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Abstract 

Between 51,000 and 93,000 homes need to be built in Sweden every year up until 2025. Today, we’re 

not even close to that. The business cycle is very important for housing construction, but so are also 

the efficiency of the detailed planning process and how quickly detailed plans can be developed, 

which then affect how much is being built. Byggprocessutredningen and 

Plangenomförandeutredningen are two previous investigations that previously attempted to improve 

the planning process. Based on these investigations, the issue of private initiative has been raised. In 

2019, a new investigation has been carried out to review the need and conditions for this. At the same 

time, the municipal planning monopoly says that the physical planning of land and water is a 

municipal matter. 

 

The purpose of this thesis is therefore to first compare the planning processes in Sweden, Norway and 

England especially in terms of the right to private initiative in urban planning. The questions then 

focus on how the Swedish planning process can be developed through an expanded right of private 

initiative, what advantages and disadvantages it can lead to and if the municipalities and developers 

are interested in such an expansion. Parts of the systems in Norway and England, that have a 

distinctive part of private initiative, have been specifically studied, more precisely planning 

preparation and consultation. The thesis comprises a case study for the planning systems in Norway 

and the England with the aim of being compared with the Swedish planning process. The purpose of 

two comparative countries was to be able to use real, functional proposals on development areas for 

the Swedish process. Both a document and literature analysis have been performed. This is to get 

acquainted with the subject and understand basic legislation, the background to these and identified 

consequences of this today. The qualitative study has resulted in fourteen interviews with 

municipalities, developers and industry organizations. 

 

The Swedish planning system at municipal level includes a guiding overviewing plan and a legally 

binding detailed plan on which building permit is applied. The municipality has the planning 
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monopoly and decides when a planning work is to begin. In order to try to make the process more 

efficient, developers can, since 2011, request planbesked and municipalities can since 2017 request 

planeringsbesked. In Norway, all municipalities have an overviewing plan that includes two parts, of 

which one is legally binding. Områdesregulering and detaljregulering correspond to the Swedish 

detaljplan, where the second one may be designed by private plan stakeholders. In England, an 

application for planning permission are based directly on a guiding overviewing plan. 

 

Interviews showed that the cooperation differs depending on which municipalities and developers that 

are involved. Investigations, resources, competence, financing and legislation all affect the time 

schedule. Potentiality are considered to be found in the detailed plan's degree of detail, the cooperation 

with the building permit unit, the balance of national interests and contract terms. The developers state 

that they want to take more responsibility in the process simply in order to be able to influence the 

time spent. The parts of the process that constitute the exercise of authorities are not considered 

interesting to transfer to an individual party. Transparency, clarity and collaboration need to be 

improved on the basis of a competitive purpose. However, opinions are split on whether private right 

of initiative is a good thing, and how it will practically work. 

  

Time limits for the entire planning process, together with further investigation responsibility, can 

strengthen the developer’s control over the time schedule. The resource shortage in the municipality 

should be facilitated when more responsibility is placed on the developer More significant 

overviewing plans are considered to increase transparency and reduce the risk of planning in vain. Part 

of the risk should be transferred to the municipality that exercises the most control. Private right of 

initiative places greater demands on cooperation between the municipality and the developer. It is 

stated that knowledge and experience are best used when it is shared. 

  

Cooperation and transparency are important factors that must be improved to make the planning 

process more efficient. There is, in fact, a need for private initiative right if it contributes to efficiency 

in the planning process. However, it is difficult to see how it will work in practice, much because of 

the municipal planning monopoly. The advantages of private initiative law are higher efficiency, better 

cooperation, greater availability of land and control over the risk for the developer. The disadvantages 

are that competition gets worse, some additional work for the municipality arises, the risk increases at 

an early stage for the developer and there is an infringement of the planning monopoly. Private right 

of initiative can in particular be expanded in the investigation phase, but also regarding the design of 

detailed plans. 
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Sammanfattning 

Fram till år 2025 beräknas mellan 51 000 och 93 000 bostäder behöva byggas i Sverige varje år. Idag 

byggs inte ens i närheten av så många. Konjunktur är mycket betydande för bostadsbyggande men 

även detaljplaneprocessens effektivitet och hur fort detaljplaner kan tas fram påverkar hur mycket som 

byggs. Byggprocessutredningen och Plangenomförandeutredningen är två tidigare utredningar som 

försökt förbättra planprocessen. Utifrån dessa utredningar har frågan om privat initiativrätt 

aktualiserats. 2019 har en ny utredning gjorts för att se över behovet och förutsättningarna för detta. 

Samtidigt gäller kommunalt planmonopol som innebär att den fysiska planeringen av mark och vatten 

är en kommunal angelägenhet.  

 

Syftet med denna uppsats är därav att först jämföra planprocesserna i Sverige, Norge och England 

särskilt i fråga om den privat initiativrättens utformning. Därefter fokuserar frågorna på hur den 

svenska planprocessen kan utvecklas tillsammans med en utökad privat initiativrätt, vilka för- och 

nackdelar som kan finnas och hur intresset ser ut för ett införande från kommuner och byggaktörer. 

Delar i systemen i Norge och England som har en utmärkande del privata initiativ har studerats 

speciellt, rättare sagt planeringsunderlag och samråd. Uppsatsen omfattar en fallstudie för 

plansystemen i Norge och England med syfte att jämföras med den svenska planprocessen. Syftet med 

två jämförande länder var att kunna använda verkliga fungerande förslag på utvecklingsområden till 

den svenska processen. Både en dokument- och litteraturstudie har utförts. Detta för att sätta sig in 

ämnet och förstå grundläggande lagstiftning, bakgrunden till dessa och identifierade konsekvenser av 

detta idag. Den kvalitativa studien har inneburit 14 intervjuer med kommuner, byggaktörer och 

branschorganisationer.  
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Det svenska plansystemet på kommunal nivå innefattar en icke bindande översiktsplan och en 

bindande detaljplan utifrån vilken bygglov söks. Kommunen har planmonopol och bestämmer när ett 

planarbete ska påbörjas. För att försöka göra processen snabbare kan byggaktörer sedan 2011 begära 

planbesked och kommuner sedan 2017 begära planeringsbesked. I Norge har alla kommuner en 

kommuneplan som innefattar två delar, varav arealdelen är bindande. Områdesregulering och 

detaljregulering motsvarar den svenska detaljplanen, där detaljreguleringen får utformas av privata 

planintressenter. I England ansöks byggtillstånd utan detaljplan direkt på en icke bindande översiktlig 

plan.  

 

Intervjuer visade att samarbetet skiljer sig åt beroende på vilka kommuner eller byggaktörer som är 

inblandade. Utredningar, resurser, kompetens, finansiering och lagstiftning påverkar tidsåtgången. 

Utvecklingsmöjligheter anses finnas i detaljplanens detaljeringsgrad, samarbetet med 

bygglovsenheten, avvägningen av riksintressen och avtalsvillkor. Byggaktörerna anger att de vill ta 

mer ansvar i processen för att kunna påverka tidsåtgången. De delar i processen som utgör 

myndighetsutövning anses istället inte intressant att lägga på det enskilda. Transparensen, tydlighet 

och samverkan behöver bli bättre utifrån ett konkurrenssyfte. Hur privat initiativrätt ska fungera i 

praktiken, och om det är bra, finns det delade meningar om.  

 

Tidsfrister för hela planprocessen kan tillsammans med ytterligare utredningsansvar stärka 

byggaktörens kontroll över tiden. Resursbristen i kommunen bör underlättas när mer ansvar läggs på 

byggaktören. Mer betydande översiktsplaner anses öka transparensen och minska risken för 

förgävesplanering. En del av risken bör övergå till kommunen som utövar mest kontroll. Privat 

initiativrätt ställer högre krav på samarbete mellan kommun och byggaktör. Kunskaper och 

erfarenheter används bäst när de delas med varandra.  

 

Samarbetet och transparensen är viktiga faktorer som måste förbättras för att förbättra planprocessen. 

Det finns ett behov att privat initiativrätt om det bidrar till att processen går fortare. Det är dock svårt 

att se hur det ska fungera i praktiken, mycket pga. det kommunala planmonopolet. Fördelarna med 

privat initiativrätt är högre effektivitet, bättre samarbete, större rådighet över marken samt kontroll 

över risken för byggaktören. Nackdelarna är att konkurrensen blir sämre, visst merarbete uppstår för 

kommunen, risken ökar i tidigt skede för byggaktören och det görs intrång i planmonopolet. Privat 

initiativrätt kan framförallt utökas i utredningsskedet men även vad gäller utformandet av detaljplaner. 
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1. Inledning  

Behovet av bostäder bestäms till mycket av befolkningsutvecklingen och dess ålderssammansättning. 

Idag beräknas det behövas byggas ungefär 93 000 bostäder varje år fram till år 2020 och därefter 

ungefär 51 000 bostäder varje år fram till 2025 enligt Boverket (2018a). Idag produceras ungefär 25 

000 - 30 000 bostäder per år. Enligt Boverket är byggbranschen mycket konjunkturkänslig vilket 

påverkar bostadsbyggandet, samtidigt som ytterligare faktorer inverkar. Detaljplaneprocessens delar 

har under årens lopp legat i fokus för eventuell utveckling och på så sätt snabba på processen från idé 

till färdig byggnad. Byggprocessutredningen (SOU 2008:68) fick i uppdrag att undersöka 

möjligheterna för att förenkla den fysiska planeringen och sedermera fick 

Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34) uppdraget att se över reglerna kring genomförande av 

detaljplanen. Dessa två utredningar är två av många diskussioner, rapporter och utredningar som 

berört frågan om privata aktörers rätt att ta initiativ till och i planprocessen. Både för att effektivisera 

processen men också för att öka transparensen, konkurrensen och samverkan mellan kommun och 

byggaktör.  

 

 

Figur 1 - Historisk och prognostiserad befolkningsutveckling 2000–2025 och antalet färdigställda 
bostäder 2000–2017  

Källa: Boverket (2018a) 
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Den fysiska planeringen av mark och vatten är en kommunal angelägenhet (1 kap. 2 § PBL). Detta är 

en del av det kommunala självstyret som ska gälla enligt 14 kap. RF. Det kommunala självstyret är en 

av grundlagarna och syftar till att främja demokratin. Lagstiftningen tydliggör att beslutanderätten i 

kommunerna utövas av valda församlingar (14 kap. 1 § RF). Däremot är inte det kommunala 

självstyret totalt och kan inskränkas om ändamålet är skäligt (14 kap. 3 § RF).   

 

Att kommunen har stort inflytande över planläggningen är en gammal tradition i Sverige och blev lag i 

1947 års byggnadslagstiftning. Cars (2013) menar att kommunens ensamrätt att bestämma vilka planer 

som skulle antas och när var viktig för att tillgodose samhällets behov av samhällsfastigheter. Vidare 

anser Cars att samhället idag står inför andra utmaningar och behov och frågan är om det kommunala 

planmonopolet ligger i tiden för hur planeringen ska kunna ske på det mest hållbara och effektiva 

sättet. Cars menar också att det mest avgörande för en orts utveckling är hur samspelet mellan 

offentliga och privata aktörer fungerar.  I Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre 

infrastruktur diskuterar Cars, Kalbro och Lind (2013) att villkoren för samhällsbyggande har 

förändrats i takt med omvärlden. Det är inte längre bara kommunen eller någon annan aktör som 

enskilt kan styra samhällsutvecklingen utan parterna är ömsesidigt beroende av varandra. Enligt dem 

finns det två alternativ att utveckla; antingen förbättra de instrument som redan finns inom 

planprocessen eller använda initiativ som ett medel.  

 

Trots flera förändringar i PBL, speciellt sedan 2011 med införandet av planbesked, får den svenska 

planprocessen fortfarande kritik både i svenska och utländska utredningar, så som i Civilutskottets 

(2015) betänkande, där de menar att det främst är kommunernas resursbrist och lagstiftningens strikta 

ramar som anses vara de största bidragande faktorerna till ett för långsamt bostadsbyggande, och en 

rapport från Världsbanken (2014), där det uttrycks att systemet i Sverige utgörs av flera administrativa 

hinder mot ny konstruktion och en lång planeringsprocess som resultat av användandet av bindande 

detaljplaner. En ineffektiv och långsam planprocess leder till ett minskat byggande, och en konsekvens 

av det är att efterfrågan på bostäder är fortsatt högre än utbudet. I Bostadsmarknadsenkäten som görs 

av Boverket (2018b) angav 243 av Sveriges 289 kommuner att de hade bostadsbrist och 196 av dem 

angav att de inte heller trodde att läget skulle vara i balans om 3 år.   

 

I början av 2019 kom utredningen SOU 2019:9 Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid 

detaljplaneläggning. Denna har i uppdrag att utreda behovet av och förutsättningarna för att i 

detaljplaneläggningen införa någon typ av privat initiativrätt. Denna har framställts med hjälp av 

åsikter från organisationer, kommuner och större byggaktörer som anses beröras av lagändringen. Men 

en lagstiftning ska vara rikstäckande och gälla på lika villkor för alla. Det kan därför anses saknas 

synvinklar i frågan om en utökad privat initiativrätt. Därför har det i denna uppsats valts att även höra 

sig för vad, i jämförelse med de i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) tillfrågade, mindre aktörer 
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har för inställning i frågan. Genom att involvera mindre aktörer ges en större uppfattning av ett 

eventuellt utökande av initiativrätten får för påverkan på konkurrensen på marknaden. Att vidare 

jämföra med systemen i Norge och England ger en bild av hur systemen fungerar utifrån en 

konkurrens- och effektivitetssynpunkt och om Sverige därav har något att lära.  

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra och beskriva de tidiga skedena i planprocessen i Sverige, Norge 

och England, med särskilt fokus på omfattningen av den privata initiativrätten i de olika länderna. 

Vidare ska det analyseras huruvida den privata initiativrätten kan utökas i Sverige genom att flytta 

över visst kommunalt ansvar på enskilda planintressenter, de för- och nackdelar detta innebär samt 

vilka hinder som kan finnas. Uppsatsen ska utreda vilka ställningstaganden som finns bland 

branschens aktörer i den rådande frågan, fokus kommer att ligga på bostäder. Dessutom ska det 

studeras hur behovet ser ut för en tydligare lagstiftning i planprocessens tidiga skeden.  

  

Frågorna som då kan ställas är hur byggaktörernas inflytande i planprocessen förändras om utökad 

privat initiativrätt införs och enskilda får utforma sina egna planer som kommunerna måste granska 

inom en viss tid. Dessutom är det av intresse att veta hur aktörerna tror att en utökad privat initiativrätt 

ska kunna fungera i praktiken och vilka möjligheter det kan innebära. Vidare är en fråga hur intresset 

faktiskt ser ut för förändrat ansvar i planprocessen för byggaktörer och kommuner gällande privat 

initiativrätt och ansvaret i tidigt skede, främst avseende på planeringsunderlag och samråd. 

Avslutningsvis är frågan om en utökad privat initiativrätt anses vara rätt sätt att förkorta processen på 

eller om de inblandade parterna ser andra utvecklingsmöjligheter.  

 

  



Privat initiativrätt i planprocessen – en jämförelse mellan Sverige, Norge & England 

Andersson & Fält 14 

2. Disposition  

Uppsatsen består av åtta kapitel varav de mest uttömmande är kapitel fyra, ”Tre länder – tre system” 

och kapitel fem, ”Intervjuer”. I kapitel tre, beskrivs valda metoder. Varför de som har intervjuats har 

valts, hur intervjufrågorna har utformats samt vilka avgränsningar som gjorts. Detta kapitel innefattar 

även en avskrivning på grund av problem som uppstod under arbetets början.  

 

I det fjärde kapitlet beskrivs den svenska, norska och engelska planprocessen och dess lagstiftning. 

Beskrivningen av den svenska processen kompletteras med djupare redogörelser för utredningar och 

betänkanden som lett fram till SOU 2019:9. Här redovisas även rapporter och avhandlingar som 

diskuterar den svenska planprocessens fördelar och problem. Den norska och engelska lagstiftningen 

beskrivs kort och planprocessens utformning. Redogörelsen är inte uttömmande men planer och 

processdelar som har svenska motsvarigheter, eller tydligt skiljer sig från den svenska planprocessen, 

har tagits upp.  

 

Intervjukapitlet presenterar det insamlade intervjumaterialet från byggaktörer, kommuner och 

organisationer. Detta kapitel är uppdelat i tre avdelningar som berör olika ämnesområden som är 

viktiga för att svara på frågeställningarna; samarbete mellan kommunen och byggaktören, konkurrens 

på fastighetsutvecklingsmarknaden samt planprocessutveckling och maktförskjutning.  

 

I det sjätte kapitlet återfinns analys och diskussion där teori och intervjuer kopplas samman, för att 

sedan användas för att försöka besvara frågeställningarna. I det sjunde kapitlet redogörs för 

slutsatserna och frågor som behöver vidare utredning för att kunna besvaras. Därefter återfinns käll- 

och figurförteckning och slutligen bilagor i form av intervjufrågorna.  
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3. Metod 

Uppsatsen är skriven genom en abduktiv forskningsansats då teoretisk kunskap från dokument- och 

litteraturstudier varvats i en iterativ process med informationen som insamlats i intervjuer (Kovács & 

Spens, 2005). Syftet är att göra en explorativ undersökning för att ge insikt i de problem och 

möjligheter som en utökad privat initiativrätt kan medföra (Lewis et al., 2019). Tidigare vetenskaplig 

forskning har berört både tidsåtgång, lagstiftning, samarbete och kommunikation. Den statliga 

utredning som ligger till grund för idéen med arbetet inkluderade inte de mindre byggaktörerna varför 

syftet med denna uppsats har varit att väga åsikter mot varandra från både offentliga och privata 

aktörer av olika storlek. Uppsatsen har utgått från material från en fallstudie, dokument- och 

litteraturstudier samt en huvudsaklig kvalitativ studie i form av 14 intervjuer.  

 

3.1. Fallstudie 

Fallstudier kan användas för att studera komplexa fenomen genom att fenomenet kan studeras utifrån 

flera olika synvinklar samtidigt som frågor som “hur” och “varför” kan besvaras. (Baxter & Jack, 

2008) På grund av arbetets omfattning har endast två länder utöver Sverige studerats. Då 

utgångspunkten i denna uppsats är att göra en jämförelse mellan etablerade system för privata 

planförslag samt privata samråd har Norge och Storbritannien valts. För planprocessen i Storbritannien 

görs en avgränsning genom att endast Englands process behandlas. Detta då processen skiljer sig 

mellan olika delar av Storbritannien, vilket inte är nödvändigt att diskutera i detta fall, samt för att inte 

skapa utrymme för förvirring hos läsaren. Det norska systemet är relativt likt det svenska men har setts 

som en ”förebild” (SOU 2018:46). Det engelska systemet skiljer sig ganska markant från det svenska. 

Fallstudier kan användas då andra kontextuella förhållanden är relevanta för det som studeras (Yin, 

2003 se Baxter & Jack, 2008). Valet att studera två andra länders plansystem var för att kunna relatera 

dessa till det svenska och de förslag om ändringar av planprocessen som senaste åren föreslagits. För 

att på så sätt inte behöva vara hypotetiska utan kunna dra slutsatser utifrån vad som fungerar och inte i 

de båda länderna.   

 

3.2. Dokument- och litteraturstudie  

Intresset för ämnet väcktes genom den offentliga utredningen SOU 2019:9. Inledningsvis gjordes 

därför en dokumentstudie (Blomkvist & Hallin, 2014) av de offentliga utredningar rörande det 

svenska plansystemet som föranlett utredningen. Syftet var att förstå hur det i tidigare utredningar 

resonerats kring förbättringar. Vidare har lagstiftningen i de tre länderna studerats via databaserna 

Karnov (Sverige) och Lovdata (Norge). Information om den engelska lagstiftningen och dess ramverk 

har inhämtats via den engelska regeringens hemsida. Därefter har fördjupande information om 

planprocesserna hämtats via Boverket och genom propositioner rörande Sverige. För Norge har 
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informationen hämtats i propositioner samt vägledningsmaterial och för England genom 

planeringsportaler. 

