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Sammanfattning

Studien som genomförts är en fallstudie där tio olika detaljplanelagda områden i sex olika
kommuner i Västra Götaland har granskats för att se hur väl kommunens intentioner efterlevts vid genomförandet och utbyggnaden av bostadsområden inom storkvarter.

Till grund för studien har plankartor med tillhörande planbestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivningar granskats för att skapa en bild av vilka intentioner kommunen redovisat. Utöver detta har även genomförandeavtal mellan kommun och exploatör samt anläggningsbeslut granskats för att se om anläggningarna inom området regleras i dessa. De
granskade handlingarna har sedan jämförts med en besiktning som utförts inom respektive
område för att se likheter och skillnader mellan de intentioner kommunen presenterat jämfört med vad som faktiskt anlagts.
I studien ingår även en enkätundersökning för att undersöka i vilken grad kommunerna i
Västra Götaland använder sig av planering av storkvarter, hur dessa regleras i tillhörande
avtal och hur kommunerna själva upplever att deras intentioner efterlevs vid genomförande
av planerna.

Resultatet av undersökningen tyder på att det inom kommunerna råder en okunskap kring
vad ett storkvarter är och hur det kan användas vid planering. Detaljplaner med storkvarter
används och upprättas därmed sällan.

Utformningen av storkvarteren som kommunen presenterat i planhandlingar efterlevdes väl
i samtliga granskade områden. Avvikelser fanns dock i flera fall kring anläggandet av funktioner som parkering och lekplats. I några fall hade funktionerna inte ens blivit anlagda.

De slutsatser som kan dras av denna studie är att det krävs en större kunskap hos kommunerna kring vilka dokument som är rättsligt bindande och vilka som inte är det. Det krävs
även en större medvetenhet hos kommunerna angående reglering av ansvarsfrågor för gemensamma anläggningar då dessa funktioner inom flera områden inte innefattas i någon av
de gemensamhetsanläggningar som bildats. Vilket leder till att det därmed inte finns någon
ansvarig för dessa.
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Abstract

Public areas and facilities with private responsibility – how well are intentions from
municipalities implanted

The purpose of this thesis is to review how public areas and facilities with private responsibility are implemented compared to the intentions described in zoning schemes made by
municipalities in Västra Götaland. In this thesis ten local plans in six different municipalities
has been reviewed.

Zoning schemes with regulations, planning- and implementation descriptions, decisions
about jointly-owned facilities, binding agreements between municipalities and developers has
been studied to understand the intentions for the public areas and facilities. The result of the
review was compared to reality by a survey made in each of the ten areas to see differences
and similarities.
A questionnaire was sent to all 49 municipalities in Västra Götaland to find out how often
public areas and facilities are planned with private responsibility, how the developers’ obligations are regulated in binding agreements and how the municipalities estimate how well
their intentions are implemented.
The result of the thesis shows that there are lack of knowledge among the civil servants about
private responsibility for public areas and equipment and how to use it while zoning. Therefore, this method is rarely used in Västra Götaland.

The intentions described by the municipalities were well implemented in reality in all reviewed areas. There were some deviations according to public facilities as parking spaces and
playgrounds. In some areas the playgrounds hadn’t been implanted at all despite zoning
schemes and binding agreements.

The conclusions from this thesis describes that the knowledge among employees needs to
be improved about which documents has legal basis and those documents which hasn’t, to
make sure that the municipalities’ intentions are implemented. If the public areas and facilities are not regulated in a jointly-owned facility there could be discussions about responsibilities. Therefore, more knowledge is required among the municipalities in Västra Götaland.
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Förord

Tack till de kommunanställda som tagit sig tid för att besvara den utskickade enkäten. Även
ett tack till Göteborgs Stad, Uddevalla kommun, Lysekils kommun och Sotenäs kommun
som försett oss med exploateringsavtal.

Stort tack till vår handledare Johanna Kirudd som givit oss idéen till studien och som hjälpt
oss under denna tio veckor långa resa.

Studiens olika delar teoretisk bakgrundsläsning, urval av detaljplaner, granskning och besiktning av planer samt enkätundersökningen har genomförts i gemensam regi. Även sammanställningen till denna rapport har skett gemensamt. Delar av kap 2:1, 2:2 och 2:7 överlappar
med av författarna skrivna arbeten i VMT 400. Samtliga bilder i rapporten är tagna av Linnea
Johansson.

Angelica Uppman och Linnea Johansson 2016-05-30
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Nomenklatur
PBL

Plan- och bygglag 2010:900

Allmän plats

Område i detaljplan avsett för ett gemensamt behov. Till exempel väg, park, gata och torg. (PBL 1
kap. 4 §)

AL

Kvartersmark
Huvudman
Gemensamhetsanläggning
Samfällighetsförening
Planhandling
Plankarta
Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Anläggningslag 1973:1149

Mark som enligt detaljplan inte utgör allmän plats
eller vattenområde. (PBL 1 kap. 4 §)

Den vilken ansvarar för drift och underhåll av
allmän plats. (PBL 4 kap. 7 §)

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter. (AL 1 kap. 1 §)

En ekonomisk förening som ansvarar för drift
och underhåll av gemensamhetsanläggning.
(Lagen om förvaltning av samfälligheter 4 §)
Dokument som hör till
(PBL 4 kap. 30-31, 33 §§)

en

detaljplan.

Karta i vilken bestämmelser kring markens anordnande och utformning regleras. (PBL 4 kap. 30 §)

Ett dokument som redovisar detaljplanens syfte
och innehåller den information som krävs för att
en läsare ska kunna förstå planen. (PBL 4 kap. 33
§)

Ett dokument som beskriver de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för att planen ska kunna genomföras. (PBL 4 kap. 31 §) Var enligt äldre PBL en separat handling men ingår nu i planbeskrivningen.
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1 Inledning

Med en detaljplan kan kommuner planlägga markområden för att styra dess utformning
och användningsområde. I en detaljplan delas marken in i tre kategorier: allmän plats,
kvartersmark och vattenområde.1 Allmän platsmark är sådan mark avsedd att användas
för ett gemensamt behov, så som vägar, parker med mera där allmänheten har rätt att
vistas.2
Under 1960- och 70-talet fick detaljplanerna en ny utformning då de så kallade storkvarteren började planläggas. Storkvarteren karaktäriseras av att gemensamma anordningar och funktioner för allmänheten som vanligtvis placeras inom allmän plats istället
förläggs inom kvartersmark. Storkvarteren används främst vid tätare bebyggelser och i
bostadsområden där kompletterande funktioner så som vägar, parkering och lekplatser
inte anläggs individuellt inom respektive fastighet utan anordnas gemensamt för fastigheterna inom bostadsområdet. Driften för dessa gemensamma anordningar säkerställs
genom inrättandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar där fastigheter som nyttjar anordningarna ingår.3

Att planera för ett storkvarter är ett sätt för kommunen att överföra ansvar och kostnader på fastighetsägare genom att gemensamma anordningar anläggs inom kvartersmark. Detta medför att fastighetsägarna själva ansvarar för dessa anläggningars utförande och drift. På så vis kan fastighetsägarna i stor utsträckning själva styra över utformning och standard på anläggningarna och även stänga ute allmänheten från att använda sig av dessa. Kommunens överförande av ansvar och kostnader på privata aktörer medför att kommunen får en minskad möjlighet att påverka utformning och standard på anläggningar som vanligtvis förvaltas kommunalt. Trots detta vill kommunerna
att anläggningarna blir utförda och att detta sker i enlighet med de planer kommunen
upprättat.
Denna studie går ut på att jämföra hur väl kommunernas intentioner efterlevs vid genomförande av detaljplaner med storkvarter, och i vilken grad de gemensamma funktionerna inom kvartersmarken utformas.

1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka i hur stor utsträckning kommunerna i Västra
Götalandsregionen planerar för storkvarter och hur väl kommunens intentioner efterlevs vid genomförandet av dessa. Det ska även undersökas hur kommunerna själva
upplever att deras intentioner följs vid genomförandet av detaljplaner med storkvarter.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 5 §
Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 §
3 Utredning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 s. 17
1
2
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1.2 Frågeställningar

Hur har planområdena genomförts jämfört med de intentioner kommunen presenterat
i planhandlingarna?
I vilken grad använder sig kommunen av storkvarter vid planering för exploatering för
bostadsändamål?

Hur regleras genomförandet av de planerade storkvarteren i genomförandeavtalen med
exploatören?

Hur upplever kommunerna själva att deras intentioner vid planläggning efterlevs vid
genomförandet av storkvarteren?

1.3 Avgränsningar

Fallstudien har avgränsats till tillgängliga detaljplaner som vunnit laga kraft från 2006
på kommunernas hemsidor inom Västra Götalandsregionen, se vidare urval i avsnitt
2.5.
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2 Metod

Studien är en empirisk fallstudie där tio detaljplaner och planhandlingar för storkvarter
med tillhörande exploateringsavtal och anläggningsbeslut har granskats. En fallstudie
definieras som en undersökning som avgränsas mot en specifik händelse.4 För att använda fallstudie som metod bör undersökningen utgå från ett helhetsperspektiv för att
kunna täcka det som är av intresse. Huruvida resultaten från en fallstudie kan generaliseras eller ej beror på hur urvalet för undersökningen skett.5

Fallstudier kan vara av både kvalitativ och kvantitativ art. Den kvalitativa inriktningen
består av fyra olika delar partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva.6 Den
heuristiska delen ska förbättra förståelsen kring det område som studeras genom att ge
läsaren insikt och en ny syn på det som undersöks då resultatet grundas på tidigare
okända variabler. I en fallstudie är det vanligt att resultatet ger en insikt i hur saker och
ting blivit jämfört med vad som förväntades.7 Det är ofta processen i de undersökta
fallen som är intressant vid en fallstudie för att se hur något utvecklar eller förändrar
sig. För att genomföra undersökningen används ofta metoder som observation.8 I
denna undersökning studeras processen från att en detaljplan upprättats till att den genomförts och hur gemensamma anordningars utformning förändrats från planering till
genomförande.

Studien har delats upp i fyra olika moment: en teoretisk bakgrundsläsning, urval av detaljplaner, granskning och besiktning av planer samt en enkätundersökning. Dessa moment ligger till grund för arbetets slutliga resultat och diskussion.

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod

Kvalitativ och kvantitativ metod är något som brukar skiljas på. Den kvalitativa metoden står för kvalitet och icke numeriska egenskaper. Metoden grundar sig på en datainsamling med få undersökningsobjekt som genererar beskrivande och utförliga resultat.
Den kvantitativa metoden pekar på egenskaper som kan mätas med siffror och statistik.
Studien baseras då på många undersökningsobjekt vilka kan sammanställas i form av
statistik.9

Det som avgör om en studie är kvalitativ eller kvantitativ är hur frågeställningarna är
formulerade.10 Denna studie är både kvalitativ och kvantitativ. Besiktning och granskning av detaljplaner är ett kvalitativt moment. Enkätundersökningen är av kvantitativ
art men sammanställs på ett både kvalitativt och kvantitativt sätt.
Merriam, Fallstudien som forskningsmetod. s. 24
Patel och Davidson. Forskningsmetodikens grunder. s. 56
6 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod. s. 25
7 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod. s. 27
8 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod. s. 67
9 Hartman. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. s. 219
10 Patel och Davidson. Forskningsmetodikens grunder. s. 14
4
5
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2.2 Induktiv och deduktiv metod

En deduktiv studie grundas i en befintlig teori vilken härleder till hypoteser som prövas
i studien. Då den deduktiva metoden har sin grund i en befintlig teori anses den objektiv
eftersom forskaren utgår från den teori som redan finns, vilket minskar risken att undersökningen påverkas av forskarens subjektiva tolkningar.11 En deduktiv metod förknippas ofta med kvantitativa studier.12 En induktiv studie grundas på egna erfarenheter och
empirier. Undersökningen behöver inte utgå från en hypotes eller befintlig teori utan
genom att undersöka ett visst fenomen skapas en egen teori.13
Denna studie genomförs med en induktiv metod då inga befintliga teorier eller hypoteser till de givna frågeställningarna fanns.

2.3 Bakgrundsläsning

Lagtext och litteratur som berör detaljplanering, storkvarter och gemensamhetsanläggningar har granskats. De lagar som studerats är plan- och bygglagen14 (PBL) samt anläggningslagen15 (AL). Därtill har vetenskapliga texter samt litteratur angående storkvarter använts som en grund till arbetet.

2.4 Definition av begreppet storkvarter

Det finns ingen definition av begreppet storkvarter då det endast beskriver olika allmänna funktioner och anläggningar som förlagts inom kvartersmark. Då en tydlig definition saknas görs en stipulativ definition av begreppet storkvarter. En stipulativ definition är en avvikelse från hur begreppet vanligen används. Definitionen kan varken
vara sann eller falsk då den som inrättat definitionen själv bestämt hur den ska användas
i ett specifikt sammanhang. En stipulativ definition kan däremot vara av olika kvalitet
beroende på hur väl och hur precist de företeelser och funktioner som ska falla inom
begreppet ringas in.16
Det finns både för- och nackdelar med en stipulativ definition av ett begrepp. Nackdelen är främst att det definierade begreppet i ett visst sammanhang kan tillämpas på ett
främmande sätt vilket gör den svårare för läsaren att förstå och ta till sig. Fördelarna
med en stipulativ definition är att det i många fall kan finnas ett behov av att utforma
en sådan då en riktig definition av begreppet saknas. En annan fördel är att de tillgängliga definitionerna som finns ofta är för vaga för att användas i ett vetenskapligt syfte
samt att definitionens omfång inte överensstämmer med vad som ska undersökas. Med
hjälp av en stipulativ definition ges bättre möjlighet för att minska dessa risker.17
Patel och Davidson. Forskningsmetodikens grunder, s. 23
Hartman. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, s. 160
13 Patel och Davidson. Forskningsmetodikens grunder, s. 23
14 Plan- och bygglag (2010:90)
15 Anläggningslag (1973:1149)
16 Hartman. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, s. 222
17 Hartman. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, s. 223
11
12
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I denna studie har begreppet storkvarter konkretiserats för att ett urval ska kunna göras
bland de granskade detaljplanerna. Begreppet storkvarter har i denna studie stipulativt
definierats till att kvartersmark för bostadsändamål ska innefatta väg, parkering och lekplats eller minst två av dessa tre funktioner.

2.5 Urval av detaljplaner

Urvalet har gjorts utifrån tillgängliga detaljplaner på kommuners hemsidor som vunnit
laga kraft från år 2006 i Västra Götaland. Urvalet grundade sig i följande kriterier som
satts upp:







Kvartersmarken inom planen ska innefatta gata, parkering och lekplats eller
minst två av dessa funktioner. Dessa funktioner ska redovisas i plankarta eller
planbestämmelser.
Planens användningsområde ska huvudsakligen vara bostadsändamål.
Byggnationen inom planområdet ska främst bestå av flerbostadshus.
Genomförandeavtal ska finnas till området.
Planen ska vara genomförd.
Gemensamhetsanläggningar ska ha inrättats och besluten ska finnas tillgängliga.

Utifrån dessa kriterier återstod tio planer fördelade på sex olika kommuner som låg till
grund för granskningen.

2.6 Granskning av planer

Plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning för tio olika detaljplaner har
kontrollerats för att skapa en bild av kommunens intentioner. Tillhörande genomförandeavtal mellan kommun och exploatör har granskats för att se hur kommunerna reglerar
utformning och standard på storkvarteren i avtalen så att deras avsikter och intentioner
ska uppfyllas vid genomförandet av planen.
Då ett av kriterierna var att gemensamhetsanläggning ska ha bildats, granskades även
tillhörande lantmäteriförrättningar för att se om anläggningsbeslut har fattats. Vid
granskningen kontrollerades om beslutet reglerar anläggningens utformning, vad som
ingår och vem som är ansvarig för drift, skötsel och underhåll.

En checklista angående lekplats, gata och parkering upprättades för att kunna användas
vid besiktningen. En okulär besiktning genomfördes på de tio planområdena, därtill
dokumenterades områdena genom fotografering och anteckningar.

2.7 Enkätundersökning

Det finns många sätt att bearbeta och skapa ett enkätformulär så att det passar både
undersökningen och respondenten. Det finns sju viktiga omständigheter som bör beaktas i skapandet av en enkät. Den första faktorn som det ska tas hänsyn till är kostnader,
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vilken budget projektet har spelar en viktig roll i hur enkäterna kan skickas ut och till
hur många. Antalet svarspersoner är nästa faktor som spelar in då det är viktigt med många
som svarar för att kunna få en rättvisande bild och en generalisering av vad människor
tycker och tänker. Hur många av dessa som svarar, svarsfrekvensen från respondenterna,
är även den viktig att ta hänsyn till.18

Hur enkäten utformas med antal frågor är nästa faktor som måste bestämmas i god tid
innan den ska skickas ut. Innehåller den för många frågor kommer den ta lång tid att
svara på vilket innebär att få kommer att orka eller vilja svara på den. Innehåller den för
få frågor kommer inte författaren att få svar på allt som behövs för att grunda undersökningen på. Kontroll över svarssituationen är ett problem som kan uppstå om enkäten
skickas ut till en viss grupp av tjänstemän men istället är det assistenter eller receptionister som svarar på frågorna. Svaren blir då väldigt missvisande, för om enkäten är anonym vet inte författaren vem som svarat vilket innebär att svaren som fås inte representerar målgruppen vilket i sin tur gör att undersökningen grundas på felaktiga uppgifter. Intervjuareffekter är svårt att få om enkäten skickas via mail eller brev men om
enkätundersökningen sker via telefon kan intervjuaren påverka respondenten genom
hur frågan ställs, vilka tonlägen som används och hur svaren tas emot. Den sista faktorn
som påverkar är komplexiteten i frågor och svar. Finns det en fråga som innehåller ett eller
flera ord som kan uppfattas som svåra fokuserar respondenten på ordet istället för på
frågan vilket kan innebära att frågan misstolkas eller att frågan besvaras med ett påhittat
svar.19

För att få en inblick i hur kommunerna själva upplever att deras intentioner efterlevdes
vid detaljplanering med storkvarter skickades enkäter ut till Västra Götalands 49 kommuner. Enkäterna granskades av handledare och provades på andra studenter med kunskap inom området för att få frågorna tydliga och lätta att förstå. Enkäterna mejlades
till kommunernas planavdelningar till tjänstemän med kunskap kring planläggning och
genomförande. Efter två veckor skickades även en påminnelse ut till de kommuner som
inte besvarat enkäten.

