som kan krävas i en detaljplan starkt begränsas.”  

”Nej, det har inte blivit enklare att få fram detaljplaner. Den viktigaste faktorn är 
kraven på utredningar, främst från länsstyrelsen. Tidigare utredde vi frågor där vi visste 
att det fanns anledning, idag  tvingas vi alltmer utreda att det inte finns anledning till 
reglering i plan.”  
”Som jag skrev innan är min uppfattning att man vill bota symptomen mer än 
problemet. Man ser inte heller problemet som en helhet tillsammans med till exempel 
tidiga skeden och bygglov, vilket gör att det blir en haltande lösning. Jag ser därför inte 
att det ger en kortare process.”  

En av respondenterna tar upp att  

”Tidskrävande utredningar bör flyttas till skedet innan detaljplanearbetet startas. 
Detta borde vara ett krav för utredningar som till exempel arkeologiska utredningar, 
natur- och artskyddsutredningar med mera som tar lång tid och endast kan utföras 
under begränsad tid på året. I detaljplanen ska regleras endast det som är obligatoriska 
planbestämmelser, alltså enligt”  

Svar från en annan respondent gav att denne inte ser hur planprocessen är mer 
funktionell och att den spar marginellt med tid. Vid telefonintervjun lämnades några 
olika synpunkter på tidsaspekten för planprocessen. Respondenten påpekade att  

”I vissa fall kan det vara mer funktionellt och tidsmässigt snabbare men i andra större 
och viktigare fall krävs det utökade förfarandet. Ofta är de projekt som är politiskt 
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prioriterade och samhällsviktiga de där formalia inte är den tunga delen av planarbetet. 
Med hänseende till tidsaspekten är det svårt att kunna hantera dialogen på ett bra sätt 
i förhållande till om tiden ska kortas ned. Dialogen är samtidigt viktig  och bra om den 
kan följa med under hela processen. Administrativt finns också begränsningar i hur 
mycket processen tidsmässigt kan kortas ned. Kraven på utredningar innebär att de 
måste kunna genomföras för att tillgodose detta. Samråd som genererar i synpunkter 
går inte bara att strunta i för att lagen medger att samrådsredogörelse inte behövs så 
måste det i praktiken ändå genomföras. Medborgare och andra aktörer som lämnat 
synpunkter måste få sina frågor besvarade. Om man bara ser till tid kan det resultera i 
att en orimlig  tidsförväntan på en process som går snabbare än vad som är praktiskt 
möjligt.”  

Respondenten fortsätter med att  

”Problemet när tidsvinst ställs i fokus är att kvaliteten riskerar att försämras. Det finns 
en tanke om en god miljö och en långsiktigt hållbar samhällsplanering. Risken finns 
att detta inte tillgodoses på ett bra sätt om man bara jagar tid.”  

En annan respondent anger i de avslutande synpunkterna att  

”Kommunen äger stora möjligheter själv att utforma processen på ett effektivt sätt. De 
största tidstjuvarna är de som finns inom den kommunala organisationen och insatser 
för att bättre rigga deltagande förvaltningar och samordna remisshantering tror jag har 
större betydelse än mer eller mindre genomgripande förändringar av lagstiftningen. 
Mindre justeringar i lagen för att göra det möjligt att krympa processen när det är 
rimligt har också betydelse, exempelvis det förslag som ligger hos eller precis passerat 
lagrådet om en enklare hantering vid upphävande av bestämmelser om 
fastighetsindelning.”  

6.4.4 Samordnat förfarande 
I enkäten var svaren på frågorna kring samordnat förfarande lite svåra att avgöra om 
frågans formulering har påverkat hur frågan besvarades. En fråga ställdes om 
samordnat förfarande för att dels kolla av om svaren i enkäten kunde stärkas och dels 
för att försöka få klarhet i hur situationen är. De som besvarade frågan svarade samtliga 
att det inte är ofta som situationer när det samordnade förfarandet kan tillämpas. Ett 
svar som lämnades var  

”Det är sällan att det uppstår sådana situationer. Eller mer tydligt uttryckt, vi har aldrig  
jobbat med sådant under den tiden vi har jobbat i vår kommun.”  

och ett annat var  

”Det är ingen förvirring över vad som råder och lagstiftningen är inte svår att förstå. 
Däremot uppstår mycket sällan situationen där ett område, i sin exakta utbredning, 
omfattas av både detaljplan och andra plantyper. Det har hänt här sedan lagen 
infördes.”  

Ytterligare ett svar var att det är bra tänkt men inte lätt att använda.  

”Det är inte alltid samma frågor som hanteras i båda processerna som till exempel en 
vägplan och detaljplanehandläggning med PBL. Samrådskrets kan ändras eller blir 
inte densamma under processen enligt PBL och då är det inte självklart att 
samordningen kan fungera och vinna tid.”  

En respondent uppgav att det är få fall där det är tillämpbart och en annan att  

”Vi har ett sådant förfarande som dock inte kommit så långt. Detaljplan ska upprättas 
och Trafikverket håller på med vägplan för gång- och cykelväg. Vet inte riktigt om det 
blir samordnat förfarande och var planerna ligger i processen.”  
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En annan respondent resonerande vidare att  

”Jag menar att avsikten och användningsområdet för det samordnade förfarandet 
framgår tydligt i lagstiftningen. Jag uppfattar det som att man i organisationen inte är 
helt bekväm med de olika varianter av planförfarande som finns eller vilka möjligheter 
som finns att anpassa processen. Vi har än så länge använt samordnat förfarande 
endast i ett ärende men hade kunnat göra det i betydligt fler fall om det inte varit för 
oförenlighet med översiktsplanen.”  

En avslutande kommentar var att framtiden får visa om samordnat förfarande kommer 
att tillämpas någon gång. 

6.4.5 Externa aktörer och intern organisation 
Av de tretton respondenterna var det alla utom en som svarade att det oftast fungerar 
bra i samarbetet med byggherrarna. Några svarade att byggherrarnas kunskaper om 
lagstiftningen och planprocessen kunde vara lite bättre och att det märks av om det är 
en erfaren eller oerfaren byggherre som är inblandad. Någon svarade att byggherrarna 
ibland har svårt att kompromissa eller att respektera spelreglerna vilket kan ta tid att 
komma överens om. Några svar från respondenterna är 

Jag har svårt att avgöra på vilket sätt byggherrarna behöver bli bättre på något. Det är 
i stor utsträckning fråga om ett rollspel från alla parter vilket också gäller mellan 
kommunens olika delar. I de situationer där rollspelet fungerar väl fungerar också 
processen bra. Vi kan alla bli bättre på att känna till våra roller.  

Ja. Med vissa mindre byggherrar där planläggningen är deras första större projekt får 
vi lägga mycket tid på information. Det som de måste inse är att det kostar relativt 
mycket pengar bara att utreda och planlägga. De har ofta inte avsatt tillräckligt med 
pengar för det tidiga skedet i byggprojektet vilket gör att det ofta blir mycket 
diskussioner om kostnader för olika konsultinsatser.  
Ja och nej. Både byggherrar och kommuner måste vara bättre på att sätta sig  på rätt 
nivå. Oftast tar man bygglovhandlingar i detaljplanskedet. Det är inte den 
detaljeringsgraden som ska vara underlag för en detaljplan även om den kanske är 
viktigt för byggherren. Viktigt för kommunerna är att tänka på och säkerställa är 
framförallt det allmänna behovet eller intressena. Innan man lägger sig  på rätt nivå  
med planbestämmelser (framförallt för kvartersmark), vilket inte är lätt men 
nödvändigt, är att tänka på att de ska säkerställa planens syfte. PBL 2 kap 2, 4−6 §§ 
med mera gäller också bygglov och inte bara planläggning och det g lömmer man 
oftast.  

Börjar bli bättre, kommunen ställer högre krav idag när det gäller samordning av VA, 
renhållning, beaktande av spår och leder i omgivningen och i ett större perspektiv.  

En respondent svarade tvärt om 
Nej, det fungerade bra tidigare. Nu är de flesta byggherrar enbart intresserade av 
ekonomi och industriella monotona hustyper.  

I enkäten svarade många att väntetider kunde uppstå i samband med remisser och 
beslutsfattandet. För att få en liten insyn i hur besluts- och remisshanteringen går till 
ställdes en fråga om den interna verksamheten. En respondent svarade att de flesta fall 
med beslut som för vatten och avlopp, exploatering och renhållning som ligger på en 
annan enhet kan få inväntas. En respondent anger att de ger alla kommunala instanser 
möjlighet att yttra sig och om de inte svarat under samrådet eller granskningen fortsätter 
planprocessen utan deras svar eller synpunkter. Vid telefonintervjun lämnades svaret 
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att en bra organisation har skapats i kommunen där de viktiga och berörda nämnderna 
har samlats under samma tak. Genom en samlad organisation undviks det mesta av 
remisshanteringen som annars kan ta tid. De flesta ger liknande svar och en av 
respondenterna som svarade via mail uppgav att  

”Interna samråd eller remisser fungerar bra där planbeskedsförfarandet är ett bra 
exempel på det. Det är en jättebra möjlighet att tidigt sätta sig  in i frågeställningar och 
tydliggöra vilka beslut och utredningar som måste göras innan eller om en detaljplan 
ska upprättas. Krav på fyra månader att utreda frågan är rimligt och det är inga problem 
att uppfylla det.”  

Ytterligare några respondenter svarade  

Beroende på i vilken instans beslutet ska fattas är vår beredningstid mellan två och sex 
veckor. När beslut behövs är beroende på planen. Som minst vid två tillfällen: för 
planuppdrag eller beslut om samråd och sen vid antagande, eller som mest vid fyra 
tillfällen: planuppdrag, samråd, granskning och antagande.  
”Vi har arbetsgrupper som träffas var fjortonde dag där frågor avhandlas och formella 
beslut krävs väldigt sällan. Vi har ett ärende nu som är avhängigt ett beslut om 
byggande av överföringsledning för vatten och avlopp. Frågan måste utredas och 
beslut om investering måste tas. I detta fall kan det dröja ett år eller mer att få till vatten 
och avlopp.”  
”Det skiljer sig  åt mellan standard och utökat förfarande. Remissyttranden från de 
tekniska förvaltningarna inväntas som regel vid samråd och granskning. Dessa har 
oftast delegation till tjänstemännen i standardförfarandet vilket gör att nämnderna inte 
behandlar ärendena vilket gör att tiderna för att få yttranden blir kortare. Vissa 
nämnder har samma delegation vid granskningen i utökat förfarande i de fall man inte 
har haft allvarliga synpunkter. Samråds- respektive granskningstidens längd anpassas 
som regel till andra förvaltningars nämndehantering, i synnerhet om dessa 
förvaltningar är berörda av förslaget. Nämnderna sammanträder en gång i månaden. 
Alla planärenden påbörjas formellt genom att stadsbyggnadsnämnden beslutar om 
planuppdrag. Sedan ser inte de ärendet igen förrän vid antagandet när det är 
standardförfarande. Vid utökat förfarande fattar nämnden beslut om att skicka  
detaljplanen på samråd respektive granskning. När stadsbyggnadskontoret behöver ta 
ett ärende genom stadsbyggnadsnämnden ska ärendet lämnas in cirka två veckor 
innan sammanträdet. Andra nämnder har motsvararande ledtider inför den politiska  
behandlingen.”  

”Skulle ett beslut från någon nämnd anses som nödvändigt för att komma vidare i 
processen, avstäms samråds- och granskningstid med deras sammanträdesschema. Vi 
får ibland signaler från berörda tjänstemän som poängterar att ett beslut från en av 
deras nämnd behövs. I de flesta fall kommer remissvaren från tjänstemän, som ofta 
genom delegationsordning har mandat att svara själv eller som kan avstämma med 
nämndsordföranden.”  

  

 61 



Plan- och bygglagen – En planprocess i förändring? 

7 Analys  
Här ovan har resultatet presenterats av de fakta som inhämtats från litteratur och de 
empiriska undersökningarna som ingått i studien. I det följande redovisas en analys av 
det resultat som framkommit. Det som skall analyseras är hur planprocess och 
lagändringar kring denna har förändrats sedan ÄPBL vann laga kraft. Förutsättningar 
för planprocessen och standardförfarandet kommer också att belysas. Här ingår 
samtidigt de synpunkter som länsstyrelserna och kommunerna lämnat.  

7.1 Planprocessen 
Enligt ÄPBL skulle en detaljplan föregås av ett program. Boverkets uppföljningar tar 
upp problem med tillämpningen av det program som skall förgå en detaljplan.86 I 
förarbetena till PBL togs det sedan upp att tillämpningen av reglerna varierat över 
landets kommuner. De var ofta allt för detaljerade och kunde i vissa fall förlänga 
planprocessen. Programmen ansågs inte uppfylla sin funktion och kravet på dem togs 
bort när PBL infördes.87 Kommunerna fick efter att krav på program togs bort själva 
avgöra om det var behövligt. Just denna fråga togs upp av några respondenter vid de 
fördjupade frågorna till kommunerna som en förändring som skett. Frågan ställdes 
därför vidare till de övriga som inte tagit upp detta. När det gäller att kravet på program 
togs bort har samtliga uppgett att det är bra. Det innebär att programmet kan tillämpas 
när det finns ett behov av det men att tid kan sparas in om det inte fyller någon funktion. 
En respondent anger att de tjänade någon månad direkt på den formella 
handläggningen när de fick avgöra själva. I de fall ett program används tar det förvisso 
lite längre tid men uppfattningen hos respondenterna är att tiden tjänas in i senare skede 
när det gäller de mer komplicerade planförslagen. Det tas också upp att när det väl 
används fyller det sin funktion väl vilket främst är i de mer komplexa fallen.  

I hur många fall som program tillämpades när kravet fanns uppgavs i Boverkets 
uppföljning vara cirka 15 % av alla detaljplaner.88 Dock anges inte hur fördelningen ser 
ut per kommun och en jämförelse mot svar som erhölls i de fördjupade frågorna kan 
inte göras för att se om någon av de kommuner som besvarade frågorna tidigare 
tillämpade programmen fullt ut. Om översiktsplanen är aktuell kan den när kommunen 
väljer att använda ett program fylla denna funktion. I enkäten ställd till kommunerna 
frågades efter vilket år kommunens översiktsplan antogs. Av kommunerna var det bara 
drygt en tredjedel som har översiktsplaner som antagits de fem sista åren och drygt en 
tiondel av alla kommuner har planer som är mer än femton år gamla. Över hälften har 
översiktsplaner som är mellan fem och femton år gamla som kan vara både aktuella och 
inaktuella. Risken att de är inaktuella ökar med tiden. Resultatet pekar därför på att det 

86 Boverket Uppsikt enligt plan- och bygglagen – Utvecklingen i landet inom plan- och byggväsendet år 2008 sid 36 
87 Proposition 2009/10:170 del 1 En enklare plan- och bygglag sid 231 
88 Boverket Boverkets plan- och byggenkät Länsstyrelsernas redovisning av läget för 2007 sid 25 
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är många kommuner som inte kan använda sig av fördelen att använda sin översiktsplan 
istället för att behöva upprätta ett program i varje enskilt fall när det behövs.  

Kalbro och Lindgren genomförde ett forskningsprojekt som behandlar planprocessen 
och tidsfrister där ett antal länders plansystem i Europa studerades. Ett av förslagen 
som lämnades i rapporten var att en initiativrätt för byggherrar skulle införas för att ge 
byggherrarna en mer förutsebar planprocess med mindre osäkerhet.89 Genom PBL 
infördes ett krav på att kommunen skall lämna ett planbesked om byggherren lämnar 
in en ansökan om att en detaljplan skall upprättas. Kommunen måste lämna ett positivt 
eller ett negativt besked inom fyra månader. Frågan om planbesked var en annan 
ändring som några tog upp och även denna fråga skickades vidare till övriga. Några 
svarade att det egentligen inte inneburit någon skillnad då samma rutiner som använts 
tidigare också används nu men att möjligheten lagts till. Här anges också att de flesta 
initiativ från byggherren löser sig utan att denne behöver lämna in en ansökan om 
planbesked. Enda förändringen är att byggherren kan lämna in en ansökan om denne 
får ett negativt besked. Andra svarade att det är en positiv ändring då det har inneburit 
en effektivisering av rutinerna kring initieringsstadiet och att det har lett till att 
strukturera upp initieringsprocessen. Några av de rutiner som tas upp som förbättrats 
är prioritetsordningen av olika projekt liksom beslutsprocessen. En respondent svarade 
att planbeskedet är ett bra verktyg vid prövningen av planärenden och några har det 
som ett krav. En nämner att det är bra att det finns en sådan initiativrätt till förmån för 
byggherren.  

Liknande resonemang tas upp i Boverkets uppföljningar där några ytterligare effekter 
tas upp. En av dem är att ansökningarna som kommer in är mer genomarbetade än 
tidigare vilket kan bero på den avgift som tas ut i samband med planbesked. Några 
kommuner anger att de har blivit av med småärenden och att en del intressenter 
avskräcks helt av kostnaden för själva planbeskedet. Vissa kommuner menar att det är 
positivt då det sållar bort dem som inte är seriösa i sina exploateringsplaner.90 I sitt 
examensarbete anger Djus att det positiva med planbeskedet är att initieringsskedet som 
enligt Hessels studie tar tre och ett halvt år klaras av på fyra månader. Denna bild är 
inte den bild som ges av kommunerna i de fördjupade frågorna då ett planbesked endast 
är en prövning om det är lämpligt att upprätta önskad detaljplan. Innan kan fortfarande 
en informell dialog föregå beslutet om att en detaljplan skall upprättas och det är inte 
heller alla kommuner som tillämpar planbeskedet. Mer intressant är då Backman och 
Rogvalls examensarbete som visade att det skiljer cirka nio månader på planerad 
tidsåtgång och reell tidsåtgång vid ett normalförfarande och två månader för ett enkelt 
förfarande. (Standardförfarandet handläggs på samma sätt som ett enkelt förfarande 
och deras resultat bör gälla även för standardförfarandet medan det kan komma att 

89 Kalbro & Lindgren (2008) Plan- och bygglovsprocessen, privata planinitiativ och tidsfrister Kan det norska systemet 
överföras till svensk lagstiftning? sid 80 
90 Boverket PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 
för 2013 sid 24 
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ändra sig något för det utökade förfarandet i förhållande till normalförfarandet.) Deras 
studie visar på att det är svårt att förutsäga vilken tid planprocessen kommer att ta. Den 
uppgift som skall lämnas i planbeskedet om när detaljplanen planeras bli antagen kan 
sett till deras resultat vara missvisande.  