 

Därefter har en litteraturstudie gjorts av plansystemen i de olika länderna. Syftet med litteraturstudien 

var att förstå bakgrunden till systemen, dess konsekvenser samt vilka för- och nackdelar som 

identifierats för att vidare kunna jämföra och analysera dem. Sökningar på vetenskapliga databaser så 

som Google Scholar, DiVA och KTH Primo gjordes med nyckelorden detaljplan, planprocessen, 

privat initiativrätt, kommunalt självstyre och planmonopol. För vetenskapliga artiklar om det norska 

och engelska systemet gjordes sökningar på Google Scholar med nyckelord som reguleringsplan, 

detaljregulering, kommuneplan, urban planning, urban development, spatial planning och planning 

permission. Studerat material är e-böcker, peer-reviewade artiklar publicerade i olika vetenskapliga 

journaler, forskningsrapporter och masteruppsatser. Urvalet av det studerade materialet baseras på 

publiceringsdatum, så aktuellt som möjligt, samt att litteratur som berört andra länder än de studerade 

inte avhandlats.  

 

Icke-vetenskapliga rapporter har insamlats via Google samt genom snöbollsmetoden, då studerade 

vetenskapliga artiklar hänvisat till intressanta källor. Materialet omfattar rapporter av bland annat 

Stockholmsgruppen för Tillväxt och följeforskning till BoStad2021. De åsikter som framkommit i 

dessa har använts för jämförelse med den insamlade empirin och för att skapa underlag för en bredare 

analys.  

  

3.3. Kvalitativ studie 

För denna uppsats har en kvalitativ studie gjorts i form av intervjuer med olika aktörer i 

bostadsutvecklingsbranschen. En sådan studie innebär att insamlat material beskrivs, förklaras och 

tolkas aktivt (Williams, 2007). Det finns flera gemensamma egenskaper i kvalitativa studier anser 

Creswell och Poth (2017) och är att föredra när människors interaktioner med varandra ska studeras. 

Metoden leder enligt Weiss (1994) i Learning from Strangers till stor förståelse av ämnet i fråga och 

tiden som dessa tar tenderar vara väl investerade. Intervjuer har således gjorts med sju byggaktörer, 

fyra kommuner och tre branschorganisationer. Blomkvist och Hallin (2014) menar att det med relativt 

enkla medel går att lära sig mycket om hur olika parter resonerar, få fördjupad förståelse för olika 

fenomen samtidigt som nya dimensioner kan upptäckas.  
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Med bakgrund i SOU 2019:9 där endast de största byggaktörerna tillfrågats, valet gjorts att även ta 

hänsyn till åsikter från mindre byggaktörer. För att få en så bred bild som möjligt har frågorna ställts 

till byggaktörer av olika storlek och inom olika kundsegment. Dessutom har ett allmännyttigt samt ett 

kooperativt bostadsbolag deltagit. Syftet med att intervjua flertalet byggaktörer av olika storlek är att 

det kan finnas delade eller skilda åsikter om införandet av en utökad privat initiativrätt i Sverige. Det 

kan vara betydelsefullt att se om det finns tendenser till att liknande företag tycker lika i frågan.  

Byggaktörerna valdes utefter följande kriterier;  

• minst 1 företag som anses litet eller medelstort (Omsätter <500 mkr)   

• minst 1 företag som bygger övervägande del hyresrätter   

• minst 1 företag som är allmännyttigt  

• minst 1 företag som bygger övervägande del bostadsrätter  

• minst 1 företag som anses som stort (Omsätter >10 Mkr)  

• minst 1 företag som agerar även på den norska marknaden  

  

Organisationer har valts utifrån kriterierna att de representerar olika intressenter, är nationellt täckande 

och även deltagit i antingen SOU 2008:68 och/eller SOU 2019:9.  

  

Kommuner har valts utifrån kriterierna att de ska finnas där Stena Fastigheter agerar idag, har ett stort 

kommunalt markägande vilket skiljer sig från Norge (Hagson, et al., 2017) och England (Evans, 2019) 

samt där det i respektive översiktsplan finns en ambitiös framtida utvecklingsplan. För att få en bättre 

helhetsbild av åsikterna kring en utökad privat initiativrätt har dessa tre kriterier även använts i 

urvalet;  

• minst 1 kommun som är en av landets tre största (i befolkning mätt)   

• minst 1 kommun som ligger i nära anslutning till en Sveriges tre största städer  

• minst 1 kommun som inte ligger i direkt anslutning till en av dessa storstäder  

Ytterligare tillfrågade kommuner har inte haft möjlighet att deltaga på grund av remissutlåtandet.  

 

Weiss (1994) menar att ingen bör ha kunnat observera samtliga delar i dess helhet och att varje aktör 

därför har olika erfarenheter att tillföra. Som Larsson (2011) beskriver i Kvalitativ analys - exemplet 

fenomenografi är kärnan i analysen att jämföra olika svar och på så sätt hitta likheter och skillnader. 

 

På grund av författarnas personliga intresse och rapportens tidsbegränsning har svenska byggaktörer, 

kommuner och branschorganisationer intervjuats. Det är viktigt att poängtera att åsikterna i den 

insamlade empirin kan stå för endast en representant och kanske inte återspeglar den sammanvägda 

åsikten för hela aktören.  
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De flesta intervjuer har skett på den intervjuades arbetsplats och har varit ca en timme långa. De 

intervjuade som befunnit sig utanför Stockholms län har intervjuats via telefon, detta gäller Kommun 

1, Kommun 2, Byggaktör 4 och Byggaktör 6. I enighet med vad Weiss (1994) säger rörande tidsfrister 

att anpassa sig till kan telefonintervjuer vara ett alternativ när kvalitativa intervjuer görs. Kommun 4, 

har, på grund av tidsbrist, bidragit till uppsatsen genom att dela med sig av ett tjänsteutlåtande  

rörande SOU 2019:9. Tjänsteutlåtandet har därför inte haft som direkt mål att svara på uppsatsen 

frågeställningar men har använts ändå, då innehållet till viss del berört dessa. Vissa av aktörerna ville 

vara anonyma medan andra godkände att antingen namn eller aktör användes. För läsbarheten har 

därför samtliga aktörer har anonymiserats.  

 

Nedan redogörs i tabeller för de intervjuade aktörerna. 

  

Tabell 1. Medverkande byggaktörer, datum och längd för intervjun samt intervjuplats. 

Byggaktör Datum Längd Plats 

Byggaktör 1 2019-04-24 1 h Kontor  

Byggaktör 2 2019-04-25 1 h Kontor 

Byggaktör 3 2019-04-25 1 h Kontor 

Byggaktör 4 2019-04-30 1 h Telefonintervju 

Byggaktör 5 2019-05-02 1 h 30 min Kontor 

Byggaktör 6 2019-05-06 1 h Telefonintervju 

Byggaktör 7 2019-05-07 45 min Kontor 

 

Tabell 2. Medverkande kommuner, datum och längd för intervjun samt intervjuplats. 

Kommun Datum Längd Plats 

Kommun 1 2019-04-30 1 h Telefonintervju 

Kommun 2 2019-05-10 45 min Telefonintervju 

Kommun 3 2019-05-15 1 h Kontor  

Kommun 4 2019-05-06 - Tjänsteutlåtande  
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Tabell 3. Medverkande branschorganisationer, datum och längd för intervjun samt intervjuplats. 

Organisation Datum Längd Plats 

Organisation 1 2019-05-03 45 min Kontor 

Organisation 2 2019-05-09 1 h Kontor 

Organisation 3 2019-05-09 45 min Kontor 

  

Intervjufrågorna har formulerats och ställs genom trattmetoden, d.v.s. först brett och sedan allt mer 

snävt. (Blomkvist & Hallin, 2014) Intervjufrågorna har huvudsakligen utformats specifikt utifrån om 

intervjun varit med en kommun, en byggaktör eller en branschorganisation. De frågor som behandlat 

dagens svenska plansystem och parternas inställning till denna har ställts till samtliga intervjuade. 

Därutöver har andra frågor specialutformats för att få ut det mesta av aktörens expertis inom ett visst 

område. Semistrukturerade intervjuer är vanliga att använda för att skapa empiriskt material enligt 

Blomkvist och Hallin (2014). Frågor har formulerats inom några specifika ämnesområden i förväg för 

att med säkerhet vara användbara vid besvarandet av frågeställningarna men likväl givit möjlighet för 

frågor som inte formulerats på förhand. Berörda områden har varit privat initiativrätt, dagens svenska, 

norska och engelska plansystem samt samarbetet mellan kommun och byggaktör nu och i framtiden. 

Det har varit betydande att frågorna ställts utan att vara ledande då svaren ska grunda sig i dem 

intervjuade aktörernas egna åsikter.  

 

Alla intervjufrågor har, i enlighet med Creswell och Poths (2017) teori om gott samarbete, skickats till 

respondenten minst en vecka innan intervjun tillsammans med förklaringar av olika begrepp, det 

norska och engelska plansystemet samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Creswell och Poth 

menar att genom att denna möjlighet ges till respondenterna öppnas större möjlighet upp för den som 

gör studien att få ta del av genuina historier och åsikter. Respondenten fick på så sätt möjlighet att vara 

väl förberedd på frågorna och vid behov ta hjälp av kollegor för att besvara eventuellt svårare frågor. 

Intervjuerna har spelats in efter medgivande. Upplägget konstruerades så att en person ställde 

intervjufrågorna medan den andra antecknade. Blomkvist och Hallin (2014) menar att det då blir lätt 

att, genom anteckningarna, gå tillbaka till sådant som behöver ytterligare svar. Eftersom det är svårt att 

tolka de intervjuades svar endast genom att lyssna på inspelningar, i enlighet med vad Larsson (2011) 

anser, har dessa sammanställts genom att skrivas ner. En sammanställning har sedan skickats för 

godkännande av den som intervjuats, detta för att inte riskera några misstolkningar. I analysen har 

intervjusvaren i enlighet med metoden föreslagen av Blomkvist och Hallin (2014) använts för att hitta 

aritmetisk reliabilitet (överensstämmelse) mellan olika parter. 
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Förhoppningen var att även ta del av länsstyrelsernas åsikter genom intervjuer, då de utgör en viktig 

part i processen. På grund av att tidpunkten för uppsatsen krockar med remissutlåtanden till SOU 

2019:9 har dessa fått lämnas därhän, då inga länsstyrelser haft möjlighet att deltaga. Uppsatsen bör 

läsas med detta i åtanke och därmed friskriver sig författarna från eventuella motsägelsefulla åsikter 

som publiceras i samband med att remissvaren ska inlämnas den 10 juni 2019 (Näringsdepartementet. 

2019).  

 

3.4. Reliabilitet och validitet 

Grunden för att bedöma kvaliteten i vetenskapliga arbeten görs enligt Blomkvist och Hallin (2014) 

genom bedömning av reliabilitet, att rätt sak studeras, och validitet, att det studeras på rätt sätt.  

 

Intervjuerna har gjorts till övervägande del på plats på respektive aktörs kontor, men vissa har skett 

över telefon. Frågan är om svaren hade varit annorlunda om de inblandade i intervjun hade sett 

varandra. Det har också framkommit under intervjuerna att de deltagande varit olika mycket insatta i 

frågan, en del har själva varit med som experter under arbetet med SOU 2019:9 medan andra baserat 

sina svar på den informationen som skickades tillsammans med frågorna. Vissa har uttryckt att svaren 

är deras personliga åsikter och kanske inte återspeglar aktörens sammanvägda åsikt, andra framhäver 

att svaren delvis är personliga medan någon har kunnat svara för hela aktören. De intervjuades roller 

på företagen har varierat relativt stort. I de fall vi kunnat välja vem som ska intervjuas har personer i 

högre ställning med mer ansvar kontaktats, till exempel VD, samhällsbyggnadsdirektörer, 

projektutvecklingschefer, bostadspolitiska experter samt affärsutvecklare. Då ärendet tilldelats någon 

hos aktören har planarkitekter, jurister och projektledare deltagit. Kunskapsnivån har upplevts 

varierande inom området oavsett ställning. Intervjuerna har gjorts med sju byggaktörer, fyra 

kommuner samt tre branschorganisationer. För att få större representativitet och objektivitet hade det 

varit fördelaktigt med fler kommuner, men det finns ändå viss variation mellan dem samt att samband 

och meningsskiljaktigheter kunnat observeras. Gällande organisationerna har de använts som en 

objektiv part med ett helhetsgrepp för de offentliga och privata aktörerna. Syftet med deras deltagande 

är att se om de bekräftar eller dementerar kommunernas och byggaktörernas svar och anses därför inte 

behöva vara fler än tre.  Som nämnts ovan har samtliga aktörer anonymiserats. 

 

Som nämnts ovan har samtliga intervjuer pågått under cirka en timme, vilket gett respondenten gott 

om utrymme för att resonera och diskutera. Den semistrukturerade intervjumetoden har fungerat bra 

och gett utvecklande svar från informanterna. Samtliga har även efter intervjun getts möjlighet att 

korrigera sina svar för att undvika misstolkningar. Genom insamling, på flera olika sätt, och 

diskussion av empiriska data eftersträvas en hög validitet. 
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För att vidare uppnå hög reliabilitet har intervjuerna spelats in efter medgivande. Inför intervjuerna 

utformades fler frågor än vad som behövdes för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Detta för att göra intervjun till ett trevligt samtal och för författarna att ta tillfället i akt att höra sig för 

vad erfarna aktörer i branschen har för syn och arbetssätt.  
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4. Tre länder - tre system   

Detta kapitel består av tre avsnitt som vardera kommer redogöra för den svenska, norska och engelska 

planprocessen och dess lagstiftning. Systemen skiljer sig åt i olika utsträckning främst i avseende på 

initiativrätt, planutformning, samråd samt tidsbegränsningar. 

  

4.1. Sverige 

Den svenska plan- och bygglagstiftningen är omfattande gällande åtaganden och rättigheter för de 

aktörer som kan komma att beröras. De offentliga utredningar som pågått de senaste åren rörande hur 

lagstiftningen kan förbättras redogörs för i detta avsnitt. Avsnittet inleds med en beskrivning av den 

svenska planprocessen utifrån den översiktliga planeringen och den detaljerade planeringen. Därefter 

redogörs för de förändringar som gjorts i lagstiftningen för planprocessens tidiga skede, planbesked 

samt planeringsbesked. Inom respektive område redogörs för rapporter samt offentliga utredningar där 

ändringar av lagstiftningen föreslagits. En sammanfattning av SOU 2019:9 avslutar avsnittet.  

 

Reformarbetet kring den svenska planprocessen kan anses inledas med rapporten Ds 2003:6 - 

Bostadsbyggandets hinderbana av Lind (2003) där ett förslag till konkret förändring anses vara att 

införa en formell initiativrätt att den som har av intresse att bebygga ett område ska kunna ta fram en 

plan som kommunen inom en viss tid ska behandla. Förslagen grundar sig på de regler som finns i 

Storbritannien och Norge. En formell initiativrätt tror Lind skulle kunna vara en bidragande effekt till 

att förhandlingspositioner stärks och skapar mer jämbördiga förhållanden mellan de som är 

intresserade av att bygga samtidigt som de som motarbetar byggande inte får fullt lika stor 

genomslagskraft i sina beslut. 

 

4.1.1. Översiktlig planering 

Varje kommun är skyldiga att ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen (3 kap 1–3 §§ PBL). 

Kommunen ska i översiktsplanen bland annat redogöra för hur man tar hänsyn till allmänna och 

enskilda intressen vid användningen av mark- och vattenområden och redovisa riksintressen enligt 

MB (3 kap 4 § PBL). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men visar en långsiktig planerad 

utveckling av den fysiska miljön i kommunen (Boverket, 2018c). För viss del av en kommun får 

översiktsplanen redovisas med en annan detaljeringsgrad än översiktsplanen i övrigt, en s.k. fördjupad 

översiktsplan (3 kap. 23 § 2 st. PBL).  

 

I utredningen Detaljplanekravet (SOU 2017:64) diskuteras det att en mer förutsägbar översiktlig plan 

av markens användning vore nödvändig för att det ska finnas någon betydelse för enskilda att ta 

initiativ till detaljplaneläggning. Vidare i En utvecklad översiktsplanering (SOU 2018:46) var syftet att 
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se över möjligheterna för om Sverige likt flera andra nordiska länder skulle införa bindande 

översiktsplaner. Det föreslås att kommunerna i början av varje mandatperiod ska anta en planstrategi 

och då se till att översiktsplanen är aktuell. Förslag för att göra det enklare att ta fram en översiktsplan 

diskuteras genom flexibla standarder som ska underlätta för samtliga deltagande aktörer.  

 

4.1.2. Detaljerad planering 

Mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk får inom kommunen regleras 

med detaljplaner eller områdesbestämmelser (4 kap 1 § PBL). Om tillräcklig reglering gjorts med 

områdesbestämmelser behöver inte en detaljplan upprättas för att bygglov senare ska kunna ges. (4 

kap- 2-4 §§ PBL) 4 kap PBL ger en uttömmande beskrivning av vad som får regleras av kommunen i 

en detaljplan. Syftet med att planera mark- och vattenområdens användning med detaljplan är att se till 

att både allmänna och enskilda intressen tillgodoses, ta fram ett bra beslutsunderlag och förankra det 

planerade projektet med allmänheten. Kommunen väljer, utifrån de specifika förutsättningarna på 

platsen samt reglerna i 5 kap PBL, mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. (Boverket, 

u.d.) Kommunen ska i första hand handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarande (prop. 

2013/14:126). Områdesbestämmelser till skillnad från detaljplaner ger inte någon garanterad byggrätt, 

utan har för syfte att, för ett område, säkerställa översiktsplanens syfte (Boverket, 2019).   

 

Samrådet är den del av processen när kommunen samlar in synpunkter på ett färdigt planförslag för att 

eventuellt om skäl finns ändra i förslaget. Kommunen kan också välja att inte beakta de inkomna 

synpunkterna och måste då förklara beslutet i samrådsredogörelsen. De som berörs av planen har 

möjlighet att inkomma med synpunkter. För den som vill överklaga planen i ett senare skede är det 

tvunget att denne har inkommit med skriftliga synpunkter redan i samrådet alternativt under 

granskningen. (Boverket, 2016) 

 

Markanvisning är en ensamrätt för byggherren att under viss tid och givna villkor förhandla med 

kommunen om ett kommunägt markområde för överlåtelse eller upplåtelse. Ensamrätten skapas 

genom en överenskommelse mellan kommun och byggherre. Sedan 2015 är varje kommun som 

använder sig av markanvisningar tvungna att utforma riktlinjer för dessa innefattandes bl.a. 

handläggningsrutiner, grundläggande villkor och hur prissättning ska göras. (Boverket, 2018d)  

 

Det finns ingen definition av myndighetsutövning i lagtexten utan detta beskrivs istället i förarbetena 

(prop.1971:30) till ÄFL som “utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande” (SOU 2019:9). De delar 

som omfattas av myndighetsutövning i PBL är beslut om bygglov, beslut om startbesked och beslut 

angående detaljplaneläggningen. Det sistnämnda innebär mer specifikt kommunala beslut som att 
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anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Myndighetsutövning bör enligt Översiktsplaneutredningen 

(SOU 2019:9) även innefatta samrådsredogörelse, granskningsutlåtande, planbesked och 

utgångspunkter och mål i planprogram. Samrådsskedet som utförs tidigt i planprocessens skede och 

till viss del mera förutsättningslöst kan vara annorlunda, förutom vad som sagts om 

samrådsredogörelsen. Dock är detta en del då den enskilde är i. Framtagandet av underlag anses inte 

som en myndighetsutövning, endast bedömningen av dessa.  

 

I en enkätundersökning gjord av Boverket (2012) rapporterade flera länsstyrelser att kommunernas 

kunskaper om detaljplaneringen minskat. Det utmärkte sig genom att det i detaljplaner fanns 

planbestämmelser som var otydliga, helt saknade stöd i PBL eller var direkt ogenomförbara. 

Anledningen ansågs vara en allt för oerfaren personal samt att användningen av konsulter var stor.   

 

I ett betänkande i Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34) föreslås det att detaljplanekravet ska 

begränsas. Istället ska staten och kommunen vara överens om hur den fysiska miljön ska användas och 

planeras. Detta skulle då ske i översiktsplanerna som ifall de innehåller vissa kriterier benämns som 

områdesplan, de skulle alltså få större betydelse. Till områdesplanerna skulle exempelvis en 

miljökonsekvensutredning göras vilket skulle minska behovet av framtida detaljplaner inom det 

aktuella området. Förutsebarheten skulle på så vis bli större men utan att vara för detaljreglerad. När 

bygglov sedan ska sökas kan detta göras utifrån områdesplanen. Det ansågs kunna ge den enskilde en 

starkare ställning. Krav på detaljplan skulle gälla för åtgärder som kan medföra betydande 

miljöpåverkan eller om åtgärden rörde sammanhållen bebyggelse. Civilutskottet (2014) bedömde dock 

förslaget som olämpligt och menade att detta skulle frångå tidigare skäl för lagstadgat detaljplanekrav. 