2.8 Metodproblem

Då en induktiv metod används vid jämförelse av planhandlingar och besiktning av områden finns en risk att resultat som fås begränsas då det empiriska underlaget är specifikt
för det som granskas. Då studien grundats på ett empiriskt underlag utifrån få, specifika
fall minskas även resultatets räckvidd och generaliserbarhet.20

Slutsatsen grundar sig på de tio detaljplaner som granskats i sex kommuner och enkätsvar från 28 kommuner. Det finns därmed begränsningar i materialet till att kunna generalisera resultatet till Västra Götalands alla 49 kommuner. I vissa fall har endast en
Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, s. 233-236
Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, s. 233-236
20 Patel och Davidson. Forskningsmetodikens grunder, s. 23
18
19
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enda detaljplan granskat inom en kommun. Även detta leder till begränsningar i att
kunna generalisera resultatet till alla detaljplaner med storkvarter inom kommunen.
Även enkätsvar från de kommuner som inte använder sig av storkvartersutformning
vid detaljplaneläggning har beaktats i studien. Då enkäten främst riktade sig till kommuner med storkvarter kan enkätsvar från kommuner utan storkvarter eller med tjänstemän som inte känner till begreppet anses missvisande eller oanvändbara. Trots detta
användes alla inkomna enkätsvar i studien då dessa ger en bild av varför kommuner inte
använder sig av storkvarter vid detaljplanering.

Att en egen definition gjorts av begreppet storkvarter gör att det finns detaljplaner med
storkvarter som fallit bort då de inte uppfyllde de kriterier som satts i den för studien
tillverkade definitionen av storkvartersbegreppet. Exempelvis storkvarter som innehåller gemensamma anordningar men där kvartersmarken inte är avsedd för bostadsbebyggelse. Även detaljplaner där gemensamhetsanläggningar inte har inrättats eller planer
som vunnit laga kraft innan 2006, planer som har andra funktioner än det som studerats
i studien samt detaljplaner som inte har reglerats med genomförandeavtal har heller inte
studerats. Att inte alla typer av storkvarter behandlats i studien kan ha påverkan på det
resultat som framkommit.
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3 Teori

I detta kapitel kommer den teoretiska bakgrunden som berör denna undersökning att
beskrivas. Kapitlet tar upp delar av PBL, som styr planläggningen, kommunernas möjlighet att detaljplanelägga områden, utforma storkvarter samt genomförandeavtal som
används för att reglera rättigheter, ansvarsfördelning och överlåtelse av mark. Kapitlet
beskriver även när fastighetsägare gemensamt ansvarar för olika typer av anläggningar.
Dessa så kallade gemensamhetsanläggningar upplåts med stöd av AL och är ett vanligt
sätt att reglera ansvars- och kostnadsfrågor för anläggningar som drivs gemensamt.

Vid exploatering och nybyggnation är ansvarsfrågan gällande vilka befogenheter och
skyldigheter kommun och exploatör har jämtemot varandra. Vad som i många sammanhang diskuteras är gränsdragningen mellan vad som ska beslutas politiskt och i vilken mån de privata exploatörerna får påverka planeringsprocessen. All samhällsplanering sker under lagar och regler från riksdagen. Vad som avgör hur kommunen väljer
att planlägga ett område beror dock inte endast på vad lagen tillåter utan även politiska
och ekonomiska aspekter. Då en detaljplan antas i kommunfullmäktige spelar det politiska styret en betydande roll för om och hur byggnation ska ske. Även den ekonomiska
faktorn och de kommunala resurserna kan påverka de intentioner som presenteras i
planhandlingar.21

3.1 Plan- och bygglagen

Den 2 maj 2011 ersattes den gamla plan- och bygglagen från 1987 av en ny. Syftet med
den nya lagen var att förenkla plan- och byggprocessen och skapa kontroll över byggandet.22 PBL innehåller bestämmelser kring byggande och hur mark och vatten planläggs. Syftet med att genom lag reglera detta är att främja en god samhällsutveckling,
bra levnadsförhållanden och en hållbar livsmiljö.23 För att detta ska kunna uppnås krävs
det att hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen och att avvägningar dessa
emellan görs.24
Planläggning av mark- och vattenområden är en kommunal angelägenhet.25 Enligt regeringsformen ska all offentlig makt bedrivas i enlighet med lag. Kommunen ska även
följa objektivitetsprincipen vilken har utarbetats i PBL då kommunen opartiskt ska utföra lämplighetsbedömningar och intresseavvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. Dessa krav på saklighet och opartiskhet har arbetats fram för att kommuner
inte med avsikt ska kunna gynna enskild part.26

Cars m.fl., Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur, s. 23-25
Boverket, Plan- och bygglagstiftningens utveckling, 2014
23 Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 1 §
24 Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 1 §
25 Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 1 §
26 Hybbinette, Ett konstitutionellt perspektiv på en privatiserad planprocess, Juridisk publikation, s. 5354
21
22
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Kommunerna har ett monopol på detaljplaneläggning och kan själva besluta om en plan
ska tas fram, hur den ska utformas och om den sedan ska antas. Det kommunala planmonopolet infördes i samband med byggnadslagstiftningen 1947. Kommunens planerare lämnade planförslag utifrån analyser, behovsbedömningar och förutsättningar
inom kommunen. Detta förslag låg sedan till grund för ett politiskt beslutsfattande.
Ansvaret för att genomföra planen låg sedan hos privata och offentliga aktörer som
kunde lockas med hjälp av bidrag och stöd från kommunen.27

År 1987 stärktes kommunens roll då PBL infördes. Trots en stärkt roll vid planering
finns svårigheter kvar främst gällande genomförandet av planerna då styrmöjligheterna
hos kommunen minskat. Det kan vara faktorer som minskat kommunalt markinnehav,
det statliga bostadsfinansieringssystemets avskaffning och en allmän ekonomisk försämring för kommunala investeringar. Att de privata aktörernas ekonomi och vilja att
investera ökat anses också sätta kommunen i en svårare sits. För att en plan ska kunna
genomföras krävs att andra än kommunen är villiga att investera i kommunens planförslag. Det räcker därmed inte att endast viljan att exploatera finns hos en part då parterna
är ömsesidigt beroende av varandra vid genomförandet av en plan.28
Även Hybbinette anser att privata aktörer har fått förstärkt inflytande vid detaljplanering, hur mark används och bebyggs. I en tredjedel av landets kommuner har privata
aktörer initierat mer än hälften av de inrättade detaljplanerna och är även med vid upprättandet av planerna. Utvecklingen av att allt fler privata aktörer är med vid planeringen
anses ha en negativ påverkan på kommunernas planmonopol då det finns en risk att
privata intressen gynnas framför det allmänna.29

PBL reglerar fyra olika plantyper som kommunen kan använda vid planläggning beroende på hur stort område som ska planläggas och i vilken grad kommunen vill styra
utformandet. Dessa planer är översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och regionplan.30 Vidare i detta arbete kommer endast detaljplanen att beskrivas.

3.2 Detaljplan

En detaljplan är ett verktyg som används av kommuner för att reglera hur ett visst markeller vattenområde ska användas. Detaljplaneläggning används främst i syfte till att bebygga, bevara eller förändra.31

För att ett område ska kunna bebyggas kan kommunen pröva dess lämplighet genom
upprättande av en detaljplan.32 Då kontrolleras de förutsättningar som finns i området
för att kunna besluta huruvida området ska bebyggas eller ej.33 En detaljplan kan krävas
Cars m.fl., Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur, s. 19
Cars m.fl., Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur, s. 19-21
29 Hybbinette, Ett konstitutionellt perspektiv på en privatiserad planprocess, Juridisk publikation, s. 6163
30 Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap., 4 kap., 7 kap.
31 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 2 §
32 Boverket, PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, 2014, s. 8
33 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 2 §
27
28
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om det handlar om en ny sammanhållen bebyggelse eller om en bebyggelse ska förändras eller bevaras. En detaljplan kan även krävas om ett nytt byggnadsverk som kräver
bygglov och som skapar betydande påverkan på omgivningen ska byggas eller om en
åtgärd ska utföras på en nyetablerad verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.34
En detaljplan ska bestå av en plankarta med planbestämmelser som är rättsligt bindande
samt en planbeskrivning vilken beskriver området och kommunens avsikter med planeringen och genomförandet av planen. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan till
skillnad mot plankartan och dess bestämmelser.35

I en detaljplan har kommunen beslutat om planbestämmelser som bland annat reglerar
hur mycket som får bebyggas, hur högt det får byggas och var byggnader får placeras.
Samtidigt som mycket kan regleras i en detaljplan får inte planen vara mer detaljerad än
vad som krävs för att uppnå planens syfte. Det så kallade tydlighetskravet i 4 kap. 32 §
PBL syftar till att det tydligt ska framgå hur bebyggelsen och miljön i området regleras
och att onödiga detaljer som är irrelevanta för detaljplanens syfte utelämnas.36 De planbestämmelser som antas för en detaljplan ska ha lagstöd i 4 kap. PBL, annars är de utan
verkan.37
Trots tydlighetskravet har detaljplaner idag ofta en hög detaljeringsgrad där bebyggelsen
regleras i hög grad inför exploateringen. Det finns dock komplikationer med att kommunen i ett tidigt skede av planprocessen låser byggnaders och anläggningars utformning. En detaljplan med hög detaljeringsgrad kan göra exploateringen inom området
svårare både praktiskt och juridiskt. Att låsa byggnaders och anläggningarnas utformning tidigt i plankarta kan försvåra anläggandet på grund av byggtekniska skäl. En hög
detaljering med byggnaders tillåtna användningssätt och utformning medger heller inte
för förändringar vilket gör att planens användningsområden kan bli inaktuella efter
några år då synen på arkitektur eller behov och efterfrågan på marknaden ändras.38
Kommunerna ska även besluta om hur lång genomförandetid detaljplanen ska ha. Genomförandetiden ska vara mellan fem och femton år från det att detaljplanen vinner
laga kraft. Under denna tid krävs det särskilda skäl för att planens ska få upphävas. När
genomförandetiden löpt ut fortsätter dock planen att gälla. Detta innebär att fastighetsägaren har rätt att bygga enligt planen och dess planbestämmelser då de är gällande vid
hantering av bygglovsprövningar.39

En detaljplan reglerar om ett specifikt område ska användas som kvartersmark, allmän
platsmark eller vattenområde.40 Ett område som planläggs med kvartersmark reglerar
att marken kan användas för exempelvis bostäder, kontor eller service. Planläggs ett
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 2 §
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 30-31 §§
36 Boverket, Detaljeringsgrad, 2014
37 Boverket, PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, 2014, s. 110
38 Kalbro m.fl. Offentlig reglering av byggprojekt – för detaljerat och för tidigt? 2013, s. 2, 26-27
39 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 21 §
40 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 1 §
34
35
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område istället med allmän platsmark kan det användas för exempelvis gator, vägar,
torg och parker det vill säga anläggningar som allmänheten ska ha tillgång till.41 Om ett
område planläggs som vattenområde ska det vara av intresse för att öppet vatten bevaras.42

3.2.1 Kvartersmark
Inom kvartersmark får fastighetsägare uppföra enskild bebyggelse. Detaljplanen ska då
reglera den privata kvartersmarkens utformning, användningssätt och vilket ändamål
den är avsatt för så som exempelvis bostad, kontor och handel.43

3.2.2 Allmän plats
Vanligtvis är kommunen huvudman för allmän plats, det är därmed kommunen som
ansvarar för anläggande och skötsel av dessa områden och anläggningar.44 Huvudmannaskapet kan också vara enskilt vilket innebär att det är fastighetsägare inom planområdet som ansvarar för allmän platsmark med hjälp av en eller flera gemensamhetsanläggningar.45 Det krävs då att kommunen redovisar särskilda skäl för att överlåta ansvaret för allmän plats på fastighetsägare. Syftet med detta är att hindra kommunen från
att utan vidare skjuta över ansvaret på enskilda fastighetsägare.46 För detaljplaner innefattande områden för permanentboende ska kommunen i regel alltid vara huvudman,
ansvarsförskjutningen till fastighetsägare kan dock tillåtas för områden som främst består av fritidsbebyggelse. Kommunen ska i form av huvudman färdigställa allmänna
platser i takt med att bebyggelsen färdigställs.47 Standarden på gatorna ska utföras enligt
ortens sed vilket betyder att kommunen ska ha liknande gatustandard inom liknande
planområden.48

3.2.3 Gemensamma anordningar
För ett ändamålsenligt nyttjande av områden för bland annat bostäder och annan kvartersmark krävs diverse gemensamma anordningar så som kommunikationsytor, vägar
och grönområden. Dessa anläggs vanligen inom allmän plats och förvaltas av huvudmannen. Om anläggningarna anläggs inom kvartersmark bildas istället gemensamhetsanläggningar då fastighetsägare inom området blir ansvarig för anläggande och skötsel.49
Beroende på om de gemensamma anordningarna ligger på allmän plats eller kvartersmark ges allmänheten olika rätt att nyttja dessa. För anläggningar inom allmän plats ges
allmänheten automatiskt tillträde då kommunen är huvudman och därmed ägare till
området. Om de gemensamma anordningarna istället anläggs inom kvartersmark och
Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 §
Boverket – Kunskapsbanken, Användning av vattenområde
43 Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 33
44 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 7 §
45 Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 32
46 Proposition 1985/86:1, s. 656
47 Plan- och bygglag (2010:900) 6 kap. 18 §
48 Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 77-78
49 Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 68-69
41
42
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sköts gemensamt av fastighetsägare ges inte samma rätt till tillträde för allmänheten.
Gemensamhetsanläggningar ses enligt Lantmäteriet som privata vilket innebär att allmänheten endast har rätt till tillträde efter vad allemansrätten medger. De gemensamma
ytorna inom kvartersmarken som ska brukas gemensamt av de boende i kvarteret kan
planläggas med ett ”g” för att vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar vilka nyttjas och underhålls gemensamt av fastighetsägarna inom storkvarteret.50 Samarbetet fastighetsägarna emellan regleras i AL.51
Då kommunen med en detaljplan kan bestämma byggnaders placering kan de även begränsa exploateringen och ange var byggnation inom kvartersmark får ske. På så sätt
kan enskild kvartersmark ianspråktas för trafik eller allmänna ledningar med markreservat i form av x- eller z-områden. För att dessa ska vara giltiga krävs inte endast stöd i
planen utan även att ett servitut eller avtal för rättigheten upprättas.52 Markreservaten
inom kvartersmark reglerar att servitut kan inrättas för att tillförsäkra allmänhetens tillgång till anläggningar för allmän gång-, cykel- och körtrafik inom området. En annan
beprövad metod är att ansluta kommunala fastigheter till gemensamhetsanläggningen,
detta säkerställer dock inte allmänhetens rätt till tillträde då det är fastigheten som anses
ha behov av gemensamhetsanläggningen och inte allmänheten. En ytterligare variant är
att kommunen upprättar ett avtal mellan kommun och samfällighetsförening angående
tillträde för allmänheten samt rättigheter och skyldigheter parterna emellan.53
3.2.4 Plangenomförande

Plangenomförande är ett samlingsbegrepp för alla de åtgärder som krävs för att nå de
mål och avsikter som presenteras i detaljplanen. Beroende på planens storlek, typ av
markanvändning och dess syfte kan genomförandet ha olika innehåll och omfattning.
Det kan till exempel röra sig om fastighetsbildningsfrågor, markinlösen, tekniska anläggningar eller finansieringsfrågor. Plangenomförandet är därmed ett väldigt brett moment som inkluderar både tekniskt, ekonomiskt och rättsligt arbete som krävs för att
exploatering och byggnation inom ett område ska kunna genomföras.54
3.2.5 Storkvarter

Under 1960- och 70-talet började detaljplanerna att ändra form och utseende när de så
kallade storkvarteren började planläggas. Utformningen för detaljplaner med storkvarter utmärktes av att kvartersmarken hade en större utbredning jämfört med de traditionella planerna och att de även innefattade funktioner och anläggningar som normalt
anläggs inom allmän platsmark. Det kunde vara anläggningar och funktioner så som
parkering, väg eller lekplats.55 Detta gör att de privata fastighetsägarna får ta över ansvar
SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande, s. 550-552
Anläggningslag (1973:1149)
52 Boverket, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, s. 97
53 SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande, s. 550-552
54 Kommittédirektiv 2011:104, Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan, s. 2
55 Utredning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01
50
51
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för områden som annars ligger på kommunen.56 Ett annat kännetecken för storkvarteren är att de ofta i planen inte reglerar mer än storleken på byggrätterna och kvartersmarkens avgränsning.57

Att planlägga med storkvarter är vanligt i de fall marken som planläggs ägs av en exploatör eller vid tätare bebyggelse exempelvis radhuslängor då sådana bostäder ofta har
gemensamma funktioner av olika slag för de boende. Dessa gemensamma anordningar
har inte allmänheten vanligtvis inte tillgång till. För att allmänheten ska ges tillgång till
storkvartersområden krävs att detta regleras i plankarta vilket beskrivits i avsnittet angående gemensamma anordningar.58
Planläggningen underlättar även för exploatören vid genomförande och byggnation då
denne kan arbeta ostört inom kvartersmarken och inte behöver ta hänsyn till eller samverka med kommunens entreprenörer som anlägger allmän plats.59 Planer innefattande
storkvarter är ofta flexibla och inte lika hårt reglerade som de traditionella planerna. I
de fall det finns funktioner och anläggningar inom planen som ska drivas gemensamt
med en gemensamhetsanläggning inom storkvarteret är det viktigt att redan vid utformningen av planförslaget utrett och förklarat hur planen kan genomföras.60

3.3 Genomförandeavtal

Ett genomförandeavtal är ett begrepp för avtal som upprättas mellan en kommun och
en byggherre eller exploatör för att säkerställa parternas skyldigheter och rättigheter vid
exploatering av ett område.61 Det finns två olika slags huvudavtal som upprättas beroende på vem det är som äger marken som ska bebyggas, markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
3.3.1 Markanvisningsavtal

Om kommunen äger marken upprättas ett markanvisningsavtal mellan parterna innan
planprocessen börjar för att sedan mynna ut i ett slutligt avtal innan detaljplanen antas,
se figur 1.62 Ett markanvisningsavtal innebär att kommunen ger byggherren rätt att under vissa premisser och viss tid ensam förhandla om att bebygga ett område som av
kommunen utpekats som intressant.63 Det avtal som sedan upprättas mellan byggherren

Johansson och Ohlsson, Anläggningslagens tillämpning: gemensamhetsanläggningar, problem och
erfarenheter, s. 13
57 SOU 2012:91, Ett effektivare plangenomförande, s. 71
58 Utredning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01, s. 17
59 Johansson och Ohlsson, Anläggningslagens tillämpning: gemensamhetsanläggningar, problem och
erfarenheter, s. 66
60 Statens planverk, Detaljplaneanvisningar, 1976, s. 21
61 Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 133
62 Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 § 13 st.
63 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 1 §
56
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och kommunen efter det att planprocessen inletts är ett slutligt avtal där allt som parterna har kommit överens om ska redovisas.64 Därefter kan detaljplanen antas och byggnationen av området påbörjas.
Markanvisningsavtal upprättas

Planprocess
inleds

Slutligt avtal
upprättas

Detaljplan antas

Figur 1 Process när kommun äger marken.