Enligt ÄPBL skulle kungörelse göras i samband med att tidigare utställning, numera 
granskning, skulle genomföras. Det ansågs vara för sent och genom den lagändring som 
gjordes vid senaste årsskiftet flyttades kungörelsen fram till samrådsskedet istället. 
Frågan ställdes om förändringen till de kommuner som besvarade de fördjupade 
frågorna. Några svarade att kungörelse redan gjordes vid både samråd och granskning 
för att nå ut till en så bred massa som möjligt och resonerar att hellre för mycket än för 
lite. Andra svarade att det till stor del har inneburit en förbättring som också kan spara 
lite tid och administration Hur detta skall ske enligt de regler som gäller idag är i stort 
att kungöra en gång vid samråd men någon menar att de kommer göra både och, alltså 
två kungörelser. I stort sett alla svarade dock att de kommer följa lagstiftningen, alltså 
en gång när ett utökat förfarande tillämpas. De flesta svarade vidare att det är bra att 
kungörelsen tidigareläggs i planprocessen då det är bättre med en tidigare 
medborgardialog.  

En av respondenterna tar upp att det finns en uppfattning om att ett planförslag skall 
vara i princip färdigt vid samrådet vilket något motverkar syftet. Samrådet är den del 
där medborgaren och andra intressenter har möjlighet att komma till talas och där 
möjligheten fortfarande skall finnas att anpassa förslaget efter uppkomna 
förutsättningar. Är förslaget ”färdigt” redan vid samrådet minskar kanske viljan att börja 
ändra inriktning och en del av samrådets mening försvinner. I enkäten fick både 
medborgardeltagande och medborgarinflytande ett starkt stöd och också här fanns 
uppfattningen att det är bra med ett tidigt medborgardeltagande. I enkäten ställdes 
också frågan vad medborgardeltagande bidrog med och här svarade flest att det bidrar 
till en ökad kunskap om planområdet, att det ger ett bättre beslutsunderlag och att det 
kan öka förståelsen hos medborgaren för de prioriteringar som görs. Ungefär hälften 
svarade att det kan minska risken för att detaljplanen överklagas vilket i så fall är positivt 
då en överklagandeprocess kan vara en utdragen process. Några tog också upp att det 
är en tidskrävande process men som samtidigt kan ses som pedagogisk.  

Vid samrådet är länsstyrelsen involverad för att bevaka de statliga och de allmänna 
intressena samt de bedömningar som kommunerna gör. För att få en liten uppfattning 
om hur länsstyrelsen ser på denna kontakt ställdes några frågor om kontakten i samband 
med samrådet. Av resultatet att döma inleds denna kontakt i över hälften av fallen redan 
innan det första samrådet. Några anger att det är i samband med att 
behovsbedömningen skall göras inför samrådet. Innebörden är att den inledande 
kontakten sker relativt tidigt i planprocessen. Trots att många uppger att kontakten sker 
redan innan samrådet är det lika många som svarar att en tidigare rådgivning från 
länsstyrelsen än vad som är fallet idag skulle kunna förenkla planprocessen. I frågan 
efter hade länsstyrelsen möjlighet att ange vad de tyckte kunde förbättras. De svar som 
lämnades här var främst redovisningar av rutiner som länsstyrelserna har för 
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hanteringen av de frågor som uppstår i samband med kommunernas planprocess. De 
flesta ser positivt på de rutiner som finns och svarade att de fungerar bra. Av några görs 
antydan att länsstyrelsen skulle behöva mer tid för att bättre sätta sig in i kommunernas 
ärende och att kommunerna kunde höra av sig lite tidigare för att länsstyrelsen skulle 
vara bättre förberedd inför samrådet. Genom tidiga kontakter ökar kommunens 
förutsättningar för att få tillräcklig information för att kunna få en bild av vilka krav 
som kommer ställas i det fortsatta. I enkäten till kommunerna ställdes frågan om det 
fanns väntetider i planprocessen som beror på externa aktörer och närmare 40 % 
uppgav här att länsstyrelsens yttranden vid samrådet ibland orsakar väntetider. 
Samtidigt verkar det finnas en förståelse för att det tar tid och de svar som ges av båda 
enkäterna ger bilden av att kontakterna fungerar väl. Lantmäteriet har nu fått en utökad 
roll vid samrådet och de skall liksom länsstyrelsen yttra sig över förslaget under 
granskningstiden. Kommunen skall numera också redovisa hur planförslaget skall 
handläggas och om kommunen avser ingå exploateringsavtal. I vissa undantagsfall 
behöver kommunen inte ange de skäl som ligger bakom förslaget eller underlaget. Tiden 
inför och tiden under samrådet omfattar en mäng olika faktorer att ta hänsyn till och 
det är inte svårt att förstå att det många gånger kan vara en komplicerad del av 
planprocessen med många delar som skall pusslas ihop. 

Samtliga länsstyrelser svarade att underlagen oftast är relevanta och i stort sett alla att 
underlaget oftast är uppdaterat. I frågan om kommunernas behovsbedömning är 
tillräckligt utredd för att kunna göra en bedömning om planförslaget innebär en 
betydande miljöpåverkan är det något fler som tycker att behovsbedömningen alltid är 
tillräckligt utredd. Sett till hur nöjda länsstyrelserna är med kommunernas underlag gör 
kommunerna ett bra arbete med att ta fram rätt underlag som även är relevant. 
Länsstyrelsen hade också här möjligheten att lämna synpunkter och några svarade att 
det inte är ovanligt med synpunkter från länsstyrelsen vid samråden men att sådana 
frågor ofta är lösta framåt granskningen. En länsstyrelse menar att synpunkterna många 
gånger handlar om att länsstyrelsen behöver mer information för att kunna bedöma 
miljöpåverkan medan kommunen alltid har koll. De delar länsstyrelsen anger som 
brukar kunna vara bristfälliga är riskanalyser, förorenad mark och bullerutredningar. 
Bristen ligger då i att underlaget inte är komplett eller att ställningstagande av de olika 
riskanalyserna inte gjorts. Bilden stämmer överens med den som ges i enkäten som 
kommunerna svarade på. En del tar upp att länsstyrelsen ibland kommer med 
synpunkter på de utredningar som gjorts och det ibland leder till kompletteringar. Ett 
fåtal av dem handlade om att en detaljplan av länsstyrelsen bedömts innebära att en 
miljökonsekvensbeskrivning var nödvändig. 

Många av de utredningskrav som finns idag har tillkommit under senare delen av 2000-
talet både för översiktsplanen och detaljplanen. Det handlar dels om ökad miljöhänsyn 
som ställer krav på utredning och analyser och dels om förbättrade möjligheter till 
bevarande vilket i sig kan innebära att olika inventeringar måste göras för att veta vad 
som skall bevaras och hur det skall göras. I de fördjupade frågorna till kommunerna om 
förändringar var det drygt hälften av dem som tog upp att kraven hela tiden ökar på 
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utredningar som skall göras och fler underlag som skall tas fram. Sett till planprocessen 
är utredningarna en stor anledning till att det tar tid. Utredningarna togs även upp i 
enkäten som ställdes till kommunerna. Frågan ställdes om det fanns fördröjningar eller 
moment som tog tid i anspråk orsakade av externa aktörer eller den interna 
organisationen. Här uppgavs att utredningar som både byggherre, konsulter, 
kommunen själv eller statliga myndigheter ansvarar för ofta tar tid och som ibland också 
fördröjer processen. I ett examensarbete som genomfördes av Martling och Sjöberg 
görs en redovisning av alla utredningskrav som finns i en planprocess vilken tydligt visar 
att de är ganska omfattande och av varierande art.91 Rapporten redogör också för att 
många byggherrar har svårt att ligga ute med de kostnader som är förenade med de 
åtgärder som krävs i ett så tidigt stadie. Några av slutsatserna är att varje planprocess är 
unik och att det inte går följa någon mall över vilka utredningar som kommer krävas i 
varje specifikt fall. Deras slutsats pekar samtidigt på att det är svårt att förutse 
planprocessen i vissa fall. En annan slutsats som dras är att det ibland går att ifrågasätta 
om vissa utredningar verkligen är nödvändiga. De svar som lämnats i både enkäten och 
i de fördjupade frågorna pekar åt samma håll som resultatet i Martling och Sjöbergs 
examensarbete. I svaren tas både ökade krav på utredningar upp liksom den stora 
variationen av olika utredningar samt att relevansen av någon ifrågasätts. De 
utredningar som verkar ta längst tid utifrån svar från enkäten och de fördjupade 
frågorna är utgrävningar, vägar, vatten och avlopp som i något fall uppgavs ta uppåt ett 
år. De utredningar som görs är viktiga för att säkra kvaliteten i vår boendemiljö men är 
samtidigt en tidskrävande process. 

Tidigare skulle en utställning göras efter samrådet men när PBL infördes ändrades 
utställning till en granskningstid för att förenkla denna del. Reaktionen på att utställning 
ersatts av granskning var att ändringen inte hade någon som helst betydelse. Alla svarade 
att både utställning och granskning görs på exakt samma sätt nu som då. Det medför 
inte heller någon vinst eller förenkling för förfarandet. Endast en hade en idé om att 
det var en förbättring då uttrycket numera stämmer bättre överens med vad som 
verkligen görs. Respondenten menar att granskning bättre aviserar att det är just en 
aktiv granskning medborgaren gör. I övrigt fanns inga kommentarer och som synes har 
ingen förändring skett. En annan aspekt som tas upp är att yttranden som skall in eller 
att synpunkter från allmänheten och andra intressenter som måste bemötas kan göra 
det svårt att hålla korta granskningstider även om lagen medger det. Ytterligare några 
tar upp att den tid som finns angiven i lagstiftningen sällan räcker för att granskningen 
skall hinna genomföras.  

7.2 Ett enkelt förfarande blir standardförfarande 
Till en början ställdes en fråga för att se om det var vanligt att kommunerna fick byta 
förfarande under processens gång. Om kommunerna hade påbörjat planprocessen med 

91 Martling & Sjöberg (2013) Den utdragna byggprocessen - En studie av utredningar i planprocessen sid 36 
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ett enkelt förfarande var det bara i knappt 15 % av fallen som den senare behövde växla 
över till ett normalförfarande. Sett till resultatet kan det innebära att kommunerna oftast 
gör rätt ställningstagande när de bedömer vilket förfarande som är tillämpligt redan från 
början. Alternativet kan vara att förfarande bestäms först i samband med samrådet när 
det står klart vilket förfarande som är tillämpligt eller att kommunen startar med ett 
normalförfarande och sedan växlar till ett enkelt när det står klart att det är möjligt. 
Denna fråga ställdes inte och det var bara någon enstaka som uppgav att de väntade till 
samrådet. Här kan annars en parallell dras till det resultat som enkäten med länsstyrelsen 
inbringade som ändå pekar på att kommunerna oftast gör välgrundade 
ställningstaganden. För de mer erfarna handläggarna och de kommuner som antar flest 
planer per år är det bara knappt 10 % som uppgav att de varit med om att behöva byta 
förfarande under planprocessen vilket är något mindre än för alla respondenter.  

Enligt Boverkets uppföljningar var det bara cirka 7 % detaljplaner förra året som 
innebar en betydande miljöpåverkan av det totala antalet planer.92 Eftersom planer som 
inte innebär en betydande miljöpåverkan skulle kunna handläggas med ett enkelt 
förfarande om begreppen är uppfyllda kan det därför vara intressant att veta vilka 
anledningarna är att ett normalförfarande tillämpades när planförslaget inte innebär en 
betydande miljöpåverkan. Frågan ställdes därför till kommunerna och de skulle ange de 
två vanligaste anledningarna där det ganska tydligt visade sig att de allmänna intressena 
är det som sätter stopp för ett enkelt planförfarande med hela 85 % av respondenterna. 
Den näst vanligaste orsaken var att planförslaget bedömdes vara av stor vikt eller har 
principiell betydelse, 57 %. Det är just de två begrepp som nu har ändrats för att det 
ska bli möjligt med en förkortad process i större utsträckning. Värt att notera är att det 
endast är drygt en tredjedel som har översiktsplaner som antagits de fem sista åren och 
drygt en tiondel av alla kommuner har planer som är mer än femton år gamla. Över 
hälften av alla kommuner har översiktsplaner som är mellan fem och tio år gamla vilka 
är svåra att säga om de är aktuella eller inaktuella.  

Plangenomförandeutredningen påpekade i förarbetet att ett enkelt förfarande skulle 
kunnat användas i större utsträckning än vad som var fallet. Anledningen uppgavs vara 
att kommunerna valde den säkra vägen med ett normalförfarande hellre än att riskera 
att få planförslaget upphävt på grund av formella brister.93 I enkäten var det några som 
tog upp denna orsak till att ett normalförfarande tillämpades även om en betydande 
miljöpåverkan inte förelåg. Det var också några av dem som uppgav vilken anledningen 
var till att kommunen växlade förfarande från ett enkelt till ett normalförfarande som 
uppgav samma orsak. Noterbart här är att Boverket i princip i alla sina uppföljningar 
uppger att ett enkelt förfarande användes i alldeles för stor utsträckning.  

Det som ändrats för att standardförfarandet skall tillämpas oftare är formuleringen av 
begreppen som avgör vilket förfarande som skall tillämpas. För att få en bild av hur lätt 

92 www.boverket.se 
93 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 71 
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eller svårt kommunerna tycker det är att tolka lagstiftningen och att avgöra 
gränsdragningen när val av förfarande görs ställdes frågor om de villkor och begrepp 
som skall vara uppfyllda för ett enkelt förfarande. Frågan ställdes också om 
kommunerna tycker att de nya begreppen är enklare att tolka. Under 10 % tyckte det 
var svårt att avgöra om planförslagen var förenliga med översiktsplanen eller 
länsstyrelsens granskningsyttrande. För behovsbedömning och de två begreppen var 
det mellan 15 och 19 % som uppgav att tolkning och gränsdragning var svår att göra 
där 19 % gäller för tolkning av ”saknar betydelse för allmänhet”. För de handläggare 
med längst erfarenhet och för de kommuner som antar flest detaljplaner per år var 
siffran något lägre vid bedömning om översiktsplanen, granskningsyttrandet och 
behovsbedömningen. För begreppet ”inte av stor vikt eller har principiell betydelse” 
var det bara 9 % av de mest erfarna handläggarna som uppgav att det var svårt medan 
12 % av de kommuner som antar flest antal planer per år svarade att det var svårt. För 
begreppet ”saknade betydelse för allmänheten” var det bara 12 % av de mest erfarna 
handläggarna som uppgav att det var svårt medan 30 % av de kommuner som antar 
flest antal planer per år svarade att det var svårt. På frågan om de nya begreppen var 
lättare ansåg 20− 25 % att begreppen är lättare att tolka.  

Över lag måste dock påpekas att varken tillämpning eller bedömningar är något större 
problem för kommunerna då det är en mycket liten andel som uppgett att det är svårt. 
Resonemanget stärks ytterligare av Boverkets uppföljning som uppger att få detaljplaner 
överprövas eller överklagas och av dessa är det knappt några som i slutändan upphävs.94 
Ett problem med frågan om tillämpning och bedömning av de två begreppen är att de 
skulle ställts i separata frågor för tolkning respektive bedömning. Eftersom väldigt 
många svarade att det bara varit svårt att bedöma ”ibland” går det inte att svara på om 
det händer väldigt sällan att det är svårt att tolka respektive bedöma eller om det är båda 
två tillsammans som är svåra ibland. Sett till de svar som lämnades i de fördjupade 
frågorna är det dock mer troligt att det bara är bedömningen om avgränsningen som är 
svår ibland. Lagstiftningen besvarades där av de flesta med att det inte är svårt att tolka. 

Av resultatet konstaterades att för begreppet ”saknar intresse för allmänheten” har i 
förarbetet tagits upp utökade möjligheter till att tillämpa standardförfarandet men för 
begreppet ”är av stor betydelse” verkar det omvänt införts fler krav som i så fall kan 
resultera i att ett utökat förfarande måste tillämpas i fler fall än normalförfarandet. 
Frågan ställdes om standardförfarandet kommer att tillämpas i större utsträckning för 
att ta reda på kommunernas inställning till ändringen. I de fördjupade frågorna svarade 
de flesta att de kommer tillämpa standardförfarandet i större utsträckning och att det är 
positivt. De anledningar som togs upp till att standardförfarandet kommer att tillämpas 
oftare är att det mer tydligt framgått att lagstiftaren anser att ett enkelt förfarande 
tillämpades allt för sällan. En annan orsak är att det förtydligats att standardförfarandet 

94 Boverket PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 
för 2013 sid 39 
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kan tillämpas även om det är allmän plats vilket tidigare automatiskt innebar 
normalförfarandet. Någon tar också upp standardförfarande när det är inom 
strandskyddat område men känner sig osäker på vad som gäller medan en annan 
kommun är igång med att testa standardförfarandet inom strandskydd i 
fritidshusområden. Några tog också upp att förenlighet med översiktsplanen nu gör det 
möjligt med standardförfarandet i fler situationer genom de nya begreppen då 
kommunen höll på med ny översiktsplan eller nya fördjupningar av befintlig 
översiktsplan.  