Dessutom ansågs det att ett av detaljplanens syften, att precisera rättigheter och skyldigheter, 

fortfarande var aktuellt och nu riskerades att inte kunna uppnås. Utskottet menade att en begränsning 

av detaljplanekravet skulle kunna leda till en oförutsägbarhet om liknande åtgärder behandlas olika i 

olika kommuner.  

 

Svensson et al. (2018) beskriver i sin följeforskning till pilotprojektet BoStad2021 som pågått i 

Härryda, Västra Götalands län, att den största skillnaden i arbetssättet från ett klassiskt bostadsprojekt 

är att tidplanen har fått högsta prioritet och bevisligen bidragit till en förkortad process för detaljplaner 

med standardförfarande. Processerna, som normalt sett följer efter detaljplanearbetet avslutats, så som 

bygglovsfrågor, projektering av allmän plats och själva huset samt lantmäteriprocessen, har istället 

legat parallellt med arbetet med detaljplanen. Fördelarna med det är främst ett bättre och utökat 

samverkande mellan byggaktörer och kommunen och att lantmäteriprocessen avsevärt förkortades. 

Det kan dock finnas osäkerheter i användandet av en parallell process med avseende på om 

förutsättningarna ändras under detaljplaneskedet samt att byggaktörerna har svaga incitament för att 

projektera långsiktigt innan lagakraftvunnen detaljplan finns. Slutsatsen är ändå att användandet av 
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fasta tidsplaner från planstart tills huset är redo för inflyttning bör kunna användas även utanför 

pilotprojektet. 

  

4.1.3. Plan- och planeringsbesked 

I samband med ändring av PBL 2011 infördes planbeskedet (prop. 2009/10:170) vilket gav 

byggaktören rätt att begära att kommunen redovisar sina intentioner till att utforma en ny eller ändra 

en befintlig detaljplan över ett område (5 kap 2–5 §§ PBL). Syftet med ett planbesked var att “göra 

initialskedet av planprocessen mer effektiv genom ökad förutsägbarhet, snabbare handläggning och 

likabehandling för enskilda intressenter” (Blomberg & Gunnarsson, 2018). Ansökan ska vara skriftlig 

och beskriva ändamålet med åtgärden tillsammans med en karta. Kommunen har fyra månader på sig 

att ge antingen positivt eller negativt planbesked. Vid positivt planbesked ska kommunen redogöra för 

när de anser att planläggningen kommer ha lett fram till ett slutligt beslut om i fall detaljplanearbete 

ska påbörjas. Vid negativt planbesked måste kommunen ange sina skäl till detta. Planbeskedet är inte 

bindande för kommunen och behöver alltså inte leda till att någon detaljplan upprättas, ändras eller 

upphävs och kan inte heller överklagas. (5 kap. 2–5 §§ PBL) 

 

Bakgrunden till införandet av planbesked diskuterades i Bygg - helt enkelt (SOU 2008:68) som kunde 

visa att det redan oftast är privata aktörer som tar initiativ till planläggning. Det beskrivs hur Norge 

och Storbritannien lyckats anpassa sina plan- och bygglagstiftningar till byggaktörernas behov av 

tidiga besked. Den aktiva kommunala markpolitiken har där övergått i en strategisk markanskaffning 

från byggaktören och den ekonomiska risken har således flyttats från offentliga organ till privata 

aktörer. I och med det har även initiativet till byggprojekt skjutits över på den enskilda sektorn. 

Argumenten var många för att öka initiativtagarens ställning vid planutformningen. Remissinstanserna 

uttryckte då följande: 

 

Sveriges Byggindustriers ståndpunkt var att det var en fråga om “demokrati och inflytande” som 

skulle ge såväl stora som små aktörer möjlighet att få sina förslag prövade, vilket skulle leda till bättre 

konkurrens. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad menade att behovet av samverkan mellan 

privata och offentliga aktörer bara blev starkare och starkare och att samhällsutvecklingen var 

beroende av större samverkan mellan dessa aktörer i detaljplaneringens tidiga skeden. 

Konkurrensverket ställde sig positiva till förslaget då det kunde tänkas ge mindre aktörer en möjlighet 

att lättare ta sig in på marknaden då det tidigare handlat om att övertyga kommunala tjänstemän och 

politiker om planändringar. Tidigare kunde kommunerna avvisa ett förslag utan motivering vilket 

skapade långdragna och kostsamma processer. Aktörer med lång erfarenhet av planprocessen gynnas 

och utgör ett hinder för små aktörer att etablera sig och de onödiga kostnader som uppstår till följd av 

en långdragen process bärs av konsumenterna. Å andra sidan ställde sig Hyresgästföreningen inte 
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positiva till förslaget då de ansåg att det tidigare rådande systemet vara mer långsiktigt hållbart, både 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt och att planbesked skulle flytta makten över samhällsplaneringen 

från demokratiska folkvalda organ till privata intressenter och att de stora aktörerna skulle gynnas mer 

av ett sådant system. (SOU 2008:68)  

  

NCC Construction Sverige AB, Skanska Nya Hem AB, Besqab Projekt och Fastigheter AB och JM 

AB framförde en sorts mellanväg i ett remissyttrande. Det föreslogs att en formell initiativrätt till 

planprövning i initieringsskedet bör kunna ges tidigt på relativt enkla grunder som ger möjlighet till 

vidare planering, undersökning och samråd med berörda intressenter. Inom en tidsfrist från det att 

förslaget inlämnats ska kommunen motivera sitt beslut. Bolagen tror att detta kommer leda till ett ökat 

byggande, ökad konkurrens och sänkta boendekostnader. (SOU 2008:68)  

 

I Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34) ansågs det att planbesked inte används så ofta vid 

exploateringar av större markområden och bedömdes därför vara viktigare för mindre byggaktörer 

som utför åtgärder av mindre kvarter eller enskilda byggnader. Det ansågs därför vara de mindre 

byggaktörernas ställning som kan stärkas av en utökad initiativrätt. Civilutskottet (2015) behandlar i 

Planering och byggande frågan om hur bestämmelser om privat initiativrätt skulle kunna utformas. 

Genom motioner har frågan blivit aktuell där diskussionen förs kring huruvida enskilda initiativtagare 

t.ex. byggaktörer ska få en starkare ställning vid plangenomförande och ha rätt att få egen utformad 

plan av ett område prövad av kommunen. 

 

Sedan 1 juli 2017 (prop. 2016/17:151) kan kommunerna inför detaljplanearbetet även begära 

planeringsbesked av länsstyrelsen (5 kap. 10f § PBL). I beskedet anger länsstyrelsen en bedömning av 

den åtgärd kommunen avser för att planera i en detaljplan och innebörden av denna. Beskedet ska 

lämnas inom sex veckor, men tiden kan förlängas om det är nödvändigt med hänsyn till ärendets 

omfattning eller andra omständigheter. Om planeringsbesked ges kan länsstyrelsen i senare skede inte 

överpröva detaljplanen om inte åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i 

förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser (11 kap 10a § PBL). Kommunen ska 

även låta lantmäteriet komma med synpunkter då de begär planeringsbesked av länsstyrelsen (5 kap. 

10b § PBL).  

  

Intresset för kommunerna att använda sig av planeringsbesked genom ansökan till länsstyrelsen hade 

under det första halvåret efter införandet inte sökts en enda gång. Boverket menade att det inte gick att 

dra några slutsatser kring varför ingen kommun använt sig av möjligheten. (Boverket, 2018e) 

Sjöstrand och Stanislawska (2012) anser i masteruppsatsen Planprocessen – En nulägesanalys att 

Länsstyrelsen är den remissinstans som har störst påverkan på planprocessen och att de har en tendens 

att fördröja processen på grund av långa handläggningstider.   
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4.1.4. Hinderbana och nycklar till bra relationer 

I del 1, Hinderbana för byggande i Stockholm, i en rapportserie av Stockholmsgruppen för Tillväxt 

(2014) medgav byggaktörer en rädsla för att vara allt för kritiska mot kommunerna för att inte riskera 

framtida markanvisningar och gott samarbete. Rapportens syfte var att synliggöra de hinder som finns 

vid byggandet av Stockholms bostäder, infrastruktur och arbetsplatser. I rapporten kunde det visas att 

samarbetet mellan kommun och byggaktör inte alltid fungerar helt bra och att detta kan bero på alla 

inblandade parter. Det diskuterades att samordningen mellan olika aktörer, men också mellan olika 

faser, är bristfällig. Slutsatsen blev bl.a. att det behövs bättre sätt att hantera konflikter och utföra 

samråd med berörda. Det ansågs finnas en tendens av att kommunens egna tjänstemän lägger in 

personliga åsikter vid exploatering som inte överensstämmer med politikernas åsikter. Detta leder i sin 

tur till att byggaktören får olika signaler från samma kommun. Motsatsvis ansåg kommunerna att 

byggaktörerna inte ser någon vinst i att bygga i vissa områden där kommunen gärna ser byggande. Det 

fanns också exempel då länsstyrelsen kommit in i sent skede och ändrat i detaljplanen vilket skapat 

problem. Detta ihop med hur systemet för överklagande ser ut bidrar till en förlängd process. Långa 

och osäkra planprocesser som ibland sträcker sig över flera konjunkturcykler leder till sämre 

konkurrenskraft för små företag. I rapporten diskuteras det också att det finns en brist på personal i 

kommunerna eller att de inte besitter tillräcklig kunskap och erfarenhet. Det belystes att alla 

inblandade parter skulle göra sitt bästa om de också delade på den ekonomiska risken.  

 

Del 2 i rapportserien, Nycklar till framgångsrikt byggande (Stockholmsgruppen för Tillväxt, 2015), 

lyfter fram exempel som visar att det går att snabba på planprocessen. Deltagande parter i arbetet med 

rapporten kom fram till några huvudnycklar för ett framgångsrikt projekt. Ett förbättringsområde som 

ansågs viktigt var parternas förmåga att kunna identifiera framtida risker och konflikter redan tidigt i 

projekten, för att också tidigt kunna vidta åtgärder mot dessa. Vidare fick planläggare med stor 

kompetens och erfarenhet beröm och ett förslag var att tillsätta två planläggare vid samma projekt, en 

med mer erfarenhet och en med mindre. Eftersom överklaganden snarare leder till att projektet tar 

längre tid än att det helt stoppas sågs stor betydelse av att lyssna på berörda tidigt och även 

kompensera de missnöjda med någon annan förbättring för dem.  

 

I masteruppsatsen Samarbete mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen diskuterar 

Gyllberg (2017) olika faktorer som påverkar relationen mellan kommun och byggaktör i 

detaljplaneprocessen. Fokus låg på faktorerna samarbete, kommunikation, tillit och lagprestationer. I 

uppsatsen tas det upp att flera av de intervjuade byggaktörerna känner en konflikträdsla på grund av 

kommunens planmonopol och kommande markanvisningar. Detta leder till att byggaktörerna inte 

vågar vara raka i diskussionerna med kommunen. Samtidigt har ingen av de intervjuade kommunerna 

känt någon konflikträdsla som grundat sig i planmonopolet. Konflikter som uppstår mellan kommun 

och byggaktör handlar enligt Gyllberg vanligtvis om ekonomiska frågor men kan också innefatta 
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diskussioner kring tidsplanen, planering och omtag. Konflikterna kan också handla om den direkta 

detaljplanen; detaljeringsgraden, antalet utredningar, gestaltningsfrågor, mål, finansiering av 

infrastruktur och andra remissinstansers påverkan. En av de tillfrågade kommunerna menade att det 

behövs en hög detaljeringsgrad eftersom byggaktörer tidigare inte har följt överenskommelser och en 

byggaktör säger att kommunerna är rädda att projekten annars utförs med sämre kvalitet om de inte 

regleras ordentligt i detaljplanen. De intervjuade byggaktörerna önskar att kommunerna hade större 

tillit till dem och utformade mer flexibla planer. Flera medverkande byggaktörer menar också att 

kommunen ibland utnyttjar den makt de har i och med planmonopolet. En byggaktör påstod att denne 

har mötts av kommentaren “Vi har faktiskt planmonopol så ni ska vara glada att ni får vara med”. 

Kommunerna själva nämner inte att makten utnyttjas. En av de deltagande kommunerna menar att 

mycket av processens tidsåtgång beror på ställtider då planen ligger ute för samråd och granskning. 

Tider som inte kan snabbas på då de är lagstiftade.  

 

4.1.5. SOU 2019:9 Privat initiativrätt, Planintressenters medverkan vid detaljplaneläggning  

Under första halvan av 2019 har en utredning av ett eventuellt införande av en utökad privat 

initiativrätt legat ute på remiss. Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9), som är en vidare utveckling 

av tidigare nämnda utredning som startade 2017, har för syfte att bl.a. se över behovet av att införa en 

privat initiativrätt så att en enskild exploatör kan genomföra vissa formella beredningsåtgärder i 

arbetet med att ta fram en detaljplan. Anledningen är att det anses finnas ett behov av att snabbare ta 

fram detaljplaner. Hur samarbetet ska se ut mellan offentliga och privata aktörer i tidigt skede i 

planprocessen saknar lagstiftning, förutom vad som sägs om plan- och planeringsbesked.  

  

Till viss del handlar Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) om att definiera vad som åsyftas när 

privat initiativrätt diskuteras. Eftersom privata planintressenter idag både har möjlighet och även tar 

initiativ till att påbörja planläggning anses uttrycket egentligen menas med någon form av privat 

planläggning eller utökade möjligheter för andra än kommunen att initiera och delvis ta fram 

detaljplaner. Skillnaden skulle vara att privata planintressenter som lämnar in planförslag ska få rätt att 

få dessa prövade av kommunen inom en viss tid. Förslaget är dock att kommunen ska fortsätta vara 

den enda med rätt att besluta om ifall en plan ska antas eller inte, liknande systemet i Norge. Privat 

initiativrätt innefattar även den enskildes ansvar att genomföra samråd. Regleringen ska i första hand 

förtydliga förutsättningarna för byggaktörens medverkan.  

  

I arbetet med Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) har organisationer som kan beröras av 

lagändringen, kommuner och större byggbolag hörts. Det tydliggörs att dessa grupper inte är 

homogena och kan därför inte ge en helt representativ bild av vad samtliga inblandade parter anser i 
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frågan. Större byggbolag har valts ut då de anses ha tillräckliga resurser för att kunna vara delaktiga i 

projekt som kräver detaljplaneläggning.    

  

I Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) påpekas att det krävs mycket arbetet och speciell 

kompetens hos kommunerna i arbetet med detaljplaner. En sak som i vissa kommuner är begränsade 

på grund av brist på eller nyexaminerade planläggare. Konsekvensen av detta blir en utdragen process 

eller att det tar lång tid innan den ens startar. Det skulle därför kunna vara positivt vad gäller 

tidsaspekten att flytta över visst ansvar till andra aktörer. Byggbolag har uttryckt att 

förvaltningsorganisationen borde vara mer konsekvent och mindre personberoende för att minska 

risken för omtag när handläggaren byts ut.   

  

Ett annat problem som byggbolagen tar upp är den stora omfattningen av underlag som kommunen 

eller andra myndigheter ställer på dem. Det saknas incitament för myndigheterna att begränsa 

kostnaderna av dessa när det är byggaktören som betalar och byggaktören vill inte bråka med risk att 

planarbetet avbryts. Utredningen lägger därför fram förslaget om att kommunen ska ange vilket 

planeringsunderlag som kan behövas i planeringen redan vid planbesked. Teoretiskt bedöms 750 av 

1615 planbesked som lämnats av 254 kommuner 2017 innefatta förfrågan på planeringsunderlag. 

Ökad transparens för vilket utredningsarbete som krävs kan leda till bättre konkurrens. (SOU 2019:9) 

  

I nästan alla kommuner som deltagit i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) finns det en plankö. 

Anledningen till detta kan vara att byggaktören vill avvakta med att påbörja projektet. Att marknaden 

inte har rätt förutsättningar för att genomföra projektet exempelvis. Men också att projektet inte kan 

starta på grund av andra beslut. Det har tagits upp att det finns en oro hos kommunerna att en 

tidsbegränsning för prövning av privata planförslag riskerar att mer angelägna planförslag får stå 

tillbaka till förmån för mindre angelägna planer. Tveksamheter finns kring konsulter som anlitas av 

byggaktören för att ta fram detaljplaner, ifall detta skulle leda till att kommunen måste granska allt 

ändå. Det finns dock ett intresse att utreda huruvida byggaktörerna kan ta mer ansvar i 

detaljplaneprocessen.  

  

Resultatet av Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) är att byggaktörerna inte vill ta över ansvaret 

för planeringen eller det som innefattar myndighetsutövning, t.ex. samrådsredogörelse och 

planprogram. Inte heller uppgifter som leder till ökat ekonomiskt risktagande. Det är möjligt att annan 

än kommunen tar ansvar för de delar som inte utgör myndighetsutövning. Medverkandet i 

detaljplaneläggningen begränsas dock av andra lagrum än PBL och kommunen måste kunna garantera 

att objektivitetsprincipen upprätthålls. Byggbolagen visar på ett behov och en efterfrågan för att göra 

mer beredningsåtgärder och underlätta planärendet i tidigt skede. Utan bindande översiktsplaner kan 

det dock bli en ökad risk för förgävesplanering vid privat initiativrätt då kommunens översiktsplaner 
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inte vanligtvis är lika genomarbetade som den motsvarande norska planen, kommuneplanen. På grund 

av besked om planeringsunderlag bör länsstyrelsen med detta förslag få mer att granska och 

kommunerna visst merarbete. Förslaget bör också ge kommunen förenklat arbete inom vissa områden. 

Det finns en ökad risk för förgävesplanering som leder till att mindre byggaktörer avhåller sig från att 

ta fram planeringsunderlag vilket gynnar de större byggaktörerna som har större möjlighet att ta 

ekonomiska risker. Förslaget bör leda till kortare ledtider i planprocessen, ökad konkurrens och viss 

betydelse för bostadsbyggandet.   
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4.2. Norge  

Avsnittet inleds med en beskrivning av den översiktliga statliga, regionala och kommunala 

planeringen och följs därefter av en redogörelse för den kommunala detaljerade planeringen. Sedan 

redogörs för planprocessen som i flera avseenden liknar den svenska men har setts som en ”förebild”, 

samt vem som får göra vad. Tidigare forskning redovisas under respektive del. 

 

Plansystemet är hierarkiskt uppbyggt och regleras i den norska motsvarigheten till svenska PBL: Lov 

om planlegging og byggesaksbehandling, förkortat “plan- og bygningsloven” eller “Pbl”. Detaljerade 

områdereguleringsplaner och/eller detaljreguleringsplaner ska följa den övergripande 

kommuneplanen eller den något mer detaljerade kommunedelplanen. De övergripande planerna är 

bindande vid upprättande av reguleringsplaner enligt Pbl § 11-6 medan reguleringsplaner å sin sida 

måste följas då tillstånd beslutas för byggetillatelse enligt Pbl § 12-4.  

 

4.2.1. Översiktlig planering  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, har på statlig nivå ansvar för den fysiska 

planeringen och frågor rörande markanvändning. Syftet med de statliga riktlinjer som finns är att 

konkretisera nationella förväntningar och visa vilka intresseområden på nationell nivå som är viktiga 

att ta särskild hänsyn till i planeringen på både regional och kommunal nivå. Staten kan också upprätta 

så kallade arealplaner på statlig nivå för att säkra att ett projekt av nationellt intresse genomförs. 

KMD, och Miljøverndepartementet, är de som i huvudsak tar fram en sådan plan men de kan 

samarbeta med berörd kommun. Förutom att ge riktlinjer för nationella projekt blir planerna också 

vägledande för de planer som vidare ligger till grund för den regionala och kommunala utvecklingen. 

(Miljøverndepartementet, 2012)  

 

 

Figur 2. Plansystem Norge 
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Samtliga kommuner ska ha en kommuneplan samt en planstrategi som anger generella riktlinjer för 

kommunens utveckling som ska uppdateras för varje mandatperiod (Kalbro & Lindgren, 2008). 

Planen ger riktlinjer för översiktlig planering i kommunen och ska tillgodose såväl kommunala som 

regionala och nationella utvecklingsmål och hur dessa mål ska följas upp med fyra år i taget. Planen 

består av två delar - en sammfunnsdel med handlingsdel och en arealdel enligt Pbl § 11-1.  

 

Arealdelen är juridiskt bindande och omfattar hela kommunen, markanvändningens huvuddrag samt 

riktlinjer för utveckling. Delen består av plankarta, bestämmelser och planbeskrivning med en 

förklaring av hur målen avses uppnås och hur den ska betraktas i förhållande till överordnade planer. 