Av författarna omarbetad från Markexploatering s. 133 av Kalbro och Lindgren.
3.3.2 Exploateringsavtal

Om en byggherre eller exploatör äger mark som ska bebyggas, kan ett föravtal med
kommunen upprättas innan planprocessen startar. Därefter kan ett exploateringsavtal
tecknas mellan kommun och exploatör innan detaljplanen antas, se figur 2. Ett föravtal,
eller ramavtal, är ett avtal som ger byggherren en ungefärlig uppfattning om vad och
hur mycket som kan bebyggas. I föravtalet ska dessutom redovisas ungefärliga exploateringskostnader samt utrednings- och planeringskostnader och fördelning av dessa
parter emellan.

Ett exploateringsavtal är ett avtal som ofta används när markägaren initierar eller uppvaktar kommunen på att dennes mark kan och bör bebyggas.65 Då markägaren själv vill
exploatera området sitter kommunen i en förhandlingsposition som innebär att kommunen kan förhandla om att exploatören ska utföra sådant som inte berör planområdet
men som är av intresse för kommunen att få genomfört.66 Exploateringsavtalen ska
följa den offentligrättsliga lagstiftningen så som PBL och allmänna rättsregler, annars
är avtalet ogiltigt.67
(Eventuellt
föravtal)

Planprocess
inleds

Exploateringsavtal upprättas

Figur 2 Process när byggherre eller exploatör äger marken.

Av författarna omarbetad från Markexploatering s. 133 av Kalbro och Lindgren.

Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 138
Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 § 10 st.
66 Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 134
67 Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 135
64
65
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3.4 Anläggningslagen, AL

Anläggningslagen tillkom 1973, syftet med lagen var att få en enhetlig lagstiftning för
hantering av frågor rörande fastigheters samverkan vid utbyggnad och underhåll av gemensamma anläggningar. Tillkomsten av lagen gjorde även att samordningen mellan
anläggnings- och fastighetsbildningsåtgärder blev mer lätthanterlig. Med stöd av AL är
det alltså möjligt för fastigheter att tillsammans förvalta en gemensam anläggning genom bildande av en så kallad gemensamhetsanläggning.68 Inrättandet av gemensamhetsanläggning handläggs och beslutas i en förrättning av Lantmäterimyndigheten.69
3.4.1 Gemensamhetsanläggning

För att en gemensamhetsanläggning ska kunna bildas krävs det att anläggningen är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser ett ändamål av stadigvarande betydelse för
dessa.70 Det krävs även att det finns en vinst i inrättandet för de deltagande fastigheterna, en så kallad båtnad. Denna båtnad kan vara ekonomisk eller av annan art.71 Det
finns med stöd av AL även en möjlighet att kunna tvinga in fastigheter i en gemensamhetsanläggning. För att detta ska vara möjligt måste väsentlighetsvillkoret vara uppfyllt
vilket betyder att anläggningen måste vara av väsentlig betydelse för fastigheten.72

En gemensamhetsanläggning markeras i en detaljplan med ett ”g” vilket är ett markreservat för gemensamma anläggningar. Ett markreservat innebär att marken inom det
reserverade området inte får bebyggas så att det hindrar inrättandet av en gemensamhetsanläggning.73 Gemensamhetsanläggningen och dess tillhörande utrymme upplåts
med servitut eller blir samfällt för de fastigheter som medverkar i gemensamhetsanläggningen. De deltagande fastigheterna bildar en samfällighet som ansvarar för utförande
och drift av anläggningen.74 Vid överlåtelse av fastighet följer rätten till gemensamhetsanläggningen med fastigheten.75 Samfälligheten kan antingen drivas med en delägarförvaltning eller en föreningsförvaltning så kallad samfällighetsförening. Vid en delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt i olika frågor. Då krävs att alla delägare är
överens för att beslut ska kunna fattas.76 Om gemensamhetsanläggningen istället förvaltas med en föreningsförvaltning ansvarar en av föreningsstämman utsedd styrelse
för utförande och drift av anläggningen.77

När en gemensamhetsanläggning ska bildas i ett detaljplanelagt område får anläggningen inte inrättas i strid mot planen. Mindre avvikelser kan dock göras om planens
Lantmäteriet, Handbok AL – anläggningslagen, 2016
Anläggningslag (1973:1149) 4 §
70 Anläggningslag (1973:1149) 1 §
71 Anläggningslag (1973:1149) 6 §
72 Anläggningslag (1973:1149) 5 §
73 Boverket, PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, 2014, s. 117-118
74 Anläggningslag (1973:1149) 14 §
75 Lantmäteriet, Handbok AL – anläggningslagen, 2016, s. 13
76 Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 6 §
77 Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 20 §
68
69
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syfte inte motverkas.78 Om en gemensamhetsanläggning ska bildas inom ett område
med en detaljplan som reglerar bestämmelser om gemensamhetsanläggning, så kallade
fastighetsindelningsbestämmelser, prövas inte villkoret om båtnad eller väsentlighet då
dessa redan prövats i planprocessen. Genom fastighetsindelningsbestämmelser kan
kommunen reglera bland annat fastighetsindelning, servitut, ledningsrätter och bildande
av gemensamhetsanläggningar.79 Det krävs dock att beslut om anläggningen tas innan
planens genomförandetid löpt ut.80

För att fördela kostnader för utförande och drift av den gemensamma anläggningen
tilldelas varje fastighet två andelstal vid förrättningen. Andelstalet för anläggningens utförande baseras på den nytta respektive fastighet har av anläggningen. Andelstalet för
driften av gemensamhetsanläggningen baseras på vilken omfattning fastigheten bedöms
använda anläggningen.81

Om anläggningen inte utförts inom angiven tid, bestämd av lantmätaren, efter att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft upphör anläggningsbeslutet att gälla.82 Hela anläggningen måste vid denna tidpunkt vara utförd. Även om viss del av anläggningen är
utförd förfaller anläggningsbeslutet om ej hela anläggningen kommit till stånd.83
3.4.2 Gemensamhetsanläggningar i genomförandeavtal

Vid exploatering är det vanligtvis exploatören som utför och anlägger icke-kommunala,
gemensamhetsanläggningar. Dessa anläggningar övertas sedan av samfällighetsföreningar som nyttjar och förvaltar dem. Det är viktigt att de anläggningar som utförs av
exploatören har en funktion som är av väsentlig betydelse för de deltagande fastigheterna i den blivande gemensamhetsanläggningen. Anläggningarna måste även ha en viss
standard så att de villkor i AL som krävs för inrättandet av en gemensamhetsanläggning
uppfylls.84
I genomförandeavtalet mellan kommun och exploatör bör exploatörens skyldighet att
ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning regleras. Även frågor kring vad som
ska ingå, andelstal, vilken standard gemensamhetsanläggningen ska ha, hur stort utrymme som ska upplåtas samt när och under vilka premisser exploatören ska överlämna
gemensamhetsanläggningen till samfällighetsföreningen, bör regleras i avtalet.85

När en gemensamhetsanläggning inrättas är vissa paragrafer i AL dispositiva och kan
åsidosättas genom överenskommelser mellan fastighetsägare. Fastighetsägare kan genom överenskommelse bland annat reglera vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen och hur andelstalen ska fördelas mellan dessa. Vid exploatering av
Anläggningslag (1973:1149) 9 §
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 18 §
80 Anläggningslag (1973:1149) 6 a §
81 Anläggningslag (1973:1149) 15 §
82 Anläggningslag (1973:1149) 33 § 2 p
83 Lantmäteriet, Frågor och svar om gemensamhetsanläggningar
84 Lantmäteriverket, Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen, 1988, s. 19
85 Lantmäteriverket, Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen, 1988, s. 19
78
79
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flerbostadsområden äger exploatören alla fastigheter inom området vid gemensamhetsanläggningens inrättande vilket leder till att denne själv kan bestämma fördelning av
fastigheternas andelstal, vilka som ska delta och anläggningens utformning. Anläggningsbeslutet blir därmed en rättslig bekräftelse av exploatörens förslag av utformning
inom de ramar som upprättats av kommunen i form av planbestämmelser och avtal.86

86

Kalbro och Lindgren, Markexploatering, 2015, s. 92
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4 Resultat

De tio detaljplaner som granskats och ligger till grund för resultatet är:











Detaljplan för bostäder och verksamheter öster om Bellevue inom stadsdelen
Kviberg i Göteborg.
Detaljplan för bostäder vid Varmfrontsgatan inom stadsdelen Biskopsgården i
Göteborg.
Detaljplan för Södra Bansvik Gamlestan 20:13 m.fl. i Lysekil.
Detaljplan för del av kv. Celsius, Smörräntegatan i Mölndal.
Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl. i Mölndal.
Detaljplan för del av Gravarne 3:1 m.fl. fastigheter, Ringen i Kungshamn.
Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund på Smögen.
Detaljplan för Stenunge Strand Södra, fastigheterna Nösnäs 1:147 och Stenung
2:31 m.fl. i Stenungsund.
Detaljplan för Västra Hallerna 1 i Stenungsund.
Detaljplan för Stadskärnan 1:174 m.fl., Folkets park och Cirkusplatsen i Uddevalla.

Dessa detaljplaner kommer presenteras mer utförligt nedan och jämföras med upprättade avtal, anläggningsbeslut och genomförd besiktning.

4.1 Göteborgs Stad

Göteborg är Sveriges näst största stad belägen på västkusten vid Göta Älvs mynning.
Kommunen har en befolkning på drygt 500 000 invånare. Staden har ett industri- och
sjöfartscentrum som är av betydelse för hela landet.87
Två olika detaljplaner från olika delar av Göteborgs Stad har granskats, dessa är:
 Detaljplan för bostäder och verksamheter öster om Bellevue inom stadsdelen
Kviberg i Göteborg.
 Detaljplan för bostäder vid Varmfrontsgatan inom stadsdelen Biskopsgården i
Göteborg.
4.1.1 Detaljplan för bostäder och verksamheter öster om Bellevue
inom stadsdelen Kviberg i Göteborg

Planområdet ligger i de östra delarna av Göteborg, ungefär fyra kilometer från centrum.
Planområdet innefattar 16,5 ha mark och ligger i Kviberg öster om stadsdelen Gamlestan.88 Planen vann laga kraft 2009-05-07, och syftar till att kunna exploatera området
med bostäder i flerbostadshus och lokaler för bostadsnära verksamheter.89 Planområdet
Nationalencyklopedin, Göteborg
s. 3 Detaljplan öster om Bellevue, Kviberg
89 Planbeskrivning s. 1 Detaljplan öster om Bellevue, Kviberg
87

88 Planbeskrivning
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delas upp i två mindre bostadsområden skilda av en huvudväg. Inom det norra planområdet finns 279 lägenheter.90 Inom områdets södra del planeras ungefär 500 lägenheter.91

Planområdets norra del.
4.1.1.1 Planhandlingar

I plankartan finns två kvartersmarksområden som skiljs åt av en huvudgata. Inom det
norra bostadsområdet har delar av marken reserverats med ett ”g1” för vägar och parkering. Enligt markreservatet ”g2” ska marken vara tillgänglig för gemensamma grönytor och avfallshantering. Enligt bestämmelsen ”n3” ska parkeringsytor i områdets södra
del omges av en växthäck vars höjd ska vara en meter. Detaljplanens södra bostadskvarter regleras också med ”g1” och ”g2” för vägar, parkering och gemensamma grönytor. Inom områdena finns även markreservaten ”g3” och ”g4” vilka ska vara tillgängliga
för allmän gångtrafik.92 Plankartan rymmer även byggrätt för en gemensam lokal för de
boende inom området.93 Den ska enligt planbeskrivningen placeras centralt i det norra
bostadsområdet.94

Planbeskrivningen beskriver att parkering ska ske inom kvartersmark men att det även
finns möjlighet att uppföra underjordiska garage. Parkeringsnormen är enligt kommunen 0,75 parkeringsplatser per lägenhet vilket beräknat på de 779 planerade lägenhetAnläggningsbeslut förrättningsakt 1480K-2011F238, s. 22
Planbeskrivning s. 12 Detaljplan öster om Bellevue, Kviberg
92 Plankarta s.1-2 Detaljplan öster om Bellevue, Kviberg, se bilaga A s. A1-A2
93 Plankarta s.1-2 Detaljplan öster om Bellevue, Kviberg, se bilaga A s. A1-A2
94 Planbeskrivning s. 12 Detaljplan öster om Bellevue, Kviberg
90
91
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erna ger ungefär 584 parkeringsplatser. Av dessa ska enligt normen 209 finnas i planområdets norra del och 375 i områdets södra del. Utöver parkering för boende inom
området ska platser finnas för personal och kunder till förskolor och övrig verksamhet.
Kvartersgatorna inom planområdet ska enligt planbeskrivningen anläggas med hastighetsdämpande åtgärder vid korsande gång- och cykelvägar.95
Enligt genomförandebeskrivningen ska en gemensamhetsanläggning bildas för avfallshantering. Det ska även bildas en gemensamhetsanläggning för vägar och grönytor.96
4.1.1.2 Genomförandeavtal

Planområdet norr om huvudgatan är indelat i fem olika etapper för utbyggnad fördelade
på fyra olika genomförandeavtal med två olika exploatörer. Enligt avtalen ska exploatören utföra och bekosta väg, parkering, grönyta och va-ledningar inom kvartersmark.
Därtill ska gemensamhetsanläggning beträffande väg, va-ledningar och gemensamma
ytor bildas. Då utbyggnaden inom området sker etappvis ska gemensamhetsanläggningarna utökas och omprövas allt eftersom att området byggs ut.97 Kommunen förtydligar
även i avtalet att markområden med planbestämmelsen ”g3” ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Även gemensamhetsanläggning för sopsugsanläggning ska bildas. Enligt avtalen kan även gemensamhetsanläggning bildas om det inom kvarteret finns behov av samlingslokal.98

För området söder om huvudgatan har ett avtal mellan Göteborgs Stad och exploatör
upprättats. I detta regleras att gemensamhetsanläggningar ska inrättas för kvartersgator,
va-anläggningar, parkering, grönytor samt allmän gångtrafik inom kvartersmark. Kommunen förtydligar även i avtalet att markområden med planbestämmelsen ”g4” ska vara
tillgänglig för allmän gångtrafik. Även i detta område ska gemensamhetsanläggning inrättas för sopsugsanläggning.99
4.1.1.3 Anläggningsbeslut

I ansökan om bildandet av gemensamhetsanläggningar framgår att gemensamhetsanläggningar ska bildas för erforderliga anläggningar inom området. I ansökan om bildandet av gemensamhetsanläggningar framgår att gemensamhetsanläggningar ska bildas för
erforderliga anläggningar inom området. Enligt förrättningsakterna har fem gemensamhetsanläggningar bildats inom bostadskvarteren. I planområdets norra del, norr om huvudvägen har Kviberg GA:44 bildats. Denna gemensamhetsanläggning ska innefatta
kommunikationsytor så som gångvägar, trottoarer, planteringar och belysning. Gemensamhetsanläggningen ska också innefatta sopsugsanläggning, ungefär 138 parkeringsplatser och diverse va-ledningar. I samma förrättning har även Kviberg GA:45 bildats
Planbeskrivning s. 15 Detaljplan öster om Bellevue, Kviberg
Genomförandebeskrivning s. 3 Detaljplan öster om Bellevue, Kviberg
97 Genomförandeavtal Öster om Bellevue – Etapp 5 s. 2-3, se bilaga A s. A4
98 Genomförandeavtal Öster om Bellevue – Etapp 1 s. 3-4, se bilaga A s. A3
99 Genomförandeavtal Öster om Bellevue – Söder om huvudgatan s. 3, se bilaga A s. A5
95
96
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för drift och underhåll av gata inom området. Båda anläggningarna ska vara utförda
inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft.100

I en annan förrättning inom det norra området bildades Kviberg GA:46 för ett parkeringsgarage under mark med 45 parkeringsplatser. I samma förrättning minskades även
det upplåtna utrymmet för kommunikationsytor i Kviberg GA:44 då utrymmet tas upp
av den nybildade gemensamhetsanläggningen Kviberg GA:46.101

I planområdets södra del, söder om vägen har två gemensamhetsanläggningar bildats,
Kviberg GA:47 och Kviberg GA:48. Kviberg GA:47 innefattar gata med trottoarer,
belysning gång- och cykelväg vid områdets södra parkering samt dagvattenanläggning.102
Kviberg GA:48 består av kommunikationsytor, sopsugsanläggning, ledningar och parkeringsplatser. Kommunikationsytorna innefattas av gångvägar, skyltar, stödmurar,
trappor, planteringar och grönytor. Parkeringsplatserna ska inrymma ungefär 233 platser inklusive besöks- och handikapplatser.103 Samtliga gemensamhetsanläggningar ska
vara utförda inom fem år från att anläggnings- och ersättningsbeslutet vunnit laga
kraft.104
4.1.1.4 Besiktning

Inom områdena fanns det totalt 467 parkeringsplatser ovan mark för boende och besökande varav 15 i garagelänga och 21 handikappanpassade. Utöver detta fanns även
två underjordiska parkeringsgarage. Cykelparkeringar fanns i anslutning till bostadsentréerna.