En av respondenternas kommun hade genomfört en undersökning för att bedöma hur 
många detaljplaner som hade kunnat handläggas med ett standardförfarande utav de 
planer som handlagts med ett normalförfarande om i dagens regler tillämpades. 
Utredningen gav att ett enkelt tidigare tillämpades i 70 % av fallen men att det med de 
nya reglerna skulle varit möjligt att tillämpa standardförfarandet i 88 % av fallen. 
Respondenten tror att utredningens resultat ligger nära sanningen och kommun har 
redan börjat tillämpa standardförfarandet. Tre av respondenterna uppgav att de inte vet 
än. Några svarade att det kommer att öka med tiden men avvaktar något för att se 
utvecklingen och eventuella praxis att ta vägledning från. Sett till enkäten som uppgav 
att 80−90 % tror på en ökad tillämpning av standardförfarandet är svaren på de 
fördjupade frågorna relativt likvärdigt med enkätens resultat. I enkäten som ställdes till 
kommunerna svarade 40 % att standardförfarandet kommer kunna användas i hälften 
av eller fler av de fallen som tidigare krävde normalförfarandet. Övriga uppgav att 
standardförfarandet kommer kunna tillämpas i mindre än hälften av fallen eller inte alls. 
Sett till resultatet är kommunerna i viss mån positivt inställda till att tillämpa förfarandet 
i större utsträckning.  

Frågan är då vad skillnaden är mellan de två planförfarandena, innebär det enklare 
förfarandet en snabbare planprocess? I enkäten som besvarades av kommunerna 
svarade 80 % att det går snabbare med ett enkelt förfarande och 90 % av de erfarna 
samt kommunerna som antar flest detaljplaner per år. Några av dem som besvarat de 
fördjupade frågorna uppger att de tror på en snabbare planprocess med 
standardförfarandet. I enkäten svarade 45 % att planprocessen kommer gå snabbare i 
och med att standardförfarandet tillämpas i större utsträckning. En respondent svarade 
i de fördjupade frågorna att handläggningen går lite snabbare nu. Sett ur det här 
perspektivet erhålls en snabbare planprocess när ett enkelt förfarande tillämpas. Sett till 
de studier som togs upp i Kalbro och Lindgrens rapport verkar en ”vanlig” planprocess 
med normalförfarandet ta drygt ett och ett halvt år vilket också stämmer med Backman 
och Rogvalls studie. De detaljplaner som tar bortåt fem år rör sig om mer komplexa 
detaljplaner. Backman och Rogvalls studie visar för en stad att ett enkelt planförfarande 
tar ungefär tio månader vilket kan tänkas ge en skillnad på ungefär fem månader mellan 
normalförfarandet och ett enkelt förfarande.95 En ytterligare tidsaspekt som tagits upp 

95 Backman & Rogvall (2012) Planering av planeringen Kommuners arbete med prioritering och tidsplanering av 
detaljplaner sid 4 
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i samband med standardförfarandet är de detaljplanerna som kan antas av en nämnd 
istället för av kommunfullmäktige vilket gör en skillnad på någon månad. I förarbetena 
till de ändringar som gjordes vid senaste årsskiftet fanns även med ett förslag om att 
samtidigt ändra begreppen för delegation från kommunfullmäktige till en nämnd för att 
kommunfullmäktige ska kunna delegera i större utsträckning. Förslaget lämnades dock 
utan bifall av riksdagen och regeringen fick här nöja sig med att alla standardförfaranden 
kan antas av nämnder.96 Här tog en respondent upp just frågan om förslag som bara 
delvis går igenom. Konsekvensen blir att den del som genomförs inte får någon effekt. 

7.3 Ett samordnat förfarande 
I enkäten togs samordnat förfarande upp i några frågor. Cirka 50 % uppgav att ett 
samordnat förfarande sällan tillämplig och 20 % uppgav att det delvis stämde att det 
var sällan som ett samordnat förfarande var tillämpligt. Svaren i enkäten var svåra att 
avgöra om de var tillförlitliga eftersom många besvarade frågorna med ”vet inte” eller 
att det ytterst sällan var tillämpligt. För dem som svarade att det ytterst sällan var 
tillämpligt var svaren sedan att det blir enklare att tillämpa med nya regler. 
Uppfattningen från resultatet var att denna typ av förfarande ytterst sällan är tillämpligt 
men de följande svaren gjorde det svårt att veta om de berodde på att det var så eller 
om frågan feltolkats. Därför ställdes frågan till de kommuner som besvarade 
följdfrågorna. De som besvarade frågan uppgav att det är väldigt sällan de kan tillämpa 
samordnat förfarande. De orsaker som angavs var främst att det inte händer så ofta att 
ärendet som hanteras i planprocessen stämmer exakt överens med eventuellt annat 
ärende som skall tillståndsprövas enligt annan lagstiftning.  

7.4 Externa aktörer och intern organisation 
Frågan ställdes om det händer att kommunerna under planprocessen får vänta på 
externa aktörer. Här svarade 47 % att det händer ibland medan 41 % uppgav att det 
händer ofta. I frågan efter kunde kommunerna skriva vilka aktörer de kunde få vänta 
på och vad väntetiden berodde på. Här uppgav de kommuner som besvarade frågan att 
det berodde på länsstyrelsen, 38 %, byggherre, 34 %, konsulter, 27 %, statliga 
myndigheter, 23 % och utredningar, 14 %. Huvuddelen av de anledningar som uppgavs 
till väntetiden är utredningar, underlag som skall tas fram, yttranden som skall lämnas 
och i viss mån att ena sig om den slutliga utformningen av detaljplanen. Dessa svar 
lämnades i fritext och har sedan kategoriserats. Ur kommenterarna går utläsa att de 
flesta kommuner har en förståelse för att den handläggning länsstyrelsen gör kan ta tid 
ibland och här uppges också att situationen blivit bättre. Samma förståelse visas inte i 
samma grad till byggherrarna och konsulterna då några av kommentarerna är mer 
negativa. Det är dock inte så många som är negativa till byggherrarna och konsulterna 
men några av kommunerna verkar ändå missnöjda över hur dessa sköter sitt.  

96 Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess sid 97 
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Frågan ställdes även till kommunerna i de fördjupade frågorna men här verkade 
respondenterna överlag tycka att det fungerade bra i samarbetet med byggherrarna. Det 
enda som tas upp är att det ibland vore bra med bättre kunskaper om lagstiftning och 
planprocessen bland byggherrar för att minska kommunens arbete med att informera 
byggherren. Detta är en viktig förutsättning för att byggherren skall gå in i 
planprocessen med realistiskt kostnads- och tidsperspektiv. Här kan kanske de nya 
reglerna om exploateringsavtal bidra till förutsebarheten för byggherren. Vikten av 
samarbete och viljan att kompromissa tas upp liksom att rätt frågor tas upp och hanteras 
på rätt nivå. Här menar dock några av kommunerna att det ligger på båda parter att leva 
upp till. Negativt som togs upp är att byggherrar ibland främst ser till ekonomin och 
inte alltid visar förståelse för de allmänna intressena som måste beaktas. Detta var något 
som togs upp av de flesta av dem som besvarade enkäten och som var lite missnöjda 
med byggherrarna. 

Samma fråga ställdes om den interna verksamheten och här svarade 73 % att det händer 
på grund av väntan på beslut medan 62 % uppgav att det händer på grund av 
remisshantering. I frågan efter kunde kommunerna skriva vad väntetiden berodde på. 
Här uppgav de kommuner som besvarade frågan att det berodde på nämndbehandling 
68 %, beslutsprocessen 43 %, resursbrist 10 %. Huvuddelen av de anledningar som 
uppgavs till väntetiden är att invänta politiska beslut, att beredningar och nämnder inte 
alltid är synkad så att beslut kan ligga och vänta, att beslutet får passera flera instanser 
innan beslutet fattas, tid det tar för utredningar eller remisshantering. Här tas väntetider 
upp om två veckor till tre månader. ”Passas inte planprocessen in efter beslutskedjan 
leder detta direkt till fördröjningar i planprocessen.” Ibland när alla nämnder som ska 
yttra sig inte hinner sammanträda inom samråds- eller granskningstiden tar det i regel 
längre tid än de tre veckorna. Andra typer av beslut som kan orsaka väntetider är när 
besluten rör olika avtal, budgetbeslut eller beslut om andra typer av planer. Beslutet 
vågar ibland inte riktigt tas och den politiska processen måste få ta tid för att säkerställa 
den demokratiska processen är andra orsaker. Den största andelen som innebär 
väntetider är dock ledtider för beslutsfattande, remisshantering och att 
sammanträdestider inte är synkade med beredning. Svaren lämnades i fritext och har 
sedan kategoriserats. 

Frågan ställdes till kommunerna i de fördjupade frågorna men här verkar många ha en 
inarbetad rutin där kortare samverkansvägar valts för den interna samordningen. 
Mycket av remisshanteringen kan undvikas och i sin tur bidrar det till en effektivare 
handläggning. Hur beslutsprocessen ser ut varierar där en del endast har beslut om att 
starta en planprocess och senare när detaljplanen skall antas medan någon har beslut 
vid samråd och granskning i planprocessen och det kan bero på om standardförfarandet 
eller ett utökat förfarande tillämpas. Det varierar också vilka uppgifter som sköts av 
nämnder respektive tjänstemännen direkt vilket liknar den variation i organisationen 
mellan olika kommuner som beskrevs i Backman och Rogvalls examensarbete. Några 
andra tog upp hinder för standardförfarandet där ett var när exploateringsavtal skulle 
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tecknas. Beslut om exploateringsavtal måste upp till kommunstyrelsen och leder därför 
till att planprocessen inte kommer att ta kortare tid. 

8 Diskussion och slutsats 

8.1 Planprocessen 
Intrycket av kommunernas synpunkt på att programkravet togs bort är att det bara är 
positivt. Kommunerna slipper utföra onödiga moment i de fall som det är helt obefogat 
medan möjligheten fortfarande finns för de situationer som kommunerna själva anser 
att det gör nytta. För de kommuner som tillämpat program fullt ut tidigare innebär det 
en tidsvinst men för övriga kan borttagandet av kravet inte haft så stor betydelse. 
Oavsett vilket är det ändå en positiv förändring som öppnar för en flexiblare process 
som kan anpassas efter rådande omständigheter och som samtidigt möjliggör en något 
förkortad planprocess. Att ta bort kravet verkar ha fallit väl ut i förändringen mot en 
lite effektivare planprocess. Det påtalades länge innan kravet togs bort att programmen 
inte tillämpades på rätt sätt. I detta fall har som synes lagstiftningen anpassat sig till 
kommunernas förfarande och inte tvärt om. En översiktsplan kan ersätta ett program i 
de fall som den är tillräckligt genomarbetad och om den är aktuell. Enligt resultatet är 
det frågan om kravet uppfylls av så många kommuner. Om kommunen väljer att 
tillämpa program finns mycket tid att spara genom att kunna använda översiktsplanen 
istället. Utan en aktuell och väl genomarbetad översiktsplan innebär det att kommunen 
får lägga extra tid på att ta fram ett program. Om alla kommuner har en aktuell och väl 
genomarbetad översiktsplan innebär det i förlängningen att program skulle kunna 
slopas helt i de fall som en detaljplan idag föregås av ett program. 

Avsikten med planbeskedet var att byggherren skall få en mer förutsebar planprocess. 
Frågan är om det uppfylls med tanke på att inte så många kommuner verkar tillämpa 
planbesked och att det fortfarande finns en informell process samt med hänsyn till att 
det verkar vara svårt att förutse planprocessens längd i förväg. Viss förändring har det 
lett till men de flesta anger dock att det inte är så ofta som planbesked har behövts 
eftersom det sällan efterfrågas av byggherren. Initiativrätten finns för att vara till nytta 
för byggherren eftersom det ansågs problematiskt att byggherren inte hade den 
möjligheten innan bestämmelsen fanns. Om byggherrarna sällan använder denna rätt är 
frågan om byggherrarna inte vet om den eller om det sällan är några problem för 
byggherrarna när de aviserar att de vill upprätta en detaljplan. Om det beror på det 
senare är det svårt att se vitsen med att bestämmelsen infördes. Sett till dem som angivit 
att deras rutiner har förbättrats är det omvänt betydelsefullt. Oavsett om denna 
bestämmelse i sig har någon betydelse för tidsaspekten eller i syfte att minska 
osäkerheten för byggherren verkar den ändå ha bidragit till utvecklingen av några 
kommuners effektivisering av den egna verksamheten. Även om planbeskedet inte 
heller tar bort hela initieringsskedet kan det kanske ha bidragit till viss eftertanke och 
förberedelse även från byggherrens sida. För att komma till rätta med långa 
initieringsskeden krävs dock andra lösningar än att endast införa ett planbesked.  
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Om planbeskedet skall tillämpas enhetligt krävs troligtvis att ett krav införs att ett 
planbesked alltid måste sökas och lämnas om initiativ tas av en byggherre. På så sätt blir 
också villkoren samma för byggherrarna oavsett i vilken kommun denne bedriver sin 
verksamhet. Kommunerna bör i så fall när en byggherre meddelar intresse för att bygga 
upplysa om att planbesked måste sökas innan någon dialog om detaljplan inleds. På 
detta sätt garanteras att förberedelser inför att upprätta en detaljplan inte får ta längre 
tid än vad som finns angivet. Kanske kan det också leda till att byggherrar är bättre 
förberedda inför att en planprocess påbörjas? För övrigt styr inte ett planbesked när 
själva arbetet med att upprätta en detaljplan skall påbörjas. Frågan är här om det finns 
kötid eller väntetid från det datum som ett positivt planbesked lämnas och fram till den 
dag som en handläggare får uppdraget att starta arbetet med att ta fram planförslaget. 
Sett till detta och Backman och Rogvalls resultat där förväntad tidsåtgång sällan 
stämmer med tidsåtgång i realiteten kan det kanske vara befogat att istället för att ha 
krav på att kommunen anger när planen förväntas antas måste uppge när upprättandet 
av planförslaget senast skall påbörjas i kombination med en rimlig tidsfrist för detta. 
Det känns för övrigt som mer logiskt med tanke på att ett planbesked inte är ett löfte 
om att anta en detaljplan utan är ett löfte om att inleda ett arbete med att ta fram ett 
planförslag. 

Kungörelsen tog de flesta av respondenterna upp som positivt medan några menade att 
de kommer fortsätta som tidigare med två kungörelser. Resultatet av enkäten vittnar 
om att medborgardeltagande är en viktig del av planprocessen även om den tar sin tid. 
Sett till ÄPBL:s grundtanke om medborgarens möjlighet till insyn och inflytande samt 
att kommunerna skall ha ett så brett beslutsunderlag som möjligt kan ändringen sägas 
bättre uppfylla denna tanke. Ju tidigare medborgarna kommer in i processen desto 
bättre förutsättningar till välgrundade beslut och desto större möjlighet ges 
medborgarna att kunna påverka i viss mån i alla fall. Kommunerna får tidigare reda på 
om ytterligare frågor behöver utredas innan planprocessen hunnit komma för långt. 
Andra fördelar kan också vara att medborgarna blir mer engagerade i 
samhällsutvecklingen om de märker att det är möjligt att vara med och påverka istället 
för att bara kunna konstatera att så här blir det. Denna process behöver ses över tid 
eftersom en relation måste byggas upp. Kommunerna behöver även vara ganska aktiva 
med att dela ut information för att väcka intresset. Förändringen kan ses som positiv ur 
medborgarens perspektiv och för kommunernas möjlighet till kunskap som annars 
kanske inte kommit fram. För planprocessen som sådan innebär tidigareläggandet av 
kungörelse inte någon större förändring i övrigt. För de kommuner som uppger att de 
inte tänker ändra på hur kungörandet görs innebär det att onödiga moment utförs. Om 
det är många kommuner som tänker likadant motverkas syftet med de förändringar 
som görs i syfte att förenkla planprocessen.  

Av resultatet att döma inleds kontakten mellan länsstyrelsen och kommunerna i över 
hälften av fallen redan innan det första samrådet, till exempel i samband med att 
behovsbedömningen skall göras. Den inledande kontakten sker således relativt tidigt i 
planprocessen vilket tyder på att många kommuner trots allt är ute i god tid med sina 
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frågor. Eftersom de får information och råd i ett tidigt skede ökar förutsättningarna 
också för att kommunerna redan innan vet vilka utredningar som kommer att krävas av 
dem och vilka intressen de behöver beakta vid sin planering. Ett ytterligare bidrag till 
rätt kunskap från början kan ändringen att samma samrådskrets skall beredas möjlighet 
till samråd vid båda förfarandena innebära. Genom ändringen har en större krets 
möjlighet att lämna synpunkter även när standardförfarandet tillämpas och 
kommunerna får redan här reda på om intresset är större än vad som var troligt från 
början. Risken att någon i senare skede till och med överklagar detaljplanen kan kanske 
undvikas i större utsträckning. En förenkling har samtidigt gjorts ifall kommunen skulle 
bli tvungen att växla förfarande då samrådet inte behöver tas om eftersom ”rätt” krets 
var med från början. Lantmäteriets utökade roll kan också bidra till att kommunerna får 
bra råd och information i ett tidigare skede vilket kan leda till än bättre förutsättningar 
att göra genomtänkta ställningstaganden under planprocessens gång. Trots att den 
inledande kontakten enligt resultatet gjordes tidigt var det ändå några länsstyrelser som 
svarade att planprocessen skulle kunna bedrivas effektivare om en ännu tidigare kontakt 
togs. Att många efterlyste en tidigare kontakt kanske mer handlar om att en tidigare 
kontakt ger både länsstyrelsen och kommunerna än bättre möjligheter att vara 
förutseende och för att kunna vara så resurseffektiv som möjligt. Ett alternativ skulle 
kunna vara att länsstyrelsen menar att kommunerna borde ta kontakt redan vid 
initieringsskedet för att flagga för nya projekt som är på gång.  