Arealdelen kan antingen beröra hela kommunen eller så täcks kommunen av flera angränsande planer. 

(Nordberg, 2013) Om arealdelen görs mer detaljerad benämns den kommunedelplan (Pbl § 11-1 3 st). 

Åtgärder som kräver byggetillatelse får inte strida mot kommune- eller kommunedelplanen enligt Pbl 

§ 1-6. Planerna är dock inte bindande för efterföljande reguleringsplaner och det är således möjligt att 

senare upprätta detaljerade planer som strider mot dessa, men beslutstiden kan komma att förlängas. 

(Miljøverndepartementet, 2009)  

  

Plankartan i arealdelen ska enligt Pbl § 11-7 i 

den utsträckning det är nödvändigt visa 

områdesändamålen enligt bland annat 

byggnader och anläggningar, trafikanläggningar 

och annan teknisk infrastruktur, grönområden 

och försvar. Redan i arealdelens plan kan, till 

viss del, omfattningen av byggandet regleras. 

(Pbl § 11-7 nr. 1-6)  

  

Arealdelen visar nuvarande och framtida 

markanvändning för bebyggelse, offentliga eller 

privata tjänster och näringsverksamhet. 

(Miljøverndepartementet, 2012) Vid 

upprättandet av arealplanen ska kommunen 

underlätta deltagandet och samverkan med 

berörda myndigheter.

 Figur 3. Exempel på kommuneplanens arealdel 

(Kommunesektorns organisasjon, 2012)  Källa: Miljøverndepartementet (2012) 
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Sammfunnsdelen ska enligt Pbl § 11-2 å sin sida behandla de långsiktiga effekter 

kommunutvecklingen kan få såväl som de mål och strategier som finns för markanvändningens 

utveckling. Dessutom ska alternativa strategier och värderingar av denna finnas. Vidare kan det 

bestämmas att en reguleringsplan ska tas fram och vilka frågor som då ska utredas till exempel att en 

områdesreguleringsplan ska tas fram med en efterföljande detaljreguleringsplan. (Nordberg, 2013)  

 

Mäntysalo et al. (2015) menar att det i införandet av den nya Pbl 2008 fanns främst två argument för 

att den övergripande planen skulle ha en mer strategisk karaktär. Det ena argumentet handlade om att 

planerna måste vara flexibla för att införliva nya affärsinitiativ och ha goda strategiska ramar för att 

kunna svara på växande intressen samtidigt som det måste finnas en förutsägbarhet för markens 

framtida användning för att skydda investeringar. Det andra argumentet handlade om att skydda 

enskilda rättigheter, genom att göra de övergripande planerna mindre detaljerade ökade den enskilde 

individens ställning då denne inte har rätt att överklaga en översiktlig plan. Det anses, på grund av 

dessa två argument, att lagen har flyttats mot en mer ledningsstyrd och liberal demokrati och den 

övergripande planen fungerar som ett verktyg för att behandla, förhandla och eventuellt anta privata 

planer. Viktigt att poängtera är också att norska stadsområden sällan ägs av offentliga organ och att 

motviljan mot offentliga markförvärv ständigt ökar. Kalbro et al. (2010) menar att detta skiljer sig från 

många svenska städer.  

 

4.2.2. Detaljerad planering 

En reguleringsplan består av dels en karta dels av bestämmelser enligt Pbl § 12-1 och ska upprättas: 

1. För område där det kommer att behövas för reglering av större bygg- och anläggningsåtgärder 

som kan få betydande effekt på miljön eller samhället. 

2. Då det angetts i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan att en reguleringsplan ska 

utarbetas. 

3. När kommunen i en områdesregulering fastställt krav på efterföljande detaljregulering. 

4. När kommunen annars finner det nödvändigt att säkerställa ett planeringsförtydligande och 

genomförande av bygg- och anläggningsåtgärder, flera användningsområden och skydd med 

avseende på berörda privata och offentliga intressen.  

(Miljøverndepartementet, 2012) 

 

Reguleringsplanerna görs antingen av kommunen i form av en områdesregulering enligt Pbl § 12-2, 

som är något mer överskådlig, eller en detaljregulering av kommun eller fackkunniga privata 

intressenter enligt Pbl § 12-3 som en uppföljning av kommuneplanens arealdel eller en godkänd 

områdesregulering enligt Pbl § 12-6. Detaljreguleringen ska grundas på en områdesregulering 

och/eller en juridiskt bindande kommunal arealplan eller kommunedelplan. (Pbl kap. 11-12)  
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Initiativet till områdesregulering kan även komma från en privat aktör men till skillnad från 

detaljregulering kan de inte utarbeta en sådan plan själva utan det sker i samarbete med kommunen 

(Miljøverndepartementet, 2012). För hela planområdet i en reguleringsplan anges områdesändamål 

enligt Pbl § 12-5, i likhet med kommuneplanens arealdel (Pbl § 11-7), i den utsträckning det behövs. 

Dessutom, i nödvändig utsträckning, kan områdesändamålen i en reguleringsplan anges enligt Pbl § 

12-7 för bland annat estetisk utformning, största och minsta bostadsstorlek samt fördelningskrav av 

planerad nettovärdeökning genom olika gemensamma åtgärder inom en viss del av planområdet. För 

bebyggelseområden kan även markanvändningen enligt Pbl § 12-7 p.1 specificeras för bland annat 

permanentbostäder, fritidsområden, handel, kontor, idrottsanläggningar och uteserveringar.  

 

Hagson et al. (2017) har gjort en jämförelse av bostadsbyggandet i Sverige, Norge, Finland, Danmark 

och Tyskland. De menar att planprocessen i Norge bland annat är karaktäriserad av att byggaktörer 

och privata intressenter kan initiera detaljplanering och står för kostnaderna i planarbetet. 

Kommunerna och staten har ett litet eller obefintligt markinnehav för försäljning och 

fastighetsutvecklande aktörer måste därmed köpa mark på marknaden. Jämförelsen visar att trots att 

Finland har en mycket aktiv offentlig markpolitik, likt Sverige, medan det i Norge helt överlåts på 

marknaden, har de båda länderna oavsett ett snabbare bostadsbyggande än Sverige. Förklaringen anses 

vara att de har ett hierarkiskt plansystem där markanvändningsplanerna är juridiskt bindande från 

regional till lokal nivå samt rätten att ansöka om bygglov med stöd i övergripande planer.  

 

En studie som genomfördes i några norska kommuner (Klausen, et al., 2013) visade att uppmaningar 

till allmänhetens deltagande i samråd enligt Pbl har upplevts som alltför krävande. Till följd av detta 

har kommunerna omformulerat planeringsförfarandet informellt och benämner dem inte enligt det 

lagstadgade planeringssystemet. På så sätt har ett allt för stort allmänt deltagande undvikits i hopp om 

att planeringsprocessen skulle bli mindre tidskrävande. En kommunfullmäktiga uttalade sig på 

följande sätt i studien: ”Det är för mycket besvär och byråkrati och administration att utföra alla dessa 

krav, särskilt på enklare planer”.  Mäntysalo, et al. (2015) menar att denna utveckling även kunnat ses 

i Sverige och Finland.    
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4.2.3. Planprocessen  

Initiativ till byggprojekt kan tas av såväl kommunen som en byggaktör eller fastighetsägare enligt Pbl 

§ 3-2 i enlighet med bestämmelserna i Pbl § 12-3 där kravet enligt tredje stycket är att 

reguleringsplanen ska utarbetas av en fackkunnig. Enligt Kalbro & Lindgren (2008) har lagstiftningen 

i Norge tagit hänsyn till hur verkligheten ser ut i avseende på bl.a. vem som bär den ekonomiska 

risken, i jämförelse med Sverige där byggaktörerna ofta i exploateringsprocessen tar fram detaljplaner 

eller gör förberedande utredningar men i samarbete med kommunen. I Norge leder lagregleringen till 

att den offentliga beslutsprocessen är bestämd för hur privata initiativ och planförslag ska hanteras.   

  

I Reguleringsplanveileder (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2018) står att det i tidiga 

idéskedet är planintressenten själv som bör göra en bedömning av planens initiering genom att göra 

behovsanalyser, genomförbarhetsstudier och marknadsbedömningar samt finansieringsplaner, 

områdesbedömningar och anpassningar till befintliga samhällsfunktioner. Information som 

planintressenten i detta skede kan begära ut från kommunen bör vara sådant som kan avgränsa de 

juridiska ramar och hinder som finns att förhålla sig till. Det kan vara fastighetsinformation, innehållet 

i överordnade planer, eventuella krav för reguleringsplaner och riktlinjer för annat som gäller för 

berört område. Kommunens deltagande i detta stadie begränsas till informationsdelning om gällande 

planer, teknisk infrastruktur, riktlinjer för området och upplysning om andra pågående planarbeten.  

 

Förenklat kan processen delas upp i två skeden (Kalbro & Lindgren, 2008), från planinitiativ till 

planförslag är det byggherren som har ansvaret och sedan tar kommunens ansvar vid. I de fall 

planprogram ska upprättas enligt Pbl § 4-1 är kommunen delaktig tidigare i planprocessen. 

Kommunen avgör innehåll och omfattning av planprogrammet, som används för reguleringsplaner 

som kan ha betydande inverkan på miljö-, naturresurser och samhälle, men det är byggaktören som 

upprättar och bekostar programmet. (Kalbro & Lindgren, 2008) Inledningsskedet för privata 

reguleringsplaner består av tre huvudmoment, ett uppstartsmöte, underrättelse till rättighetshavare och 

upprättande av planförslag. (Pbl § 12-8) Byggaktörerna har inför det att förslaget lämnats in till 

kommunen möjlighet att göra en del utredningar på egen hand samt vid uppstartsmötet höra sig för 

vad fastighetsägare och berörda inom området har för invändningar mot planeringen. Förslag till 

reguleringsplaner ställs ut på samråd (høring) och på offentlig inspektion (offentlig ettersyn) där bland 

annat markägare och grannar ska informeras på lämpligt sätt om planen (Pbl § 12-10). Kommunen har 

12 veckor på sig att besluta, en tidsfrist som kan förlängas med 6 veckor. För privat detaljregulering 

(Pbl § 12-11) är tidsgränsen 12 veckor, men kan förlängas om parterna är överens. Om kommunen och 

planintressenten finner det lämpligt kan byggetillatelse ges i samband med beslut om detaljregulering, 

det sker dock genom två separata beslut (Pbl § 12-15). Vid ansökan om byggetillatelse kan det göras 

direkt utifrån kommuneplanens arealdel (Pbl § 11-6) eller utifrån reguleringsplan (Pbl § 12-4). 
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Figur 4. Planprocess vid privat detaljregulering, med och utan planprogram 

Källa: Kalbro & Lindgren (2008) 

 

Vidare i vägledningen Reguleringsplanveileder (Kommunal og- moderniseringsdepartementet, 2018) 

beskrivs planinitiativet, det kompletterande dokumentet till planförslaget, som planintressenten skickar 

till kommunen i samband med beställning av det uppstartsmöte som inleder den gemensamma 

processen. På kommunernas hemsidor finns mallar för dokumenten vilket gör att de kan anpassas till 

lokala förhållanden och dess komplexitet. Planinitativet innehåller ofta skisser, illustrationer och annat 

grafiskt material som beskriver projektet.  

  

För att tydliggöra ett sorts minimikrav för vad parterna kan förväntas av planinitiativet beskrivs det i 

förordningen Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven (Lovdata, 2017) vad som minst ska finnas med. Det klargörs också för faktumet att 

initiativtagare inte kan förklara samtliga aspekter av projektet i ett så tidigt skede utan att det i den 

mån det är nödvändigt ska projektet beskrivas, förhållanden som rör miljö avhandlas och hur 
samarbetet ska gå till. Syftet är att ge tillräcklig information till kommunen för att de ska kunna avgöra 

om en miljökonsekvensutredning behövs eller om projektet ska stoppas, vad som ska göras efter 

uppstartsmötet och ange möjliga intressekonflikter.  

 

Sedan 1980-talet har bostadspolitiken förändrats i Norge (Mäntysalo & Saglie, 2010) och det 

lämnades till marknaden att möta efterfrågan på bostäder. Enligt Pbl kan kommunerna kräva att viss 

infrastruktur ska vara på plats innan det planerade byggandet inom planområdet kan sätta igång och 

lägger ofta så stor del som möjligt av investeringar av offentlig infrastruktur på utvecklarna. I sin 

analys fann de att utvecklarna, och till viss del myndigheter, genom sin maktställning och olika 

strategier kunde få legitimitet för sina förslag i förhandlingar med allmänheten. Mäntysalo och Saglie 

anser att de privata utvecklarna har en priviligierad ställning för att påverka innehållet i planerna vilket 
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strider mot lagstiftningen. De menar att ett stort privat inflytande över planeringen skapar spänningar i 

form av ett uteslutande av allmänheten. Risken är att då kommuner och privata utvecklare, innan 

allmänheten släppts in i de offentliga processerna, träffar sekretessbelagda avtal i tidigt skede rörande 

finansiella åtaganden, sanktioner och ansvar för genomförande kan motsägelser mot 

planlagstiftningens principer om inkludering och allmänt deltagande uppstå. Fredricsson och Smas 

(2013) anser att reguleringsplaneringen är relativt framtung där inledningsfasen är den mest tids- och 

resurskrävande. Även om det är de privata aktörerna i Norge som tar fram ett komplett planförslag och 

de utredningar som krävs sker detta ofta i dialog med kommunen. Vägarna till ett bygglov är flera och 

systemet anses vara relativt flexibelt.   

  

4.2.4. Tidskrav 

Genom att införa tidsfrister skulle samhällsekonomiska vinster skapas samt att byggaktörer lättare 

skulle kunna förutsäga tidsåtgången och på så sätt kunna planera sin verksamhet på ett bättre sätt. Hur 

kommunernas resurser skulle påverkas ansåg Miljøverndepartementet inte vara tillräckligt starkt skäl 

för att inte införa tidsgränser. (Ot.prp nr. 113 2001-2002) I förordningen om Behandling av private 

forslag till detaljregulering efter plan- og bygningsloven (2017) anges att kommunen har 12 veckor på 

sig att behandla ett privat planförslag till detaljregulering efter det att förslaget mottagits enligt Pbl § 

12-11. Tidsfristen gäller endast då det är ett helt privat planförslag, alltså gäller den inte i de fall då en 

privat planintressent genom överenskommelse med kommunen tar fram planen. I vissa fall kan även 

tidsfristen behöva förlängas då förhållandena är komplicerade och omfattande bedömningar behöver 

göras av kommunen. Parterna bör då få komma överens om en rimlig tidsram för att behandla ärendet. 

Byggaktören kan få ekonomisk ersättning, i form av minst 10 procent av planavgiften per påbörjad 

vecka, om tidsfrist som ej är överenskommen överskrids (Kalbro, 2007). I de fall det privata 

planförslaget strider mot någon av de övergripande planerna har kommunen rätt att komma överens 

med planintressenten om ytterligare tid för utredning av ärendet. Privat initierade planer har en 

giltighetstid på 5 år, denna kan av kommunen förlängas till 10 år i specifika fall (Kalbro et al., 2010). 

Enligt Pbl § 12-4 ska planen uppdateras på bekostnad av den som äger rättigheten om åtgärderna inte 

påbörjats inom 10 år. Det är också upp till denne att ta reda på den information och dokumentation 

som kan krävas.  

 

Kommuner och myndigheter har enligt Hagson et al. (2017) en mer kvalitetskontrollerande roll där 

lagstadgade tidgränser finns för samtliga steg fram till antagen plan och vidare bygglov. Fredricsson 

och Smas (2013) anser att den norska processen att ta fram reguleringsplaner är välreglerad och tydlig 

och då speciellt eftersom det finns ett gediget statligt vägledningsmaterial samt många formella 

tidsbegränsningar, både för samråd men också för kommunal behandling av planförslaget. Mäntysalo 

et al. (2015) menar att tidsfristen på 12 veckor, då kommunen ska ha lämnat besked om planen ska 



Privat initiativrätt i planprocessen – en jämförelse mellan Sverige, Norge & England 

Andersson & Fält 38 

antas eller ej, gör att det finns ett behov hos kommunerna att kunna komma med snabba svar på ett 

oförutsägbart stort flöde av inkomna privata förslag. 

 

  



Privat initiativrätt i planprocessen – en jämförelse mellan Sverige, Norge & England 

Andersson & Fält 39 

4.3. England  

Det ska visa sig att det engelska plansystemet skiljer sig vida från det svenska. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av den engelska översiktliga planeringen. Därefter redogörs för en relativt ny typ av lokal 

planering. Vidare beskrivs planprocessen som innefattar motsvarigheten till det svenska bygglovet. 

Avslutningsvis redogörs för de tidsfrister som finns lagstadgade. Tidigare forskning inom området 

redovisas under respektive del. 

 

4.3.1. Översiktlig planering 

Den engelska marken ägs till skillnad från Sverige endast till 8,5% av den offentliga sektorn (Evans, 

2019). I England är plansystemet utformat olika beroende på geografiskt område. De flesta delar av 

landet har tre nivåer av lokala myndigheter som förbereder planer, beviljar byggtillstånd och ingriper 

mot otillåten exploatering. Vanligtvis är det distriktsrådet (District council) som är ansvariga för 

planerings- och utvecklingsfrågorna. Regeringens mål är att besluten tas på en så låg nivå som möjligt. 

(Ministry of housing, 2015)   

  

Det engelska plansystemet har förändrats flera gånger och nya typer av planer över både större och 

mindre områden har införts och förändrats. Idag sägs det att England har ett planlett plansystem där 

beslut om markförändring tas med hänsyn till olika utvecklingsplaner. Hur stor vikt dessa planer ska 

ha i beslutsfattningen har det alltid debatterats om. (Ferm & Tomaney, 2018) The 2004 Planning and 

Compulsory Purchase Act (Government of the United Kingdom, 2004) skulle möjliggöra för lösningar 

av behov i det enskilda lokala samhället.  

 

Det är precis som i Sverige den lokala planmyndigheten som beslutar vilka förändringar eller 

exploateringar som kommer att göras (Planning portal, å.u:a.). Den ansvariga myndigheten har en 

skyldighet att ta fram en översiktlig strategisk plan (local development plan). Denna är inte bindande 

men dock mycket betydande för hur markområdet sedan utvecklas då tillstånd för att bygga ska 

baseras på denna. (Ferm & Tomaney, 2018) Planen ska beskriva den strategiska visionen och den 

framtida utvecklingen för det aktuella markområdet samt hur behovet av boenden, arbeten, faciliteter 

och infrastruktur planeras att tillgodoses. Vanligtvis beräknas planen vara giltig under 15 till 20 år. 

Planen ska gärna framställas tillsammans med det lokala samhället, fastighetsutvecklare, markägare 

och andra parter som har intresse i frågan. (Ministry of housing, 2015) 
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Enligt paragraf 35 i National Planning Policy Framework (Minstry of housing, 2019) ska den lokala 

planen bedömas efter om den har framställts i enlighet med lag och om den är sund (sound). Sund i 

detta avseende betyder att planen är:  

1. Väl förberedd (Positively prepared): innefattar en strategi som minst möter områdets objektivt 

bedömda behov. Dessutom har avtal med andra myndigheter i grannområden ingåtts så att 

ouppfyllda behov där har anpassats med den lokala planen.   

2. Rättfärdigad (Justified): ändamålsenlig, hänsyn har tagits till andra rimliga alternativ och 

baseras på lämpliga bevis.   

3. Verkningsfull (Effective): möjlig över en längre period och baseras på effektivt gemensamt 

arbete över områdesgränser i samband med strategier som behöver det.   

4. Överensstämmer med nationell politik (Consistent with national policy): Hållbar i enlighet 

med andra riktlinjer i dokument.   

 

I rapporten A property rights analysis of urban planning in Spain and UK (Lee et al., 2012) bedöms 

den engelska lagstiftningen vara tydlig för vad som gäller i det enskilda markägandet. England 

(Storbritannien) har inte såsom Sverige en historia av att det allmänna äger mark. Rätten att ta initiativ 

till att utveckla sin mark förändrades 1947 genom Town and Country Planning Act. Då definierades 

utveckling som utförande av byggnads, -verkstads, -gruv eller annan verksamhet i, på eller under 

marken eller väsentlig förändring av användandet av byggnader eller mark. Enligt Urban Planning 

and the Housing Market (Blake & Gurran, 2017) kom statens delaktighet i markutvecklingen att öka 

efter andra världskriget med hjälp av regionala planer och lagstiftningen 1947 ansågs nationalisera 

rättigheterna över utvecklingen. Detta betydde att förslag skulle behöva genomgå en 

bedömningsprocess. 