I planområdets norra del fanns 185 parkeringsplatser ovan mark varav 15 i garage och
8 handikappanpassade platser. I det norra områdets södra del fanns även ett underjordiskt garage för de boende inom området. Centralt i planområdets norra del fanns en
lekplats utrustad med sandlåda, två inhägnade gungor, två gungdjur och en rutschkana.
Markbeläggningen var gummimatta och sand. Lekplatsen var även försedd med ett
bänkbord och nåddes via grusade gångvägar med en bredd på 2,1 meter. Inom bostadsområdet fanns små bilvägar till handikapplatser i anslutning till bostadsentréerna. Dessa
var asfalterade och hade en bredd på tre meter. Gatorna i anslutning till parkeringsplatser och garage hade en vägbredd på 5,5 meter och en tillhörande, upphöjd trottoar som
var 1,5 meter bred. Gångvägen i områdets västra del vilken skulle vara tillgänglig för
allmänheten var asfalterad och hade en bredd på 2,2 meter.
I planområdets södra del var tre av områdets västra bostadshus under byggnation vilket
gjorde dem irrelevanta för studien. Området som var utbyggt hade 282 parkeringsplatAnläggningsbeslut förrättningsakt 1480K-2011F22, s. 31-37, se bilaga A s. A8-A9
Anläggningsbeslut förrättningsakt 1480K-2011F238, s. 19-22, se bilaga A s. A8-A9
102 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1480K-2012F125, s. 5, se bilaga A s. A5-A7
103 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1480K-2012F125, s. 14-16, se bilaga A s. A5-A7
104 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1480K-2012F125, s. 6, se bilaga A s. A5-A7
100
101

21

Storkvarter – en jämförande studie, från planering till genomförande
ser ovan mark varav 13 handikappanpassade samt ett underjordiskt garage. Inom området fanns fem mindre lekplatser placerade i de olika innergårdarna. Lekplatserna hade
olika funktioner och utrustning då en gungställning placerats inom en innergård och en
rutschkana inom en annan. Samtliga lekplatser var utrustade med sandlåda. Inom en
lekplats fanns även två grillplatser med tillhörande bord och bänkar. Kvartersgatorna
inom området hade en bredd på drygt fem meter, den intilliggande trottoaren var upphöjd och var 1,5-2 meter bred. Det fanns även två hastighetsdämpande farthinder inom
bostadsområdet.
4.1.1.5 Jämförelse

Enligt kommunens intentioner har gemensamhetsanläggningar inom norra området bildats för parkering och övriga kommunikationsytor. Kviberg GA:44 och Kviberg GA:46
medger totalt 183 parkeringsplatser inom området. Vid besiktning av antalet parkeringsplatser ovan mark uppgick antalet till 185 platser. Antalet parkeringar under mark är
enligt anläggningsbeslutet 45 vilket i sådana fall innebär att det totala antalet platser
inom planens norra område är 230 stycken jämfört med kommunens intentioner på 209
platser. Enligt plankarta skulle parkeringen i södra delen av norra området omgärdas av
en växthäck med en höjd på en meter. Denna häck fanns inte, utan var ersatt med
planteringar. Gångvägen i planområdets västra del vars tillgänglighet för allmänheten
reglerats i plankartan hade en god tillgänglighet. Samlingslokalen i områdets norra del
var inte utbyggd utan ersatt med en lekplats. Lekplatsen var utbyggd men innefattades
inte i gemensamhetsanläggningarna som bildats.
I områdets södra del hade även gemensamhetsanläggningar bildats för kommunikationsytor, vägar och parkeringar. Kviberg GA:48 innefattar 233 parkeringsplatser ovan
mark, utöver dessa har en av fastigheterna Kviberg 741:179 anlagt ett eget garage under
mark för de boende inom fastigheten. Då alla bostadshus och parkeringar inte var anlagda kan ingen jämförelse göras angående hur väl kommunens planeringsnorm för
parkering efterlevdes. Kvartersgatan genom planområdet vars tillgänglighet för allmänheten reglerats i plankartan hade en god tillgänglighet. Denna var även utrustad med
fartdämpande åtgärder vilket stämmer överens med markreservatet ”g1” vilket reglerar
vägars utformning för låg hastighet. Lekplatser i området var utbyggda trots att kommunen inte visat några intentioner på att anlägga lekplatser i området. Inte heller i detta
område reglerades dess drift och skötsel i någon gemensamhetsanläggning.
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4.1.2 Detaljplan för bostäder vid Varmfrontsgatan inom stadsdelen
Biskopsgården i Göteborg
Planområdet är 8400 kvadratmeter stort och ligger i Biskopsgårdens norra del, ungefär
fem kilometer nordväst om centrala Göteborg.105 Detaljplanens syfte är att bebygga
området med ungefär 90 lägenheter i två stycken åttavånings punkthus på en tomt som
tidigare använts som förskola. Planen vann laga kraft 2010-01-25.106

De två bostadshusen inom planområdet
4.1.2.1 Planhandlingar

Enligt planbestämmelserna till plankartan ska parkeringsplatser och en lekplats anordnas inom kvartersmark. Det framgår även av en planbestämmelse att markparkering ska
utformas med minst ett träd eller motsvarande växtlighet per sex parkeringsplatser.
Minsta avstånd mellan parkering och bostadshusens fasad ska enligt planbestämmelser
vara tio meter.107

Parkering ska enligt beskrivningen anläggas i form av ett underjordiskt garage mellan
de två punkthusen. En ytterligare parkering föreslås i markplan öster om bostadshusen
och totalt föreslås parkeringarna rymma 65 platser. Även en cykelparkering med 32
platser föreslås i närhet till bostadshusen.108 Enligt planbeskrivningen ska plats för lek
och utevistelse tillgodoses inom kvartersmarken.109
Planbeskrivning s. 2 Detaljplan vid Varmfrontsgatan, Biskopsgården
Planbeskrivning s. 1 Detaljplan vid Varmfrontsgatan, Biskopsgården
107 Plankarta Detaljplan vid Varmfrontsgatan, Biskopsgården, se bilaga B s. B1-B2
108 Planbeskrivning s. 9 Detaljplan vid Varmfrontsgatan, Biskopsgården
109 Planbeskrivning s. 6 Detaljplan vid Varmfrontsgatan, Biskopsgården
105
106

23

Storkvarter – en jämförande studie, från planering till genomförande
Enligt genomförandebeskrivningen kan gemensamhetsanläggning bildas för parkeringsplatserna.110 Kommunen förtydligar även att plats för lek och rekreation ska tillgodoses inom kvartersmarken samt parkeringens utformning med växtlighet.111
4.1.2.2 Genomförandeavtal

Enligt genomförandeavtalet mellan Göteborgs Stad och exploatören ska exploatören
anlägga en eller flera lekplatser inom kvartersmarken för bostäder. Området ska ha en
god tillgänglighet med hänsyn till markbeläggning, belysning, väghållning och skyltning.112
4.1.2.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår inte vilka funktioner som
ska innefattas. Enligt anläggningsbeslutet bildas en ny gemensamhetsanläggning Biskopsgården GA:12 vilken innefattar vägar, gångvägar, parkeringar, ledningar, murar,
belysning, stolpar för motorvärmare, lekytor samt grönytor.113 Gemensamhetsanläggningen ska vara utförd inom två år från att beslutet vunnit laga kraft.114
4.1.2.4 Besiktning

Inom planområdet fanns 50 parkeringsplatser ovan mark varav tre handikappanpassade. Mellan de två husen fanns även ett underjordiskt parkeringsgarage med 35 parkeringsplatser.115 Parkeringsplatserna ovan mark var försedda med nio stolpar för motorvärmare. Mellan parkeringsytorna och bostäderna hade tio träd planterats. Minsta avstånd mellan parkering och vägg för bostadshus var sex meter. Utanför bostadshusens
entréer fanns cykelställ för 28 cyklar.
Mellan husen ovanpå det underjordiska garaget fanns en liten lekplats utrustad med
sandlåda, liten lekstuga och gungdjur samt två bänkar och bord. Inom planområdet
fanns en asfalterad gångväg med en bredd på 2-3 meter. Infartsgatan till området var
asfalterad och försedd med ett farthinder.
4.1.2.5 Jämförelse

Det utbyggda området stämde väl överens med de intentioner kommunen visat på i
planhandlingarna. Antalet parkeringsplatser var 20 fler än de 65 som kommunen redovisat i planhandlingar. Antalet träd i anslutning till markparkeringen överensstämde med
vad som reglerats i plankarta. Parkeringen var dock anlagd för nära bostadshusens fasad.
Genomförandebeskrivning s. 3 Detaljplan vid Varmfrontsgatan, Biskopsgården
Genomförandebeskrivning s. 4 Detaljplan vid Varmfrontsgatan, Biskopsgården
112 Genomförandeavtal Bostäder vid Varmfrontsgatan s. 1-2 se bilaga B s. B3
113 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1480K-2010F64, s. 10 se bilaga B s. B4-B5
114 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1480K-2010F64, s. 11 se bilaga B s. B4-B5
115 Årsredovisning Brf Solen 1 och 2
110
111
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Cykelparkeringen var anlagd i närheten till bostädernas entréer. Det fanns dock något
färre platser än vad som beskrivits i planhandlingarna. Även lekplatsen var utbyggd och
innefattades i gemensamhetsanläggning men var liten och hade låg standard.

25

Storkvarter – en jämförande studie, från planering till genomförande

4.2 Lysekils kommun

Lysekil är en kommun i Bohuslän belägen vid Gullmarsfjorden. Inom kommunen finns
fyra mindre tätorter utöver centralorten Lysekil. Invånarantalet är ungefär 14 500 varav
hälften av dessa är bosatta i centralorten.116
Detaljplanen som granskats i Lysekils kommun är:
 Detaljplan för Södra Bansvik Gamlestan 20:13 m.fl.

4.2.1 Detaljplan för Södra Bansvik Gamlestan 20:13 m.fl.

Detaljplanen innebär en områdesomvandling från industrimark till mark för bostäder
och viss handel. Området bedöms kunna innefatta 23 nya bostäder i varierad utformning. Planområdet är 8300 kvadratmeter beläget en kilometer nordväst om Lysekils
centrum i nära anslutning till havet.117

Storkvarteret sett från nordöst
4.2.1.1 Planhandlingar

I plankartan finns ett område utmärkt med kvartersmark för bostäder. Det finns även
ett område inom kvarteret som tillåter handel i bottenvåningen av byggnaderna. Kvartersmarken för bostadsändamål regleras i plankartan med ”g1” vilket enligt planbestämmelserna betyder att marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för
tillfart, parkering och gångväg. Utöver denna finns markreservaten ”g2” och ”g3” som
116
117

Nationalencyklopedin, Lysekil
Planbeskrivning s. 6 Detaljplan för södra Bansvik, Gamlestan
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reglerar att tillfart respektive parkering ska utföras med gemensamhetsanläggning. I centrala delen av bostadsområdet finns ett markområde reserverat för lek vilken enligt planbestämmelserna ska vara minst 60 kvadratmeter.118
Enligt planbeskrivningen ska en närlekplats finnas inom bostadskvarteret.119 All parkering inom planområdet ska ordnas inom kvartersmarken. Därtill ska parkering även
ordnas inom området öster om lokalgatan i detaljplanen.120

Enligt detaljplanens genomförandebeskrivning ska en gemensamhetsanläggning ansvara för markreservaten ”g1”, ”g2” och ”g3” samt tillhörande belysning.121 En eller flera
gemensamhetsanläggningar kan bildas för parkering, förråd, sophus, gångväg samt ledningar. På initiativ av boende kan även gemensamhetsanläggning inrättas för lekplatsen
inom kvarteret.122
4.2.1.2 Exploateringsavtal

I exploateringsavtalet mellan Lysekils kommun och exploatören regleras att en gemensamhetsanläggning ska inrättas för parkering. Exploatören förbinder sig i avtalet att utföra parkeringen så att den överensstämmer med plan- och illustrationskartan och enligt
kommunal standard.123
4.2.1.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår önskat att gemensamhetsanläggning ska innefatta gata, gatubelysning, soprum, gemensamma ytor i form av grönytor med mera. Inom planområdet finns två förrättningsakter med anläggningsbeslut.
Det första anläggningsbeslutet berör inrättande av tre olika gemensamhetsanläggningar.
Gamlestan GA:9 består av väg, gatubelysning, soprum, lekplats och kommunikationsytor. Gamlestan GA:10 innefattar byggnadskonstruktioner, parkeringar och ledningar.
Gamlestan GA:11 består av förråd till bostäderna. Enligt beslutet är samtliga anläggningar utförda.124
Det andra anläggningsbeslutet är en omprövning av Gamlestan GA:10 och GA:11. I
detta beslut minskas utrymme för parkering och förråd i GA:10, dessa ytor ersätts i
förrättningen med ett servitut för de boende. Gemensamhetsanläggningen ansvarar
dock enligt beslutet för skötsel och underhåll av utrymmena. Även GA:11 minskas i
utrymme för förråd och upplåts istället med servitut. Förrådsbyggnaden ska dock enligt
beslut fortfarande förvaltas och ingå i gemensamhetsanläggningen. Samtliga anläggningar är enligt beslutet utförda.125
Plankarta Detaljplan för södra Bansvik, Gamlestan, se bilaga C s. C1-C2
Planbeskrivning s. 20 Detaljplan för södra Bansvik, Gamlestan
120 Planbeskrivning s. 21 Detaljplan för södra Bansvik, Gamlestan
121 Genomförandebeskrivning s. 3-4 Detaljplan för södra Bansvik, Gamlestan
122 Genomförandebeskrivning s. 5 Detaljplan för södra Bansvik, Gamlestan
123 Exploateringsavtal s. 2, se bilaga C s. C3
124 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1484-764 s. 36-40, se bilaga C s. C4-C5
125 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1484-961 s. 18-21, se bilaga C s. C5-C7
118
119
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4.2.1.4 Besiktning

Inom kvartersmarken för bostäder var en tillfartsgata och 18 parkeringar varav fem i
carport anlagda. Alla parkeringsplatser i området var utrustade med stolpar för motorvärmare. Fyra platser i utmålade parkeringsfickor var anlagda inom kvartersmark öster
om lokalgatan utöver dessa fyra fanns en asfalterad yta för parkering vilken vid besiktning användes som uppställningsplats för lastbilar och entreprenadfordon.
Lekplatsen i området var belagd med röd gummimatta och utrustad med rutschkana,
gunga och två bänkar med tillhörande bord. Storleken på lekplatsen bedömdes vara
drygt 60 kvadratmeter.
4.2.1.5 Jämförelse

Inrättandet av gemensamhetsanläggningar stämde väl överens med kommunens intentioner då samtliga gemensamma funktioner innefattades. Infart och väg stämde överens
med illustrationen kommunen hänvisat till i exploateringsavtalet. Parkeringen öster om
lokalgatan var asfalterad men användes vid besiktningen till ett annat syfte än bostadsparkering. Även lekplatsen var utbyggd, i gott skick, innefattades i gemensamhetsanläggningen och uppfyllde de krav på storlek som reglerats i planbestämmelser.
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4.3 Mölndals stad

Mölndals stad är en kommun söder om Göteborg i nära anslutning till kommunikationslederna E6 och E20. Mölndal har drygt 63 000 invånare och är Västra Götalands
tredje största kommun.126 Kommunen tillhör en del av storgöteborg och dess centrum
är en del av Göteborgs tätort.127
Inom Mölndals stad har följande två detaljplaner granskats:
 Detaljplan för del av kv. Celsius, Smörräntegatan.
 Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl.

4.3.1 Detaljplan för del av kv. Celsius, Smörräntegatan

Detaljplanen för del av kv. Celsius, Smörräntegatan vann laga kraft 2009-03-26.128 Planområdet omfattar 9700 kvadratmeter och ligger i kvarteret Celsius i centrala Mölndal
angränsande till Mölndals sjukhus. Planens syfte är att skapa bostäder genom att ersätta
två gamla bostadslängor med tre nya punkthus i fyra våningar, innefattande ungefär 40
nya lägenheter.129

Planområdet sett från söder

Mölndals stad, Fakta om Mölndal
Nationalencyklopedin, Göteborg
128 Plankarta Detaljplan del av kv. Celsius, Smörräntegatan, se bilaga D s. D1-D2
129 Planbeskrivning s. 4-5 Detaljplan del av kv. Celsius, Smörräntegatan
126
127
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4.3.1.1 Planhandlingar

Hela plankartan omfattas av kvartersmark för bostäder. I kartan har områden för infart
och parkering märkts ut och reglerats med ett ”g”.130 I planbeskrivningen beskrivs att
parkering ska ordnas i både markplan och under bostadshusen. Kommunen redovisar
i planbeskrivningen en parkeringsberäkning med ett behov på totalt 75 parkeringsplatser varav 61 av dessa i garage under husen.131 Kommunen redovisar även i planbeskrivningen att den befintliga utfarten mot Terrakottagatan i söder byggs ut enligt illustrationen.132 Utemiljön ska enligt kommunen utformas så att den är tillgänglig för funktionshindrade.133 Det finns ingen angiven lekplats inom planområdet men enligt planbeskrivningen ska gröna ytor skapas kring de nya husen för utevistelse.134
I genomförandebeskrivningen beskrivs att en gemensamhetsanläggning ska inrättas för
markparkering, parkeringsgarage, kommunikationsytor, ett gemensamt miljöhus och
lämpliga grönområden.135
4.3.1.2 Exploateringsavtal

Exploateringsavtalet mellan Mölndals stad och exploatör reglerar endast bebyggelsens
utformning. Bebyggelsen inom området ska enligt avtalet utformas enligt detaljplan.136
4.3.1.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår inte önskemål av vad som
ska ingå i gemensamhetsanläggningen. I anläggningsbeslutet regleras gemensamhetsanläggningen Celsius GA:1 till att innefatta kommunikationsytor samt all plantering och
växtlighet. Anläggningen ska även innefatta dagvattensystem, belysning, ett miljöhus
samt 65 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna utgör enligt beslutet 48 platser i garaget
och 17 platser ovan mark.137 Enligt anläggningsbeslutet ska gemensamhetsanläggningen
vara utförd inom två år från att beslutet vunnit laga kraft.138
4.3.1.4 Besiktning

Inom planområdet fanns 15 parkeringsplatser ovan mark för boende och besökare
varav en handikappanpassad samt ett underjordiskt garage. Utanför bostadsentréerna
fanns cykelställ för totalt 32 cyklar. I planområdets centrala del fanns en lekplats utrustad med två gungor, sandlåda, gungdjur, lekstuga och två bänkar och bord. Mellan de
tre punkthusen fanns uteplatser med bänkar och planteringar. Genom planområdet
Plankarta Detaljplan del av kv. Celsius, Smörräntegatan, se bilaga D s. D1-D2
Planbeskrivning s. 12 Detaljplan del av kv. Celsius, Smörräntegatan
132 Planbeskrivning s. 13 Detaljplan del av kv. Celsius, Smörräntegatan
133 Planbeskrivning s. 11 Detaljplan del av kv. Celsius, Smörräntegatan
134 Planbeskrivning s. 12 Detaljplan del av kv. Celsius, Smörräntegatan
135 Genomförandebeskrivning s. 2 Detaljplan del av kv. Celsius, Smörräntegatan
136 Exploateringsavtal förrättningsakt 1481K-2010/6 s. 17, se bilaga D s. D3
137 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1481K-2010/6 s. 5, se bilaga D s. D3-D4
138 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1481K-2010/6 s. 6, se bilaga D s. D3-D4
130
131
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fanns en drygt tre meter bred väg anpassad för gående, cyklister, räddningsfordon eller
för de i behov av handikapparkering centralt i området.
4.3.1.5 Jämförelse

Antalet parkeringsplatser inom området var tolv färre än vad som angivits i planbeskrivning då ett underjordiskt garage med 48 parkeringsplatser och markparkeringar
med 15 platser anlagts. Infarten från Terrakottagatan var utformad likt illustrationen.
Gröna områden för utevistelse var anlagda kring husen, utöver dessa fanns även en
lekplats centralt i området. Lekplatsen var anlagd trots att kommunen inte visat på några
intentioner angående anläggning av sådan i bostadsområdet. Samtliga gemensamma
funktioner utom lekplatsen förvaltas med en gemensamhetsanläggning.
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4.3.2 Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl.