Min uppfattning är att översiktsplanen här har stor betydelse för hur tidigt och i vilken 
omfattning kommunen behöver ta kontakt med länsstyrelsen. En inaktuell plan innebär 
troligtvis att länsstyrelsen inte har samma möjlighet att veta kommunernas avsikter med 
kommande projekt eller om några projekt ens kommer att påbörjas. Är översiktsplanen 
däremot aktuell har kommunen och länsstyrelsen varit i kontakt ganska nyligen antingen 
genom länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen eller vid 
aktualitetsprövning av den. I de fall borde dels länsstyrelsen vara uppdaterad på vilka 
projekt som kan komma in inom en snar framtid och dels borde kommunen ha ganska 
färskt vad som sagts om olika områden som uppgetts för utbyggnad i översiktsplanen. 
Att många kommuner har äldre planer skulle kunna vara en av anledningarna till att 
många av respondenterna ansåg att planprocessen skulle kunna effektiviseras med en 
tidigare kontakt tas än vad som görs idag. Det framgår dock inte helt varför en tidigare 
kontakt skulle kunna innebära en effektivare planprocess. 

Sett till resultatet verkar samarbetet överlag fungera bra mellan länsstyrelserna och 
kommunerna där de flesta har väl inarbetade rutiner. Kontakter verkar utifrån svaren i 
fritext också ske på löpande basis anpassat efter behov som uppstår under 
planprocessen. Att kommunerna själva tar upp att de ibland får synpunkter av 
länsstyrelsen vittnar samtidigt om att länsstyrelsen sköter sin del av uppgiften om 
kommunerna missat något. Av de kommentarer som lämnats verkar kommunerna 
samtidigt ha en förståelse för att det ibland tar tid för länsstyrelsen. De insatser som 
gjorts för att öka kompetensen och samspel kan ha gett resultat. Ett väl fungerande 
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samarbete är också en viktig förutsättning för att planprocessen skall fungera så smidigt 
som möjligt. 

Sett till hur nöjda länsstyrelserna är med kommunernas underlag gör kommunerna ett 
bra arbete med att ta fram rätt underlag som även är aktuellt. Relevanta och uppdaterade 
underlag är en viktig förutsättning för att bedömningen om ett planförslag innebär en 
betydande miljöpåverkan ska baseras på rätt information. Det samma gäller även för 
den bedömning som görs för att avgöra vilket planförfarande som planförslaget skall 
handläggas med. Med rätt information om vilka förutsättningar som finns och vilka 
konsekvenser som uppstår ökar chansen att de avvägningar som görs och de beslut som 
fattas leder till en mer genomtänkt planering. Bra underlag ökar chansen att rätt 
bedömningar görs vilket är viktigt om vårt samhälle skall byggas ut på ett sätt som 
främjar en hållbar utveckling med en bebyggelse som tar hänsyn till människans och 
naturens hälsotillstånd. Här kan kommunerna dock bli bättre på att tidigare undersöka 
källor till föroreningar i olika form och att analysera dem mer ingående. Länsstyrelsen 
svarade också att behovsbedömningarna genomfördes tillfredsställande. Resonemanget 
ovan stärker bilden av att kommunerna gör välgrundade och relevanta 
ställningstaganden när de gör sina olika avvägningar. Samtidigt kan kommunerna bli 
bättre på att redan tidigare undersöka olika typer av föroreningar och att göra 
noggrannare konsekvensanalyser och riskbedömningar. Även här kan en aktuell och väl 
genomarbetad översiktsplan underlätta den fortsatta detaljplaneringen. Om den är 
tydlig och har en tillräckligt väl beskriven och motiverad miljökonsekvensbeskrivning 
över de områden som avses byggas ut inom en snar framtid kanske en del arbete kan 
undvikas genom att det redan är utfört och fortfarande aktuellt? 

Under åren som gått har kraven på att samhällsplaneringen skall ske långsiktigt hållbart 
och miljöhänsyn i stort. Nya krav tillkommer och kravet på utredningar innebär att tid 
tas i anspråk som helt enkelt inte går att korta ned om utredningarna skall kunna 
genomföras. Krav på redovisning av dokument från ett större antal utredningar som 
skall göras har ökat. Numera finns fler faktorer att ta hänsyn till både vid avvägningar 
och med hänsyn till lokalisering. Fler avvägningar och ökad hänsyn medför både större 
krav på att till exempel olika miljörelaterade frågor måste utredas och analyseras likväl 
som att mer komplicerade ställningstaganden måste göras. Ökade krav innebär både 
kostnader och att tid tas i anspråk. Samtidigt ställer det högre krav på den enskilde 
tjänstemannen vad gäller kompetens och fortbildning. För organisationen innebär det 
att allt fler frågor måste samordnas vilket också kan innebära att flera aktörer skall 
involveras. Det ställer i sin tur krav på en tydlig styrning och att det finns rutiner som 
fungerar väl för att genomföra de olika projekten. Positivt med att kraven höjs är att 
kunna garantera att det som byggs upp håller en tillräcklig kvalitet och att planeringen 
görs genom att så långt det är möjligt förutse vilka konsekvenser det får. Ur ett 
samhällsperspektiv är det viktigt att verka för en långsiktig planering där både människa 
och miljö visas hänsyn. Lika viktigt är tankesättet att bygga utan att ta slut på våra 
resurser eller på ett sätt som förstör vår miljö. Utredningarna är ett krav som lagts till 
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för att kraven på en långsiktigt hållbar utveckling skall uppnås och kan således inte tas 
bort.   

De ökade kraven och kvaliteten i samhällsplaneringen kan sedan ställas mot att 
planprocessen skall gå allt snabbare. Här handlar det istället om att effektivisera och att 
spara in tid och pengar. I olika utredningar tas upp att byggherrar tycker att 
planprocessen tar tid och kostar pengar. Andra tar upp att de långa processerna leder 
till att byggherrar inte vågar investera i byggprojekt vilket leder till minskad konkurrens 
som i sin tur driver upp priserna. Det uppstår här en konflikt mellan de krav som ställs 
på handläggningen av ett detaljplaneförslag och kravet att korta ned tiden på 
planprocessen. Några respondenter tar upp just det här i de fördjupade frågorna som 
skickades ut till några kommuner. Det var också den anledning som i stor utsträckning 
angavs vara orsaken till tidsåtgång i planprocessen i den enkät som kommunerna 
besvarade. I vissa fall fördröjde utredningarna till och med planprocessen. De 
utredningskrav som finns är således en av de faktorer som kan vara ett hinder som finns 
i vägen för en snabbare planprocess. 

Utställning som byttes till granskning har inte haft någon betydelse alls. Möjligtvis kan 
bytet från utställning till granskning ha inneburit att medborgarna bättre förstår vad 
som avses då det bättre speglar vad som egentligen görs i denna del av planprocessen 
som en av respondenterna tog upp. Tycker dock det är lite konstigt att lagstiftaren 
uttryckte att ändringen gjordes i syfte att förenkla förfarandet med ett planförslag. Om 
syftet bara var att förtydliga hade det varit bättre att uttrycka det så. Ett sådant 
uttalanden kan ge en skev bild av verkligheten då det uppges vara en förbättring som 
reellt sett inte betyder någon förändring alls. Risk finns att falska förväntningar byggs 
upp om snabba processer vilket förvisso är en liten detalj men ändå.  

8.2 Ett enkelt förfarande blir standardförfarande 
För de förfaranden som tillämpas fram till det senaste årsskiftet var det ovanligt att fel 
förfarande valdes när en planprocess påbörjas. Anledningen till att det är ovanligt har 
inte undersökts då det verkar vara sällan en kommun växlar från ett enkelt till ett 
normalt i vart fall. Det skulle kunna vara så att kommunerna har så pass bra koll att det 
inte är svårt att från början avgöra vilket förfarande som kommer krävas. Annars är 
alternativen att ställningstagandet inte görs förrän vid samrådet eller att det är en ovanlig 
situation alternativt att ett normalförfarande tillämpas från början och att förfarandet 
sedan går över på ett enkelt när det väl konstaterats att det är möjligt. Oavsett vilket 
skall kommunerna numera redovisa vid samrådet vilket förfarande planförslaget 
kommer att handläggas med. Om det handlar om att kommunerna gör rätt 
ställningstagande när de bedömer vilket förfarande som är tillämpligt kan en parallell 
dras till de resultat som enkäten med länsstyrelsen inbringade som visade på att 
kommunerna i stort gör välgrundade ställningstaganden. Genom att vara ute i god tid 
har kommunerna redan tidigt en god bild över vilka förutsättningar planprocessen har 
och vilka intressen som finns. På så sätt finns också förutsättningarna för att kunna göra 
tillräckliga bedömningar och för att fatta välgrundade beslut. Min uppfattning är att 
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bilden av att kommunerna är försigkomna i sin planering i så fall stärks. För klassen 
erfarna handläggare och klassen för kommuner med flest planer per år var siffran något 
lägre vilket kan tyda på att större erfarenhet och frekvens gör det än mer troligt att rätt 
förfarande väljs från början. En annan anledning skulle kunna vara att de med lite längre 
erfarenhet är säkrare på sin sak än dem med mindre rutin är och härigenom vågar 
tillämpa ett enkelt förfarande även i de lite osäkra fallen. Det sammantagna resultatet 
vittnar om att kommunerna är bra på att tolka lagstiftningen och att väga därefter. Att 
så få detaljplaner av dem som överprövas eller överklagas upphävs kan också ses som 
ett bra betyg.  

Intressant är att de två vanligaste anledningarna till att normalförfarandet tillämpades 
när förslaget inte innebar en betydande miljöpåverkan var de allmänna intressena eller 
om planförslaget bedömdes vara av stor vikt eller har principiell betydelse. Just de här 
begreppen är de begrepp som nu har ändrats för att det ska bli lättare att välja en 
förkortad process. Eftersom de begrepp som nu ändrats är dem som i störst 
utsträckning orsakat att normalförfarandet måste tillämpas bör det medför att det rent 
faktiskt blir fler detaljplaner som handläggs med standardförfarandet. När det gäller 
”allmänt intresse” finns viss möjlighet att förutse sådant när en god lokalkännedom 
finns eller om översiktsplanen tydligt har visat i vilka områden det planeras för och 
också vad det planeras för. Ofta kommer motstånd fram under dialoger vid 
översiktsplaneringen som kan ge hintar om vilka områden som kan bli knepigare att 
detaljplanelägga senare. Finns en god lokalkännedom och dialog med kommunens 
invånare bidrar det till ytterligare en möjlighet att känna till vad invånarna uppskattar 
och inte. Sammantaget kan sägas att ju mer kommunen vet om sin egen kommun och 
dess invånare desto bättre känner den till vart problemen kommer att uppstå. När det 
gäller ”stor betydelse” bör det vara lättare att förutse eftersom det här rör sig mycket 
om genomförandefrågor och organisatoriska frågor som kommunen själva styr över 
hur informerade de håller sig om hur området ser ut och om vad som skall genomföras 
utifrån den detaljplan som upprättas. Är kommunen väl informerad och har en god 
lokalkännedom kan det bidra ytterligare till att veta vilket förfarande som bör tillämpas 
och att i ett tidigt skede känna till vilka krav som kommer ställas på planprocessen.  

Att tolka eller bedöma gränsdragningen för de villkor och begrepp som tidigare gällde 
för att kunna tillämpa ett enkelt förfarande verkar kommunerna inte haft särskilt svårt 
för att varken tolka lagstiftningen eller att göra gränsdragningen. Det var en väldigt liten 
andel som uppgav att det varit svårt men en liten förbättring med de nya begreppen kan 
det innebära för dem som tidigare tyckte att det var svårt att tolka. En del uppgav ändå 
att de nya begreppen är lättare att tolka. En möjlig orsak kan vara att förenklingen består 
i att möjligheten breddas för att tillämpa ett standardförfarande. Det kan göra att många 
tidigare gränsfall som varit svåra att bedöma nu blir mer självklara fall som kan 
handläggas med standardförfarandet. Att många svarade att det är lätt kan också bero 
på att det finns bra vägledande rättspraxis att följa eller att söka vägledning i. Samtidigt 
är det positivt med förtydligandet i förarbetet vilket kanske bidrar till att 
standardförfarandet faktiskt tillämpas oftare. Att både regering och 

 77 



Plan- och bygglagen – En planprocess i förändring? 

Plangenomförandeutredningen uttrycker i förarbetet att ett enkelt bör tillämpas oftare 
kan ge ytterligare effekt. Däremot finns en tveksamhet för begreppet ”är av stor 
betydelse”. I förarbetet tas upp situationer men de är i stort en upprepning av de 
förklaringar som finns till begreppet ”inte av stor vikt eller har principiell betydelse” 
med tillägg på ytterligare krav som skall vara uppfyllda kring hänsyn till risker vid 
lokalisering. Det verkar här vara omvänt och att fler krav införts som i så fall kan 
resultera i att ett utökat förfarande skall tillämpas i fler fall än normalförfarandet.  

Ytterligare något som kan förvirra åtminstone i början är ändringar av negationer som 
en respondent tog upp. Det har hänt några gånger vid de olika ändringar som gjorts 
genom åren men är samtidigt svårt att undvika när innebörden i lagtext skall ändras. En 
nackdel med ändringar i lagstiftningen är samtidigt att vägledande exempel i form av 
rättspraxis nu försvinner vilket kan bidra till osäkerhet som förlänger övergången till att 
börja tillämpa standardförfarandet i större utsträckning. Det skulle under en tid kunna 
innebära att antalet överklaganden och upphävda detaljplaner ökar för att begreppen 
tolkas fel. Ett annat tänkbart scenario är att det tar tid innan kommunerna börjar 
tillämpa förfarandena på rätt sätt i väntan på nya praxis att hämta vägledning från vilket 
fördröjer effekten av lagändringen. Det går helt enkelt inte att förutse utan här får 
kommunernas tillämpning och utvecklingen av rättspraxis helt enkelt inväntas. I det 
stora hela verkar ändå kommunerna positiva till att det skall vara möjligt att i större 
utsträckning tillämpa standardförfarandet än vad som var möjligt med ett enkelt 
förfarande. Även om de svar som lämnats ännu inte praktiserats i realiteten i någon 
större utsträckning är ändå en öppen och positiv inställning en förutsättning och en bra 
start för att en förändring verkligen genomförs. Samtidigt ges nu ett tydligare stöd för 
standardförfarandet genom de uttalanden som gjorts i förarbetet. Genom att det nu 
uttryckligen sägs att standardförfarandet skall kunna tillämpas oftare leder det kanske 
också till att länsstyrelserna och Boverket inte längre arbetar för ett minskat tillämpande 
av standardförfarandet vilket verkar varit fallet för ett enkelt förfarande. Boverkets 
uppföljningar och Plangenomförandets uttalanden har inte varit helt entydiga i denna 
fråga.   

Avslutningsvis gjordes en selektering på handläggare med längst erfarenhet och 
kommuner som antar flest antal planer. Sett till att något fler av de erfarna och 
kommunerna med flest detaljplaner per år i något större utsträckning svarade att det är 
lättare med de nya begreppen är det tänkbart att dessa har lättare för övergångar mellan 
gammal och ny lagstiftning då dessa har större erfarenhet. Det intressanta är att 
kommunerna med flest planer är dem som i störst utsträckning angivit att det är svårt 
att tolka lagstiftningen eller att bedöma om planförslaget är av stor vikt eller av 
betydande intresse för allmänheten. Många detaljplaner som upprättas bör ge en större 
erfarenhet av att tillämpa lagstiftningen och mer vana av att göra olika bedömningar. 
En tänkbar orsak kan vara att det här rör sig om de större kommunerna som i större 
utsträckning möts av mer komplexa planärenden. Här kan det kanske vara svårare i sig 
att göra bedömningar vilket kanske också gör det svårare att veta hur lagstiftningen skall 
tolkas vid så stor variation i olika situationer med fler komplicerade frågor att lösa.  
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Större delen av de som besvarade enkäten och de fördjupade frågorna svarade att ett 
enkelt förfarande går snabbare. Med de nya begreppen öppnar det upp för att betydligt 
fler förslag bör kunna förfaras med en förkortad planprocess sett till hur stor andel som 
uppgivit just dessa alternativ. Sammantaget ges intrycket av att de flesta har koll på vad 
ändringen innebär när det gäller bedömning om vilket förfarande som planförslaget 
skall handläggas med. Många har också tagit in i vilka avseenden som begreppen ”stor 
betydelse” och ”betydande allmänt intresse” har utökats i förhållande till tidigare. Sett 
till de svar som de fördjupade frågorna resulterat i är resultatet relativt likvärdigt det 
resultat enkäten gav. Det borde kunna leda till att standardförfarandet i fortsättningen 
tillämpas i större utsträckning än tidigare. Samtidigt märks av en liten försiktighet med 
att börja tillämpa standardförfarandet oftare. I nuläget finns inga praxis att luta sig på 
och reglerna är relativt nya varför det kanske inte är så konstigt att några av 
kommunerna avvaktar utvecklingen. Hur snabbt och i vilken utsträckning 
standardförfarandet kommer tillämpas kan till viss del bero av hur bekväm kommunen 
är med de olika förfarandena sedan tidigare. Om dagens standardförfarande som blir 
tillämpligt i fler fall tillämpas som det är tänkt leder det till att ett större antal detaljplaner 
kommer stå byggklara på kortare tid. Ett av målen med de ändringar som gjorts i 
lagstiftningen kan kanske äntligen uppfyllas? Då ändringarna precis börjat gälla och 
många kommuner ännu genomför detaljplaner enligt den tidigare lagstiftningen återstår 
det att se. Omvänt går det fundera över om det verkligen blir någon förändring då det 
allmänna intresset alltid kvarstår och frågan är om dessa är tillräckligt små för att 
rymmas inom den nya gränsen? Det är samtidigt intressant att så många som nästan en 
tredjedel uppger att förslaget inte är förenligt med översiktsplanen. Några respondenter 
tog upp fördel med just översiktsplanen i samband med standardförfarandets fördelar. 
Det visar på vikten av en aktuell översiktsplan när det är dags för detaljplaneläggning 
eftersom det är en förutsättning för att kunna tillämpa standardförfarandet.   