 

Haughton & Allmendinger (2012) beskriver i rapporten Spatial Planning and the New Localism hur 

det engelska planplaneringssystemet de senaste 30 åren genomgått flertalet förändringar. Länge har 

det varit tal om att ta tillbaka makten över markplaneringen till de lokala myndigheterna. Bland annat 

har den tidigare översiktliga planeringen använts för att finansiera en utökad infrastruktur i landet. 

Men målet var också att förbättra ansvaret för planeringen, integreringen över olika sektorer och 

förmågan att agera långsiktigt. Istället ansågs den översiktliga planeringen hamna långt från sitt mål. 

Långa kontrakt mellan myndigheter och företag med aktieägare ute efter avkastning skapade en 

inflexibilitet istället för att förbättra den lokala servicen och framtida generationer i behov av andra 

förändringar blev maktlösa. Den översiktliga planeringen i England har under en lång tid ansetts 

problematisk (Newman, 2008 se Haugton & Allmendinger, 2012).  
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4.3.2. Lokal planering  

Sedan Localism Act 2011 finns möjlighet för samhällen att dessutom använda sig av 

grannskapsplanering (neighbourhood planning). Genom att inkludera en sådan till den översiktliga 

planen kan orten ta fram lagstadgade riktlinjer för stadens design, butiker och annan utveckling, vad 

som ska ingå är flexibelt. Kravet är att planen överensstämmer med de lokala strategierna och 

nationella riktlinjer och lagar. (Ministry of housing, 2015). För att påbörja arbetet med en 

grannskapsplan behöver en kvalificerad grupp ansöka om att bestämma grannskapets område först. En 

sådan grupp kan vara ett kommunråd (parish/town council), grannskapsforum eller en 

samhällsorganisation. Den lokala myndigheten tar beslut i frågan om grannskapsområdet och därefter 

tar den kvalificerade gruppen med eller utan myndigheten fram förslag till planen genom att informera 

berörda i området. Ett utkast tas fram som lämnas in till planmyndigheten efter konsultation. En 

oberoende bedömare undersöker planen som slutligen läggs fram för omröstning. Röstar fler än 

hälften av de röstande för planen går den igenom. (Government of the United Kingdom, 2019) När 

planen har godkänts genom en lokal folkomröstning blir den en del av samhällets utvecklingsplan och 

kan ligga till grund för beslut om byggtillstånd. Flera samhällen har infört denna typ av plan. (Ministry 

of housing, 2015).  

  

4.3.3. Planprocessen   

Utifrån den översiktliga planen, samt med avseende på den lokala planen då en sådan används, är det 

byggaktörerna som tar initiativ till nya projekt genom att direkt ansöka om byggtillstånd (planning 

permission). (Kalbro, 2007) Det engelska plansystemet brukar räknas som en tvåstegsmodell där 

tillstånd för att börja bygga baseras direkt på den översiktliga lokala planen.  

 

Enligt 39 paragrafen i National Planning Policy 

Framework (Department for Communities and Local 

Government, 2012) är det betydande att alla inblandade 

parter tidigt engagerar sig i planeringsprocessen. Bra 

diskussioner mellan det allmänna och privata innan 

ansökan för planning permission skickas in möjliggör 

för bättre resultat för hela samhället. De närmsta 

grannarna för det tänkta projektet kan bli meddelade om 

planerna av exploatören själv redan innan ansökan om 

planning permission har lämnats in till den lokala 

planmyndigheten. När ansökan sedan lämnats in tar 

myndigheten också ansvar för att meddela de mest 

berörda för att få in synpunkter.

 Figur 5. Plansystem England 
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Större exploateringar aviseras också i den lokala tidningen och meddelas olika relevanta föreningar i 

området (Planning Portal, u.å:b). Alla har möjlighet att ge synpunkter på planerade projekt och så 

länge dessa är relevanta och angår materiella överväganden (material considerations), vilket 

inbegriper frågor om buller, miljö, insyn m.m (Planning Portal, u.å:c.). Hänsyn vid bedömningen ska 

tas till synpunkter som kommit in men enligt Blake och Gurran (2017) varierar det hur stor bedömning 

som görs utifrån tredje partens invändningar. Vid bedömningen av om ett tillstånd ska godkännas ska 

myndigheten alltså ta hänsyn till om ansökan överensstämmer med utvecklingsplanen i området, dvs. 

både den översiktliga och lokala planen kan bli aktuell vid ansökan. Det är möjligt att avvika från detta 

endast om de materiella övervägandena påvisar annat (material considerations indicate otherwise). 

För vissa åtgärder finns redan ett nationellt tillstånd godkänt av parlamentet och inget mer krävs från 

den lokala planmyndigheten (Ministry of housing, 2015). Enligt The Town and Country Planning (The 

National Archives, 2015) gäller detta vissa utbyggnader och förändringar av bostadshus, vissa 

uppförande eller förändringar av stängsel eller temporärt användande av mark för t.ex. en marknad 

eller tävling.    

  

Vid ansökan om byggtillstånd prövas samtliga frågor samtidigt. I verkligheten brukar ett projekt 

tvinga byggaktören att ansöka om ett flertal tillstånd om det tidigare inte är komplett. (Ball, 2011) 

Byggaktören kan dock välja att ansöka om ett första tillstånd, ett översiktligt byggtillstånd (outline 

planning permission) för att sedan söka fullständigt byggtillstånd (full planning permission). Det 

första tillståndet använder byggaktören när de tidigt i processen vill få bekräftat att ett byggtillstånd 

senare kan beviljas. (Nordberg, 2013) I denna tillståndsprövning kan vissa frågor, s.k. reserverade 

frågor (reserved matters), uteslutas för tillfället för att prövas i den senare processen.   

Frågor som måste prövas är:  

• Lokaliseringen av byggnader, vägar och andra ytor 

• Storlek och höjd på byggnader  

• Hur området förbinds med infrastruktur.  

 

För att öka bostadsutbudet har regeringen minskat kraven på fullständigt planeringstillstånd vid 

förbättringsarbeten eller mindre utbyggnader av redan befintliga bostäder. (Ministry of housing, 2019) 

 

4.3.4. Tidskrav 

Den lokala planmyndigheten har åtta veckor på sig vid mindre projekt och 13 veckor vid större projekt 

att ta ett beslut om ansökan. Av denna tid ska samrådstiden för enskilda att lämna in synpunkter inte 

vara mindre än 21 dagar. (Government of the United Kingdom, 2004)  
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När ett tillstånd för ett projekt har givits har exploatören tre år på sig att påbörja utvecklingen, i annat 

fall måste en ny ansökan om tillstånd troligtvis göras. Oftast har endast den som ansökt om tillstånd 

möjlighet att överklaga det med förutsättningen att överklagan gäller ett avslaget tillstånd, ett tillstånd 

med villkor eller att myndigheten inte lyckats bedöma ansökan inom den lagstadgade tidsgränsen. 

(Ministry of housing, 2015) Anledningar till att planning permission får avslag kan vara för att 

ansökan inte överensstämmer med den lokala planen tillräckligt mycket eller att villkoren är för 

betungande. Istället för överklagan kan planintressenten välja att skicka in så många ansökningar de 

vill som ligger mer i linje med den översiktliga planen men detta brukar bli väldigt kostsamt både 

tidsmässigt och ekonomiskt.  

 

Lee et al. (2012) menar i artikeln A property rights analysis of urban planning in Spain and UK att 

rätten att utveckla mark ges genom byggtillstånd men skapar de facto ingen skyldighet för markägaren 

att göra så. Om ingen utveckling har påbörjats på fastigheten efter tre år så upphävs rättigheten. Den 

som ansöker om byggtillstånd på en fastighet behöver inte ha rådighet över denna varför beslutet inte 

alltid leder till markutveckling även om ett sådant har beviljats. Beslut om byggtillstånd grundar sig 

alltid i en avvägning mellan sociala och privata kostnader och nyttor. Markområden kan vara 

definierade som utvecklingsbar mark eller skyddad mark i en plan men vid ansökan kan myndigheten 

välja att inte följa beteckningen. Vad än marken benämns som i den lokala planen ger detta inte 

automatiskt rätt att börja bygga utan kräver alltid att en ansökan om byggtillstånd görs. 

 

Vidare anses det engelska systemet ge myndigheterna stor makt att dämpa privata markrättigheter. 

Lagstadgade planer har idag en betydande roll när planeringsbeslut ska tas men så har även 

professionella och politiska bedömningar. Beslut som går utanför planen kräver som tidigare nämnt 

materiella överväganden, exempelvis ändrade nationella riktlinjer eller att ny information som inte 

tidigare fanns har uppstått som kräver beslut som går emot planen. Planhandläggare har befogenheten 

att bedöma om ansökan om byggtillstånd leder till optimal utveckling definierat på enskilda 

professionella och politiska beslut. (Lee et al., 2012)  

 

Blake och Gurran (2017) menar att det vanligtvis endast är planintressenten som har möjlighet att 

överklaga ett beslut om byggtillstånd och i teorin skulle transparensen och rättvisan i planprocessen 

förbättras om möjligheten till överklagan utökades. Samtidigt leder detta till förseningar och osäkerhet 

i beslutsprocessen samt att risken finns att det skulle bli kostsamt. Den engelska planprocessen kan ta 

avsevärd tid att genomföra även om flera delar innefattar lagstadgade tidsramar. Tidsramarna är ett 

sätt att balansera behovet av kvalitativa beslut mot ändamålets nytta. 
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5. Intervjuer 

I detta kapitel redogörs för de intervjuer som genomförts för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Det är viktigt att poängtera att åsikterna i den insamlade empirin kan stå för endast en 

representant och kanske inte återspeglar den sammanvägda åsikten för hela aktören.  

I den första delen presenteras svaren på de intervjufrågor som handlar om hur samarbetet mellan 

kommun och byggaktör upplevs idag av de tillfrågade samt om de anser att planprocessen kan 

utvecklas i en eller fler delar och i så fall på vilket sätt. Nästkommande del innefattar svar angående 

aktörernas intresse för att införa någon typ av utökad privat initiativrätt och hur de ställer sig till det 

norska och engelska systemet. I den sista och tredje delen redogörs svaren på de intervjufrågor som 

berör en eventuellt förändrad konkurrens vid införande av privat initiativrätt samt hur privat 

initiativrätt skulle kunna fungera i praktiken.    

  

5.1. Samarbete med kommunen & planprocessens utvecklingspotential 

Ett av uppsatsens syften är att redogöra vilka för- och nackdelar en utökad privat initiativrätt kan 

medföra för den svenska planprocessen. Därför är det viktigt att undersöka vad dessa parter anser om 

den nuvarande planprocessen i sig med de delar som den innefattar samt om det gemensamma arbetet 

påverkas av den. De intervjuade har här svarat på var de ser den största utvecklingspotentialen i 

planprocessen och hur samarbetet mellan olika aktörer ser ut idag samt vad som påverkar detta. De har 

också svarat på vem som gör vad i processen och hur de ser på ett förändrat planmonopol. 

Alla byggaktörer och organisationer som intervjuats delar åsikten att samarbetet idag skiljer sig från 

kommun till kommun. Ungefär hälften av byggaktörerna och organisationerna påpekar att samarbetet 

och agerandet av kommunen framförallt skiljer sig beroende på om det är en liten eller en stor 

kommun. Organisation 3 och Byggaktör 7 menar att det i vissa mindre kommuner finns en glädje att 

någon ens vill komma dit och bygga. Organisation 1 menar att detta behov leder till att kommunerna 

blir utelämnade till byggaktören och accepterar deras inflytande i processen mer än vad de egentligen 

vill. Flera av de intervjuade byggaktörerna har eller har haft projekt tillsammans med Stockholm och 

jämför sitt samarbete med dem kontra andra kommuner. Ingen nämner att samarbetet med Stockholm 

skulle vara dåligt men både Byggaktör 7, Byggaktör 4 och Byggaktör 3 tycker att det ändå är lättare 

att samarbeta med andra kommuner. De långa beslutsvägarna i större kommuner kan försvåra 

problemlösandet då något uppstår menar Byggaktör 6. Byggaktör 7 tycker att processen går snabbt i 

vissa mindre kommuner. Byggaktör 5 har också erfarit att andra kommuner är mer beredda på att 

pröva andra typer av planupplägg såsom byggherredrivna planprocesser. Dessutom leder det stora 

intresset av att bygga i större kommuner till att kommunerna har möjligheten att välja ”attraktivare 

projekt som inte vänder sig till vanligt folk” enligt Byggaktör 3. Kommun 1 anser att det är lättare att 
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samarbeta med små eller medelstora byggaktörer. Dessa har oftast en större lokal koppling till området 

som ska bebyggas och också större intresse. Stora byggaktörer har hög vinstmarginal och startar inte 

projekt om den är under vad som beräknats.  

5.1.1. Utredningsansvaret   

Flera av byggaktörerna har berättat att de redan idag är delaktiga i det tidiga arbetet i planprocessen 

genom att ta fram olika typer av underlag. Byggaktör 2 tar fram allt från trafiklösningar till 

skyfallskartering. Byggaktör 7 gör mycket utredningar och kompletterande utredningar, likaså 

Byggaktör 3, Byggaktör 5, Byggaktör 6 och Byggaktör 4. Byggaktör 4 har erfarit att mängden 

utredningsarbete från deras sida är olika med olika kommuner. Även om flera byggaktörer får göra 

utredningar säger Kommun 1 att de aldrig skulle släppa beställning av utredningarna till byggaktören. 

De anser att de inte kan riskera att utredningen blir vinklad, speciellt vid de tillfällen där kommunen 

inte har all kunskap själva. De tror att exploatören har större egenintresse av att det byggs och därför 

vill kommunen vara beställare av konsulter. Det går att fundera på om utredningskravet bör lättas på 

och om att det eventuellt leder till en snabbare process. Men med risk att det då blir knepigare i 

bygglovsskedet med fördröjningar vilket skulle bli kostsamt för byggaktörerna. Byggaktör 3 säger att 

nya utredningar längre in i processen är ett problem som förlänger tiden. Kommun 3 har upptäckt att 

allt fler byggaktörer på senaste tiden velat att kommunen ska ta fram utredningar för att säkerställa att 

allt blir rätt.  

 

5.1.2. Resursernas påverkan på planprocessen 

En åsikt som delas av de allra flesta kommuner, byggaktörer och organisationer är att samarbetet 

försvåras på grund av resursbrist hos parterna men framförallt hos kommunen. Byggaktör 1, 

Byggaktör 6, Byggaktör 5, Byggaktör 4, Kommun 1, Organisation 1 och Organisation 2 uppfattar att 

det saknas kompetens och att personalen ofta byts ut i kommunen. Detta leder till glapp och förlängd 

process. Byggaktör 1 har sedan ungefär två år tillbaka ett projekt i Stockholm som ännu inte har 

tilldelats en handläggare. Organisation 1 menar att orsaken till bristande kompetens är att det rättsliga 

materialet av själva processen har blivit mer svårhanterlig för kommunen. Kommun 1 tycker att det 

har ’petats’ mycket i PBL senaste åren och påpekar att det tar tid att bygga praxis kring lagstiftning för 

att ha tillräckliga kunskaper om vad som gäller och inte. Byggaktör 5 menar att kompetensen inte 

längre finns kvar hos kommunerna därför att de inte heller längre bär risken. På Kommun 1 menar de 

dock att de ha bra bemanning. Organisation 3 ser att de tidsfrister som införts i lagstiftningen på 

senare tid har fått positiva effekter för processen. De tror också att införande av ytterligare tidsfrister 

skulle kunna möjliggöra för handläggarna i kommunerna att stärka sin position och få ett större gehör 

hos politikerna om resursbristen. Eftersom planprocessen ska passa alla olika typer av projekt och i 

hela landet anser Kommun 3 dock att det är svårt att införa tvingande lagstiftning om ytterligare 

tidsfrister. En annan anledning är för att hela processen bygger på samarbete mellan alla inblandade 
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parter. Förutom resursbrist anser Byggaktör 4 och Byggaktör 6 att processens gång likaså hänger på 

den enskilde handläggaren i sig och dennes engagemang.  

 

5.1.3. Finansieringens påverkan på planprocessen  

Ekonomi och kostnaden för planprocessen är en viktig fråga för många av de tillfrågade. Kommun 1 

säger att samarbetet försvåras på grund av de inblandade parterna har olika mål. Kommunen har som 

mål att utforma en bra stadsutveckling medan politikerna vill att staden ska utvecklas för att dra in 

skattepengar medan byggaktören oftast vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Både Byggaktör 5 

och Byggaktör 1 pratar om risken kontra viljan att hålla nere kostnaderna. Hos Kommun 3 handlar en 

stor del av processen om finansieringsfrågor och att det även är viktigt för kommunen att få täckning 

för de kostnader som olika åtgärder kostar samhället. Idag upplever de att alla tycker att kommunalägd 

mark alltid ska användas som allmän plats medan kommunen själva också behöver maximera 

intäkterna även på sin egen mark. Byggaktör 1 upplever att kommunen inte är rädd om pengarna när 

det inte är de som betalar. Exempelvis kan kommunen tvinga byggaktören ta fram mycket bilder som 

kan kosta 40 000 kronor styck. Organisation 3 vill också se att den som tar den ekonomiska risken får 

mer rådighet över den aktuella marken.  

 

5.1.4. Samarbete i förhållande till tidsaspekten  

Politiken är ett inslag som långt in i processen kan ändra eller tvinga planer till omtag enligt 

Byggaktör 4. För Byggaktör 1 ledde en förändrad politisk falang till att ett projekt som redan kostat 3 

500 000 kronor fick läggas ner. Byggaktör 7 anser också att projekt som är politiskt infekterade gör att 

processen förlängs pga. stort motstånd.  

 

Organisation 3 menar att en del omtag skulle kunna undvikas om kommunikationen mellan 

byggaktören och expertmyndigheterna skedde utan kommunen som filter, en åsikt även Byggaktör 2 

delar. Organisation 2 anser vidare att om byggaktören och myndigheten kunde ställa sina frågor direkt 

till varandra skulle en del missförstånd kunna undvikas och små justeringar göras direkt istället för 

hela omtag senare.  

Byggaktör 4 säger att kommunen internt inte alltid har samsyn vilket påverkar tiden. Byggaktör 3 

håller med om detta och tycker inte alltid att det är tydligt om det är politiken eller tjänstemännen som 

verkligen bestämmer. I Kommun 3 har de förstått att byggaktörerna ibland känner att kommunen inte 

pratar med en och samma röst, detta på grund av att de olika tjänstemännen har olika uppdrag då de 

sitter inom olika förvaltningsområden.  

 

Kommun 1 menar att användandet av LOU tar mycket tid men att processen i sig inte tar fruktansvärt 

lång tid förrän det kommer till överklagandedelen. Byggaktör 1 är positiva till att projekten utreds 
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ordentligt och därför tar lång tid. För dem är det viktigt att staden och bostadsområdena som byggs 

blir bra. Byggaktör 7 menar tillika att samhällsutveckling kanske måste få ta tid. Organisation 1 tycker 

att det är förklarligt att processen tar lång tid och menar att detaljplan och planprocessen är oslagbara 

verktyg för samhällsutveckling. Därutöver påpekar Kommun 2 att det lätt blir slarvfel när det ska gå 

fort och att de vill undvika att behöva upphäva planer eller neka bygglov senare. 

 

5.1.5. Plankö   

Det finns ingen plankö i varken Kommun 3 eller Kommun 1. I den sistnämnda använder de däremot 

en slags planpriolista men där alla planer på ett eller annat sätt är aktiva. På grund av 

konkurrenssituationen mellan kommunerna anser de inte att det är lämpligt att ha en plankö. 

Byggaktören kanske inte alltid är bunden att bygga i en viss kommun och då riskerar de att 

byggaktören vänder sig till någon annan kommun utan plankö istället. De planer som för tillfället inte 

drivs framåt beror på att utredningsbesked av något slag inväntas. I Kommun 3 har de varit tvungna att 

säga nej till planbesked för mindre planer för att prioritera större planer i och med Stockholms- 

överenskommelsen. Idag kan de dock återigen börja titta på mindre planer. Kommun 2 säger att de har 

en kö på planer som fått planbesked och som kommer starta någon gång i framtiden. Byggaktör 6 

säger att de har en plan i plankö i Göteborg just nu och att detta beror på kommunens resurser. 