Planområdet som är 7600 kvadratmeter stort ligger i Åby centrum ungefär 800 meter
söder om Mölndals centrum.139 Detaljplanen som vann laga kraft 2007-12-14 syftar till
att möjliggöra för bostadsbyggelse i nytt flerbostadshus i fem våningar och att kunna
bygga på ytterligare våningar på en befintlig handelsbyggnad. Detaljplanen beräknas
kunna tillföra 70 nya lägenheter.140

Nytt flerbostadshus i planområdets östra del
4.3.2.1 Planhandlingar

Plankartan består till största delen av kvartersmark för bostäder med handel i bottenvåningen på den befintliga byggnaden. Inom kvartersmarken har områden för parkering
och lekplats markerats. Parkeringen regleras med ett ”g” för gemensamhetsanläggning
och ett ”n” för utförande av planteringar vid parkeringsplatserna. Även lekplatsen har
i plankartan reglerats med ett ”n”.141

I planbeskrivningen redovisas en lekyta för mindre barn på innergården för det nybyggda femvåningshuset.142 Parkeringsbehovet har beräknats till 107 parkeringsplatser
inom området fördelade på 48 platser i källare under den befintliga handelsbyggnaden

Planbeskrivning s. 5 Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl.
Planbeskrivning s. 4 Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl.
141 Plankarta Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl., se bilaga E s. E1-E2
142 Planbeskrivning s. 13 Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl.
139
140
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och 59 platser på marken mellan de två byggnaderna.143 Parkeringarna avses användas
för bostäder, butik och skolan i väster om planområdet.144

I genomförandebeskrivningen beskrivs att parkeringsplatserna ska samutnyttjas vilket
säkerställs genom bildande av gemensamhetsanläggning för parkeringen.145
4.3.2.2 Exploateringsavtal

Enligt exploateringsavtalet mellan Mölndals stad och exploatör förbinder sig exploatören lösa parkeringsbehovet enligt den gjorda parkeringsutredningen vilket enligt avtalet
är ett krav för att få bygglov. I avtalet regleras även att en gemensamhetsanläggning ska
inrättas för parkeringen.146
4.3.2.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår inte önskemål av vad som
ska ingå i gemensamhetsanläggningen. I anläggningsbeslutet regleras att en gemensamhetsanläggning Katrineberg GA:1 ska inrättas innehållande 59 parkeringsplatser ovan
mark varav två handikappanpassade parkeringar. Enligt karta i anläggningsbeslutet innefattas gemensamhetsanläggningens utsträckning av både markparkering och underjordiskt parkeringsgarage. Det är dock endast de 59 platserna ovan mark som ytterligare
reglerats i anläggningsbeslutet. Till gemensamhetsanläggningen hör även ett dagvattensystem.147
4.3.2.4 Besiktning

Inom planområdet fanns 55 parkeringsplatser ovan mark varav en handikappanpassad
plats samt ett underjordiskt parkeringsgarage med 48 parkeringsplatser. I planområdets
östra del fanns en mot parkeringen inhägnad lekplats utrustad med tre gungor, lekstuga,
gungdjur och sandlåda. Lekplatsen omgavs av planteringar.
4.3.2.5 Jämförelse

Utformningen inom området stämde överens med de intentioner kommunen påvisat i
planhandlingarna. Antalet parkeringsplatser ovan mark var något färre än vad som redovisats i planhandlingar och anläggningsbeslut. Antalet parkeringsplatser i garaget
stämde dock överens med vad kommunen redovisat i planbeskrivningen. Även lekplatsen med tillhörande planteringar stämde väl överens med vad som beskrivits i planhandlingar.

Planbeskrivning s. 15 Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl.
Planbeskrivning s. 14 Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl.
145 Genomförandebeskrivning s. 2 Detaljplan för Katrineberg 2 m.fl.
146 Exploateringsavtal förrättningsakt 1481K-2010/14 s. 37, se bilaga E s. E3
147 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1481K-2010/14 s. 7, se bilaga E s. E3-E4
143
144
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4.4 Sotenäs kommun

Sotenäs kommun ligger på västkusten mittemellan Oslo och Göteborg. Kommunen
har drygt 9000 invånare fördelat på en tio kilometer bred och 25 kilometer lång yta.
Sotenäs huvudort är Kungshamn omringad av de lite mindre orterna Hunnebostrand,
Bovallstrand, Smögen och Malmön som under sommartid är populära semesterorter.148
Detaljplanerna som granskats i studien är:
 Detaljplan för del av Gravarne 3:1 m.fl. fastigheter Ringen, Kungshamn.
 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund.

4.4.1 Detaljplan för del av Gravarne 3:1 m.fl. fastigheter Ringen,
Kungshamn

Detaljplanen som vann laga kraft 2009-11-09 syftar till att kunna bebygga en bergsplatå
med 28 lägenheter fördelade i 18 hus. Planområdet på 1,7 hektar ligger på en högplatå
mellan centrala Kungshamn och Smögenbron. Området angränsar till vattenområde
med en befintlig brygga i väst och bostadsområden i öst.149

Bostadshus i planområdet längs bryggan i väst.

148
149

Sotenäs kommun, Lite om Sotenäs kommun
Planbeskrivning s. 2-4 Detaljplan för del av Gravarne 3:1 m.fl., fastigheter Ringen
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4.4.1.1 Planhandlingar

Plankartan består av ett område kvartersmark för bostäder omgärdat av allmän plats i
form av natur. Inom kvartersmarken har områden för lek, gårdsgata, hiss mellan bryggområde och bostäder samt garage markerats. Området har även reglerats med ett ”x1”
vilket betyder att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.150

I planbeskrivningen föreslås gårdsgatan ha en bredd på 3,5 meter samt en 1,5 meter
bred gångyta. Den föreslagna bredden skapar enligt kommunen möjlighet för möten
samtidigt som en begränsning av hastigheterna i området bedöms uppstå.151 Gångtrafiken inom området ska enligt kommunen vara tillgänglig för allmänheten. Från de inom
området högt belägna bostäderna ska två hissar och trappor anläggas för att nå ner till
bryggområdet. Dessa hissar ska vara tillgängliga för allmänheten. Planbeskrivningen redovisar 48 parkeringsplatser inom området och en parkeringsnorm på ungefär 1,7 platser/lägenhet.152 Enligt planbeskrivningen ska en mindre lekplats anordnas i direkt anslutning till bostäderna.153
4.4.1.2 Exploateringsavtal

Enligt avtalet mellan Sotenäs kommun och exploatör ska exploatören utföra och bekosta gårdsgata, parkering och övriga anordningar inom kvartersmark.154 I avtalet regleras även att kommunen med stöd av servitut ska ha rätt att utnyttja mark för allmän
gångtrafik inom bostadsområdet samt en allmän rätt att under dagtid nyttja hissar mellan bostadsområde och bryggområde.155
4.4.1.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår önskemål om att gemensamhetsanläggning ska bildas för gårdsgata, ”smitväg”, lekplats och sjöbodsförråd.
Inom området har en gemensamhetsanläggning bildats, Gravarne GA:14. Gemensamhetsanläggningen ska innefatta väg, belysning, gångväg och lekplats.156
I en annan förrättning har även servitut bildats till förmån för kommunens fastighet.
Servitutet medger rätt för allmänheten att nyttja hiss och gångstråk från bostadsområdet
ner till bryggområdet.157

Plankarta Detaljplan för del av Gravarne 3:1 m.fl., fastigheter Ringen, se bilaga F s. F1-F2
Planbeskrivning s. 16 Detaljplan för del av Gravarne 3:1 m.fl., fastigheter Ringen
152 Planbeskrivning s. 14- 17 Detaljplan för del av Gravarne 3:1 m.fl., fastigheter Ringen
153 Planbeskrivning s. 15 Detaljplan för del av Gravarne 3:1 m.fl., fastigheter Ringen
154 Exploateringsavtal Del av Gravarne s. 5, se bilaga F s. F3
155 Exploateringsavtal Del av Gravarne s. 3, se bilaga F s. F3
156 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1427-793 s. 4, se bilaga F s. F3-F4
157 Förrättningsakt 1427-796 s. 4-5, se bilaga F s. F4-F5
150
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4.4.1.4 Besiktning

Inom bostadsområdet finns elva flerbostadshus med 23 lägenheter och två bebyggda
villatomter.

Inom kvartersmarken för bostäder fanns 17 anlagda parkeringsplatser varav en handikappanpassad. Alla parkeringsplatser var utrustade med stolpar för motorvärmare. I
områdets centrala del fanns under ett av bostadshusen ett garage för de boende inom
området med 13 platser.158 Ett av bostadshusen i planområdets norra del var även utrustad med carport. Gårdsgatan inom kvarteret var asfalterad och hade en bredd på
4,4–5,2 meter och utrustad med belysning. I anslutning till bostadshusen fanns två hissar för att allmänheten skulle kunna ta sig mellan områdets kuperade delar ner till bryggområdet. Gångvägarna och trappor för allmänheten vilka löpte från bryggområdet och
upp till bostäderna var anlagda. Det fanns en liten lekplats utrustad med en gunga, en
liten sandlåda, bänk och bord i bostadsområdets nordöstra del.
4.4.1.5 Jämförelse

Utformning av bostädernas placering och gårdsgatans utsträckning och utbredning
stämde väl överens med kommunens intentioner. Parkeringsplatserna inom området
var färre än vad kommunens parkeringsnorm redovisat och ingick inte i någon gemensamhetsanläggning. Lekplatsen var utbyggd och placerad enligt vad som redovisats i
plankarta. Både lekplatsen, gårdsgatan och gångvägen ingick i en gemensamhetsanläggning. De gångstråk och hissar som skulle vara tillgängliga för allmänheten var utbyggda.
Dessa var dock placerade i direkt närhet och i bostadshusen vilket gjorde att de inte
kändes tillgängliga för allmänheten. Ansvar för drift och underhåll av hissarna i området
regleras inte i någon gemensamhetsanläggning.

158

Sotenäsbostäder
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4.4.2 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund

Planområdet ligger på Hasselöns östra sida i Hasselösund, söder om och delvis under
Smögenbron. Planen som vann laga kraft 2012-02-21 skapar möjligheter till boende
blandat med viss småskalig verksamhet i form av handel och kontor.159 Planområdets
storlek är ungefär tre hektar mark och vattenområde.160 Planen bedöms kunna bebyggas
med 25-30 lägenheter beroende av i vilken grad byggnaderna planeras användas för
verksamheter.161

Området sett från söder
4.4.2.1 Planhandlingar

Enligt plankartan består hälften av området av kvartersmark och hälften allmän plats i
form av natur, gata och vattenområde. Kvartersmarken för bostäder har markerats med
områden för bland annat parkering, gata, gång och lekplats men även funktioner som
angöring, samling, sop och natur. Inom kvartersmarken för bostäder finns ett markreservat i form av ett ”x” vilket innebär att området ska vara tillgängligt för allmän gångoch cykeltrafik.162
I planbeskrivningen beskrivs en gammal stenmur vid planerade lekplatsen i söder,
denna avses enligt beskrivningen att bevaras.163 En gångväg som planeras central i bostadsområdet ska ha en bredd på minst två meter.164 Inom planområdet planeras för
Planbeskrivning s. 1-2 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund
Planbeskrivning s. 3 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund
161 Planbeskrivning s. 10 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund
162 Plankarta Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund, se bilaga G s. G1-G2
163 Planbeskrivning s. 8 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund
164 Planbeskrivning s. 7 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund
159
160
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ungefär 48 parkeringsplatser varav minst två handikapparkeringar. Ingen parkering avses att placeras inom tolv meter från Smögenbron.165

I genomförandebeskrivningen beskrivs att de gator som anläggs inom kvartersmark ska
ingå i en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar ska även bildas avseende va-ledningar, samt gemensamma ytor och parkeringsanläggningar. Enligt genomförandebeskrivningen ansvarar även exploatören för utbyggnad av lekplatser och gångvägar vilka ska ha en minsta bredd på två meter.166
4.4.2.2 Exploateringsavtal

Enligt exploateringsavtalet upprättat mellan Sotenäs kommun och exploatören ansvarar
exploatören för utbyggnad och kostnader vid exploatering inom kvartersmark. I avtalet
regleras även att en gemensamhetsanläggning ska inrättas för gata, gång, lek, samlingsplats och sophantering.167
4.4.2.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår inte önskemål av vad som
ska ingå i gemensamhetsanläggningen. I anläggningsbeslutet har två gemensamhetsanläggningar bildats för drift av de gemensamma funktionerna. En av dem, Kalvbogen
GA:6, består av gatumark och gångvägar samt belysning inom viss del av området. Den
andra gemensamhetsanläggningen Kalvbogen GA:7 innefattar utomhusparkering, parkeringsgarage, va-ledningar, energibrunnar, soprum, förråd och natur. Anläggningarna
ska enligt beslutet vara utförd två år efter att anläggnings- och ersättningsbeslutet vunnit
laga kraft.168
4.4.2.4 Besiktning

Området i plankartan utmärkt för parkering var vid besiktning endast anlagd med grus.
Områdets yta bedöms dock kunna innefatta ungefär 40 parkeringsplatser. Det fanns
inom området fem parkeringar i garage under ett av bostadshusen. Gatan mellan bostadshusen var anlagd med stenplattor och hade en bredd på 3,3 meter. Längs med
gatan fanns även en något upphöjd trottoar med varierande bredd beroende på husens
placering. Gångvägen mellan parkering och vatten hade en varierande bredd men på
samtliga ställen bredare än två meter. Området kring husen kändes privata och ej tillgängliga för allmänheten.
Det fanns inga lekplatser inom kvartersmarken. Det ena området utpekat för lek var en
gräsbelagd yta och i det andra hade en uteplats med stenplattor, planteringar och sittmöbler anlagts.
Planbeskrivning s. 13 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund
Genomförandebeskrivning s. 4 Detaljplan för Kalvbogen 1:127 m.fl., Hasselösund
167 Exploateringsavtal förrättningsakt 1427-753 s. 139, se bilaga G s. G3
168 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1427-753 s. 56-61, se bilaga G s. G3-G6
165
166
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4.4.2.5 Jämförelse

Utformning av gata och bostäder stämde överens med kommunens intentioner redovisade i planhandlingarna. Muren som enligt planbeskrivningen skulle bevaras fanns kvar.
Lekplatserna inom området innefattas inte i någon gemensamhetsanläggning och har
inte byggts ut. Ena området avsatt för lek har istället anlagts som uteplats för de boende.
Parkeringen som reglerats i gemensamhetsanläggningen var vid besiktningen inte utbyggd trots att den enligt anläggningsbeslut skulle vara det. Då inte alla gemensamma
anläggningar i Kalvbogen GA:7 är utförda inom utsatt tid förfaller anläggningsbeslutet.
Trots att allmänhetens tillgänglighet reglerats i plankartan kändes området privat och ej
tillgängligt för allmänheten.
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4.5 Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun ligger i anslutning till väg E6, nästan fyra mil norr om Göteborg. Kommunen har ungefär 25 000 invånare.169 Invånarantalet har i kommunen ökat
snabbt vilket gjorde att kommunen 2015 var den kommun i landet där befolkningen
ökade som mest.170

Detaljplanerna som granskats i Stenungsunds kommun är:
 Detaljplan för Stenunge Strand Södra, fastigheterna Nösnäs 1:147 och Stenung
2:31 m.fl.
 Detaljplan för Västra Hallerna 1.
4.5.1 Detaljplan för Stenunge Strand Södra, fastigheterna Nösnäs
1:147 och Stenung 2:31 m.fl.