Generella slutsatser om hur lång tid olika planförslag tar är inte möjligt att göra fullt ut 
vilket kan bero på att varje planförslag är unikt i sig. De tidsåtgångar som tagits upp för 
normalförfarandet och ett enkelt förfarande låter ändå realistiskt och är i så fall 
någorlunda likvärdigt med resultat av denna studie. Det står inte helt klart om det 
innebär någon större tidsvinst med ett enkelt förfarande eftersom många uppger i 
enkäten att det är en snabbare process men många uppger samtidigt i de fria 
kommentarerna och i de fördjupade frågorna att tidsvinsten endast är från några veckor 
upp till några månader. Här kan tilläggas att några kommuner uppgav att 
normalförfarandet ibland valdes för ”säkerhets” skull. Å ena sidan kan det resultera i en 
längre planprocess i onödan men å andra sidan kan det spara tid för att detaljplanen 
tack vare den säkra vägen inte överklagas på grund av formella brister. Kommunerna 
kan i visst avseende sägas göra avvägningen för att så gott som möjligt undvika onödig 
tidsåtgång. Antagandeprocessen är ett av de beslutsmomenten som framkommit 
innebära störst tidsvinst om detaljplanen istället kan antas av en nämnd. Eftersom 
förslaget att kommunfullmäktige ska kunna delegera till nämnd i större utsträckning 
inte gick igenom är det än viktigare att standardförfarandet tillämpas i större 
utsträckning om någon tidsvinst skall uppnås. Sett till detta verkar standardförfarandet 
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i sig inte innebära någon väsentligt kortare planprocess. I de examensarbeten och 
forskningsstudier som gjorts talas det om skillnader mellan tio och arton månader. Det 
är dock svårt att avgöra vad den egentliga tidsvinsten i att tillämpa standardförfarandet 
(tidigare enkelt) i förhållande till ett utökat (tidigare normalt) då det även för de 
planförslag som handläggs med standardförfarandet varierar i komplexitet. Kanske går 
det inte se till att planprocessen blir snabbare eller enklare utan mer till att det blir en 
funktionell process anpassad till de förutsättningar som finns. 

8.3 Samordnat förfarande 
Som det verkar är reglerna kring ett samordnat förfarande för restriktiva för att kunna 
tillämpas. Det krävs kanske i det här fallet en ordentlig översyn av den lagstiftning som 
kan bli aktuell för tillståndsfrågor inom planprocessen. Vissa tillstånd är kanske 
vanligare förekommande än andra inom detaljplaneområden. Här kunde det kanske gå 
att ändra den speciallagstiftning som gäller för att kommunerna ska kunna sköta denna 
tillståndsprövningar om de sammanfaller med en detaljplaneprocess. Frågan har inte 
studerats närmare utan överlåts på dem som har insyn i hur lagstiftningen kan förbättras 
för det samordnade förfarandet. En samordning av dessa på lämpligt sätt alternativt att 
sänka kraven på överensstämmelse mellan respektive processer verkar i alla fall vara det 
som krävs för att det ska bli möjligt för kommunerna att dra nytta av den förenkling 
det skall innebära med ett samordnat förfarande i större utsträckning. Reglerna i sig 
verkar till övervägande del inte vara svåra att tolka för de kommuner som svarat i alla 
fall. En reflektion är att det är mycket förvirrande att Boverket använder enkelt 
förfarande när de skriver om samordnat förfarande.  

8.4 Externa aktörer och intern organisation 
I resultatet framgår det att både externa aktörer och den interna organisationen kan 
innebära fördröjningar. För de externa aktörerna tas länsstyrelsen, byggherrarna och 
konsulter upp där orsaken i första hand är väntan på yttranden, att utredningar skall 
utföras och underlag upprättas. När det gäller länsstyrelsen tar en del upp att problemet 
beror på att länsstyrelsen måste samordna med andra statliga myndigheter vilket kan 
bidra till ytterligare väntetider. På byggherrens sida tas upp att väntan på utredningar 
och underlag kan bero på att byggherren inte har tillräcklig insyn i hur planprocessen 
fungerar eller att det finns en motvilja att bekosta utredningarna. För konsulterna kan 
det till exempel vara att konsulterna har för många uppdrag att hantera samtidigt. 
Problemet känns igen från olika utredningar och studier som gjorts och denna bild gavs 
i viss mån också i synpunkterna om utredningskraven som ökat. Orsakerna till 
fördröjningar är inget som behandlas ingående i studien och de svar som lämnats ger 
inte heller en tillräcklig information men några synpunkter kan tas upp. Det går i alla 
fall att konstatera att ju fler faktorer att ta hänsyn till och ju fler parter som är inblandade 
desto svårare är det att undvika tidsåtgång och att väntetider uppstår. Samtidigt beror 
effektiviteten i projektet som skall genomföras på hur väl de parter som ingår lyckas 
med att samarbeta och att sträva efter samma mål. Utifrån de synpunkter som lämnats 
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fungerar det oftast bra men ibland inte. Det här problemet tror jag dock är svårt att 
undvika då varje part i grund och botten har sin egen målbild. Enda sättet är att kunna 
kompromissa från båda håll. Kanske att de nya reglerna om exploateringsavtal kan bidra 
något till att det tydligare framgår nu vilka kostnader som kan åläggas byggherren. 
Samtidigt blir det också tydligare att kommunerna faktiskt har rätt att ta ut vissa 
kostnader. 

En annan förutsättning för att en fungerande process är att de som är inblandade vet 
hur processen fungerar och vad som förväntas av respektive part. Någon kommun tar 
upp att byggherren ibland inte har tillräcklig kunskap och resulterar i att kommunerna 
måste lägga tid på att informera byggherren. Här finns idag bättre möjligheter genom 
internet som både kommuner och statliga myndigheter kan dra nytta av. Kommunerna 
kan redan på startsidan ange en länk till information riktad till byggherrar med all 
information om planprocessen och de krav som kan komma att ställas samlat på ett 
ställe. Kommunerna kan sedan hänvisa både oerfarna som erfarna byggherrar dit som 
på så sätt kan informera sig själva. Många kommuner ser nog redan nyttan i det verktyg 
som internet erbjuder men långt ifrån alla. Även om det är en liten del i det hela så kan 
det kanske bidra till något. Uppfattningen när det gäller länsstyrelsen är att samarbetet 
fungerar bra och någon kommun tog upp att även om väntetider uppstår så har den 
minskat på senare år. Samtidigt får ibland länsstyrelsen vänta på andra statliga verk och 
här behöver i så fall samordningen mellan olika myndigheter ses över. Utredningar 
pågår kring de regionala frågorna och kanske det så småningom får en bra lösning. När 
det gäller konsulter som kommunen själva anlitar handlar det om att kommunen inte 
har tillräckligt med personal för att kunna genomföra allt själva. Det kan bero på att inte 
rätt kompetens finns att få tag på eller att resurser saknas men det framgår inte av 
resultatet vilket.  

För den interna organisationen är den vanligaste anledningen att tidsåtgången beror på 
nämndbehandling där det kan handla om att andra nämnder skall ta del av och lämna 
synpunkter på olika delar som ingår i planförslaget. Även här är de utredningskrav som 
finns en del i det hela. Ytterligare faktorer som påverkar är hanteringen av 
medborgardialogen eftersom den skall genomföras och som kräver viss administration 
när den väl är genomförd. En annan anledning är att vissa delar kräver ett beslut från 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som kanske inte sammanträder lika ofta. 
Det står i alla fall klart att för de kommuner som väntetider uppstår så är beredningar 
och sammanträdestider som inte är synkroniserade en bidragande orsak liksom den 
politiska processen med de beslut som skall fattas. De tider som nämns är allt från några 
veckor till några månader. Eftersom kommunerna har sitt självstyre och får bestämma 
den egna organisationen ligger det på kommunerna själva att se över sin organisation 
för att försöka undvika onödig tidsåtgång som orsakas av en ineffektivitet i 
verksamheten. Hela bilden av hur organisationen ges inte men utifrån att ärenden ibland 
kan bli liggande på grund av att beredning inte stämmer med sammanträdestider 
framstår det som viktigt att se över just denna del för att kunna synkronisera 
ärendehandläggningen med de stopptider som finns. Samtidigt kan kommunerna inte 
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påverka alla faktorer som orsakar tidsåtgång i planprocessen till följd av att högre krav 
ställs på vad de skall beakta och utföra. Fördröjningar i den kommunala verksamheten 
är ingen nyhet men en del av kommunerna vittnar om att effektiviseringar har skett för 
en mer funktionell verksamhet. Det finns nog mycket finns kvar att göra men det verkar 
vara fallet för de statliga myndigheterna och byggherrarna också. Det räcker således inte 
med att kommunerna ser över sin organisation om inte staten och byggherrarna gör det 
samma. 

8.5 Sammanfattning och slutsats 
Ovan har en diskussion förts över de olika ändringar som gjorts och över de synpunkter 
som länsstyrelserna och kommunerna har på planprocessen. Frågan är då hur 
planprocessen förändrats genom de ändringar som gjorts sedan ÄPBL? Till en början 
kan nämnas den strukturella förändring som gjordes när PBL infördes där grundsatsen 
var att lagstiftningen skall vara tydlig och överskådlig utan onödiga upprepningar. 
Kapitelindelningen ändrades, nya underrubriker infördes och ett antal definitioner togs 
in i det inledande kapitlet för att underlätta tillämpningen. Uppbyggnaden är att de två 
inledande kapitlen skulle ange ramarna och utgångspunkterna för att sedan ta upp de 
olika planformerna i en logisk ordning. Även om strukturen i lagtexten inte bidrar till 
en stor förändring av planprocessen i sig så är det ändå en förutsättning för att 
tillämpningen av lagen skall underlättas och att det tydligt framgår på ett logiskt sätt vad 
som skall göras och i vilken ordning. På så sätt bidrar ändå struktureringen av lagtexten 
till att förenkla handläggningen som görs i planprocessen och att bättre garantera att 
den genomförs på rätt sätt. 

När det gäller de olika förfarandena har ett samordnat förfarande tillkommit liksom en 
förenklad variant av standardförfarandet som benämns ett begränsat förfarande. Ett 
begränsat förfarande kan tillämpas för att upphäva en detaljplan efter att 
genomförandetiden har gått ut. Ändringen öppnar för ett kortare förfarande när 
behovet finns av att upphäva till exempel detaljplaner som inte byggts ut enligt planen 
och där förhållandena har förändrats så pass mycket att nya bedömningar behöver göras 
innan bebyggelse kan tillåtas. För det samordnade förfarandet är tanken att 
dubbelprövning skall undvikas men här verkar det inte bidra till någon reell förändring 
av planprocessen. Ett enkelt förfarande var tidigare undantaget men har nu blivit 
standardförfarandet för att en något förenklad process oftare skall kunna tillämpas. 
Ändringen medför också att villkor och begrepp till formulering har ändrats. Om 
standardförfarandet kommer tillämpas i större utsträckning är det tänkbart att det kan 
korta ned tidsåtgången för planprocessen något. Förfarandet med att förlänga 
genomförandetiden kortas ned genom att samrådskretsen begränsas men omvänt 
utökas samrådskretsen något för standardförfarandet som numera är den samma som 
för ett utökat förfarande. Att samrådskretsen ändrats för standardförfarandet är för att 
göra det möjligt att växla mellan förfarandena utan att behöva ta om samrådet på grund 
av att ”fel” samrådskrets var med vid första samrådet.  
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Programkravet togs bort och ett planbesked infördes vilket ökar flexibiliteten samtidigt 
som byggherren får en ny rättighet och bättre förutsägbarhet. Utställning har ändrats 
till granskning men själva förfarandet har inte förändrats något utav ändringen. 
Kungörelse har tidigarelagts och behöver inte längre göras överhuvudtaget när 
standardförfarandet tillämpas. Den görs istället efter samrådet om det visar sig att 
förfarandet byts till ett utökat förfarande. Genom en tidigare kungörelse är tanken att 
medborgarna skall komma in tidigare i planprocessen och att minska administrationen. 
Här ökas möjligheten för medborgaren att vara med och påverka och kommunerna kan 
tidigare få reda på omständigheter som kan behöva beaktas. Det är främst vid 
standardförfarandet som det blir en skillnad eftersom kungörelsen helt uteblir. Vid 
samrådet skall numera lantmäteriet bevaka vissa frågor och även yttra sig på samma sätt 
som länsstyrelsen gör. Den statliga kontrollen ökar något genom ändringen. Vid 
samrådet måste kommunerna redogöra för vilket förfarande som kommer att tillämpas 
vilket innebär att kommunerna nu bör ha bestämt vilket redan innan samrådet. Om 
kommunerna avser att ingå ett exploateringsavtal skall de ange det vid samrådet. Dessa 
förändringar leder till att tidigare och tydligare information om kommunernas avsikter 
framkommer. Numera finns exploateringsavtalen reglerade. Det ger både kommunerna 
ett stöd i att faktiskt veta vad de kan ålägga byggherren för kostnader och byggherrarna 
en bättre förutsättning att förutse vilka kostnader som projektet resulterar i. Det kan 
också bidra till några färre saker att vara oense om. För att underlätta för 
detaljplaneläggning av förorenade områden infördes även en möjlighet att villkora 
bygglov där byggherren förpliktigas att avhjälpa en förorening innan bygglov erhölls. 
Samtidigt fick byggherren en bättre garant för att byggprojektet skulle godkännas i 
efterföljande bygglovsprövning.  

De ytterligare ändringar som gjorts har mycket handlat om att ge kommunerna ökade 
möjlighet att bevara värdefulla miljöer av olika slag vilket också medför utredningar och 
inventeringar för att kunna göra olika bedömningar och ställningstaganden. Samtidigt 
har nya krav tillkommit på miljöbedömningar och avvägningar för att olika risker skall 
beaktas vid lokalisering av bebyggelsen. Här ställs också krav på utredningar och 
analyser som skall genomföras inom ramen för planprocessen. För att genomföra de 
utredningar som krävs tas tid i anspråk. Utöver de ändringar som gjorts för 
planprocessen har en del ändringar gjorts i fråga om översiktsplanen. Dessa har tagits 
med eftersom de har betydelse i vissa avseenden. När översiktsplanen infördes genom 
ÄPBL var avsikten att den översiktliga planeringen skulle få stöd i lagen för att garantera 
medborgarens rätt till insyn och inflytande samtidigt som den skulle ange riktlinjerna 
för kommunernas samhällsutveckling. Under åren har det konstaterats att den inte fått 
den verkan som var tänkt och ändringar har gjorts för att stärka dess roll. Än så länge 
har det inte fått fullt resultat då många kommuner fortfarande har inaktuella 
översiktsplaner.  

Slutsatsen är att en hel del ändringar trots allt har gjorts. Eftersom de kommit succesivt 
i mindre doser åt gången kan det upplevas som att ingen förändring skett. En del av 
ändringarna kan sägas leda till det bättre för kommunerna medan andra ändringar 
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innebär utökat ansvar och fler arbetsuppgifter. Lagstiftningen har strukturerats upp och 
viss förenkling har skett. Planprocessen har å ena sidan blivit mer flexibel men å andra 
sidan har vissa regler skärpts och kraven ökat. 

Samrådet är en del i planprocessen och frågan är vilka synpunkter länsstyrelsen har på 
kommunernas arbete med planprocessen i den del som behandlas genom samrådet? De 
frågor som har ställts har handlat om när kontakten inleds, hur samarbetet genomförs 
samt om underlag och bedömning. I de flesta fall sker den första kontakten mellan 
kommunerna och länsstyrelserna redan innan samrådet. De länsstyrelser som besvarade 
enkäten har väl inarbetade rutiner för att kunna bistå kommunerna i deras planläggning. 
En del hade veckovisa möjligheter för kommunerna att boka in möten på och andra 
hade ett visst antal gånger per år. De flesta är nöjda med hur arbetet genomförs men 
någon framförde önskemål om att kommunerna i länet skulle höra av sig tidigare. När 
det gäller de underlag som kommunerna skall redovisa vid samrådet var det också 
övervägande positivt. Alla svarade att underlagen oftast var både relevanta och 
uppdaterade. I det stora hela tycker länsstyrelserna att kommunerna sköter sina 
uppgifter väl. Sedan uppstår likväl tillfällen när kommunernas utredningar inte varit 
fullständiga. Det har främst rört sig om riskanalyser av olika slag och till exempel 
bullerutredningar samt undersökning av förorenad mark. Uppfattningen är ändå att det 
inte är några problem och att de brister som finns rättas till innan granskningen. Den 
avslutande frågan var om länsstyrelsen tror att kommunerna är nöjda med länsstyrelsens 
arbete i planprocessen och här svarade alla att de trodde det. Av de rapporter och 
utredningar som lästs har uppfattningen varit att allt inte fungerat smärtfritt 
mellanlänsstyrelsen och kommunerna men den bilden ges inte här i alla fall.  

Slutsatsen är att förutsättningar finns för att kommunerna genom en tidig kontakt kan 
skapa sig en bra bild över vilka utredningar som kan tillkomma och vilka intressen som 
inte beaktats från början. Det i sin tur innebär att de val och beslut som görs har en bra 
grund. Länsstyrelsen har lyckats arbeta in rutiner för att kunna ge råd samtidigt som de 
utför sin kontroll. Samarbetet verkar också fungera bra och i så fall börjar de insatser 
som gjorts kanske att ge resultat. Samtidigt tas upp att en tidigare kontakt kan ske och 
kanske finns det en del kvar att arbeta på. 