Byggaktör 4 har en som legat länge i kö i Uppsala men som ska få starta nu. Byggaktör 7 tror också att 

de har en och Byggaktör 1 vet att de har en som inte har blivit tilldelad handläggare på ca tre år. Där 

har kommunen sagt att de väntar på svar från utredningar för att kunna starta. Dessutom tror 

Byggaktör 1 att plankön kan bero på konjunkturen och att bostadsbyggare som Byggaktör 1 allierat sig 

med inte är intresserade av att bygga därför. Byggaktör 2 har haft planer i kö tidigare. Byggaktör 5 har 

flera planer som ligger i plankö i olika kommuner. De berättar också att de har ett projekt där 

lagakraftvunnen detaljplan finns men bygget inte har kunnat sättas igång för att kommunen måste 

projektera för allmän plats, då de inte velat göra detta innan planen var definitiv.  

 

5.1.6. En förändrad planprocess  

De intervjuade har fått frågan om vad de anser om ett större inflytande för byggaktörerna i 

planprocessen och ett eventuellt maktskifte i planmonopolet. Organisation 3 och Organisation 2 menar 

båda att planmonopolet blir kvar enligt SOU 2019:9. Ingen myndighetsutövning överflyttas från 

kommunen, t.ex. stannar avvägningen mellan det allmänna och enskilda intresset kvar hos kommunen. 

Kommunen ses som en neutral part av Byggaktör 2 och enligt Organisation 2 tycker deras medlemmar 

att det kommunala planmonopolet är bra så att någon tar samhällsansvar. Kommun 4 påpekar att den 

enskildes möjligheter och begränsningar i planprocessen måste beaktas utifrån rättssäkerhet, 

medborgarinflytande och en demokratisk förankring. De anser inte att delar av planprocessen som 

utgör myndighetsutövning ska överlåtas på planintressenten då detta skulle kunna skapa 



Privat initiativrätt i planprocessen – en jämförelse mellan Sverige, Norge & England 

Andersson & Fält 48 

gränsdragningsproblem i fråga om objektivitet och jäv m.m. Organisation 1 påpekar vikten av i att titta 

på de konstitutionella aspekterna i frågan om privat initiativrätt. Enligt dem finns det ännu inget 

lagstöd för att kunna skjuta över planprocessens delar på det enskilda eftersom de konsulter som hyrs 

in också måste beakta regeringsformens krav på opartiskhet, saklighet o.s.v. vilket begränsar 

möjligheten till privat initiativrätt. 

 

5.1.7. Utveckling av detaljplanen   

Byggaktör 1 säger bestämt att de inte gillar generella planer där spelreglerna inte är tydliga. Som 

exempel nämner de Hammarby sjöstad som ett område med väldigt hård detaljplan och där resultatet 

blev jättebra, medan en mindre hårt reglerad plan kan riskera att området blir spretigt som i Gyllene 

ratten-området i Fruängen. Motsatsvis tycker Byggaktör 4, Byggaktör 2 och Organisation 2 att 

detaljplanerna har blivit för detaljerade. Nästan lika detaljerat som på ’bygglovsnivå’ anser Byggaktör 

4 som tillsammans med Byggaktör 2 menar att flexiblare planer är en utvecklingsmöjlighet så länge 

det inte förlänger bygglovsprocessen. Kommun 3 säger att de i ett stadsutvecklingsprojekt med 4300 

bostäder inte haft möjlighet att detaljplanelägga gestaltning för varje byggnad utan fokusera på 

strukturer och gränser mellan allmän plats och kvartersmark etc. Byggaktör 3 tycker också att 

detaljplanerna ska göras enklare eftersom processen tar så lång tid och det som ritades för fem år 

sedan kanske inte längre är lämpligt idag. En annan åsikt som nämns av Kommun 3 är att lägga till 

ytterligare planer. Redan idag jobbar kommunen med en typ av plan som är ett mellanting mellan 

översiktsplan och detaljplan, s.k. exploateringsutredning där de bland annat dimensionerar för 

ledningsnät. Ett annat alternativ är att utforma en plan som är ett mellanting mellan detaljplan och 

bygglov för åtgärder som i vanliga fall kräver detaljplan men innefattar en enklare åtgärd och därför 

kan lösas genom denna plan. 

 

5.1.8. Andra utvecklingsområden  

Byggaktör 1 anser att det är viktigt att det finns en tidig kontakt med bygglovsenheten redan från 

början eftersom denna ska hänga ihop med planen men att det ibland är tvunget att avsteg från planen 

om den blivit gammal eller något missats. Byggaktör 5 anser att samarbetet skiljer sig med kommunen 

beroende på vem som äger marken som ska bebyggas och vad det är för projekt i sig. När det ska 

byggas på Byggaktör 5:s egen mark får de ta mer ansvar. Byggaktör 4 anser att Länsstyrelsen har 

starka åsikter i processen och Organisation 1 tycker att det skulle vara rimligt om det även fanns en 

tidsbegränsning för dem att inkomma med synpunkter, liknande planeringsbeskedet. Både 

Organisation 3, Byggaktör 2 och Byggaktör 6 vill att riksintressena ses över och avvägs mot 

bostadsbyggandet. Organisation 3 anser att transparensen och förutsägbarheten i planprocessen bör bli 

bättre vad gäller finansiering, hur mycket kommunen vill styra och vid marktilldelning. Båda två 
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menar att kommunala särkrav som inte har någon grund i lagstiftningen ställs i exploateringsavtal och 

vid markanvisningar men som byggaktören är tvungen att följa för att få igenom en plan.  

Det är inte bara planprocessen i sig som har möjlighet att utvecklas. Byggaktör 2, Byggaktör 7, 

Byggaktör 6, Kommun 1 och Organisation 2 anser att det finns problem i systemet för överklagande. 

Överklagan tar enligt dem mycket lång tid men leder endast till en förskjutning av processen och den 

klagande får sällan rätt. Det nämns att det finns för många möjligheter att överklaga och att detta är 

gratis gör att det inte finns någon risk för den klagande parten att förhålla sig till. Däremot säger 

Kommun 1 att de dock inte ställer sig positiva till att införa en avgift. Byggaktör 2 samt Organisation 

1 tycker att det skulle vara bra att se över överklagandeprocessen och undersöka vilka som egentligen 

ska ha rätt till att överklaga och i vilka led. Idag har Byggaktör 2 ett projekt i Stockholms innerstads 

som överklagats i 16 instanser och det har nu gått 11 år från att projektet påbörjades. 

 

5.1.9. Sammanfattning 

Ett flertal byggaktörer tycker att det kan vara lättare att samarbeta med mindre kommuner med kortare 

beslutsvägar. Kommunens resurser påverkar ofta hur mycket inflytande och ansvar som läggs över på 

byggaktören. En kommun anser att det är lättare att jobba med byggaktörer med bättre lokalkännedom, 

oftast mindre eller medelstora byggaktörer. Det krävs mycket utredningar i projekt och flera 

byggaktörer säger att de får göra en stor del av dessa. Dessa kan dra ut på tiden och ibland väljer 

kommunen att göra dessa helt själva eller får förfrågan av byggaktören att ta ansvaret. Både 

byggaktörer, kommuner och organisationer upplever att det saknas kompetens i många kommuner. 

Orsaken kan vara svårhanterlig lagstiftning. Tidsfrister kan bidra positivt till processen och tydliggöra 

resursbristen i kommunerna. Ytterligare tidsfrister kan vara svårt att införa så att de passar alla typer 

av projekt i hela landet. Kostnader är viktigt att lösa i processen och konflikter kan uppstå pga. olika 

mål. Exploatören står för mycket kostnader och tycker inte alltid att kommunen försöker hålla nere på 

dessa. Kommunen behöver också maximera sina intäkter. Politiken och länsstyrelsens åsikter kan 

ändra eller stoppa planer sent i processen. Ibland är det otydligt vem som bestämmer i kommunen. 

Organisation 1 tillsammans med ett flertal byggaktörer och kommuner anser att det är förståeligt att 

planprocessen behöver ta sin tid för att bli bra. Nästan alla byggaktörer har minst en plan som idag 

ligger i plankö. Den aktuella Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) anses inte medföra att någon 

myndighetsutövning förflyttas från kommunen till byggaktörerna enligt Organisation 2 och 

Organisation 3. Organisation 1 anser att planprocessens delar inte kan skjutas över på det enskilda 

eftersom hänsyn till RF måste kunna tas. Det finns delade meningar om detaljplanens detaljeringsgrad. 

En fördel som nämns med en detaljerad plan är att stora områden inte blir spretiga och spelreglerna är 

tydliga. En nackdel är att de blir svåra och kan bli inaktuella. Andra områden i planprocessen som 

nämns som kan utvecklas är samarbetet med bygglovsenheten, avvägningen av riksintressen och 

oskäliga villkor vid markanvisning och exploateringsavtal samt att överklagandeprocessen kan ta lång 

tid. 
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5.2. Intresset för privat initiativrätt samt åsikter om norskt och engelskt system 

Denna del är framtagen utifrån uppsatsens fråga om hur kommunen och byggaktörerna ställer sig till 

införandet av utökad privat initiativrätt. Främst ligger fokus enligt frågeställningen på områdena för 

framtagandet av utredningsmaterial samt att sköta samråd. De intervjuade har likaså fått diskutera de 

norska och engelska plansystemen och ange sina åsikter om dessa exempel med privat initiativrätt. 

Frågorna som ställts behandlar också vad de anser om ett införande av privat initiativrätt och vilka 

ansvarsdelar de är intresserade av att omfördela.  

5.2.1. Intresse 
Flera av byggaktörerna menar att de redan idag får göra en del som kan uppfattas som privat 

initiativrätt. Organisation 2 och Organisation 1 hävdar att många byggaktörer tar fram utredningar, 

vilket också samtliga intervjuade byggaktörer bekräftar. Byggaktör 3 anser att ju mer de får göra själva 

desto större möjlighet har de att påverka tiderna och därför alltid erbjuder kommunen att göra i princip 

allt arbete vid projektstart. Byggaktör 4 tror också att det är positivt att exploatören får styra mer i 

innehållet och tiden. Byggaktör 6 tror att det leder till ett större driv och att problem löses snabbare 

eftersom kommunen riskerar att prioritera andra planer utan problem före i annat fall. Byggaktör 1 

säger dock att de flesta kommuner de har haft kontakt med själva vill äga frågan helt och hållet. De 

anser sig vara förvissade om vad som ska byggas och att det därför inte finns något syfte för andra 

planintressenter att lämna egna förslag. Kommun 1 säger att de sedan länge har en tydlig bild över hur 

kommunen ska bebyggas. 

 

Anledningen till att ta över visst arbete från kommunen är enligt Byggaktör 7 och Byggaktör 2 att 

avlasta och underlätta för kommunen så att processen kan gå snabbare. Det är flera än Byggaktör 7 

som har påpekat resursbristen i kommunerna och de menar att de delvis besitter samma kompetenser, 

men i annat fall skulle se till att skaffa sig de kunskaper som krävs. Organisation 3 menar att det finns 

flera exempel på olika typer av byggherredrivna processer som fungerat väl och kunnat leda till bättre 

samverkan och mer effektivt användande av tiden. Den stora fördelen är att planintressenten får ökad 

rådighet över processen vilket har efterfrågats av byggaktörerna och att möjligheten åtminstone finns 

kommer förbättra processen. Organisation 1 säger att det är resurserna i kommunen som avgör hur 

mycket som läggs på den privata aktören. Det går dock att ifrågasätta om det är lämpligt att låta den 

sökande få handlägga sitt eget ärende. Organisation 1 jämför med en person som ansöker om 

ekonomiskt bistånd inte handlägger i sitt eget ärende själv. Organisation 2 anser att privat initiativrätt 

stärker byggaktörens ställning. 

5.2.2. Utformning av planförslag  

Även om flera parter vittnat om att kommunen låter byggaktören vara delaktig i planprocessen säger 

Byggaktör 3 att detta sällan innefattar att få göra plankarta och planbeskrivningar. Alla tillfrågade 
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byggaktörer anser att de skulle ha möjlighet att utforma detaljplaner antingen genom de resurser som 

redan finns i företaget eller genom att ta in konsulter. Byggaktör 2, Byggaktör 7, Byggaktör 1 och 

Byggaktör 5 är också intresserade av att göra det. Kommun 4 påpekar att de genom sitt planmonopol 

alltid har sista ordet men att samverkan i utformningen av planförslaget ofta görs tillsammans med 

planintressenten. Kommun 2 är också öppna för att ta emot mer eller mindre tydliga idéer om vad 

planintressenten önskar bygga men är alltid den parten som utvecklar idéen vidare. 

 

5.2.3. Beredningsåtgärder och utredningar  

Majoriteten av både byggaktörer, kommuner och branschorganisationer som har intervjuats är positivt 

inställda till att ta fram eller låta byggaktören göra beredningsåtgärder själva, och som tidigare nämnt 

görs det redan idag. Byggaktör 3 anser att utredningar ska göras av den som i slutändan kommer 

betala för dem, d.v.s. byggaktören. Organisation 3 anser att det är en fördel för byggaktörerna och att 

de på så sätt kan driva vissa utredningar parallellt. Byggaktör 5 tycker att Översiktsplaneutredningen 

(SOU 2019:9) är ett bra tydliggörande om att byggaktören faktiskt får ta ansvar och driva utredningar 

men att det ändå går att känna en oro för det. Det kan finnas en risk att byggaktören inte förstår allt 

som behöver utredas. Byggaktören måste också ta reda på vad samhället ställer för krav. Kommun 4 

håller med Byggaktör 5 på den punkten och välkomnar att PBL uttryckligen bekräftar att enskilda får 

lov att bidra med planeringsunderlag. Kommun 4 ser också positivt på att planbeskedet ska kunna 

lämnas tillsammans med uppgift om vilka planeringsunderlag som behövs tas fram, även om detta 

innebär visst merarbete från kommunens sida. De påpekar dock att positivt planbesked inte är 

bindande för kommunen och det kan därför innebära en stor ekonomisk risk för byggaktören att ta 

fram kostsamma utredningar innan ett formellt beslut om planläggning har fattats. Kommun 1 menar 

att utredningskravet är stort idag och det är därför inte så lätt att veta vilka utredningar som krävs. I 

Kommun 2 är de positiva till att låta byggaktören göra utredningar och ser gärna ännu mer delaktighet 

från dem tidigt i processen, genom att t.ex. söka biotopsskyddsdispens eller vattendom, men anser att 

flera byggaktörer är väldigt passiva gällande denna typ av åtaganden. Organisation 1 är motsatsvis 

emot att flytta över beredningen från kommun till byggaktör. Enligt dem säger Justitieombudsmannen 

att när det gäller myndighetsutövning är beredning och beslut oskiljaktiga delar av samma 

förvaltningsuppgift varför beredningen kan inte lyftas över på enskild part. Kommunen kan inte bara 

’stämpla och godkänna’. Det går att ifrågasätta om det är lämpligt enligt objektivitetsprincipen i RF att 

låta exploatören göra utredningar. Som tidigare nämnt har fler och fler byggaktörer velat att Kommun 

3 ska göra utredningarna så att det garanterat blir rätt kvalitet, mängd osv. Kommunen säger att detta 

också kan bero på att de får bra anbud från konsultbolag och samarbetar med konsulter som redan vet 

hur det ska göras. Byggaktör 2 och Byggaktör 4 anser även de att det slutliga ansvaret bör ligga kvar 

hos kommunen och ser inte att det går att släppa på myndighetsutövningen från kommunens sida. Det 

är kommunen som måste sätta standarder och regler som gäller alla. För det är inte bara att bygga hus 

eller byggnader utan du tar också ett socialt ansvar när du verkställer en detaljplan och bygger. 
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5.2.4. Den norska bindande översiktsplanen   

I diskussionen om vilka åsikter de tillfrågade har om det norska plansystemet handlar mycket om 

frågan om att ha en bindande översiktsplan eller ej. Både Byggaktör 3 och Organisation 2 tycker att 

det är konstigt att översiktsplanen i Sverige har valts att göra icke-bindande. De förstnämnda anser att 

översiktsplanen inte får någon riktig verkan när allt måste prövas igen i detaljplanen. Byggaktör 2 ser 

en risk med bindande översiktsplaner lika detaljstyrda som i Norge då det hinner hända mycket på fyra 

år och att denna typ av plan blir för låst. Byggaktör 6 tror att den bindande planen kan göra det enklare 

i framtagandet av en detaljplan och bidra till en säkrare marknad samt göra det tydligt för berörda 

vilka kommunala åtaganden som kommer bli aktuella. Byggaktör 7 säger att en bindande 

översiktsplan skulle kunna vara den koppling som behövs för att gå lite snabbare på mål när det väl är 

satt var bostäder och verksamheter planeras att ligga. Åtminstone kan en utveckling kanske ske utifrån 

det perspektivet. Kommun 1 tror att utvecklingen kommer gå åt andra håller med mer regionplaner. 

Därutöver tror de att om det norska systemet överfördes på det svenska skulle kommunen få ett 

tråkigare jobb. Byggaktör 4 tycker att systemet verkar spretigt och tror att det kommer vara betydande 

vad för ekonomi och kunskap exploatören har för hur spretigt det kan bli. Fördelen med systemet är att 

processen blir kortare och att exploatören får en större bestämmandegrad. Enligt Byggaktör 5 är inte 

det norska systemet enkelt och dessutom är det tidskrävande. Det är bara på pappret som processerna 

är mer effektiva och går snabbare. Ett norskt system anser Byggaktör 5 bara skulle betyda att vi byter 

ut de problem vi har nu till nya där frågan om det kommunala självstyret blir något att fundera på. Det 

engelska systemet innefattar likaså en översiktlig plan som precis som i Norge har större inverkan på 

vad som senare byggs, den är dock inte bindande. Byggaktör 6 ser att de engelska planerna skulle 

kunna fungera bra. De anser att det borde finnas någon typ av regler för då det som bestämts i 

översiktsplanen följs för att det ska bli enklare att ta fram en detaljplan, t.ex. bindande fördjupade 

översiktsplaner. Organisation 2 tycker att det svenska systemet är bättre med en grov översiktsplan 

som blir mer detaljerad i detaljplanen och avslutas med bygglov. Det sker en mognad i processen på så 

sätt. 

 

5.2.5. Det engelska samrådet   

Det engelska systemet har däremot berörts i högre grad med diskussion kring samrådet och vilken part 

som ska ansvara för detta. Organisation 1 anser att detsamma gäller samråd som att låta exploatören 

göra vissa utredningar. Samrådet är ett viktigt steg i den demokratiska processen och både samråd och 

samrådsredogörelse ska därför fortsätta vara en myndighetsutövning. I och med det breda perspektivet 

i samrådet finns det en risk att relevanta saker sorteras bort om någon annan som bara har ’ett öga 

öppet’ får sköta avvägningen. Organisation 3 är inte heller säkra på att det är bra att flytta över 

samrådet till planintressenten och Byggaktör 3 tycker att det är bra att de som kan vara opartiska har 

ansvaret. Kommun 1 säger att det säkert finns någon vinst med att låta medborgarna tala direkt med 

den som ska bygga och att det egentligen inte spelar någon roll vem som svarar på frågorna. Dessutom 
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kan det vara svårt för tjänstemännen i kommunen att hålla samråd av en plan som de själva inte till 

hundra procent står bakom. Enligt dem är byggaktörerna ibland inbjudna till samråden men brukar inte 

vara intresserade av att vara med. Byggaktör 7 tror att det skulle kunna vara möjligt att de höll i 

samråden men ifrågasätter vad som egentligen blir bäst. De tror att det mer handlar om arbetssättet än 

om vem som är huvudman och skulle utifrån det perspektivet kunna bli ännu mer demokratiskt. Det 

kan vara skönt att kommunen får ta stöten när något bli besvärligt. Byggaktör 1 säger att de har 

intresse av att sköta samrådet, och precis som Byggaktör 4, Byggaktör 6 och Byggaktör 2, har de 

ibland ställt ut sitt förslag eller haft informationsmöten med allmänheten. Att hålla i riktiga samråd 

skulle kräva att de omorganiserade sig säger Byggaktör 1. Byggaktör 4 kan inte se än om deras 

informationsträffar gett det resultat de hoppats på, dvs. att minska antalet synpunkter vid samrådet, 

men de tror att det kan bero från fall till fall. Kommun 3 menar att byggaktörerna, precis som i frågan 

om utredningar, vill ha kommunen delaktiga på samrådet så att de inte själva behöver hantera 

exempelvis 100 arga villaägare. De tycker själva att det är viktigt att ha dialog med kommunen som de 

kommunala tjänstemännen verkar i även om samråd för en liten detaljplan säkert skulle gå okej att 

lägga över på annan part. Det lilla som de skulle tjäna ekonomiskt skulle de dock kunna riskera i tillit 

och därefter leda till mer frågor och protester mot kommunen. Byggaktör 5 tror inte att det är bra att 

lägga över samrådet och avvägningen av enskilda och allmänna intressen på planintressenten. Detta tar 

mycket tid och skapar stor osäkerhet. 