Planområdet innefattar 5,3 hektar och är beläget i centrala Stenungsund. Området ligger norr om väg 160 som går ut till Stenungsön.171 Planen vann laga kraft 2006-07-14
och syftar till att kunna uppföra flerbostadsbebyggelse. Planen medför en byggrätt motsvarande 115 lägenheter fördelade i fyra olika flerbostadshus.172

Planområdet sett från hamnen i öst
Stenungsunds kommun, Kommunfakta
Södra Bohuslän, Välkommen till Stenungsunds kommun
171 Planbeskrivning s. 7 Detaljplan för Stenunge Strand Södra
172 Planbeskrivning s. 4 Detaljplan för Stenunge Strand Södra
169
170
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4.5.1.1 Planhandlingar

Plankartan redovisar två sammanlänkade kvartersområden för bostadsändamål. Inom
dessa områden har mark för gångväg-bil, gata, parkering och plantering reserverats. Delar av kvartersmarken har markerats med ett ”g” för gemensamhetsanläggning. I planområdets norra del går även ett stråk reserverat med ”gx” vilket betyder att en gemensamhetsanläggning ska inrättas men att den även ska vara tillgänglig för allmän gångoch cykeltrafik.173
I planbeskrivningen föreslås en mindre lekyta placeras på innergården i det östra kvarteret.174 Utemiljön ska ha en god tillgänglighet för funktionshindrade och i planbeskrivningen föreslås ramper för att jämna ut höjdskillnader inom planområdet.175 164 parkeringsplatser föreslås i området varav 112 i garage under bostadshusen samt 52 markparkeringar.176
I genomförandebeskrivningen beskrivs att entrégatan ska ha en bredd på 4,5 meter och
att samtliga vägar förses med belysning.177 En gemensamhetsanläggning föreslås för gata
och gångväg-bil. Parkeringen föreslås drivas av framtida bostadsrättsföreningar.178
4.5.1.2 Exploateringsavtal

I exploateringsavtalet mellan kommun och exploatör förbinder sig exploatören att
bygga ut och bekosta alla anläggningar inom kvartersmark. Exploatören ansvarar även
enligt avtalet för inrättande av gemensamhetsanläggning för parkering.179 I avtalet regleras även exploatörens ansvar för inrättandet av gemensamhetsanläggningar för gata
och gångväg-bil i enlighet med plankartan.180
4.5.1.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår inte önskemål av vad som
ska ingå i gemensamhetsanläggningen. Enligt anläggningsbeslutet har en gemensamhetsanläggning, Stenung GA:17 bildats för väg, parkering och grönområde inom planområdet. Gemensamhetsanläggningen ska även vara utförd inom fem år från att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.181
Stenung GA:22 har i en annan förrättning inrättats för parkeringsgarage under bostadshusen. Antalet parkeringsplatser framgår inte av beslutet.182
Plankarta Detaljplan för Stenunge Strand Södra, se bilaga H s. H1-H2
Planbeskrivning s. 17 Detaljplan för Stenunge Strand Södra
175 Planbeskrivning s. 18 Detaljplan för Stenunge Strand Södra
176 Planbeskrivning s. 19 Detaljplan för Stenunge Strand Södra
177 Genomförandebeskrivning s. 7 Detaljplan för Stenunge Strand Södra
178 Genomförandebeskrivning s. 4 Detaljplan för Stenunge Strand Södra
179 Exploateringsavtal förrättningsakt 1415-752 s. 25, se bilaga H s. H3
180 Exploateringsavtal förrättningsakt 1415-752 s. 23, se bilaga H s. H3
181 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1415-752 s. 8, se bilaga H s. H3-H4
182 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1415-1080 s. 7, se bilaga H s. H5-H6
173
174
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4.5.1.4 Besiktning

Av de fyra bostadshusen inom kvarteret var tre utbyggda. Det fanns 56 markparkeringar
inom två områden med belysning inom planens utbyggda del. Parkeringen i områdets
östra del omringades även av träd och planteringar. Gångvägen i områdets nordöstra
del hade en bredd på 5,5 meter med längsgående trädplantering. Gångvägarna var försedda med ramper för att jämna ut höjdskillnaderna inom området. I bostadsområdets
norra del mot vattnet fanns asfalterad väg med skylt för körförbud.

Det fanns inte någon lekplats i området. Mellan husen fanns en innergård med bänkar,
planteringar och stora välskötta grönområden.
4.5.1.5 Jämförelse

Parkeringsnormen för markparkering inom området efterlevdes då befintliga parkeringar var något fler än de i planbeskrivningen föreslagna. Även gångvägen inom området var utbyggd enligt kommunens intentioner. Vägen som plankartan redovisats som
gångväg-bil var avstängd för fordonstrafik men tillgänglig för gående. Vägarnas och
parkeringarnas drift och skötsel reglerades i en gemensamhetsanläggning.
Den lekplats som beskrivits i planbeskrivningen men som varken redovisats i plankartan, reglerats i exploateringsavtalet eller i gemensamhetsanläggning var inte heller utbyggd. Allmänhetens tillgänglighet i området var god med hänsyn till regleringen i
plankartan.
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4.5.2 Detaljplan för Västra Hallerna 1

Detaljplanen för Västra Hallerna 1 vann laga kraft 2006-01-21.183 Planområdet omfattas
av 32 hektar mark och ligger tre kilometer söder om Stenungsunds centrum, strax öster
om väg 160 och Bohusbanan.184 Syftet med planen är att kunna möjliggöra exploatering
av olika bostadstyper. Hela området beräknas innefatta 300 bostäder.185 Endast de bostadsområdena i planen avsedda och bebyggda med flerbostadshus och radhus kommer
fortsättningsvis att beskrivas i studien.

Bostadsområdet Ängen 1 med radhus, i bakgrunden ses bostadsområdet Utsikten
4.5.2.1 Planhandlingar

I plankartan finns tre bostadsområden som faller under storkvartersbegreppet med
gårdsgata, lek och parkering utmärkta i detaljplanen. Dessa är Utsikten, Skogsbrynet
och Ängen 1 som ligger på en central linje i plankartan med Utsikten längst i väst, Ängen
1 i öst och Skogsbrynet där emellan.

I bostadsområdet Utsikten har markområden reserverats för gårdsgata, natur och lek.
Samtliga områden har markerats med ”g”. Gårdsgatan och en gång- och cykelväg har
även markerats med ”x” för allmänhetens tillgänglighet. I Skogsbrynet finns två utmärkta parkeringar. Dessa länkas samman med en infart till området. I Ängen 1 har en
liten del av marken i öster reserverats som gårdsgata för infart till kvarteret. I områdets
nordvästra del har ett område för lekplats markerats.186
Plankarta Detaljplan för Västra Hallerna 1, se bilaga I s. I1-I2
Planbeskrivning s. 4 Detaljplan för Västra Hallerna 1
185 Planbeskrivning s. 2 Detaljplan för Västra Hallerna 1
186 Plankarta Detaljplan för Västra Hallerna 1, se bilaga I s. I1-I2
183
184
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I planbeskrivningen bedöms 173 nya bostäder tillkomma vid exploatering av de tre områdena. Av dessa planeras ungefär 100 lägenheter i kvarteret Utsikten, 45 lägenheter i
Skogsbrynet och 28 lägenheter i radhus i kvarteret Ängen 1.187 Inom två av de tre bostadsområdena har ytor avsatts för mindre lekplatser. Boende i Skogsbrynet som saknar
lekplats hänvisas i planbeskrivningen till lekplatsen i Ängen 1.188
Gårdsgatorna inom kvartersmarken ska enligt planbeskrivningen ha en vägbredd på 4,5
meter där biltrafik och gång- och cykeltrafikanter ska använda samma utrymme. Inom
bostadsområdet Utsikten planeras parkeringsgarage i suterrängvåning, radgarage samt
markparkering, totalt beräknas ungefär 129 parkeringar. Parkeringen i Skogsbrynet avses lösas med hjälp av en markparkering alternativt radgarage med ungefär 49 platser.
Inom Ängen 1 ska garage finnas i anslutning till bostadshusen. Det ska enligt planbeskrivningen även finnas en markparkering för besökande.189
I genomförandebeskrivningen beskrivs att en gemensamhetsanläggning inom respektive bostadskvarter ska bildas för drift av gårdsgator, lek, natur, gångvägar för allmänheten och dagvattenhantering.190
4.5.2.2 Exploateringsavtal

I exploateringsavtalet mellan Stenungsunds kommun och exploatören regleras exploatörens skyldighet att ansvara för utbyggnaden och bildandet av gemensamhetsanläggningar.191
4.5.2.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår önskemål om bildande av
gemensamhetsanläggning för gata, trottoar, lekplats, gångvägar, naturmark samt belysning. Det finns två olika anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggningar i de ovan
nämnda bostadsområdena. I Utsikten har en gemensamhetsanläggning bildats, Nösnäs
GA:7 för gata, trottoar, gångvägar, gatubelysning, naturmark och lekplats. Enligt beslutet är delar av anläggningen vid beslut redan utförda. Resterande ska utföras inom två
år från att förrättningen vinner laga kraft.192
I det andra anläggningsbeslutet har en gemensamhetsanläggning för enbart en lekplats
bildats inom Ängen 1, Nösnäs GA:11. Anläggningen innefattar lekplats, planteringar,
dagvattenhantering och anslutande gångvägar. Delägare i gemensamhetsanläggningen
är fastigheter inom Ängen 1 och 2 men även fastigheten i Skogsbrynet.193

Planbeskrivning s. 12-13 Detaljplan för Västra Hallerna 1
Planbeskrivning s. 17 Detaljplan för Västra Hallerna 1
189 Planbeskrivning s. 21 Detaljplan för Västra Hallerna 1
190 Genomförandebeskrivning s. 5 Detaljplan för Västra Hallerna 1
191 Exploateringsavtal förrättningsakt 1415-644 s. 34, se bilaga I s. I3
192 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1415-644 s. 9, se bilaga I s. I3
193 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1415-1079 s. 6, se bilaga I s. I4
187
188
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4.5.2.4 Besiktning

Vid besiktning av Utsikten hade området totalt 140 parkeringsplatser både i friliggande
garage och markparkering. Därtill fanns även fyra parkeringsplatser i bottenvåning i ett
av husen. Gårdsgatan hade en vägbredd på 6,6 meter, i anslutning till gatan fanns även
längsgående parkeringsplatser för besökande och en 1,6 meter bred, upphöjd trottoar.
Gårdsgata och parkering var även utrustade med belysning och planteringar.

Lekplatsen i Utsiktens västra del nåddes med hjälp av en grusad gångväg mellan husen.
Lekplatsen hade eftersatt skötsel men var utrustad med rutschkana, sandlåda, gungdjur
och två bänkar. Gångvägen upp till lekplatsen kändes privat och inte tillgänglig för allmän gångtrafik.

I kvarteret Skogsbrynet fanns 72 parkeringsplatser i markplan längs lokalgatan. Infarten
till Ängen 1 bestod av en mindre rondell. Området hade 69 markparkeringar i anslutning till radhusen och gårdsgatorna i kvarteret hade en bredd på 4,7 meter. Lekplatsen
i området var välskött och bestod av gungställning, rutschkana, sandlåda och två gungdjur. Lekplatsen var avgränsad med staket och hade även fyra bänkar att sitta på.
4.5.2.5 Jämförelse

Gemensamhetsanläggningar har bildats för samtliga gemensamma funktioner enligt
kommunens intentioner. Antalet parkeringsplatser i Utsikten var 15 stycken fler än vad
som beräknats. Detsamma gällde Skogsbrynet som också hade fler parkeringar än vad
som förväntats. Ängen 1 hade endast markparkeringar och inte några garage eller carportar som föreslagits i planbeskrivningen. För parkeringen inom Skogsbrynet hade
ingen gemensamhetsanläggning bildats då hela området innefattades av endast en fastighet vilket gör att fastighetsägaren automatiskt är ansvarig för anläggande och drift.
Gårdsgatorna skulle enligt planbeskrivningen ha en minsta vägbredd på 4,5 meter vilket
i samtliga fall uppfylldes med marginal. Gångvägen till lekplatsen inom Utsikten kändes
dock privat och begränsad för allmänheten. Lekplatserna var utbyggda, den i Utsikten
var mindre, hade lägre standard och var inte lika väl underhållen som den i Ängen 1
som förvaltades som en egen gemensamhetsanläggning.
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4.6 Uddevalla kommun

Uddevalla ligger i Bohuslän åtta mil norr om Göteborg. Folkmängden har sedan 2000talet ökat och ligger idag på ungefär 54 000 invånare.194 Genom kommunen och dess
centralort går väg E6 och Bohusbanan mellan Göteborg och Strömstad.195
Detaljplanen som granskats i Uddevalla kommun är:
 Detaljplan för Stadskärnan 1:174 m.fl., Folkets park och Cirkusplatsen.

4.6.1 Detaljplan för Stadskärnan 1:174 m.fl., Folkets park och Cirkusplatsen

Planområdet är beläget i sydöstra Uddevalla ungefär 500 meter söder om Bäveån.196
Detaljplanen vann laga kraft 2013-05-06 och medför att Folkets park ersätts av nya
bostäder av varierande slag.197 Planförslaget skapar möjlighet till att uppföra 140 lägenheter i rad- och flerbostadshus.198 Enligt planförslaget ska tre punkthus i sex till sju
våningar placeras söder om lokalgatan. I anslutning till Studievägen i öst planeras två
lamellhus i fyra våningar. I planområdets södra del föreslås ungefär 20 radhuslägenheter
i två plan.199

Punkthusen i storkvarteret, i bakgrunden ses lamellhusen
Uddevalla kommun, Kommunfakta
Nationalencyklopedin, Uddevalla
196 Planbeskrivning s. 3 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
197 Planbeskrivning s. 1 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
198 Planbeskrivning s. 12 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
199 Planbeskrivning s. 13 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
194
195
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4.6.1.1 Planhandlingar

I plankartan finns ett stort kvartersmarksområde för bostäder. Inom detta område finns
fyra områden markerade med parkering och ett område för lek. De två norra parkeringarna och lekplatsen har i plankartan reserverats med ett ”g”, vilket de två parkeringarna
i områdets södra del saknar.200

I planbeskrivningen beskrivs att en ny bostadsgata ska anläggas från Studievägens södra
del. Denna gata ska utformas för låga hastigheter med hänsyn till barn och gående.201
Gångvägar inom området ska enligt planbeskrivningen utformas så att de är tillgängliga
för boende och besökande.202 Två lekplatser för små barn föreslås i kvarterets centrala
delar. De redan befintliga gångvägarna och utsiktsplatserna ska enligt beskrivningen bevaras och rustas upp och vara tillgängliga för boende och allmänhet med hjälp av bildandet av gemensamhetsanläggning.203 Parkering för punkthusen ska enligt beskrivningen
anläggas i markplan och bestå av ungefär 58 parkeringsplatser. Radhusen föreslås ha två
parkeringar per bostad i anslutning till bebyggelsen. Lamellhusen i planområdets västra
del bedöms ha parkeringsbehov på 41 platser vilka placeras i områdets sydligaste del.204

I genomförandebeskrivningen föreslås att gemensamhetsanläggningar ska bildas för entrégata inom kvartersmark, parkering, gångvägar, lekplats, miljöhus, va-ledningar, dagvattenhantering samt natur- och lekytor.205
4.6.1.2 Exploateringsavtal

I exploateringsavtalet mellan Uddevalla kommun och exploatören regleras att exploatören ansöker och bekostar inrättandet av gemensamhetsanläggningar. Exploatören
förbinder sig även till att utforma parkering för punkthusen enligt en kartbilaga i avtalet.
Exploatören ska även enligt avtalet ansvara för utbyggnad av lekplatser inom området.206
4.6.1.3 Anläggningsbeslut

I ansökan för bildandet av gemensamhetsanläggning framgår önskemål om bildande av
gemensamhetsanläggning för gemensamma ytor inom området. Enligt anläggningsbeslutet ska två nya gemensamhetsanläggningar inrättas inom området. Den första gemensamhetsanläggningen, Stadskärnan GA:7 ska bestå av parkområde med gångvägar,
lekplatser, grillplats, boulebana med mera, dagvattenledningar och belysning.207

Plankarta Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen, se bilaga J s. J1-J2
Planbeskrivning s. 13 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
202 Planbeskrivning s. 15 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
203 Planbeskrivning s. 16 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
204 Planbeskrivning s. 17 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
205 Genomförandebeskrivning s. 2 Detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen
206 Exploateringsavtal s. 4, se bilaga J s. J3
207 Anläggningsbeslut förrättningsakt 1485K-14/108 s. 17, se bilaga J s. J4-J5
200
201
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Den andra gemensamhetsanläggningen Stadskärnan GA:8 ska bestå av infart, parkeringsplatser, stolpar för motorvärmare, belysning och dagvattenledningar.208
4.6.1.4 Besiktning

Infartsgatan till området från Studievägens södra del hade en bredd på 4,6 meter vilken
ledde in till planens radhusområde vilket fortfarande var under byggnation. Även det
västra av de tre punkthusen var under byggnation. Gångvägarna inom området var asfalterade och hade en bredd på 2,75 meter.
Parkeringar för områdets punkthus var placerade mellan husen. Det fanns totalt 51
parkeringsplatser vid husen utrustade med elstolpar för motorvärmare. Parkeringsplats
för lamellhusen fanns i områdets södra del. Parkeringen bestod av 55 parkeringsplatser
utrustade med elstolpar för motorvärmare.

Det fanns en lekplats i områdets norra del utrustad med gungställning, rutschkana och
sittbänk. Lekplatsområdet var belagt med en röd, mjuk gummimatta. Lekplatsen i områdets centrala del var ännu ej utbyggd.
4.6.1.5 Jämförelse

De delar av planområdet som var utförda stämde väl överens med de intentioner kommunen presenterat i planhandlingarna. Samtliga gemensamma funktioner förvaltades
med en gemensamhetsanläggning. Antalet utbyggda parkeringsplatser var fler än det
beräknade antalet. Endast en av de två lekplatserna var vid besiktningen anlagd. Det
fanns vid besiktningen inom området inte heller någon boulebana eller grillplats vilket
innefattades i gemensamhetsanläggningen. Dessa anläggningar kan dock tillkomma när
planområdets radhus och det sista punkthuset färdigställts.

4.7 Resultatsammanställning

Överlag visar studien att kommunens intentioner vid planläggning av storkvarter efterlevs väl. Främst vägar, gator samt gång- och cykelvägar hade god standard och var utformade enligt vad kommunen beskrivit. Endast i en plan hade en tilltänkt bilväg reglerats med körförbud vilket gjort den oanvändbar för körtrafik. Hur väl kommunens intentioner efterlevdes vid anläggande av parkeringar varierade från område till område.
Även anläggandet och utformning av lekplatser varierade stort med hänsyn till de intentioner kommunen presenterat.
4.7.1 Parkering
Antalet parkeringsplatser och deras utformning varierade från område till område. Fem
av de tio planområden som granskats hade fler parkeringar än vad som redovisats i
planhandlingarna. Resterande planområden hade lika många parkeringsplatser eller nå-

208

Anläggningsbeslut förrättningsakt 1485K-14/108 s. 20, se bilaga J s. J4-J5
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got färre än vad kommunen planerat för. I två planer hade kommunen reglerat parkeringarnas utformning av kringliggande planteringar och avstånd till bostadshus, dessa
regleringar efterlevdes inte.