Kommunerna är de som ansvarar för planprocessen och nästa fråga är vilka synpunkter 
kommunerna har på planprocessen och de ändringar som gjorts? Alla resultat av 
kommunernas svar har redan redovisats och här görs en sammanfattning av de 
synpunkter som kommit fram. Genom enkäten framkom att det vekar vara sällan som 
förfarandet behöver bytas från ett enkelt förfarande till ett normalförfarande eller som 
det samordnade förfarandet är tillämpligt. När det gäller tolkning och gränsdragning för 
de villkor och begrepp som avgör vilket förfarande som är tillämpligt verkar det inte 
varit några svårigheter. Trots det så svarade ändå en del att de nya begreppen är lättare 
att tolka. De orsaker som vanligen innebar att ett normalförfarande skulle tillämpas var 
just de två begrepp som nu ändrats. De väntetider som kan uppstå i planprocessen kan 
bero på exploatören, konsulter, statliga myndigheter eller kommunerna själva. Den 
vanligaste orsaken till väntetider är i stora drag utredningar, remiss- och 
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yttrandehanteringen samt beslutsprocessen. De flesta uppgav bara vem och vad som 
orsakade fördröjningar och här är det svårt att veta om de tycker det hör till det vanliga 
eller om de tycker det kunde skötas bättre. En del uttryckte däremot ett direkt missnöje 
med de fördröjningar som orsakas av byggherren eller med den attityd som en del 
byggherrar har. Den vanligaste orsaken att kommunerna uttryckte missnöje med 
byggherren var vinstintresset, att byggherren inte visade hänsyn till de allmänna 
intressena eller deras oförmåga att kompromissa. Länsstyrelsen verkar de flesta ha en 
förståelse för och några uppgav att länsstyrelsen blivit bättre de senaste åren. För 
konsulterna uppgavs i störst utsträckning att förseningarna berodde på att konsulterna 
hade fullt upp och svårt att hinna med. Bland dem som besvarade de fördjupade 
frågorna verkade inställningen överlag vara positiv till byggherrarna och här var det bara 
någon som tog upp att byggherrarna ibland var dåligt insatta i lagstiftningen och att de 
kunde märka skillnad på en erfaren eller oerfaren byggherre. För den interna 
organisationen har det också varit blandat. Många uppger att väntetider från någon 
vecka upp till någon månad förekommer medan andra visar på en effektiviserad 
organisation. Främst handlar det vid fördröjningar om att olika enheter inom 
kommunen inte är synkade vid ärendehanteringen. Bland dem som besvarade de 
fördjupade frågorna verkade alla ha inarbetade rutiner där mycket av remisshanteringen 
har kunnat undvaras. När det gäller granskningstiden så verkar det överlag som att tre 
veckor hör till ovanligheten. Fyra till sex veckor verkar vara det vanliga om inget 
extraordinärt inträffar. För organisations- och tidsaspekten är uppfattningen att någon 
månad kan sparas in på att byggnadsnämnden kan anta detaljplaner istället för 
kommunfullmäktige.  

Medborgardeltagande togs upp i enkäten och den har här ett starkt stöd. 
Medborgardeltagandet bidrar främst till kunskaper om detaljplaneområdet, att öka 
förståelsen hos medborgare för de prioriteringar som görs inom planprocessen och att 
det ger ett bättre beslutsunderlag. De intentioner som finns upptagna i ÄPBL för syftet 
med medborgardeltagande uppfylls. Samtidigt som medborgardialogen är en viktig del 
så uppges den också vara en tidskrävande process. I enkäten och i de fördjupade 
frågorna ställdes inga direkta frågor om underlag men det har varit en återkommande 
fråga som tagits upp. Här är det många som påpekar att utredningarna bara blir fler och 
fler och att det är en tidskrävande process samtidigt som kraven på att planprocessen 
skall gå snabbare ställs. I enkäten har inga frågor ställts om kommunerna tycker att 
någon förändring skett utan dessa frågor ställdes i de fördjupade frågorna. Utifrån 
svaren är uppfattningen bland de tillfrågade i stort att planprocessen inte förändrats 
genom de ändringar som gjorts men vissa förändringar tas ändå upp. Också här är det 
många som ser den största förändringen i de ökade kraven på fler utredningar. Några 
ser positivt på att programkravet har tagits bort. Kungörelse och granskning har inte 
inneburit någon större vinst för planprocessen men ses ändå ur medborgarens 
perspektiv som positivt. Planbeskedet som infördes har för några inneburit en 
förbättring i organisationen medan de flesta upplever det som samma som det var 
innan. Det som skulle kunna göra att planprocessen blir snabbare är om 
standardförfarandet kan tillämpas oftare men annars är det lite mer tveksamt hur 
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mycket övriga förändringar påverkar planprocessen. Generellt tas både positiva och 
negativa effekter upp samtidigt som upplevelsen är att det inte varit så stora 
förändringar. 

Min slutsats är att kommunerna säkert upplever att det inte inneburit så mycket 
förändring eftersom själva tidsåtgången i planprocessen kanske inte förändrats så 
mycket. Med tanke på att de förändringar som gjorts inte varit så stora på en och samma 
gång i förhållande till att det är närmare 30 år sedan ÄPBL infördes går det inte heller 
att tala om några drastiska förändringar inom kort tid. Det är inte konstigt att 
förändringarna då känns obefintliga även om alla kommunerna i slutändan berättat om 
flera av de förändringar som faktiskt gjorts.  

Vid årsskiftet gjordes ändringar kring de förfarande som ett detaljplaneförslag kan 
handläggas med. Nästa fråga är hur förutsättningarna ser ut för att standardförfarandet 
skall kunna tillämpas i större utsträckning och om det innebär en snabbare planprocess? 
De förutsättningar som finns för att standardförfarandet skall kunna tillämpas i större 
utsträckning är om inte begreppen ”betydande allmänt intresse” och ”av stor betydelse” 
är uppfyllda för då måste ett utökat förfarande tillämpas. Att planen är av ”betydande 
allmänt intresse” avser tillfällen när förslaget angår en större krets av människor som 
inte kommer att underrättas om förslaget. Hänsyn skall tas till hur stort intresset är från 
allmänheten att kunna fortsätta använda området i fråga för till exempel friluftsliv eller 
rekreation. Viktigt att förtydliga är att det inte innebär ett betydande allmänt intresse 
bara för att planförslaget omfattar en allmän plats. Även för allmän plats kan det reella 
intresset för allmänheten att ha tillgång till området vara av ringa betydelse. Det är så 
att säga själva tillgången till och inte den användning marken har i sig som skall bedömas 
i fråga om allmänt intresse. Anledningen till att det förtydligades var att visa att 
planförslag som berör allmän plats i sig inte skall bedömas som ett allmänt intresse. 
Ärenden där strandskydd sätts i fråga får också anses vara ett betydande allmänt intresse 
men endast i de fall då tidigare allmänt tillgänglig mark tas i anspråk. Här finns några 
nya situationer upptagna som inte ingår i begreppet ”betydande allmänt intresse” och 
som därför gör att standardförfarandet kommer kunna tillämpas i större utsträckning. 

Med det nya begreppet ”är av stor betydelse” avses planer över större områden eller 
om många motstridiga intressen finns, särskilt känsliga miljöer om dessa är av särskilt 
principiellt intresse, om planen innebär större ekonomiska kostnader eller större 
åtaganden för kommunen samt om planen innebär risker för människors hälsa och 
säkerhet. Vid bedömning om förslaget är av stor betydelse skall det i första hand beaktas 
om planen är av stor betydelse för boende inom och i nära anslutning till planförslaget. 
Endast en enskild sakägare avses inte här men däremot om planen är av ingripande 
karaktär för flera enskilda. Det kan här handla om att gatukostnader eller att vatten och 
avlopp skall ordnas i ett sammanhang eller om planförslaget innebär tvångsvisa åtgärder 
och skall då vanligtvis anses som stor betydelse. För det nya begreppet anges samma 
kriterier som gällde tidigare när ett enkelt inte kunde tillämpas. Dessutom ska ett utökat 
tillämpas när hänsyn till risker för människor hälsa och säkerhet är uppfyllt. Särskilt 
principiellt intresse har också lagts till som även det innebär ett utökat förfarande. Här 
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förefaller situationer som kan leda till ett utökat förfarande istället ha ökat och därmed 
möjligheten att kunna tillämpa standardförfarandet minskar. Att begreppen ändras 
medför att tidigare rättspraxis inte kommer att gälla. För att undvika ett utökat 
förfarande krävs att detaljplanen inte strider mot översiktsplanen. En inaktuell 
översiktsplan eller en översiktsplan som inte är ordentligt genomarbetad skulle kunna 
medföra att de efterföljande detaljplanerna inte stämmer överens med översiktsplanens. 
Det skulle i så fall kunna vara ett hinder för att standardförfarandet inte kommer kunna 
tillämpas i så stor utsträckning som egentligen är möjligt.  

Genom de lagändringar som gjorts har krav på utredningar som måste beaktas och 
genomföras ökat. Konsekvensen är att kommunerna har fått ytterligare uppgifter som 
skall hanteras inom ramen för planprocessen. Dels tar själva undersökningen tid att 
genomföra och dels krävs det här att många olika parter skall samordnas. Samtidigt skall 
underlaget som utredningarna mynnar ut i sammanställas och krav ställs även på att 
resultaten analyseras för att kunna dra slutsats om de konsekvenser som uppstår. Är 
sedan exploatören inte förstående till de krav som ställs utifrån utredningarna kan det 
bidra till längre skeden av förhandling. Det som talar mot att standardförfarandet 
innebär en snabbare process är bland annat utredningskraven som också många tar upp 
som tidskrävande. Oavsett om planprocessen handläggs med standardförfarandet eller 
ett utökat förfarande måste de utredningar som ingår göras och de går inte fortare eller 
blir minder omfattande bara för att standardförfarandet tillämpas.  

Ytterligare något som talar mot att standardförfarandet är en snabbare process är de 
svar som lämnades i enkäten och de fördjupade frågorna. Svaren är något tvetydiga men 
tyder på att det inte är någon större skillnad i vilken tid ett enkelt förfarande tar i 
förhållande till normalförfarandet. Eftersom ingen direkt större förändring i hur 
standardförfarandet handläggs i förhållande till ett enkelt förfarande innebär det i sig 
inte någon snabbare process. De tidsvinster som kommit fram rör sig om några veckor 
till några månader vilket inte är någon större tidsvinst i sammanhanget. Tidsvinsten 
verkar också till största delen bero på vem som antar planen och påverkar därför inte 
själva genomförandet av planprocessen fram till antagande. Vidare finns de 
fördröjningar som orsakas både av interna och externa aktörer. Yttranden som skall 
lämnas på förslaget kan ta tid om flera parter är involverade vilket också gäller om 
många olika utredningar skall göras av olika aktörer eftersom det kräver samordning. 
För kommunen kan det vara svårt att påverka tiden det tar eftersom det inte är de själva 
som håller i detta. Medborgardeltagandet är en annan aspekt som kräver den tid det tar 
och som kan bidra till att det är svårt att korta ned tidsåtgången.   

Min slutsats är att de förutsättningar som finns för att kunna tillämpa 
standardförfarandet i större utsträckning är den ändring i begreppet ”betydande allmänt 
intresse” som i förarbetet tagits upp några exempel för. Här finns angivet några 
situationer att ta vägledning från och ger något att luta sig på när tidigare rättspraxis 
försvinner. Samtidigt är det tveksamt om begreppet ”av stor betydelse” bidrar något till 
en ökad tillämpning av standardförfarandet då det här förefaller vara det samma som 
gäller sedan tidigare tillsammans med att ytterligare faktorer att ta hänsyn till har 
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tillkommit. Störst inverkan på att en ökad tillämpning av standardförfarandet kommer 
att ske är nog i så fall att det tydligt har uttrycks att det är önskvärt och att kommunerna 
verkar ha en öppen och positiv inställning till att det kommer att tillämpas oftare. 
Förutsättningarna kan därför sägas både finnas och inte finnas när det gäller begreppen 
och de uttalanden som gjorts i förarbetet.  

Utöver begreppen är det svårt att avgöra om situationerna i sig innebär några 
förutsättningar för en ökad tillämpning av standardförfarandet. Sett till de kommentarer 
som lämnats verkar komplexiteten öka vid planläggning och då är ändå inte 
standardförfarandet tillämpligt på grund av att det i komplicerade fall brukar finnas 
många motstående intressen. Sedan är frågan hur vanligt det är med inlösen av mark, 
att kommunalt vatten och avlopp anordnas eller att gator byggs ut som sedan bekostas 
genom gatukostnader? Alla dessa exempel resulterar nämligen i att ”av stor betydelse” 
är uppfyllt. En ytterligare slutsats som skulle kunna dras är i så fall att det enda som 
händer nu är att det är möjligt att lite mer bortse från medborgares synpunkter så länge 
de inte blir tillräckligt många för att uppfylla ”betydande allmänt intresse”. En fundering 
dyker upp när det gäller områden med strandskydd som nu i vissa fall enligt förarbetet 
kan handläggas med standardförfarandet. De intresseföreningar som ofta brukar finnas 
i samband med strandnära områden, räknas dem som betydande allmänt intresse? I så 
fall är det snart inte mycket till förutsättningar kvar. En inaktuell översiktsplan skulle 
kunna eda till att planförslaget strider mot planförslaget då översiktsplanen kanske inte 
längre stämmer med den utveckling som sker i kommunen. Frågan om inaktuella 
översiktsplaners inverkan på förutsättningarna för en ökad tillämpning går inte dra 
några slutsatser om utifrån den här studien men är ändå värt att notera. 

När det gäller frågan om standardförfarandet innebär en snabbare planprocess är min 
slutsats följande: sett till de svar som lämnats och de tidigare studier som genomförts 
verkar inte planprocessen med ett enkelt förfarande ha varit mer än några månader 
kortare än om handläggningen skedde med normalförfarandet. Samtidigt vittnar 
resultatet om att planprocessen innehåller omfattande utredningskrav, medborgardialog 
och organisatoriska frågor som är tidskrävande moment. Inget av momenten går att ta 
bort eller bortse ifrån. De olika delarna tar också lika lång tid på sig att genomföra 
oavsett om ett standardförfarande eller ett utökat förfarande tillämpas. Jag har därför 
svårt att se att standardförfarandet rent faktiskt innebär en så mycket snabbare 
planprocess i sig. Som synes handlar det snarare om hur komplexa de olika 
planförslagen är i sig.  

Den avslutande frågan är vilka slutsatser som kan dras om en enklare och effektivare 
planprocess? Till en början måste frågan ställas om vilken kvalitet som skall uppnås i 
vår bebyggda miljö. Jag har svårt att se att det skulle kunna gå snabbare utan avkall på 
kvalitet då det löpande under denna studie anges att kraven på utredningar ökar. Att 
kraven ökar beror på att samhällsplaneringen skall ske långsiktigt hållbart och att 
miljöhänsyn skall tas. Det är ett måste om kvaliteten i utbyggnaden av vårt samhälle 
skall uppnås. Många har i både enkäten som kommunerna besvarade och i de 
fördjupade frågorna tagit upp frågan. Trots att kraven hela tiden ökar förväntas 
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planprocessen gå allt snabbare. Samtidigt är utredningarna en stor bidragande orsak till 
att planprocessen tar tid. På grund av alla olika typer av utredningar som måste ingå 
innebär det att många olika aktörer involveras. Aktörerna skall samordnas vilket ger en 
mer komplicerad situation att hantera. Det är ganska naturligt att fler moment ökar 
tidsåtgången och att det blir mer komplicerat att samordna om många olika aktörer är 
inblandade. Studien vittnar här om att denna organisation, både extern och intern, inte 
alltid fungerar ultimat och att väntetider kan uppstå på grund av frågan om samordning.  
Att komma överens kan också leda till att det tar tid innan processen kommer vidare. 
Det ställer också krav på större kompetens och ett större ansvar likväl som krav på en 
väl fungerande organisation.  