 

5.2.6. Sammanfattning 

Byggaktörerna gör redan idag mycket utredningar som kan uppfattas som initiativrätt. Nämnda 

fördelar med detta är att byggaktörerna själva kan påverka tidsåtgången, innehållet och att projektet 

drivs framåt. Kommunen har ibland redan en bild för vad som ska byggas och tar inte hjälp av 

byggaktören trots att byggaktören vill det för att snabba på processen som påverkas av kommunens 

resurser och kompetenser. Alla byggaktörer anser att de skulle kunna utforma egna detaljplaner utan 

kommunens hjälp. Det finns åsikter om att den som betalar för utredningen ska ansvara för den och ha 

direkt insyn i dessa. Det krävs dock att byggaktören har stor koll på alla utredningar som behövs. 

Organisation 1 säger att beredning och beslut som myndighetsuppgift inte kan läggas på det enskilda. 

En bindande översiktsplan likt Norges anser flera byggaktörer har en bra funktion. Hälften av 

kommunerna anser motsatsen, antingen för att det inte är applicerbart på grundlagen eller för att 

utvecklingen går åt ett annat håll. Ingen tillfrågad anser att samråd helt och hållet ska läggas på 

byggaktören, liknande det första samrådet i det engelska systemet. Byggaktören kan anses vara 

opartisk, men informationsmöten anordnade av byggaktören är det flera som redan håller i. 
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5.3. Konkurrens, etableringshinder och privat initiativrätt i praktiken  

Enligt Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) leder privat initiativrätt till bättre konkurrens på 

marknaden. Eftersom den utredningen endast innefattade några av branschens största aktörer anses 

inte detta vara helt utrett varför det tas upp i denna studie likväl. De intervjuade har fått frågan om hur 

privat initiativrätt kan påverka konkurrens och etableringshinder på marknaden. Detta har lett till andra 

förslag på hur detta kan förbättras. Slutligen har de intervjuade fått svara på hur de tror att den privata 

initiativrätten ska kunna fungera i praktiken.  

5.3.1. Konkurrens   

För en ökad konkurrens måste, enligt Byggaktör 7, trösk1arna in till bostadsutvecklingsmarknaden 

sänkas medan Organisation 3 tror att det främst sker genom en ökad transparens. Organisation 3 

fortsätter och poängterar att det är en stor skillnad mellan hur stora kommuner i tillväxtområden och 

små kommuner ute i landet agerar i olika sammanhang och att hela konkurrenssituationen inom 

byggsektorn är hämmad. Ett av skälen är det inte bara finns en bostadsutvecklingsmarknad i Sverige 

utan väldigt många, där kommunerna gör på olika sätt. Användning av särkrav och avsaknad av 

transparent i marktilldelning är två exempel på sådant som kan skilja sig mellan kommunerna. Frågan 

handlar mer om tillämpning än lagstiftningsförändring egentligen. Där behövs mer transparens, 

tydlighet och samverkan i tidiga skeden. 

 

5.3.2. Stora vs. små byggaktörer   

Som liten aktör menar Byggaktör 3 att man kan få stora problem även då det är få markområden där 

det tar lång tid att få fram en plan. Att införa tidskrav i planprocessens tidiga skede kanske skulle vara 

en lösning i sådana lägen. De menar att processen har blivit för komplicerad och att det gett möjlighet 

att ändra för mycket under processens gång, så att den hela tiden måste tas om från början. Kommun 3 

menar att det som missgynnar små och oerfarna aktörer idag är att lagstiftningen är väldigt komplex 

samt avsaknaden av ett mellanting mellan detaljplan och bygglov. Byggaktör 6 ser att större aktörer 

har lättare att knyta till sig av de kompetenser som krävs och kan ligga ute med pengar under en längre 

tid. Byggaktör 7 menar att faktumet att det tar lång tid hämmar konkurrensen och påpekar att tröskeln 

för att överhuvudtaget ta sig in på marknaden är väldigt hög eftersom det är så kapitalintensivt. 

Byggaktör 5 resonerar på samma sätt och vidareutvecklar med att det inte finns något som är så dyrt 

som att etablera sig som byggaktör på en ny marknad. De menar att konkurrens inte är någonting som 

skapas bara för att det uttryckligen efterfrågas, vad som krävs är rätt förutsättningar. De som, utan 

tvekan, vinner på att planprocessen är svår och svårgenomtränglig är de stora aktörerna. Enligt 

Kommun 2 är det inte alls säkert att en ändring av planmonopolet skulle gynna små byggaktörer, utan 

beroende på hur det utformas skulle det kunna gynna de stora. Små aktörer gynnas av ett starkt 

planmonopol tror de, så som det ser ut idag. 
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Byggaktör 7 ser att samarbetet fungerar ganska bra i de fall detaljplaner drivs gemensamt av flera 

exploatörer. Till exempel är de delaktiga i ett komplext projekt som tagit lång tid där sex exploatörer i 

ett konsortium arbetar inom samma detaljplan, men där det i slutskedet ändå gått väldigt snabbt. Den 

viktigaste egenskapen som stadsutvecklare är att kunna ge och ta. Ibland är det viktigt vid större 

projekt att “ta en för laget” för att helheten ska bli så bra som möjligt. De tror att en kortare process är 

bra för konkurrensen då det ger större förutsägbarhet, och gör det enklare för den mindre aktören. Det 

skulle påverka alla positivt att få möjlighet att få ett avslag i tidigt skede, innan för mycket tid och 

pengar lagt ner på projektet. 

 

5.3.3. Komplexiteten påverkar konkurrensen  

Om man hårdrar det så menar Byggaktör 5 att ju enklare det blir, desto kortare tid det tar, ju mindre 

ekonomiska åtaganden som måste göras och ju mer en kommun gör i planarbetet och finansierar 

genom skattsedeln, desto mindre kostar det för den privata exploatören att få ut en detaljplan. Om 

kommunen och politiken vill ha mångfald och bred konkurrens så krävs detta. De tror också att desto 

mindre markanvisningar som görs desto mer lokal blir marknaden, det kanske bidrar till att den lokala 

marknaden växer med fler företag. Däremot blir marknaden då också mer konjunkturkänsliga eftersom 

bud på marken görs på den marknadsnivå som råder vid köptillfället och under tiden tills det är dags 

för försäljning och byggstart kan konjunkturen ha svängt. Den ekonomiska risken blir större. De stora 

byggaktörerna måste däremot också ges möjlighet att trygga sin produktion och sysselsättning över 

tid, det vill säga planera sin produktion. Projekt måste av den anledningen kunna starta i tid och 

undvika omtag. För att kunna lösa konkurrensfrågan för små, medelstora och stora bolag så att de kan 

verka på samma marknad måste produktionsförutsättningar, förutsägbarhet och produktionsplanering 

kunna beräknas då byggaktörer agerar på olika villkor på olika marknader. Det behövs både stora 

stadsbyggnadsprojekt och små infill-projekt som kan byggas oavsett vilken konjunktur det är och 

oavsett om byggaktören är stor eller liten. Enlig Byggaktör 5 uppnås lika konkurrensvillkor genom 

god planberedskap och disciplin kring leverans av antagande beslut. Ju svårare, ju mer oförutsägbart, 

ju mer tidskrävande desto mer utesluter man konkurrens. 

 

Organisation 2 menar att det förekommer en del ’knorr’ gällande markanvisningar. Detta på grund av 

att det upplevs att kommunerna tilldelar markanvisningarna till samma bolag hela tiden och då blir det 

inte konkurrens på lika villkor. Det finns en konkurrensbegränsade aspekt i problemet om 

kommunerna i markanvisningar ställer större krav på att byggaktörerna ska kunna bygga vägar och 

annan teknisk infrastruktur, detta gynnar endast de största. Lösningen bör istället vara att stycka upp 

markanvisningarna i mindre delar, inte göra så detaljerade detaljplaner och ha olika koncept beroende 

på vad som byggs. Kommun 2 menar istället att markanvisningar är nyckeln till bättre konkurrens, 
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eftersom de flesta aktörer inte äger någon, eller så stor del, mark. De anser att ett större utbud av 

planer ökar konkurrensen. 

 

Byggaktör 1 är begränsade till Stockholmsmarknaden men är positiva till att kommunen har det 

övergripande ansvaret och tror inte att ett förslag om privat initiativrätt skulle påverka konkurrensen 

där de agerar. Förmodligen ser det annorlunda ut i övriga landet där vissa kommuner bara blir glada 

om någon vill bygga där överhuvudtaget. Organisation 3 uttrycker sig liknande i frågan, att attityderna 

är annorlunda på en stor kommun med högre exploateringstryck, där kan kommunen ställa helt andra 

krav. Bland annat syns det i exploateringsavtal där avtalsvillkor strider mot lagstiftningen, men ingen 

klagar på oskäliga villkor för att det är så många som vill bygga. Byggaktör 6 säger sig också ha 

berörts av oskäliga avtalsvillkor i exploateringsavtal. 

 

5.3.4. Privat initiativrätt i praktiken   

Byggaktör 2 ser en farhåga med privat initiativrätt och att de stora “roffar åt sig av mark och lägger det 

i byrålådan”. Bostadsrättsutvecklare avvaktar, trots bostadsbrist, med att föra in ett visst projekt på 

marknaden för att det konkurrerar med ett annat. Byggaktör 4 delar resonemanget att de finansiellt 

starka skulle se till att få den mest attraktiva marken då detaljplanens långa genomförandet påverkar 

vilka områden som väljs ut. På så sätt försvinner möjligheten att bygga hyresrätter i centrala 

stadsdelar. Att tåla utgifter under tiden utan att ha kassaflöden som täcker gör det svårt för mindre 

exploatörer. De menar att spelreglerna skulle kunna gå förlorade om de som bevakar de allmänna 

intressena inte längre styr processen. De tror på att kommunen fortsatt ska ha det sociala ansvaret för 

samhällsutvecklingen. 

 

Byggaktör 1, genom sitt evighetsinnehav av sina fastigheter, lägger större vikt vid kvalitet på husen än 

att processen går så snabbt som möjligt. Byggaktör 3 menar att kommunen ändå kommer kunna säga 

nej till planer för att det finns så många tyckare i kommunerna, och i kombination med att de “anti- 

byggvilliga” partierna får högre ställning i kommunerna gör att det inte kommer byggas lika mycket. 

De menar att detta är baksidan av planmonopolet och att politiker blir bestraffade om de bygger, vilket 

leder till att vissa kommuner inte bygger någonting. Byggaktör 5 resonerar liknande, eftersom man 

röstar på sina lokalpolitiker så är det aldrig ett vinnande koncept att bygga, för någon blir alltid 

missnöjd. Det gör att det straffar, eller åtminstone utkrävs ansvar av, kommunalpolitiker vart fjärde år. 

 

Byggaktör 2 är också begränsade till Stockholmsmarknaden och har svårt att se hur den privata 

initiativrätten ska fungera i praktiken då kommunerna har ett så stort markinnehav. På egenägd mark 

kan det göras enkelt men de bygger i princip bara på tomträtt. Byggaktör 5 menar att målet med 

planprocessen är att den ska vara så effektiv som möjligt och vara genomförandeinriktade, det vill 

säga både tids- och kostnadseffektiv, samt ge en god produkt i slutändan. De tror inte på en certifiering 
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av byggaktörer som finns i Norge, dvs fackkunniga byggaktörer får utforma detaljregulering, trots att 

de själva skulle kvala in, utan lagstiftningen måste ge alla möjligheter. Frågan är hur det skulle gå till 

om en ny eller medelstor aktör inte har samma möjligheter till certifiering. De tror att det 

tydliggörande som Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) innebär är viktigt, att byggherren faktiskt 

får lov att ta ansvar för och driva utredningar samt driva planprocessen fram till samråd och 

överlämnande. Men att det inte alls hade blivit bra om kommunen, länsstyrelsen och andra statliga 

myndigheter helt uteslutits i dessa delar. Det Byggaktör 5 saknar och anser är en brist i 

planeringssystemet, är möjligheten för kommunen och länsstyrelsen att göra en avvägning tidigt i 

detaljplaneförslaget. För så som det är utformat idag måste kommunen ta ett felaktigt beslut, om till 

exempel ett intrång i strandskyddet, för att det sen ska överprövas. Det är varken kostnads- eller 

tidseffektivt eller bra planerat. Möjligheten att kunna göra avvägningar i tidiga skeden av de stora 

frågorna som har ett statligt intresse ger möjlighet till avvägning och kompensation rörande bl.a. 

riksintressen snarare än att göra bindande översiktsplaner, för då finns nog risken att ansökan ofta får 

avslag. Genom att tidigare låta länsstyrelsen ha en närmre kommunikation i pågående detaljplaner kan 

planprocessen bli mer effektiv. 

 

5.3.5. En tydlig och gemensam vision  

Byggaktör 6 menar att många kommuner brister i sin översiktsplanering och att eftersom den inte är 

bindande lägger kommunen inte tillräckligt med resurser på den. För att den privata initiativrätten ska 

kunna fungera som i Norge bör översiktsplanen vara bindande. Då krävs det att kommuner får ett mer 

strategiskt perspektiv genom att göra mer övergripande studier och bevakar och gör avvägningar för 

allmänna och enskilda intressen tidigare i processen. De menar att detta just nu känns långt borta och 

att det inte är mycket som tyder på att det kommer införas en liknande modell. Något som skulle 

kunna göras är bindande fördjupade översiktsplaner, där olika områden analyseras och sedan får en 

inriktning. Byggaktör 7 menar att om byggaktören ska ta över en del och driva den så måste 

byggaktören också köpa de övergripande idéerna som finns i kommunen och driva projektet utifrån de 

målsättningar som finns. I vissa fall har exploatören till och med högre ambitioner än vad kommunen 

har rörande miljö- och hållbarhetsfrågor. Samtidigt är det bra om man vill få till en utveckling att det 

finns krav, då det säkert finns exploatörer som gärna vill ta genvägar. En problematik de ser är dock 

att för stora ambitioner gör att det blir för dyrt att bygga och unga får då problem att ta sig in på 

bostadsmarknaden. I det fallet är nog byggaktörerna bättre än kommunen på att balansera mellan att få 

det byggbart och säljbart eftersom de är närmare marknaden. 
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5.3.6. Sammanfattning  

Konkurrensen inom bostadsutvecklingsmarknaden anses bristfällig. Det saknas tillräckligt transparens, 

tydlighet och samverkan. Både processen och lagstiftningen anses för komplex. Större aktörer har 

både mer kompetenser och större möjligheter att ligga ute med mycket pengar länge än de små. Privat 

initiativrätt är inte den självklara lösningen på detta. Både en kortare, mer förutsägbar och enklare 

process anses gynna konkurrensen. Alla typer av projekt måste finnas då det leder till minskade risker. 

Det är viktigt att byggaktörens produktion och sysselsättning kan tryggas för en längre tid. Snedvridna 

markanvisningar med oskäliga villkor bedöms också missgynna konkurrensen. 

Hur privat initiativrätt ska fungera i praktiken anser de tillfrågade vara svårt att säga. En oro finns att 

stora byggaktörer kommer kunna “roffa åt sig mark och lägga i byrålådan”. Av detta skulle det vara 

svårt för mindre aktörer att fungera på marknaden. Det stora kommunala markinnehavet leder till att 

användningen av privat initiativrätt ifrågasätts. Frågan blir vem som ska få planlägga på vems mark. 

En bindande översiktsplan eller hierarkiska planer kan behövas om detta ska fungera så att alla jobbar 

mot samma vision. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer olika områden som berörts under studiens gång att först analyseras och därefter 

diskuteras. Analysen sker genom en jämförelse av plansystemen samt jämförelse av tidigare kunskap 

med det nya materialet från intervjuerna. Därefter framläggs en diskussion utifrån analysen 

innefattande nya antaganden, åsikter, förslag och frågor. Områdena som tas upp i de båda delarna är 

effektivitet, risk, samarbete, transparens, konkurrens, kommunalt planmonopol samt 

utvecklingsmöjligheter. Analysen berör ensamt frågan om Länsstyrelsens roll i planprocessen och 

diskussionen berör frågan hur den privata initiativrätten ska fungera i praktiken i en egen punkt.  

 

6.1. Analys 

6.1.1. Effektivitet 

Redan i Linds (2003) rapport påpekas att genom att låta byggaktören få ta fram planer som kommunen 

måste granska inom viss tid stärks förhandlingspositionerna och skapar mer jämbördiga förhållanden, 

samtidigt som de som inte vill bygga inte får lika stor genomslagskraft. 16 år senare talar Organisation 

2 om samma sak - privat initiativrätt stärker byggaktörens ställning. Byggaktör 3 tror att det skulle 

vara en fördel att införa tidskrav för hur lång tid det får ta för att få fram en plan då mindre aktörer kan 

få problem om de bara ha ett par markområden som inte drivs framåt snabbt. I Norge har kommunen 

12 veckor på sig att ta beslut om privata planförslag till detaljregulering (Lovdata, 2017) och 

överskriden tidsfrist leder till att en del av planavgiften återgår till byggaktören (Kalbro, 2007). I 

England gäller åtta eller 13 veckor för planning permission beroende på projektets storlek 

(Government of the United Kingdom, 2004). I intervjun med Organisation 3 anser de att de tidsfrister 

som redan finns har gett positiva effekter i planprocessen och att ytterligare tidsfrister skulle kunna 

stärka kommunens position att få gehör hos politikerna om resursbristen. Fredricsson och Smas (2013) 

menar att de formella tidsbegränsningarna och det gedigna vägledningsmaterialet gör den norska 

processen tydligare. Dock kan det vara svårt för kommunerna att förutse flödet av inkomna privata 

förslag samtidigt som det finns ett behov att kunna komma med svar snabbt (Mäntysalo, et al., 

2015). I en undersökning (Klausen, et al., 2013) visade det sig däremot att kommunerna försöker 

snabba på processen genom att undvika ett alltför stort allmänt deltagande genom informella 

planeringsförfaranden. 

 

Förslaget att privata planförslag ska handläggas av kommunen inom en viss tid har också kritiserats i 

Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9). Oron finns att mer angelägna planförslag kommer behöva 

stå tillbaka till förmån för mindre angelägna planer. Hos Kommun 3 är de skeptiska till fler tidsfrister 

eftersom hela planprocessen sker i samarbete mellan alla inblandade parter och inte bara är 

kommunens jobb. Kommun 1 berättar att de idag jobbar med en planpriolista men där alla planer är 
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igång. Byggaktör 6 säger att de vill göra mer i planprocessen just för att inte riskera att inget händer 

med deras planer hos kommunen om ett fel uppstår och kommunen istället väljer att gå vidare med 

andra planer. Flera kommuner har en aktiv plankö (SOU 2019:9). Varken Kommun 1 eller Kommun 3 

har planköer medan Kommun 2 säger att de har det. De använder dock inte ordet ’plankö’, men menar 

att de har planer som fått planbesked att de beräknas få planstart ett visst år. 

 

En kommun i Gyllbergs uppsats (2017) säger att vissa ställtider i planprocessen inte kan snabbas på då 

de är lagstiftade såsom samråd och granskning. I intervjun med Kommun 1 säger de att processen i sig 

inte tar så väldigt lång tid utan att det är användandet av LOU som tar mycket tid. Flera har svarat att 

processen i slutändan kanske kräver ganska lång handläggnings- och utredningstid för att det ska bli 

bra och att slarvfel undviks. Byggaktör 5 säger att ju enklare processen kan göras desto snabbare 

kommer den också att bli. I projektet BoStad2021 har tidsplanen fått högsta prioritet och flera 

processer har kunnat ske parallellt med varandra och med detaljplanens utformande. Resultat har blivit 

att processen kunnat förkortas och samverkan mellan kommun och byggaktör har fungerat bättre 

(Svensson, et al., 2018). I ett av Byggaktör 5:s projekt har de fått lagakraftvunnen detaljplan men inte 

kunnat starta byggandet då kommunen inte velat starta projektering för allmän plats förrän planen varit 

definitiv. Det engelska systemet med planning permission gör att alla frågor prövas samtidigt (Kalbro, 

2007) men Ball (2011) menar att byggaktören i verkligheten tvingas ansöka om ett flertal tillstånd om 

något inte skulle vara komplett. 