I ett av de granskade planområdena var anläggandet av parkeringen inte färdigställt. I
anläggningsbeslutet uppgavs en tidsfrist inom vilken hela gemensamhetsanläggningen
skulle vara utförd. Då parkeringen inte färdigställts inom angiven tid faller beslutet för
hela gemensamhetsanläggningen.
4.7.2 Lekplats
I sex av de granskade planområdena var en lekplats utbyggd och ingick i en gemensamhetsanläggning. Majoriteten av lekplatserna hade en god standard och var väl utrustade.
Det fanns dock två planområden vars lekplatser hade lägre standard och eftersatt skötsel trots att drift och underhåll sköts i en gemensamhetsanläggning. I ett av de granskade
planområdena svarade fastighetsägaren för anläggandet och driften av en lekplats.
Denna förvaltningsform kan dock ifrågasättas då de kringliggande bostadsområdena
också kan antas nyttja lekplatsen.

Inom två av de granskade planområdena har lekplats anlagts trots att detta inte reglerats
i varken planhandlingar, avtal eller anläggningsbeslut. Dessa anläggningar har heller inte
reglerats i någon gemensamhetsanläggning. Det uppstår då en ansvarsfråga kring vem
som egentligen ska ansvara för drift och underhåll av lekplatserna vilket gör att risken
för eftersatt underhåll är hög då ingen part vill ta ansvar.
Inom två andra planområden har ingen lekplats anlagts trots att kommunen visat intentioner på detta i plankarta eller planbeskrivning. Lekplatserna i dessa områden har
inte reglerats i något anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggningar då ansökan inte
innehöll önskan om att lekplats skulle ingå. Detta gör att lekplatserna inte ingår i den
gemensamma förvaltningen och har därmed inte byggts ut.

4.7.3 Ansvar för hiss
I undersökningen som genomförts fanns ett planområde med hiss i anslutning till bostadshusen för att allmänheten skulle kunna ta sig från bostadsområdet till bryggområdet. Rättigheten att använda hissarna har tillförsäkrats med hjälp av ett servitut till fördel
för en av kommunens fastigheter. Hissen ingår inte i gemensamhetsanläggningarna för
området. Vidare finns inga regleringar kring vem som ansvarar för hissarnas drift och
skötsel då de nyttjas av allmänheten, är anlagd inom en privat fastighet och har hamnat
utanför gemensamhetsanläggningen.

4.7.4 Allmänhetens tillträde
I fem av de tio granskade planområdena har markreservat för allmänhetens tillträde
reglerats i plankarta och planbestämmelser. Tre av dessa fem områden upplevdes ha en
begränsad tillgänglighet med hänsyn till markreservatets utsträckning och utformning.
Endast i ett av områdena hade ett officialservitut bildats till förmån för allmänhetens
tillträde.
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Anledningen till att områdena ansågs otillgängliga var byggnaders placering och utformning i förhållande till områdena avsatta för allmänheten. Exempelvis att trånga gränder
skapas vilket ger intryck av att vara inne på privat område. Även boendes bemötande
vid besiktning påvisade att allmänheten inte brukade röra sig inom områdena. Dock
fanns inte några inhägnader eller bommar som hindrade allmänhetens rörelse inom något av de granskade områdena.
4.7.5 Sammanställning

Nedan presenteras med en sammanställning av de tio granskade planområdena.
Kommun
Göteborg

Detaljplaneområde
Öster om Bellevue
Varmfrontsgatan,
Biskopsgården

Lysekil

Södra Bansvik

Mölndal

Celsius, Smörräntegatan
Katrineberg

Sotenäs

Gravarne, Kungshamn

Kalvbogen, Smögen

Stenungsund

Stenunge Strand Södra

Västra Hallerna

Uddevalla

Folkets park

Gemensamma anordningar

Parkering
Väg
Tillträde för allmänheten

Parkering
Lekplats
Parkering
Lekplats
Väg
Parkering
Väg
Parkering
Lekplats
Parkering
Lekplats
Väg

Tillträde för allmänheten
Parkering
Väg
Lekplats, två stycken
Tillträde för allmänheten
Parkering
Väg
Lekplats
Tillträde för allmänheten
Parkering
Väg
Lekplats
Tillträde för allmänheten
Parkering
Väg
Lekplats
Tillträde för allmänheten

Tabell 1 Sammanställning av de tio granskade planområdena.
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Resultat

Utförd
Utförd
God tillgänglighet

Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Utförd
Begränsad tillgänglighet
Utförd
Utförd
Ej utbyggda
Dålig tillgänglighet
Utförd
Utförd
Ej utbyggd
God tillgänglighet
Utförd
Utförd
Utförd
Begränsad tillgänglighet
Utförd
Utförd
Utförd
God tillgänglighet
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4.8 Enkät

Enkäten utskickad till kommunerna i Västra Götaland resulterade i 28 svar vilket motsvarar drygt hälften av kommunerna inom regionen. Därtill svarade även två kommuner
via mail att de ansåg att underlaget i kommunen var för litet för att på ett meningsfullt
sätt kunna svara på enkäten. Enkäten har till stor del besvarats av tjänstemän med olika
chefsroller inom planering och byggande samt planarkitekter. Av kommunerna vars
detaljplaner med storkvarter som granskats i studien svarade endast Uddevalla kommun.
4.8.1 Storkvartersbegreppet
I enkäten ställdes frågan huruvida tjänstemännen kände till begreppet storkvarter. 11 av
de tillfrågade svarade att de inte kände till begreppet, dessa hade varierande yrkesroller
vilket även gällde för de som kände till begreppet. Det var främst tjänstemän i de mindre
kommunerna inom regionen som inte kände till storkvartersbegreppet.
4.8.2 Kommunernas förhållningssätt till storkvarter

Av de tillfrågade var det 13 kommuner som svarade att de aldrig använde sig av storkvarter vid detaljplanering av bostadsområden. Tio kommuner uppgav att de sällan detaljplanelägger för storkvarter och tre kommuner att de ibland använder sig av det.
Övervägande majoritet av de som svarat bedömde att storkvarter användes vid 0-20 %
av detaljplanering för bostadsändamål. Tre av kommunerna uppgav att de planerade för
storkvarter vid 20-40 % av fallen.
Anledningen till att utformningen sällan används beskrevs i enkäten vara på grund av
att kommunerna inte såg något behov eller hade kapacitet att genomföra en sådan plan
och att storkvarteren var vanligare förr. Ett svar beskrev att storkvarter användes vid
större exploateringar för att underlätta och förenkla för exploatören att bebygga området, ”Vid större exploateringar används storkvarter för t.ex. grupphusområden med tanke på ett
friare sätt att anlägga gator efter bebyggelsens utformning.” 209 En annan kommun uppgav att det
fanns planer på att använda sig av storkvarter vid kommande detaljplaner samtidigt som
en annan kommun uppgav att de använde sig av storkvarter vid planering i dagsläget.

Vid fråga huruvida detaljplaner med storkvarter regleras annorlunda i exploateringsavtal
jämfört med avtal för traditionella planer svarade ett flertal kommuner att avtalen inte
skilde sig åt. Några kommuner belyste vikten av att i avtalet reglera att genomförande
och utformning utförs enligt kommunens intentioner. ”Genomförandet och utformningen
säkras i marköverlåtelse- eller exploateringsavtal med hänvisning till tävlingshandling eller bygglovshandlingar.” 210 Detta gjordes enligt kommunerna genom att i avtalet hänvisa till tävlingseller bygglovshandlingar eller att tvinga exploatören att bilda gemensamhetsanläggningar. Bildandet av gemensamhetsanläggningarna säkerställs även genom att kommunen i plankartan reserverar ett markområde med ”g”. En kommun uppgav även att avtal
209
210

Enkätsvar Uddevalla kommun, bilaga K
Enkätsvar Härryda kommun, bilaga K
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inte alltid upprättades ”Det anges ibland i detaljplanen att exploateringsavtal ska upprättas men
i många fall sker inte detta.”211

4.8.3 Kommunens uppfattning av hur deras intentioner efterlevdes vid
plangenomförande
Av de tolv kommuner som svarat på frågan hur de upplevde att deras intentioner efterlevdes vid genomförandet av detaljplaner med storkvarter uppgav åtta kommuner att
deras intentioner efterlevs väl eller mycket väl.

4.9 Resultatanalys

Av de tio granskade detaljplanerna var fyra områden inte helt färdigställda, vilket kan
påverka helhetsintrycket och resultatet vid besiktning. Vid besiktning av områden som
inte var färdigställda lades dock störst vikt vid de färdigställda kvarteren och dess anläggningar inom planområdet.
Alla funktioner inom kvarteren har till studien inte varit tillgängliga. Det är främst parkeringsgaragens utformning och storlek som inte kunnat kontrolleras vid besiktning av
området. Istället har bedömning utifrån anläggningsbesluten för garagen använts vilket
kan ha påverkan på resultaten.

De områden som enligt plankarta och planbestämmelser skulle vara tillgängliga för allmänheten kontrollerades vid besiktning. Vid besiktningen granskades huruvida det
fanns stängsel eller skyltar för att stänga ute allmänheten i området. Utöver detta gjordes
utav författarna en egen bedömning angående känslan av tillgänglighet för allmänheten
med hänsyn till områdets utformning. Denna bedömning kan anses subjektiv och variera från person till person vilket kan påverka resultatet. Endast ett servitut för allmänhetens tillträde fanns tillgängligt på Lantmäteriets databas Arkivsök. Det är dock möjligt
att avtalsservitut upprättats mellan kommun och fastighetsägare utan att de registrerats
hos Lantmäteriet och därmed inte finns tillgängliga.
De utskickade enkäterna har besvarats av olika typer av tjänstemän med olika befattningar, arbetsuppgifter och erfarenhet. Detta gör att kunskapen hos de tillfrågade tjänstemännen kan variera kommuner emellan och svaren kan variera beroende av vem som
svarat på enkäten. De kommuner som inte använder sig av storkvarter vid planläggning
besvarade den utskickade enkäten så gott de kunde. Även detta är en faktor som kan
påverka svaren som gavs och därmed dess resultat.

211

Enkätsvar Skara kommun, se bilaga K
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5 Diskussion

Enligt den resultatsammanställning som gjorts av de tio granskade planområdena efterlevdes kommunernas intentioner i stor grad väl vid genomförande av detaljplaner med
storkvarter. De skillnader som främst uppmärksammades var utformning och genomförande av parkering och lekplatser. Trots att utformning och standarden på de gemensamma anordningar stämde väl överens med de intentioner kommunen presenterat i de
utbyggda områdena så bör kommunen vid planläggning av storkvarter vara medvetna
de ansvarsfrågor som kan uppkomma angående de gemensamma anläggningarna. Under ett långsiktigt perspektiv kan både enskilda boende inom storkvarteret och allmänheten påverkas av kommunens val vid planläggning. Även Boverket beskriver de risker
som finns med att låta anordningar för allmänheten anläggas inom kvartersmark och
drivas av fastighetsägarna själva då många samfällighetsföreningar inte fungerar i praktiken och att ansvarsfördelningen inom området blir otydlig vilket gör detaljplanen svår
att genomföra.212
Vid granskning av storkvarter med gemensamma anläggningar som förvaltas av privata
aktörer men där allmänheten ges tillträde blir ansvarsfrågan mycket tydlig. I ett av planområdena förvaltades en allmän gång- och cykelväg med hjälp av en gemensamhetsanläggning vilken korsades av en annan gång- och cykelväg anlagd inom allmän plats vilken kommunen ansvarade för. Att två identiska anläggningar för allmänheten placerade
inom samma planområde har olika förvaltning kan ifrågasättas. Dels uppstår ekonomiska orättvisor mellan fastighetsägare inom området samtidigt som det inte uppstår
en enhetlig förvaltning vilket kan leda till försämrad tillgänglighet och eftersatt skötsel.
Kommunens rätt att skjuta över det ekonomiska ansvaret för allmänna anordningar på
fastighetsägare ifrågasätts även av Boverket som anser att allmänna anordningar bör
finansieras av det allmänna framför privata fastighetsägare.213 Gång- och cykelvägar
inom kvartersmark vilka ska vara tillgängliga för allmänheten med stöd av servitutsrätt
till förmån för kommunens fastighet ska kommunen själva förvalta likt gång- och cykelvägarna inom allmän platsmark. Inom vissa områden som undersökts ingick dock
gång- och cykelvägar för allmänheten i gemensamhetsanläggningar och förvaltades därmed av en samfällighetsförening inom området. Kommunens agerande vid hanterande
av dessa anordningar kan därmed ifrågasättas, då ansvaret förskjuts på privata aktörer
trots att det är kommunens skyldighet att förvalta dessa med hänsyn till servitutets utsträckning.
I fem av de granskade planerna hade mark reserverats som tillgänglig för allmänheten.
Markreservaten kräver att ett servitut bildas för att säkerställa att allmänheten har tillträde till området. Endast i ett av de fem planområdena hittades servitut för allmänheten. Tillgängligheten i områdena är därmed inte säkerställd då allmänheten inte har
212
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PBL Kunskapsbankens sidor om uppföljning och tillämpningen av plan- och bygglagen för 2013, s
PBL Kunskapsbankens sidor om uppföljning och tillämpningen av plan- och bygglagen för 2013, s
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någon automatisk rätt att vistas inom området. För att kommunens intentioner angående allmänhetens tillträde inom storkvarter ska efterlevas krävs att rättigheterna inte
tas för givet utan säkerställs genom bildande av servitut. Kommunen måste därmed
även vara aktiv efter att avtal med exploatören upprättats och fullfölja de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för att allmänheten inte ska kunna stängas ute från området.
För att ett servitut ska kunna bildas vid en lantmäteriförrättning för ett område för
allmänheten måste servitutet vara av väsentlig nytta för den nyttjande fastigheten. Det
måste därmed finnas ett behov hos den nyttjande fastigheten. Då en kommunal fastighet ges en servitutsrätt är det endast dennes behov som ska bedömas. Allmänhetens
behov bedöms inte kunna knytas till en specifik fastighet vilket gör att Lantmäteriet ofta
finner det svårt att bilda servitut till förmån för allmänheten med hjälp av kommunala
fastigheter.

Det är inte endast de fastighetsrättsliga delarna som påverkar hur allmänhetens tillträde
upplevs. Viktiga faktorer är även utformning och arkitektur av de gemensamma områdena. Placering av bostadshusen kan skapa trånga gränder vilket ger ett intryck av att
området är privat. Likaså påverkar gångstråkens utformning hur tillgängligheten uppfattas då en asfalterad gångväg ses mer tillgänglig än en grusad stig. Hur kommunen i
en detaljplan eller i avtal med exploatören reglerar byggnaders utformning, utseende
och placering jämtemot områden för allmänheten kan i stor grad påverka områdets
tillgänglighet för det allmänna. Kunskap och medvetenhet kring utformning och arkitekturens påverkan vid planering är ytterligare medel för kommunen att kunna göra
områden inom kvartersmark tillgängliga för allmänheten.

Det uppkommer en ansvarsfråga i den detaljplan där en hiss för allmänheten förlagts
inom kvartersmark. Då ansvaret för denna inte innefattas i någon gemensamhetsanläggning eller avtal uppstår en fråga kring ägande och ansvar för drift och underhåll.
Denna fråga bör ha reglerats mer grundligt av kommunen för att förtydliga rättigheter
och skyldigheter hos inblandade parter. En annan intressant fråga varför det överhuvudtaget finns en hiss för allmänheten och varför denna förlagts inom kvartersmark.
En anledning till att det finns en hiss inom området kan vara att det under detaljplanens
samråd- eller granskningsskede har ställts krav på att det ska finnas en hiss för att tillgodose tillgängligheten i området och för allmänhetens tillgång till vattnet. För att tillmötesgå kraven på tillgänglighet men för att slippa stå för ansvaret har kommunen troligen placerat denna inom kvartersmark och skjutit över ansvaret för anläggandet på
exploatör och fastighetsägare.
I det område där tidsfristen i anläggningsbeslutet gått ut och parkering ej var färdigställd
anses anläggningsbeslutet vara förfallet. Att ett beslut faller kan leda till förödande konsekvenser då det i samma gemensamhetsanläggning finns andra funktioner som också
drivs och finansieras tillsammans. Då anläggningsbeslutet faller uppstår en ansvarsfråga
kring vem som ansvarar för drift och förvaltning av de befintliga anläggningarna. För
att lösa denna fråga krävs en ny förrättning vilket får ekonomiska konsekvenser för de
fastigheter som deltar.
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Enligt PBL ska kommunen vid planläggning främja samhällsutveckling, goda sociala
levnadsförhållanden och en hållbar livsmiljö. Det är därmed enligt det kommunala planmonopolet, kommunen som ansvarar för att planlägga markområden i enlighet med
dessa riktlinjer. Enligt Hybbinette har kommunen trots planmonopolet en förminskad
roll då privata aktörer i allt större utsträckning deltar i planprocesser. I och med att
kommunen planlägger med storkvarter förskjuts delar av ansvaret för dessa riktlinjer på
fastighetsägare och exploatör.214 Kommunens möjlighet att främja samhällsutveckling,
goda sociala levnadsförhållanden och en hållbar livsmiljö, minskar i stor grad då privata
aktörer deltar i planeringen. Även i storkvartersfallen där privata aktörer ansvarar för
genomförandet av allmänna och gemensamma anordningar minskar kommunens roll
avsevärt. Kommunens roll i processen blir i dessa fall mycket mindre än vad som förväntas utifrån lag där kommunen beskrivs ansvara för planläggning och genomförandet
av allmänna anordningar. Även Cars med flera beskriver de privata aktörernas stärkta
roll och att kommunen inte själv kan genomföra en plan utan att det krävs ett samspel
med exploatör och privata aktörer i och med de privata aktörernas stora intresse och
vilja att investera.215

Kommunerna har i sina planhandlingar beskrivit de intentioner som finns för områdena
olika utförligt. Beroende på hur noggrant intentionerna beskrivits uppfylls dessa i olika
stor grad. Det tydlighetskrav som finns i PBL är viktigare för kommunen att uppfylla
vid storkvarterssammanhang än vid traditionell detaljplanering eftersom kommunen
skjutit över allt ansvar för utformning av området på enskilda fastighetsägare och därmed fått en minskad möjlighet att påverka dess utformning och standard. En tydlig plan
som uppfyller tydlighetsvillkoret ökar chanserna att få den genomförd i enlighet med
kommunens intentioner. I områden där kommunen redovisar få intentioner ges exploatören större frihet att utforma området utifrån egna önskemål vilket gör planen attraktiv att genomföra. En ur exploatörens synvinkel attraktiv plan med få intentioner och
stor frihet kan i slutändan dock drabba de boende inom området då exploatören driver
byggnationen i ett vinstsyfte med mål att göra en så stor vinst som möjligt. Då exploatören lägger störst vikt vid ekonomin kan andra faktorer som de sociala eller ekologiska
delarna åsidosättas. Dessa faktorer är dock viktiga för att skapa ett hållbart byggande
men framförallt för att skapa en bra boendemiljö för de boende inom området. I slutändan finns det därmed en risk att en plan med stor frihet kan missgynna de boende inom
området då delar som inte gynnat exploatörens ekonomi bortprioriterats.
En annan anledning till att detaljeringsgraden i de granskade detaljplanerna inte var så
hög kan bero på att kommunen vill ge utrymme för att bebyggelsen ska kunna anpassas
utifrån ändrade förhållanden och därmed inte låsa planen då förutsättningar på marknaden kan ha förändrats från planupprättande till utbyggnad och genomförande. Enligt
en rapport från Kalbro med flera beskrivs att en allt för detaljerad plan kan ge byggtekniska konsekvenser och fördyra samt försvåra exploateringen. En hårt styrd utformning
Hybbinette, Ett konstitutionellt perspektiv på en privatiserad planprocess, Juridisk publikation, s.
61-62
215 Cars m.fl., Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur, s. 19-21
214
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och arkitektur i detaljplanen kan även bli inaktuell om planen inte genomförs direkt
efter att denna vunnit laga kraft.216 En hårt detaljerad plan låser därmed exploatören
och ställer högre krav på denne. Risken finns att planen anses svårgenomförd och
oattraktiv ur ett både praktiskt och ekonomiskt perspektiv vilket innebär att planen inte
tenderar att bli genomförd. En plan med låg detaljeringsgrad minskar därmed riskerna
för detta.