Medborgardeltagande och medborgarinflytande är en annan del i planprocessen som 
tar tid men som är en viktig del. Medborgardeltagandet har ett starkt stöd av 
kommunerna samtidigt som den demokratiska rättigheten finns lagstiftad både i 
regeringsformen och i EU-rätten vilket inte heller går att ta bort. Även om ett 
standardförfarande blir tillämpligt i större utsträckning kommer alltid dessa två att sätta 
gränsen för hur mycket tiden för planprocessen kan kortas ned. De ökade kraven och 
kvaliteten i samhällsplaneringen kan sedan ställas mot att planprocessen skall gå allt 
snabbare. Här handlar det istället om att effektivisera och att spara in tid och pengar. I 
olika utredningar tas upp att byggherrar tycker att planprocessen tar tid och kostar 
pengar. Andra tar upp att de långa processerna leder till att byggherrar inte vågar 
investera i byggprojekt vilket leder till minskad konkurrens som i sin tur driver upp 
priserna. Det uppstår här en konflikt mellan de krav som ställs på handläggningen av 
ett detaljplaneförslag och kravet på att korta ned tiden på planprocessen. När det 
samtidigt råder en stor bostadsbrist i delar av landet som inte riktig vill lösa sig går det 
förstå att man griper efter varje strå. Risken är dock att tidsjakten leder till att kvaliteten 
på den bebyggelse och miljö som planprocessen och de detaljplaner som arbetas fram 
så småningom resulterar i att kvaliteten försämras. Frågan är också om det långsiktiga 
perspektivet med en hållbar utveckling behålls när planeringen av vårt samhälle stressas 
på allt för mycket? Detta är de förutsättningar som är givna vid samhällsplanering 

De slutsatser som dras är att förutsättningar för en enklare och effektivare planprocess 
har skapats genom de ändringar som gjorts i lagstiftningen. Sett till hur planprocessen 
såg ut när ÄPBL vann laga kraft och till hur den ser ut idag har flexibiliteten i förfarandet 
ökat vilket också är en bra förutsättning för effektivitet. Till exempel finns nu möjlighet 
att avväga om program är bra för att strukturera upp de mer komplicerade fallen i ett 
tidigt skede för en mer förutsebar planprocess samtidigt som det kan undvaras i de fall 
när det inte tillför något utan endast tar tid i anspråk. Lite intressant här tycker jag är att 
lagstiftningen anpassat sig efter kommunernas arbetssätt istället för att kommunerna 
får anpassa sig efter lagstiftningen. Det samordnade förfarandet har ännu inte riktigt 
hittat sin roll och kanske behöver ytterligare intrimning för att bli mer användbart för 
kommunerna. Oavsett vilket har antalet förfaranden ökat och ger ännu en möjlighet till 
flexibilitet där kommunerna kan välja väg anpassat efter förutsättningar i varje specifikt 
fall. Samtidigt som flexibiliteten finns kan vissa delar behöva regleras mer för att den 
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önskade effekten skall uppfyllas. Planbeskedet ger bra förutsättningar till att 
planprocessens inledningsskede skall bli mer förutsägbart men som det verkar har det 
inte använts fullt ut. Frågan är om det inte finns ett behov eller om byggherrarna inte 
vet om möjligheten och det behöver kanske komma till krav på att alla planprocesser 
som inleds på byggherrens initiativ måste ske genom en ansökan om planbesked där 
kommunen måste informera byggherren om att inget planarbete informellt som 
formellt påbörjas innan en ansökan lämnas in. I förlängningen kan det kanske också 
bidra till att byggherren kommer med mer färdiga förslag? Genom att 
exploateringsavtalen nu regleras kanske en del konflikter som drar ut på tiden samtidigt 
kan undvikas. Att samrådskretsen är den samma för båda förfarandena och 
förändringen för kungörelse bidrar till att det blir lättare att växla mellan förfarandena 
utan att behöva ta om till exempel samråd. Detta ökar också flexibiliteten i 
planprocessen. Problemet är snarare att verkligheten och planprocessens syfte sätter 
stopp för hur enkel och effektiv planprocessen kan vara. Syftet med planprocessen är 
att ta fram detaljplaner som skall reglera den bebyggelse som byggs ut. Planprocessen 
är ju det som skall garantera att en detaljplan utformas utifrån alla de förutsättningar 
och krav som skall hanteras inom planprocessen och resultera i en god bebyggd miljö.  

Som nämndes i inledningen beror de lagändringar som gjorts till viss del på den 
bostadsbrist som råder. För att skapa bra förutsättningar till att det skall gå snabbare 
från tanke till färdig bostad har bland annat reglerna för planprocessen setts över för 
att kunna förenkla och effektivisera planprocessen. De ändringar som gjorts har skapat 
bättre förutsättningar för en enklare och effektivare planprocess men problemet är att 
verkligheten och planprocessen i sig sätter stopp. Planprocessen måste rymma alla de 
krav som tagits upp för att uppfylla en bebyggelse som lever upp till en långsiktigt 
hållbar utveckling som visar människan och naturen den miljöhänsyn som krävs för att 
få en kvalitativ miljö och en bra levnadsstandard. Största möjliga effektivitet innebär att 
uppnå minsta möjliga tidsåtgång utan att minska på kvaliteten och där är inte 
planprocessen än. Jag tycker ändå att förutsättningarna har skapats för att komma en 
bit på vägen mot en enklare och effektivare planprocess. Planprocessen i sig kommer 
inte att lösa bostadsfrågan men genom att effektivisera den så långt som möjligt så är 
det ändå en liten bidragande del i det hela. 

8.6 Framtida studier 
Denna studie har handlat om planprocessens och lagstiftningens förändring. I enkäten 
framkom ganska tydligt att det kan uppstå väntetider inom den kommunala 
verksamheten. Då denna studie inte omfattade att utreda hur den kommunala 
verksamheten fungerar eller att ge några lösningar i denna del skulle kunna vara ett 
uppslag till en framtida studie. Eftersom utredningskraven har ökat med tiden och 
utredningskraven var en annan anledning till att tid går åt kunde det vara intressant att 
ta reda på exakt vilka utredningar som måste göras och hur det organiseras. En del av 
alla utredningar som skall göras kanske kan göras redan i ett tidigare skede för att 
undvika tidsåtgång i planprocessen? När det gäller planbeskedet var avsikten god men 
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studien pekar på att det inte används så ofta som det kanske borde. Sett till Hessels 
examensarbete är det ett tidskrävande moment som kanske behöver styras upp bättre? 
Min studie behandlar inte tidsaspekten och här är frågan om planbeskedet har lett till 
att korta ned tiden för initieringsskedet vilket var en av tankarna med planbeskedet. En 
studie över om planbeskedet haft någon inverkan på tidsåtgången och om varför det 
inte används så ofta av byggherren kunde också vara intressant. Oundvikligt att ta upp 
är frågan om byggherrarnas organisation då det har kommit på tal att även byggherrarna 
bidrar till en fördröjning av planprocessen och att de ibland saknar kunskapen om hur 
planprocessen fungerar. Samtidigt tycks perspektiv byggherrens organisation, kunskap, 
kostnad och vinst vara ett mindre utforskat område. Kanske dags att byta perspektiv i 
jakten på ett snabbare och ökat bostadsbyggande? 

8.7 Metodreflektion  
Studien är en induktiv studie där inga speciella teorier fanns från början. Allt eftersom 
har sedan studiens inriktning avgränsats till det slutlig innehåll som presenteras i denna 
rapport. Svårigheten med det induktiva förhållningssättet kan vara just avgränsningen 
där risken finns att studien kan bli omfångsrik. Så här på slutet kan konstateras att 
inriktningen har varit den samma under studiens gång men att avgränsningar skett allt 
eftersom där omfånget har varit det som varit svårast. Slutsatsen är att studien kunde 
avgränsats mer men det har varit svårt eftersom allt har varit lika intressant. Samtidigt 
hade det varit svårt att få samma djup inom det område som har undersökts. De 
metoder som valts för studien är två typer av kvantitativa enkäter och en kvalitativ 
halvstrukturerad intervju och rapporten innehåller således data av både kvantitativ och 
kvalitativ karaktär. De kvantitativa resultaten har större möjlighet att generaliseras 
medan de kvalitativa resultaten har en lägre grad av generaliserbarhet. Till en början 
genomfördes två prestrukturerade enkäter, en till länsstyrelserna och en till 
kommunerna.  

Av landets 21 länsstyrelser besvarades enkäten av 12 länsstyrelser vilket ger en 
svarsprocent om 57 %. Innebörden är att inte alla besvarade enkäten men via kartbild 
framgick att de länsstyrelser som besvarade enkäten representerade olika delar av landet. 
Svarsbortfallets storlek i kombination med att landets olika delar täckts in av de 
länsstyrelser som besvarade enkäten ger en möjlighet att det resultat som 
undersökningen lett till kan generaliseras till den övriga populationen. För enkäten som 
kommunerna besvarade är svarsbortfallet något större men kommuner i alla län utom 
Blekinge län finns representerade. Genom de klassificeringar som gjorts i de inledande 
frågorna och genom den information som hämtades från Statistiska Centralbyråns 
webbsida kontrollerades fördelningen inom de olika klasserna för kommunerna.97 
Kontrollen visar att respondenterna representerar en av storstäderna, mindre och större 
städer eller orter samt kommuner som antingen minskar eller ökar i invånarantal. 

97 www.scb.se 
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Sammantaget ökas möjligheten för att resultatet från de respondenter som besvarade 
enkäten även kan gälla för hela populationen. Undersökningen i form av fördjupade 
frågor baserades istället på ett strategiskt urval eftersom det inte var möjligt att intervjua 
samtliga analysenheter eller ett större urval. Här är det viktigt att göra ett genomtänkt 
strategiskt urval och att försöka dra slutsatser om resultatet rimligen gäller för övriga 
populationen. Eftersom studien handlar om förändring över tid för planprocessen har 
lång och frekvent erfarenhet bedömts vara relevanta egenskaper hos respondenten. Det 
finns större chans att respondenten tillämpat lagstiftningen allteftersom den ändrats och 
på så sätt har erfarenhet av om något förändrats. En frekvent tillämpning innebär att 
vanan finns och ökar chansen att respondenten handlagt många detaljplaner i olika 
situationer och med olika förfaranden.  

Det är inte möjligt att relatera resultatet av enkäten med länsstyrelserna till någon 
tidigare studie då ingen sådan har påträffats. Det enda som kan sägas utifrån resultatet 
är att Boverkets uppföljningar av miljöbedömningar som där uppges ha blivit bättre 
visar sig även i denna studie. En del av de svar som lämnades av länsstyrelserna känns 
även igen i några svar som kommunerna lämnar i sina enkätsvar. Några av de resultat 
som enkäten kommunerna besvarade gav kan relateras till andra studier medan andra 
inte kan det. I några av frågorna har paralleller kunnat dras till enkäten med länsstyrelsen 
och några frågor har stärkts genom svaren i de fördjupade frågorna som ställdes till 
handläggare med lång erfarenhet. Frågorna som ställdes i de fördjupade frågorna utgick 
från frågor i enkäten och resultatet har i viss mån varit likvärdigt med resultatet från 
enkäten vilket kan stärka både validitet och reliabilitet i undersökningarna. Om 
resultatet från de fördjupade frågorna går att generalisera till den övriga populationen 
lämnas dock till läsaren att bedöma. 

Enkäten till länsstyrelsen bestod av 17 frågor inom tre huvudområden där varje 
avslutades med en möjlighet att skriva egna synpunkter. Möjligheten att lämna egna 
synpunkter efter varje huvudområde ger också respondenterna möjlighet att ange egna 
svar om svarsalternativ inte formulerats uttömmande samtidigt som det ger möjlighet 
att kontrollera överenstämmelse i de tidigare svaren. Eftersom fasta svarsalternativ 
användes och de svar som lämnades i fritext i stort presenterats som de lämnades i 
svaret minskar risken att de registreras på ett felaktigt sätt vilket också kan stärka 
reliabiliteten. För att respondenterna skulle uppfatta frågor som innehöll begrepp som 
till exempel ”relevant” och ”uppdaterat” lämnades en definition av begreppen för att 
minimera att frågorna skulle tolkas olika. Härigenom ökar chansen att samtliga 
respondenter besvarar samma fråga genom att den tolkas likvärdigt. Svarsbortfallet på 
frågorna var lågt vilket kan ge en hög intern validitet. Den osäkerhet som kan finnas i 
resultatet är beroende av de respondenter som besvarade enkäten och författarens 
värderingar vid formuleringen av frågorna. Eftersom studien är av induktiv karaktär 
fanns inga förväntningar på något specifikt resultat när frågorna utformades varför 
risken för att värderingar påverkar hur frågan ställs minskar. När det gäller 
respondenten går det inte avgöra hur denne valt att besvara frågorna. För enkäten som 
kommunerna besvarade gäller detsamma med några tillägg.  
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Svar som kategoriseras kan medföra att data registrerats felaktigt och samtidigt gäller 
att de kategorier som skapas måste innehåll likvärdiga egenskaper och får inte vara 
överlappande. De svar i enkäten som kommunerna besvarade och som lämnats i fritext 
har kategoriserats och det går aldrig utesluta helt att någon av de angivna riskerna finns. 
I övriga synpunkter det sista var det en kommun som efterfrågade svarsalternativ ”Vet 
inte” på frågan om lagstiftningen för ett samordnat förfarande blivit enklare genom de 
nya reglarna. Det är därför mycket troligt att en stor andel av ”Vet inte” svar hade varit 
resultatet av också denna fråga. För de tre frågorna där frågan var om lagstiftning eller 
gränsdragning för ”inte var av stor vikt”, ”saknade betydelse för allmänheten” och om 
förslaget innebär en betydande miljöpåverkan har det vid sammanställningen 
konstaterats att frågan borde delats upp på två: en fråga för tolkning av lagstiftning och 
en fråga för om gränsdragningen är svår.  

Många svarade ”Ibland” och för dessa svar går det inte avgöra om det bara är svårt att 
tolka respektive gränsdragning eller om svaret avser båda gemensamt. Fördelningen av 
svar på de fem frågorna om samordnat förfarande indikerar över lag antingen att det 
väldigt sällan det händer att ett samordnat förfarande är tillämpligt eller att frågan inte 
fungerat som den var tänkt. För att försöka få reda på vilket som är mest troligt ställdes 
en fråga i de fördjupade frågorna. Samtliga svarade att det är sällan som förfarandet är 
tillämpligt och några svarade också att det inte är några problem med tolkningen av 
lagstiftningen. De svar som gavs här kan i viss mån stärka resultatet i enkäten vad gäller 
det samordnade förfarandet. För övrigt har inga problem med svaren stötts på. Denna 
enkät är från skillnad till enkäten som besvarades av länsstyrelserna förenad med 
svarsbortfall på en del av frågorna som varierat från 2−7 % svarsbortfall.  

Resultat som erhölls från de fördjupade frågorna som lämnats helt i fritext har 
sammanställts som citat om inte svaren varit i princip desamma. Det kan medföra att 
risken för att data registrerats felaktigt minskar. Den osäkerhet som kan finnas i 
resultatet är beroende av de respondenter som besvarade enkäten och författarens 
värderingar vid formuleringen av frågorna. Eftersom frågorna varit helt öppna är risken 
liten att de är behäftade med författarens värderingar. När det gäller respondenten går 
det inte avgöra hur denne valt att besvara frågorna. 

När det gäller de fakta som inhämtats har i huvudsak primärkällor använts i form av 
förarbeten till relevant lagstiftning. Primärkällor är befriade från värderingar och 
omtolkningar som gjorts vid sammanställningar eller omarbetningar av 
ursprungskällan. Dock kan förarbeten vara färgade av de politiska åskådningar som 
finns vilket skall tas i beaktan. Boverkets uppföljningar är myndighetsuppdrag och här 
inverkar de arbetsinstruktioner, syften och sammanställarens personliga tolkning det 
resultat som presenteras i rapporterna. För olika studier och forskning kan politik, 
ekonomi, uppdragsgivare, ett storstadsperspektiv färga de studier eller forskningarna 
som genomförs likväl som författarens värderingar. Det är därför viktigt att förhålla sig 
kritisk till det material som inhämtas och att gärna jämföra flera olika källor för att kunna 
dra egna objektiva slutsatser. Här lämnas dock över till läsaren själv att avgöra hur 
trovärdigt och objektivt resultatet av min studie är. 
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A. Enkät länsstyrelsen 
1. Vilken länsstyrelse är du anställd vid? 

2. Hur många år har du arbetat vid länsstyrelsen? 

3. När kommunerna ska upprätta ett planförslag ska ett samråd hållas. Är det vanligt att 
kommunerna hör av sig för rådgivning redan innan kommunen håller samråd över 
planförslaget? 

4. Hade planprocessen kunnat förenklas genom att kommunerna rådgör med länsstyrelsen i 
ett tidigare skede än vad som är vanligt idag? 

5. Länsstyrelserna hade möjlighet att ange i ett frisvar i nästa fråga om vad de tyckte kunde 
förbättras när det gällde kontakten kring samrådsskedet. Av de tolv respondenterna lämnade 
tio respondenter sina synpunkter. Synpunkterna återges samlat här nedan: 

6. Vid samrådet ska kommunerna presentera underlag för planförslaget. Hur relevant är 
underlaget? 

7. Vid samrådet ska kommunerna presentera underlag för planförslaget. Hur uppdaterat är 
underlaget? 

8. Kommunernas underlag ska också ligga till grund för den behovsbedömning som ska 
göras för att bedöma om förslaget innebär en betydande miljöpåverkan enligt MB 6 kap 11 
§. Är kommunens behovsbedömning tillräckligt utredd för att de ska kunna bedöma om 
förslaget innebär en betydande miljöpåverkan? 

9. Efter att frågor om underlag hade ställts gavs länsstyrelserna möjligheten att lämna 
ytterligare synpunkter. Av de tolv respondenterna lämnade åtta respondenter sina 
synpunkter. Synpunkterna återges samlat här nedan: 

10. När en detaljplan överklagas till länsstyrelsen eller när den av er överprövas, händer det 
ofta att ni behöver begära in kompletteringar för att kunna fatta beslut i ärendet? 

11. Om ni behöver begära in kompletteringar vid handläggning vid överklagande, händer det 
ofta att handläggningen tar längre tid på grund av att ni måste vänta på kompletteringar från 
kommunen? 

12. Om ni behöver begära in kompletteringar vid handläggning av överprövande, händer det 
ofta att handläggningen tar längre tid på grund av att ni måste vänta på kompletteringar från 
kommunen? 

13. Om ni behöver begära in kompletteringar vid den övriga handläggningen förutom vid 
överprövning eller överklagande, händer det ofta att handläggningen tar längre tid på grund 
av att ni måste vänta på kompletteringar från kommunen? 

14. Ange den tid du anser vara rimligt att kommunen tar på sig för att lämna in begärda 
kompletteringar? 

15. Hur lång tid brukar det ta angivet i antal veckor? 

16. En fråga ställdes också om hur länsstyrelsen själva trodde att kommunerna var nöjda med 
deras arbete i samband med att detaljplaner upprättas.  
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17. Avslutningsvis gavs länsstyrelserna möjlighet att ange om de hade något mer att tillägga 
kring dialog, underlag eller bedömningar som har med detaljplaneprocessen att göra. Av de 
tolv respondenterna lämnade sex respondenter sina synpunkter. Enkät kommunen 
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1. Vilken kommun arbetar du i? 

2. Har kommunen påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan eller finns planer på 
att göra det inom ett år? Ange även vilket år nu gällande plan antogs.  

3. Hur många detaljplaner antas i kommunen i snitt per år? 

4. Antal års erfarenhet av att arbeta med detaljplanering: 

5. Var det innan årsskiftet 2014/2015 krångligt att växla förfarande? 

6. När ett enkelt förfarande valdes från början, hände det ofta att handläggningen istället gick 
över på normalförfarandet? 

7. Vilka orsaker låg oftast till grund för att ett enkelt gick över på ett normalförfarande? 

Förändrade förutsättningar: 27,14 %  

Formella förutsättningar: 8,57 %  

Länsstyrelsen: 14,29 %  

Allmänna intressen: 14,29 %  

Många synpunkter: 18,57 %  

Har aldrig hänt: 15,71 % 

De olika kategorierna representerar synpunkter som lämnats. Därför redovisas i det följande 
de olika kommentarer som omfattas av varje kategori. I kategorin ”Förändrade 
förutsättningar” har det handlat om tillfällen som planområdet till ytan har förändrats, att 
nya idéer eller kunskap har tillkommit, behov av ytterligare utredningar eller andra oklarheter 
som behövde redas ut. I kategorin ”Formella förutsättningar” rör det sig om tillfällen när det 
under samrådet stått tydligt att risk för överklagande skulle finnas om planarbetet fortsatte 
enligt ett enkelt förfarande. I kategorin ”Länsstyrelsen” har förfarandet ändrats till 
normalförfarandet eftersom länsstyrelsen haft synpunkter på motstridiga intressen, att 
förslaget inte varit förenligt med översiktsplanen, att miljökonsekvensbeskrivning är 
nödvändig eller att det allmänna intresset inte tillgodosetts tillräckligt. Kategorin ”Allmänna 
intressen” omfattar strandskydd som skulle upphävas men i övrigt anges endast att ett större 
allmänt intresse än vad som var väntat hade uppstått. I kategorin ”Många synpunkter” är det 
de synpunkter som medborgaren haft som omfattas. Vilka synpunkter medborgaren haft 
framgår inte av svaret. Sista kategorin ”Har aldrig hänt” innehåller respondenter som angivit 
att deras kommun aldrig har växlat förfarande från ett enkelt till ett normalförfarande.  

8. Vilka var de två vanligaste orsakerna när normalförfarandet tillämpades trots att en 
betydande miljöpåverkan inte förelåg? 

9. Innebar de tillfällen som ett enkelt förfarande tillämpades en tidsvinst i förhållande till om 
planförslaget istället hade handlagts med normalförfarandet? 

10. Förslaget var förenligt med översiktsplanen: 

11. Förslaget förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplan: 

12. Har behovsbedömningen om förslaget innebär en betydande miljöpåverkan varit svår? 
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13. Har bedömning om förslaget är av stor vikt eller har principiell betydelse varit svår? 

14. Har bedömning om förslaget saknar betydelse för allmänhet varit svår? 

15. Hur påverkas tolkningen av det nya begreppet i förhållande till det gamla?  

16. Uppskatta i vilken utsträckning standardförfarandet med de nya reglerna hade varit 
tillämpligt utav de förslag som handlades med normalförfarande tidigare? 

17. Hur ser kommunerna på möjligheten att planprocessen kommer att kunna bedrivas 
snabbare för de respektive förfarandena? 

18. Skulle det vara möjligt att handlägga med standardförfarandet i alla planförslag? 

5. Var det krångligt att växla mellan förfarandena före årsskiftet 

19. Blir det enklare efter årsskiftet: 

20. Situationer för samordnat förfarande uppstod sällan: 

21. Är de nya reglerna mycket tydligare? 

22. Får kommunen vänta på beslut eller underlag från extern aktör? 

De olika kategorierna representerar synpunkter som lämnats. Därför redovisas i det följande 
de olika kommentarer som omfattas av varje kategori. I kategorin ”Länsstyrelsen” har 
respondenterna svarat att det som kan ta tid med länsstyrelsen är väntan på remissyttranden, 
handläggning vid överklagande samt beslut i frågor om biotopskyddsdispenser, kulturmiljöer 
och strandskydd. En respondent tar upp krav från länsstyrelsen om MIFO 2 utredningar 
utanför planområdet och någon nämner länsstyrelsens samordning av yttranden. Det är dock 
ingen som ifrågasätter att det tar tid utan det finns snarare en förståelse för att dessa frågor 
tar tid.  

I kategorin ”Övriga statliga myndigheter” är det Trafikverket, lantmäteriet, länsmuseet och 
statliga myndigheter i övrigt där väntetid uppstår i fråga om beslut om utbyggnad av statliga 
vägar eller utgrävning. Andra frågor som anges vara orsak till fördröjning av denna kategori 
är lantmäteriets nya rutiner med centraliserade beslut och väntan på underlag från 
Trafikverket. Också här kan det ta tid med att vänta på remissvar från de olika statliga 
myndigheterna. 

I kategorin ”Byggherrar” är den allra vanligaste orsaken att det blir väntetider i och med att 
utredningar och underlag som byggherren ansvarar för inte finns färdiga i tid. Andra orsaker 
som tas upp för denna kategori är att byggherren ändrar sig, inte har en riktig koll på sitt 
projekt eller att de inte kan bestämma sig. Några tar upp oviljan att bekosta utredningar eller 
så finns inte tillräcklig kunskap om planprocessen. En respondent nämner att byggherrar 
sällan visar hänsyn till de allmänna intressena och vilken typ av bebyggelse som är önskvärd. 
Byggherrarna kan i vissa fall ha svårt att kompromissa eller så har en orealistisk tidsplan satts 
upp. Här visas inte riktigt samma förståelse för fördröjningar orsakade av byggherrar som 
för länsstyrelsen. 

Kategorin ”Konsulter” handlar om de fall som olika utredningar görs av en konsult på 
uppdrag av antingen kommunen eller byggherren. Uppdragen kan vara arkitektuppdrag eller 
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olika utredningar som grundundersökningar, buller, dagvatten, geoteknik eller miljötekniska 
utredningar. I övrigt har inget specifikt angivits annat än att det ibland kan ta tid att 
upphandla konsultuppdrag. En mindre kommun angav att de som inte hade egna 
planförfattare kunde få vänta på konsulter de är tvungna att anlita i samband med detta. 
Några respondenter tog i sina svar också upp att det ibland kan vara svårt för konsulterna att 
hinna med alla uppdrag när det blir väldigt många olika utredningar som ska göras på en och 
samma gång. En annan respondent tog upp att utredningar där kommunen är beroende av 
ett mindre antal möjliga aktörer som kan utföra uppdraget, kan ta längre tid än de utredningar 
gör som ett större antal aktörer finns att välja på. I kategorin ”Vatten- och energibolag” har 
endast angivits att de kan orsaka väntetid och att det beror på arbete. 

I kategorin ”Utredningar” har de fall tagits in där utredningar är det enda som tagits upp som 
kommentar men utan att ange vem som ansvarar för eller utför dessa till skillnad från de 
tidigare kategorierna. Eftersom utredningar som görs under planprocessen kan utföras av 
kommunen, länsstyrelsen, statliga myndigheter eller av konsulter dras inga slutsatser om 
inom vilken kategori utredningarna i kategori ”Utredningar” kan tänkas tillhöra. Detta är 
anledningen till att de fått en egen kategori. Utredningar som tagits upp här är de samma som 
under kategorin ”Konsulter” med några tillägg. Utöver tidigare nämnda angavs här 
utredningar för vatten och avlopp, arkeologi, miljörelaterade utredningar, natur- och 
artsskyddsinventeringar, skuggning och översvämning. Annars har utredningar nämnts utan 
att ange vilka det rör sig om.  

23. Finns liknande väntetider i den interna verksamheten? 

De olika kategorierna representerar synpunkter som lämnats. Därför redovisas i det följande 
de olika kommentarer som omfattas av varje kategori. I kategorin ”Beslutsprocessen” finns 
fördröjningar på grund av att den interna kommunikationen kan fördröjas när olika beslut 
ska fattas eller genom förberedning och anmälan inför beslut. Några orsaker som tas upp är 
att invänta politiska beslut, att beredningar och nämnder inte alltid är synkad så att beslut kan 
ligga och vänta, långa liggtider från färdig handling och anmälan tills beslutet fattas, att 
beslutet får passera flera instanser innan beslutet fattas. Här tas väntetider upp om två veckor 
till tre månader. ”Passas inte planprocessen in efter beslutskedjan leder detta direkt till 
fördröjningar i planprocessen.” Några respondenter anger att det ibland kan uppstå 
fördröjning på grund av att beslutande organ har lång tid mellan sammanträden.  Andra typer 
av beslut som kan orsaka väntetider är när besluten rör olika avtal, budgetbeslut eller beslut 
om andra typer av planer. En respondent angav att beslutet ibland inte riktigt vågar tas och 
då kan det också dra ut på tiden. En respondent angav också att den politiska processen 
måste få ta tid för att säkerställa den demokratiska processen. Det handlar också om hur 
kommunen är organiserad i fråga om hur många gånger ett ärende ska upp till politiskt beslut 
eller information. 

Kategorin ”Nämnder” omfattar den tid det tar för utredningar, remisshantering eller rena 
väntetider som uppstår under planprocessen. Några respondenter uppger att om ärendet inte 
hinner anmälas innan viss tid före sammanträde kan det bli liggande en månad extra till 
nästkommande sammanträde. Andra respondenter anger att alla nämnder som ska yttra sig 
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inte alltid hinner sammanträda inom samråds- eller granskningstiden vilket kan dra ut på 
denna tid. Andra exempel som tas upp är att beställningar från andra nämnder som ska utföra 
olika uppgifter kan leda till väntetider. Den största andelen som innebär väntetider är dock 
ledtider för remisshantering och att sammanträdestider inte är synkade med beredning. 
Ytterligare en respondent tar upp vikten av att handläggaren beaktar olika 
sammanträdestider. Några respondenter uppger att det med beredning och nämnder är svårt 
att hålla sig inom den angivna granskningstiden på tre veckor.  

I kategorin ”Oenighet i organisationen” handlar det antingen om politisk oenighet eller 
kommunala förbund och intressekonflikter. Kategorin ”Resursbrist” innehåller de fall där 
väntetid uppstår på grund av personalbrist inom den egna nämnden eller hos annan nämnd 
som innebär en väntan på att den andra nämnden skall få resurser att utföra begärt uppdrag. 
En hög arbetsbelastning eller brist på kompetent personal har också varit anledningar som 
orsakat förseningar. I kategori ”Mellankommunal samordning” tas upp att den egna 
planprocessen inte är synkad med grannkommunernas och då kan också väntetider uppstå. 

24. Är det viktigt för planprocessen med medborgardeltagande? 

25. Är det viktigt för planprocessen med medborgarinflytande? 

26. Vad stämmer bäst för medborgardeltagande i planprocessen? 

27. Vad stämmer bäst för medborgarinflytande i planprocessen? 

28. Vilka alternativ stämmer med vad medborgardeltagande i planprocessen bidrar till? 

29. Ska kretsen som har rätt att överklaga begränsas? 

30. Ska grunden för att kunna överklaga begränsas? 

31. Ska länsstyrelsen utgå ur instanskedjan vid överklagande så att första instans istället är 
mark- och miljödomstolen? 

32. Övriga synpunkter? 

Utöver dessa frågor ställdes tre frågor om ett samordnat förfarande. Eftersom svaren var 
tvetydiga ställdes en fråga vidare i de fördjupade frågorna då misstanke fanns att frågorna var 
felaktigt formulerade. 
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B. Fördjupade frågor kommunen 
Om du tänker på hur lagstiftningen förändrats från det att ÄPBL infördes fram till dagens 
PBL, tycker du då att något har förändrats vid handläggningen av ett enkelt planförslag till 
följd av lagändringarna? Om ja, innebär detta en förbättring eller en försämring? Ange också 
i vilket/vilka avseenden det blivit en förbättring och/eller försämring. Om nej, gå till nästa 
fråga. 

Svar: 

Om du tänker på hur lagstiftningen förändrats från det att ÄPBL infördes fram till dagens 
PBL, tycker du då att något har förändrats vid handläggningen av ett planförslag med 
normalförfarandet till följd av lagändringarna? Om ja, innebär förändringen en förbättring 
eller en försämring? Ange också i vilket/vilka avseenden det blivit en förbättring och/eller 
försämring. Om nej, gå till nästa fråga. 

Svar: 

Genom ändringen som gjordes i lagstiftningen vid årsskiftet 2014/2015 ska det i större 
utsträckning vara möjligt att handlägga fler planförslag med standardförfarandet, tror du att 
ni kommer kunna handlägga fler planförslag med standardförfarandet än ni tidigare gjort 
med ett enkelt förfarande? Om ja, vad tror du kommer vara största anledningen till att 
förfarandet kommer tillämpas oftare? Om nej, vad beror det på att ni inte kommer att 
tillämpa standardförfarandet i fler situationer än tidigare?  

Svar: 

Sedan ÄPBL infördes fram till dagens PBL har en del ändringar gjorts i syfte att förenkla 
lagstiftningen kring planprocess. Tycker du att detta har uppnåtts? Om nej, vilket/vilka 
problem/svårigheter tycker du kvarstår? Om ja, vad ser du som positivt med ändringarna? 
Om både och, ange kvarstående problem/svårigheter och det som är positivt. 

Svar: 

Sedan ÄPBL infördes fram till dagens PBL har en del ändringar gjorts i syfte att få en mer 
funktionell och tidsmässigt snabbare planprocess. Tycker du att detta har uppnåtts? Om 
nej, vilket/vilka problem eller hinder tycker du kvarstår? Om ja, vad ser du som positivt med 
ändringarna? Om både och, ange kvarstående problem/hinder och det som är positivt. 

Svar: 

Ange de tillfällen som kräver ett beslut eller ett remissyttrande av andra enheter inom 
kommunen under handläggningen av planförslaget, om ärendet måste anmälas och hur långt 
innan anmälan måste göras samt hur ofta det beslutande eller remissyttrande enheten 
sammanträder (du ska här inte ta med de tillfällen ni beställer uppdrag från andra enheter 
utan endast när ni måste få ett beslut fattat för att komma vidare i processen eller om ni 
måste få synpunkter från enheter som berörs av förslagets utformning)  

Svar: 
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Vid upprättande av ett planförslag är oftast en byggherre inblandad i högre eller lägre grad. 
Brukar detta samarbete fungera bra? Om nej, ange vad byggherrar behöver bli bättre på för 
att underlätta planprocessen? Om nej, gå till nästa fråga. 

Svar: 

Tycker du att tillräckliga kompetensinsatser görs för att kommunens tjänstemän ska kunna 
hålla sig uppdaterade i planfrågor och att ni har tillräcklig möjlighet till rådgivning i er 
verksamhet med planprocessen? Om ja, vem/vilka ansvarar för kompetensinsatser och 
rådgivning? Om nej, vad tycker du kan förbättras? 

Svar: 

Utöver de frågor som ställts, har du några andra synpunkter på organisationen under 
förfarandet med att ta fram ett detaljplaneförslag eller kring lagstiftningen? Har du några 
ytterligare synpunkter om planprocessens funktionalitet och/eller tidsaspekten? 

Svar: 

Om jag skulle behöva få förklaring till de svar som lämnats eller om något mer dyker upp, 
får jag då kontakta dig per telefon (max 15 minuter)? Ange i så fall telefonnummer som jag 
kan nå dig på. Ange även om du vill att jag mailar innan för att boka en tid.  

 

Eftersom detta material helt eller delvis kommer att redovisas i mitt examensarbete 
undrar jag avslutningsvis hur jag får ange dig som källa? Det är värdefullt att kunna 
presentera vem som är källa men om anonymitet önskas så respekteras detta. Om du 
vill förbli anonym anger du det. Om du kan tänka dig att jag anger något av eller allt 
utav följande: Namn, befattning och kommun så anger du den eller de uppgifter som 
du kan tänka dig att lämna för källhänvisning. 

Anonym: 

Namn: 

Befattning: 

Kommun: 

Stort tack för att du tagit dig tid att svara på dessa frågor! Mvh Therese Broman 

Mail: therese.broman@outlook.com 
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C. Följdfrågor kommunen 
Tidigare var det krav på att upprätta ett program. Hur har det påverkat er att kravet togs 
bort? Används det eller inte? Spar det tid eller inte? Andra positiva eller negativa effekter av 
att det togs bort? Det som tidigare gjordes i program, har det hamnat någon annanstans i 
processen så att den delen blir längre istället?  

Svar: 

Utställning blir granskning, har detta haft någon påverkan på hur detta görs? Lättare 
handläggning eller inte? Spar tid eller inte? Andra positiva eller negativa effekter eller ingen 
skillnad? 

Svar: 

Kungörelse görs endast vid samråd för det utökade förfarandet och inte alls för 
standardförfarandet om man följer nuvarande regler. Är det så ni gör (har hört dem som 
kommer använda två kungörelser ändå)? Har detta förenklat förfarandet eller är det ingen 
skillnad? Spar det tid i administrationen eller inte? 

Svar: 

Planbesked infördes som krav, hur har detta påverkat initieringsprocessen och er 
handläggning? Ändrade rutiner eller samma som förut? Har det bidragit till något positivt 
eller negativt i organisation, administration, exploatörens syn på processen, fler eller färre 
som initierar en planprocess? Innebär detta att initieringsprocessen ryms inom de fyra 
månaderna eller är det fortfarande så att det finns en initieringsfas innan skedet med ansökan 
om planläggning fram till ett planbesked lämnas? 

Svar: 

Samordnat förfarande, i enkät var det lite tvetydigt svar, den kanske var fel ställd. Har förstått 
att det inte ofta används eller att det är lite förvirring över vad som råder. Är det så att det 
sällan uppstår situationer när det är tillämpbart eller är det lagstiftningen som är svår att följa 
vad som gäller? Eller är det helt enkelt inte praktiskt att tillämpa? 

Svar: 
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