I många planområden som granskats i studien har kommunerna försökt reglera utformning och standard endast i planbeskrivningen. Då planbeskrivningen inte är rättsligt
bindande behöver de krav som ställts därmed inte efterlevas. En anledning till att det
som står i planbeskrivningen inte regleras på ett rättsligt bindande sätt kan vara att planförfattarens intentioner inte förmedlas och tas hänsyn till av de tjänstemän som upprättar genomförandeavtalen. En annan anledning kan även vara att planförfattaren saknar
kunskap kring hur de intentioner som presenteras i detaljplanen ska kunna genomföras
rent fastighetsrättsligt. Genom ett bättre samarbete inom kommunen ökar chansen att
kommunens intentioner tas med genom hela processen och att planerna blir genomförbara.
Den hållbara utvecklingen med socialt, ekonomiskt och ekologiskt syfte berör även
planläggning med storkvarter. Den sociala hållbarheten berörs då allmänheten inte har
ett automatiskt tillträde till storkvartersområden och därmed kan stängas ute med hjälp
av stängsel och bommar. Detta kan öka segregationen och påverka de sociala levnadsförhållandena negativt då människor åtskiljs inom olika bostadskvarter. Att även exploatör ges större frihet att utforma området kan påverka den sociala hållbarheten då denne
i många fall ser exploateringen ur ett vinstsyfte och inte de övriga sociala delarna som
är viktiga vid exploatering. I de områden som i denna rapport undersökts finns det
många boende inom storkvarteren vilket gör de sociala frågorna och gemenskapen till
något centralt i deras vardag. Dessa frågor är därmed mycket viktiga att ha med vid
planering av storkvartersområden.
Den ekonomiska hållbara utvecklingen påverkas också då detaljplaner utformas med
storkvarter. Det uppstår ekonomiska lättnader hos kommunen som skjuter över ansvaret för de gemensamma anordningarna på exploatör och fastighetsägare. Kommunen
behöver vid storkvarterslösningar varken stå för kostnader för anläggande eller drift av
de gemensamma anordningarna vilket vanligtvis är fallet. Det blir istället exploatör och
fastighetsägarna inom kvarteren som får betala för anordningarna inom kvartersmark
som annars finansieras med skattepengar. Detta gör att boende inom storkvarter får
betala dubbelt, dels för inrättande och drift av gemensamhetsanläggningar men även
skatt för övriga allmänna anordningar i kommunen. Storkvarterslösningen gynnar därmed den ekonomiska hållbara utvecklingen inom kommunen men bidrar till orättvisor
och missgynnar de boende inom dessa områden.

Att hälften av de granskade planområdena försetts med fler parkeringar än vad kommunen planerat för anses vid första tanken som något positivt då det underlättar för
216

Kalbro m.fl. Offentlig reglering av byggprojekt – för detaljerat och för tidigt? 2013, s. 2
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människor inom området samtidigt som exploatören bekostar en viktig funktion trots
att det i många fall inte finns någon ekonomisk vinning för denne att göra detta. Ur ett
ekologiskt hållbart perspektiv kan anläggandet av fler parkeringsplatser vara negativt då
fler använder bilen framför de kollektiva resealternativen trots att kommunen bland
annat med hjälp av en låg parkeringsnorm försöker få invånarna att använda miljövänligare transportmedel. Den ekologiska hållbarheten kan också påverkas om genomförandet inte överensstämmer med kommunens planerade intentioner. Det kan röra sig
om de gemensamma anordningarnas standard eller utförande som exempelvis att
öppna grönområden ersätts med stora hårdgjorda ytor.

Avslutningsvis kan kommunens val av att planera för storkvarter ifrågasättas i de fall
allmänheten ska ges tillträde inom förhållandevis stora delar av planområdet och nyttja
gemensamma anordningar. Enligt Lantmäteriet ska gemensamhetsanläggningar ses
som privata och endast nyttjas av de deltagande fastigheterna. Detta med hänsyn till
skyddet om enskild egendom då fastighetsägare själva anordnar, bekostar och underhåller dessa anordningar som sedan används och slits av allmänheten.217 Därför bör
bestämmelser kring allmänhetens rätt att nyttja gemensamma anordningar som förvaltas privat tillämpas restriktivt. I de fall allmänheten ska ges tillträde inom ett område
bör marken planläggas med allmän plats och kommunen ansvara för anordningen med
stöd av skattefinansiering vilket gör kostnadsansvaret mer rättvist för invånarna.

217
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6 Slutsats

Studien visar att de gemensamma anordningarna inom kvartersmark i stor grad utförts
i enlighet med kommunens intentioner. Samtliga granskade detaljplaner har gator inom
kvartersmark som anlagts enligt de intentioner kommunen presenterat i planhandlingarna. Även parkeringarna i de granskade områdena har i stor utsträckning anlagts som
kommunen planerat. Det finns dock små avvikelser i antalet parkeringsplatser där vissa
planområden har tilldelats fler parkeringsplatser och andra färre. Bestämmelser kring
allmänhetens tillgänglighet och rätt att nyttja gemensamma anordningar som förvaltas
privat bör tillämpas restriktivt. I de fall allmänheten ska ges tillträde inom ett område
bör marken planläggas med allmän plats och kommunen ansvara för anordningen med
stöd av skattefinansiering vilket gör kostnadsansvaret mer rättvist för invånarna.

Utförandet av lekplatser varierar i stor utsträckning mellan de granskade detaljplanerna.
I vissa planområden har lekplats anlagts trots att kommunen inte visat intentioner på
detta. I andra områden har ingen lekplats anlagts trots att detta reglerats i plankarta och
planbestämmelser. Det förekom fall i studien där lekplatser utförts men som inte vidare
reglerats i en gemensamhetsanläggning vilket leder till ovisshet gällande ansvar för drift
och underhåll av dessa.
Svaren på enkäten visade på en viss okunskap kring begreppet storkvarter. De tillfrågade kommunerna inom Västra Götaland använder sig i liten grad av storkvarterslösningar vid planering. De flesta kommuner bedömde att planläggning med storkvarter
användes vid 0-20 % av alla detaljplaner för bostadsändamål. Några kommuner bedömde att motsvarande intervall var 20-40 %. Anledningen till att storkvarteren inte
användes i större utsträckning ansågs vara bristande kapacitet och att det inte fanns
behov. Det finns dock kommuner som använder sig av storkvarter i både äldre och nya
planer då de anser att det är lämpligt att ge exploatören friare utrymme till utformning
av gemensamma och allmänna anläggningar.

Enligt de tillfrågade kommunerna reglerades inte storkvarteren på något speciellt sätt i
genomförandeavtal jämfört med traditionella detaljplaner. Vid granskning av exploateringsavtal för de tio planområdena framgick att kommunerna ofta reglerade att exploatör skulle ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning. Anläggningens omfattning
reglerades dock inte vidare. Majoriteten av de tillfrågade kommunerna upplevde att deras intentioner efterlevs väl vid genomförande av detaljplaner med storkvarter.
Anledningen till att kommunerna i sina planer presenterat relativt få intentioner och att
detaljplanerna inte är så hårt reglerade anses vara för att göra dem mer attraktiva för
exploatörerna och att vara aktuella på marknaden under en längre period. För att de
intentioner som kommunen valt att presentera i detaljplanen ska efterlevas krävs även
bättre kommunikation mellan planförfattare och de tjänstemän som upprättar genomförandeavtal med exploatör. Detta för att kommunens intentioner ska kunna vara med
genom hela processen och att detaljplanen genomförs enligt dessa. Det krävs även en
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kunskap och uppföljning av de fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att bestämmelser i plankarta ska bli giltiga, då rättigheter till förmån för kommunen och allmänheten inte säkerställts utan endast reglerats i plankarta.

Det krävs även en större medvetenhet hos kommunerna angående reglering av ansvarsfrågor för gemensamma anordningar då dessa funktioner inom flera av de granskade
områdena inte innefattas i gemensamhetsanläggningarna som bildats. Detta gör att risken för att dessa får eftersatt underhåll ökar, då det inte finns någon ansvarig.

6.1 Framtida studier

Under arbetets gång har frågor för framtida studier uppkommit. Följande frågeställningar anser författarna hade varit intressant att vidare undersöka:


Kommuners kunskap kring planering med storkvarter.



Huruvida olika gemensamma anläggningar i storkvarter uppfyller kraven på väsentlighet och båtnad vid inrättande av gemensamhetsanläggning i storkvarter.







Hur boende inom storkvarter upplever drift och skötsel av de gemensamma
anläggningarna.

Hur kommunens intentioner efterlevs vid genomförande av storkvarter i andra
län.
Hur kommunens intentioner efterlevs vid genomförande av storkvarter med
enfamiljshus.

Hur övriga kommuner i Sverige använder sig av detaljplanering med storkvarter
och hur väl deras intentioner efterlevs.
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Storkvarter – en jämförande studie, från planering till genomförande
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Bilaga
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K. Enkätsammanställning

Storkvarter

- Hur planeras bostadskvarterens vägar, gångvägar, parkeringar och lekplatser?
Vid planläggning finns olika möjligheter att bestämma hur mark ska användas och vem som ansvarar för
drift och skötsel av denna. Vid traditionell detaljplanering anläggs gemensamma ytor och anläggningar
vanligtvis på allmän platsmark. Vid planering för storkvarter anläggs dessa ytor istället inom kvartersmark
och drivs med hjälp av gemensamhetsanläggningar, det kan röra sig om funktioner så som parkering, lekplats och vägar och infarter.
Denna enkät ligger till grund för att undersöka hur väl kommunens intentioner vid planläggning efterlevs
vid genomförande av detaljplaner med storkvarter för flerbostadsområden.
Besvara frågorna med (x) i valt svarsalternativ. Det lämnas plats för kommentarer under svaren om något
önskas tilläggas.

1. Vad är din yrkesroll eller befattning
inom kommunen? (t.ex. planchef, planarkitekt, exploateringsingenjör m.m.)

2. Känner ni till begreppet storkvarter?
Borås: Ja
Dals-Ed: Ja
Essunga: Nej
Falköping: Nej
Färgelanda: Ja
Grästorp: Nej
Gullspång: Ja
Härryda: Ja
Karlsborg: Nej
Lerum: Nej
Lidköping: Ja
Lilla Edet: Ja
Mariestad: Nej
Mellerud: Nej
Partille: Ja
Skara: Ja
Skövde: Ja
Tanum: Nej
Tibro: Ja/Nej
Tidaholm: Ja
Tjörn: Ja
Tranemo: Ja
Trollhättan: Ja
Uddevalla: Ja
Vara: Nej
Vårgårda: Nej
Vänersborg: Nej
Åmål: Ja

Borås: Plansamordnare/ Planarkitekt
Dals-Ed: Chef plan- och byggkontoret
Essunga: Fysisk planerare
Falköping: Stadsbyggnadschef
Färgelanda: Plan- och byggchef
Grästorp: Assistent
Gullspång: Plan- och exploateringsansvarig
Härryda: Mark- och bostadschef
Karlsborg: Planarkitekt
Lerum: Plan- och exploateringschef
Lidköping: Plan och trafikchef
Lilla Edet: Planarkitekt
Mariestad: Planarkitekt
Mellerud: Kart/GIS-ingenjör
Partille: Planeringschef
Skara: Planarkitekt
Skövde: Planchef
Tanum: Vikarierande planchef
Tibro: Samhällsbyggnadschef
Tidaholm: Planarkitekt
Tjörn: Planarkitekt
Tranemo: Planarkitekt
Trollhättan: Exploateringschef
Uddevalla: Planarkitekt
Vara: Planarkitekt
Vårgårda: Planarkitekt
Vänersborg: Planarkitekt
Åmål: Planingenjör

Bilaga

K:1

Antal Ja: 17
Antal Nej: 11

Storkvarter – en jämförande studie, från planering till genomförande
3. Använder kommunen sig av storkvarter vid detaljplanering av bostadsområden?
Aldrig
Dals-Ed
Essunga
Falköping
Färgelanda
Gullspång
Lerum
Karlsborg
Mariestad
Mellerud
Tjörn
Tranemo
Vänersborg
Åmål

Sällan
Borås
Lilla Edet
Partille
Skara
Skövde
Tanum
Tibro
Tidaholm
Trollhättan
Vara

Ibland
Härryda
Lidköping
Uddevalla

Ofta
Vårgårda

Alltid

Inget svar
Grästorp

Kommentarer från kommunerna:
Grästorp: Vet ej. Allt detaljplanearbete utförs av tjänstemän i Lidköpings kommun. I Grästorp finns ingen personal inom området. För följande frågor gäller Lidköpings svar.
Gullspång: Gullspångs kommun är en liten kommun som inte haft behov eller kapacitet
att genomföra en sådan detaljplan.
Lilla Edet: Under min tid på kommunen (ca 1 år) har vi inte använt oss utav storkvarter.
Dock drar ett par något större detaljplaner igång 2016 där intentionen är att använda sig av
detta.
Mellerud: Har aldrig använt oss av storkvarter.
Partille: Har en ny plan som kallas Östra Centrum som vann laga kraft för några år sen
med ett antal storkvarter med blandad kvartersmark som förvaltas av ga och allmän platsmark.
Tanum: Känner till ett pågående planarbete där vi endast har kvartersmark.
Tidaholm: Har använts vid ett tillfälle, på ett 80-tals kvarter.
Tjörn: Vi har hittills på Tjörn inte använt oss varken ”storkvarter” som en utformnings
tanke eller sett ett behov av att använd begreppet i planarbetet. De flesta områden som exploateras är av mindre skala.
Trollhättan: Var mer vanligt förr.
Uddevalla: Vid större exploateringar används storkvarter för t.ex. grupphusområden med
tanke på ett friare sätt att anlägga gator efter bebyggelsens utformning.
Vara: Det beror egentligen på om detaljplanen rör områden där fastigheter ägs privat eller
av kommunen.
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4. Hur ofta uppskattas storkvarter användas vid detaljplanering jämfört med traditionella detaljplaner?
0-20 %
Borås
Falköping
Färgelanda
Gullspång
Karlsborg
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Partille
Skara
Skövde
Tanum
Tidaholm
Tranemo
Trollhättan
Vara
Vänersborg
Åmål

20-40 %
Härryda
Lidköping
Tibro
Uddevalla

40-60 %

60-80 %
Vårgårda

80-100 %

Inget svar
Dals-Ed
Essunga
Grästorp
Mariestad
Mellerud
Tjörn

5. Regleras storkvarter på något speciellt sätt i ett exploateringsavtal jämfört med en
traditionell detaljplan?
Borås: Nej
Dals-Ed: Essunga: Falköping: Färgelanda: Grästorp: Gullspång: Härryda: Genomförandet och utformningen säkras i marköverlåtelse- eller exploateringsavtal med hänvisning till tävlingshandling eller bygglovshandlingar.
Karlsborg: Lerum: Lidköping: Nej
Lilla Edet: Då vi fortfarande är väldigt tidigt i processen har jag inget svar på frågan för
tillfället.
Bilaga
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Mariestad: Mellerud: Partille: Vi tvingar exploatörerna/markägarna att skapa gemensamhetsanläggningar för div
anläggningar. Ser till att sätta ”g”-bestämmelser på plankartan.
Skara: Det anges ibland i detaljplanen att exploateringsavtal ska upprättas men i många fall
sker inte detta.
Skövde: Inte på något speciellt vis, relevanta frågor som behöver klarläggas tas upp, beskrivs och regleras mellan inblandade parter.
Tanum: Något avtal finns ännu ej för den aktuella planen.
Tibro: Tidaholm: Nej
Tjörn: Tranemo: Trollhättan: Viktigt att reglera att exploatören genomför enligt kommunens intentioner,
men vi har haft väldigt få fall under senare år.
Uddevalla: Det är troligen liknande avtal.
Vara: Nej, inte direkt.
Vårgårda: Olika.
Vänersborg: Används ej.
Åmål: 6. Hur väl anser ni att kommunens intentioner vid planläggning efterlevs vid genomförandet av storkvarter?
Inte alls
Falköping
Lerum
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Något
Borås
Trollhättan
Uddevalla
Vårgårda

Väl
Lidköping
Partille
Skara
Skövde
Tidaholm
Uddevalla
Vårgårda
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Mycket väl
Härryda

Inte svarat
Dals-Ed
Essunga
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Karlsborg
Lilla Edet
Mariestad
Mellerud
Tanum
Tjörn
Tranemo
Vara
Vänersborg
Åmål