 

6.1.2. Risk 

I Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) framgår att byggaktörerna inte är intresserade av att ta 

ytterligare ansvar i planprocessen som leder till ökat ekonomiskt ansvarstagande eller risk. I 

Byggprocessutredningen (SOU 2008:68) nämns det att i samband med att den ekonomiska risken 

sköts över från det offentliga till det enskilda i Norge och England så har även initiativrätten skjutits 

över på samma sätt. Byggaktör 5 har beskrivit att risken även i Sverige har förskjutits från det 

allmänna till det enskilda. I enlighet med vad Byggaktör 1 menar gör en ökad risk att aktören strävar 

efter att hålla nere kostnaderna och en minskad risk för kommunerna att de inte tycker att det är lika 

betydelsefullt. Organisation 3 tycker att den som bär den största ekonomiska risken också ska ha mer 

rådighet över den aktuella marken. I rapporten Hinderbana för byggande i Stockholm 

(Stockholmsgruppen för Tillväxt, 2014) belyses att alla inblandade parter skulle göra sitt bästa om de 

också delade på den ekonomiska risken. Att skapa incitament för kommunerna att hålla nere 

kostnaderna för underlag är ett av argumenten i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) till förslaget 

om att utredningsuppgifter ska lämnas till byggaktören i samband med planbeskedet. 
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6.1.3. Samarbete  

Precis som i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) menar flera tillfrågade byggaktörer i denna 

uppsats att de redan idag ofta har ett visst inflytande i planprocessen och framförallt får ta fram 

beredningsunderlag. Intresset för att ta mer ansvar i processen är bland i stort sett alla intervjuade 

byggaktörer stort. Ett större genomförandedriv från exploatören och en förmåga att lösa problem 

snabbare tror Byggaktör 6 att ett större ansvar skulle kunna bidra till. När allt ansvar ligger på 

kommunen är det svårt för byggaktören att påverka tidsåtgången i processen. Byggaktör 5 och 

Kommun 1 påpekar dock hur mycket utredningar som idag krävs och Byggaktör 5 menar att detta 

också innefattar att veta vad samhället ställer för krav. 

 

Det finns en efterfrågan från båda hållen att samverka bättre för att framförallt förkorta tiden och 

minska omtag. Planbeskedet infördes med anledning av detta då en enkätundersökning kunde visa att i 

30% av alla kommuner startades projekt startats av enskilda (SOU 2008:68). Enligt Organisation 3 har 

byggherredrivna planprocesser kunnat leda till bättre samverkan mellan kommun och byggaktör. 

Kommun 4 arbetar kontinuerligt med att utveckla olika former för samverkan mellan de olika 

aktörerna med syftet att ta till vara på byggaktörens kompetens och innovationskraft. 

Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) hade till uppgift att se om det finns utökade möjligheter för 

andra än kommunen att initiera eller delvis ta fram detaljplaner, men anser att kommunen fortfarande 

ska vara den aktör som bestämmer vilka planer som ska antas och inte. 

 

Vidare i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) har byggaktörerna sagt att de upplever att 

omfattningen av underlag som måste tas fram ibland är orimligt stort och att problemet är att 

kommunen inte behöver bekosta detta och därför inte har någon anledning att begränsa kostnaderna. 

Även om Byggaktör 1 i sin intervju säger att de också anser att det ibland ställs krav på mycket 

kostsamt underlag och att kommunerna inte är rädda om pengarna eftersom det inte är deras egna, så 

vill flera byggaktörer göra mer för att underlätta kommunens jobb. Både Byggaktör 3 och Byggaktör 6 

tror att tiderna skulle kunna förkortas om byggaktören fick göra mer. Det finns dock en oro både i 

utredningen och i intervjuerna att resultatet från utredningarna gjorda av konsulter beställda av 

byggaktören tvingar kommunen att granska allting igen vilket inte effektiviserar tiden. Kommun 1 

som idag inte alls släpper beställandet av utredningar till planintressenten säger att då de låtit en 

plankonsult göra enklare saker kunde det konstateras att granskningen av dessa handlingar tog väldigt 

lång tid. 

Vad som inte nämnts i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) är huruvida byggaktörerna har sett 

att arbetet med kommunerna skiljer sig beroende på dess storlek. Detta är något som flera dock 

påpekat i intervjuerna. Byggaktörens ansvar har varit större i de projekt där kommunen varit mindre.  
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Både Organisation 3 och Byggaktör 7 säger att vissa mindre kommuner blir glada att någon över 

huvud taget vill bygga. I mindre kommuner har några byggaktörer känt att det är närmare och lättare 

att få kontakt med tjänstemän och politiker och att problem därför kan lösas fortare. Å andra sidan 

tycker Kommun 1 att mindre och medelstora byggaktörer med större intresse av området och bättre 

lokalkännedom är lättare att samarbeta med. Endast Kommun 2 säger att de inte samarbetar på olika 

sätt med olika byggaktörer, av anledningen att det inte borde vara så. 

 

Resursbrist i vissa kommuner återkommer som ett problem i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) 

men även i Stockholmsgruppen för Tillväxts (2014) rapport samt i Gyllbergs uppsats (2017). 

Samtidigt vittnar alla intervjuade byggaktörer och organisationer om att det förutom resursbrist hos 

kommunerna även ibland saknas tillräcklig kunskap om planprocessen. Byggaktör 5 menar att detta är 

en utveckling som blivit av att risken vid projektutveckling gått över från det allmänna till det enskilda 

medan Organisation 1 säger att kunskaperna inte har hängt med i utvecklingen av det rättsliga 

materialet. Boverket (2012) håller med om att kunskapen om planprocessen i kommunen har minskat 

och att en av anledningarna till detta är att fler plankonsulter används idag än tidigare. Byggaktör 7 

säger att kompetensen som kommunerna tidigare haft ibland har rekryterats till byggaktörerna. Det har 

funnits en önskan från byggaktörerna i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) att hitta vägar som 

leder till att planprocessen blir mer konsekvent och mindre personberoende. 

 

6.1.4. Transparens 

Ett förslag i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) är att byggaktören ska kunna hämta information 

om vilka utredningar som kommer bli nödvändiga att göra i samband med att planbesked lämnas. 

Kommun 4 var tydligt positiva till detta även om visst merarbete väntas för kommunerna. De nämner 

också att det finns en risk för byggaktören att börja göra utredningar innan formellt beslut om 

planläggning fattats eftersom planbeskedet inte är bindande för kommunen och kan dras tillbaka. 

Ökad transparens om utredningsarbetet anses leda till bättre konkurrens. Enligt Organisation 3 sänker 

transparensen tröskl1arna för att ta sig på marknaden och att ett problem idag är att byggmarknaden 

skiljer sig från kommun till kommun. Sedan 2017 finns även möjligheten för kommunen att ansöka 

om planeringsbesked från Länsstyrelsen, men ingen av de intervjuade har nämnt att detta är något som 

de gör idag. Enligt Boverket (2018e) var intresset att ansöka om detta obefintligt ett halvår efter att det 

införts. 

 

Även särkrav i exploateringsavtal och orättvis marktilldelning är två andra saker som tagits upp som 

påverkandefaktorer för konkurrensen enligt Organisation 3 och Organisation 2. En 

konkurrensbegränsande aspekt ser Organisation 2 främst i markanvisningsavtal där kraven på att 

aktören ska kunna bygga ut teknisk infrastruktur gynnar de största aktörerna. Problematiken menar de 

skulle kunna lösas genom att stycka upp markanvisningar i mindre delar. Ett större utbud av planer 
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bidrar enligt Kommun 2 till ökad konkurrens men att markanvisningarna i sig är den huvudsakliga 

nyckeln till god konkurrens eftersom de flesta byggaktörer inte äger någon egen mark. Kommun 3 

menar att byggaktörer ofta tycker att allmän plats ska läggas på kommunens mark men även de måste 

maximera intäkterna på sina fastigheter och att det snarast är den komplexa lagstiftningen som 

missgynnar små och oerfarna aktörer idag. I Norge är planinitiativet det som inleder processen vid 

privat detaljregulering. Redan där ska kommunen få så mycket information att de kan bedöma om en 

konsekvensutredning krävs, hur arbetet ska fortlöpa därefter eller om projektet ska stoppas. Syftet är 

att identifiera eventuella intressekonflikter och minska senare missförstånd. Mäntysalo och Saglie 

(2010) menar med att kommuner och privata utvecklare istället har en priviligierad ställning för att få 

legitimitet i sina förslag då allmänheten inte får lika stor insyn i processen. Kommunerna i Norge kan 

också villkora att viss infrastruktur måste vara på plats innan det planerade byggandet inom 

planområdet kan sätta igång. Mäntysalo och Saglie menar vidare att kommunerna också lägger så stor 

del som möjligt av dessa investeringar på utvecklarna. 

 

6.1.5. Konkurrens 

I Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) nämns det att stora byggaktörer har valts ut då dessa anses 

ha störst möjlighet att öka sitt medverkande i detaljplaneprocessen. Förslagen i utredningen anses leda 

till större konkurrens både mellan stora och små byggaktörer vilket ökar anledningen att även 

inkludera de mindre aktörerna i denna uppsats. 

 

Planbesked infördes 2011 (SOU 2008:68) för att öka initiativtagarens ställning vid planutformningen 

och skulle dessutom leda till bättre konkurrens mellan små och stora företag genom att 

förutsägbarheten skulle öka. Hyresgästföreningen ansåg dock att detta skulle flytta makten över 

samhällsplaneringen från demokratiskt folkvalda organ till privata intressenter vilket inte skulle gynna 

konkurrensen utan endast de stora aktörerna. De inblandade byggaktörerna kom då med ett förslag 

som liknar dagens med formell initiativrätt till planprövning som kunde ge möjlighet till vidare 

planering, undersökningar och samråd. Förslaget skulle motiveras inom en viss tidsfrist från 

inlämningen. 

 

Redan när det 2008 utreddes huruvida privat initiativrätt skulle kunna vara en del av det svenska 

plansystemet var demokrati och inflytande två viktiga anledningar bakom diskussionen. I 

Byggprocessutredningen (2008:68) talades det om att detta skulle leda till ökat byggande, ökad 

konkurrens och sänkta boendekostnader. Likaså i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) påpekas 

det att konkurrensen skulle gynnas av detta. När så de som intervjuats till den här uppsatsen får frågan 

om privat initiativrätt kan komma att påverka konkurrensen och etableringshindren är svaren inte i 

överensstämmelse med tidigare utredningar. Kommun 2 tror att det bara är de stora byggaktörerna 

som kommer gynnas genom att inskränka i det kommunala planmonopolet. Byggaktör 5 anser att 
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olika stora bolag har olika förutsättningar och därför måste alla typer av projekt finnas. En certifiering 

av byggaktörer, likt det norska systemet, ser de inte skulle vara fördelaktigt ur konkurrenssynpunkt. 

Om mångfald och bred konkurrens eftersträvas krävs det att processen istället blir enklare, mer 

förutsägbar och med mindre ekonomiska risker menar Byggaktör 5. Både de och Stockholmsgruppen 

för Tillväxt (2014) anser att långa processer genom flera konjunkturcykler är negativt ur 

konkurrenssynpunkt. En nackdel som diskuteras i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) är risken 

för förgävesplanering för planintressenten vid utformandet av detaljplaner då inte översiktsplanen är 

bindande. Enligt utredningen leder detta till att mindre aktörer avhåller sig från att ta fram 

planeringsunderlag vilket gynnar de stora byggaktörerna som har större möjlighet att ta ekonomiska 

risker. 

 

6.1.6. Kommunalt planmonopol 

Det kommunala planmonopolet har varit viktig att ta ställning till i frågan om privat initiativrätt i 

Sverige och har fått både beröm och kritik. Både i rapporten Hinderbana för byggande i Stockholm 

(Stockholmsgruppen för Tillväxt, 2014) och i Gyllbergs uppsats (2017) menar byggaktörer att det 

kommunala planmonopolet leder till att de försöker undvika att hamna i konflikt med kommunerna. 

De vill inte riskera gott samarbete och möjligheten att få framtida markanvisningar. I Gyllbergs 

uppsats har dock kommunerna inte själva nämnt att detta skulle utnyttjas. Utifrån intervjuerna till 

denna uppsats har det framkommit från både Organisation 3, Organisation 2 och Byggaktör 6 att 

kommunerna ibland ställer särkrav i exploateringsavtalet och vid markanvisningar som inte går att 

neka som planintressent för att få igenom en plan. Det kommunala självstyret påverkar utvecklingen 

av planprocessen genom sin grundlagsbetydelse och syftar på att främja demokratin. Enligt 1 kap. 2 § 

RF är den fysiska planeringen av mark och vatten en kommunal angelägenhet. I 

Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) påpekas det att utvecklandet av privat initiativrätt kan 

påverkas av annan lagstiftning än PBL vilket Organisation 1 menar att det gör, samt att det idag inte 

finns lagstöd för att kunna skjuta över vissa delar av processen på det enskilda. Det kommunala 

självstyret finns för att gynna demokratin men enligt Gyllberg (2017) har byggaktörer ibland erfarit att 

enskilda tjänstemäns personliga åsikter inte överensstämmer med politikernas i samma kommun. 

Byggaktör 3 håller med och menar att inte alltid är tydligt om det är politiken eller tjänstemännen som 

verkligen bestämmer. I Kommun 3 har man förstått att byggaktörer känt att de inte alltid pratar med en 

och samma röst och anledningen till detta är att de olika tjänstemännen har olika uppdrag eller att 

oberäkneliga förändringar uppstår under processen. I England har motståndet länge varit stort mot allt 

för mycket inflytande av det allmänna i planprocessen även om det är den lokala myndigheten idag 

som har beslutanderätt för all utveckling. Kommunerna har planmonopol även i Norge även om den 

ser annorlunda ut. Till skillnad från Sverige där kommunen bestämmer om och när planarbete ska 

påbörjas har kommunerna i Norge en mer slutgiltigt beslutsfattande roll, då de bestämmer om en plan 

ska antas. 
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6.1.7. Utvecklingsmöjligheter 

Byggaktörerna anser att det finns andra områden de kan få mer ansvar över. Att utforma plankarta och 

planbeskrivning ser flera byggaktörer att de gärna vill och kan göra, antingen genom den kompetens 

de besitter idag eller genom att ta in plankonsulter. Detta är jämförbart med det norska systemet där 

kommunerna själva tar fram en områdesregulering där de kan bestämma att en detaljregulering ska 

upprättas av en planintressent, men det finns också möjlighet för den som vill bebygga ett område att 

söka byggatillatelse på områdesreguleringen eller annan mer övergripande plan. 

 

Det grundlagsskyddade kommunala självstyret i Sverige är en starkt påverkande faktor för de svar 

som lämnas av de olika parterna. Många ser en stor svårighet att öppna upp planprocessen och släppa 

in det enskilda på grund av bestämmelsen även om de skulle vilja. Det finns därför andra lagstiftningar 

som påverkar möjligheterna för en utökad privat initiativrätt. Men även i intervjuerna bekräftas det 

som sägs i Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9), intresset är inte speciellt stort för att flytta över 

viss myndighetsutövning från kommunen till planintressenten. Utifrån intervjusvaren i denna uppsats 

finns en farhåga från olika håll att om byggaktören får större möjligheter att hålla samråd eller beställa 

utredningar att bestämmelser om objektivitet, jäv och saklighet inte kommer uppfyllas. De allra flesta 

anser att byggaktören har ett större egenintresse i projektet på grund av ekonomiska faktorer. 

Samtidigt har Kommun 1 nämnt att de inte alltid tycker att det är lätt att ordna samråd för ett förslag 

som de själva inte står bakom till hundra procent.  

 

I rapporten av Stockholmsgruppen för Tillväxt (2014) blev slutsatsen bl.a. att överklagandeprocessen 

måste effektiviseras. Flera av de intervjuade delar den åsikten. Kommun 1 anser att 

detaljplaneprocessen inte tar för lång tid förrän det kommer till överklagandedelen. Samtidigt menar 

Blake och Gurran (2017) att anledningen till att endast planintressenten har möjlighet att överklaga i 

England är för att inte dra ut på tiden eller skapa osäkerhet kring beslutandeprocessen. Vidare anses 

dock processen leda till större transparens och rättvisa om även andra fick överklaga. Flera 

byggaktörer säger att överklagan dessutom sällan leder till att ett projekt stoppas men kan förskjutas 

väldigt länge. I andra delen av rapportserien av Stockholmsgruppen för Tillväxt (2015) såg de att det 

var betydande att lyssna på berörda tidigt i processen och även kompensera missnöjda med någon 

annan förbättring för dem. Enligt de intervjuade aktörerna finns det flera delar att utveckla vid 

överklagan såsom kostnaden samt risken för den som klagar, vem som ska få klaga och vad denne ska 

få klaga på.  

 

Organisation 1 påpekar att det i ungefär hälften av 160 tillfrågade kommuner idag finns outnyttjade 

byggrätter för 160 000 bostäder. Om det byggs för lite, går det alltså att diskutera om det verkligen är 

planprocessen som det är fel på, det är i alla fall inte kommunens fel att det finns outnyttjade 

byggrätter fortsätter Organisation 1. Kommunerna hade också sett, i Stockholmsgruppen för Tillväxts 
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(2014) rapport, att byggaktörer inte ser någon vinst att bebygga vissa områden där kommunen gärna 

ser byggande. 

 

I Gyllbergs uppsats (2017) har byggaktörerna sagt att de önskar att kommunerna hade större tillit till 

dem och därför vågade göra detaljplaner mer flexibla. Byggaktör 4 och Byggaktör 2 anser också att 

dagens planer blivit alldeles för detaljerade, nästan på “bygglovsnivå”. Så länge inte 

handläggningstiden av bygglov ökar anser de att mer flexibla planer är en utvecklingsmöjlighet. 

Byggaktör 1 ser istället en stor fördel med strikta detaljplaner för att inte området ska bli spretigt. 

Kommun 3 talar i intervjun om att istället lägga till fler planer. Redan idag använder kommunen en 

typ av plan som är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan, exploateringsutredning. Men 

anser att det även skulle vara bra att ha en typ av plan som är ett mellanting mellan detaljplan och 

bygglov för enklare åtgärder som egentligen inte kräver detaljplan. I det engelska systemet görs 

ansökan om byggtillstånd direkt på en översiktlig plan och debatten som varit länge är huruvida stor 

makt den planen ens ska ha. 

 

Mellan 2013 – 2014 behandlades frågan om att minska detaljplanekravet och istället öka betydelsen av 

översiktsplanen, liknande den norska kommuneplanen. Om fler bygglov kunde sökas direkt utifrån en 

områdesplan skulle privat initiativrätt vara möjlig precis som i Norge (SOU 2013:34) och England. 

Begränsning av detaljplanekravet ansågs dock av Civilutskottet (2014) leda till mindre förutsägbarhet 

ifall olika kommuner arbetar på olika sätt. För byggtillstånd i England ska ansökan överensstämma 

med någon av de planer som finns över området men i slutändan har planmyndigheten ändå möjlighet 

att ge avslag trots att den följer planen (Lee et. al., 2012). Däremot har Englands regering minskat 

kraven på full planning permission för förbättringar och utbyggnader som ett sätt att öka 

bostadsbyggandet. (Ministry of housing, 2013) Översiktsplanens betydelse återkom i 

Översiktsplaneutredningen (SOU 2017:64) igen och det menades att markens användning var tvungen 

att vara förutsägbar för att enskilda skulle kunna ta egna initiativ till detaljplaneläggning. Samtidigt 

menade Hagson et al. (2017) att förklaringen till att Norge har ett snabbare bostadsbyggande bland 

annat var tack vare det hierarkiska bindande plansystemet, det anses bidra till större transparens och 

bättre förutsägbarhet då planerna är bindande samt att man kan söka bygglov baserat på olika planer. 

Byggaktör 2 ser dock en risk med att ha detaljerade bindande översiktsplaner då mycket hinner 

förändras på fyra år och att risken finns att planen skapar låsningar. Byggaktör 3 menar att 

planprocesser som tar lång tid gör att det som bestämts i detaljplan för fem år sedan kanske inte längre 

är lämpligt. 
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6.1.8. Länsstyrelsen 

I denna uppsats har tyvärr inte Länsstyrelserna haft möjlighet att deltaga. Det är från Länsstyrelsen 

kommunen har möjlighet att ansöka om ett planeringsbesked. Ett förslag i Översiktsplaneutredningen 

(SOU 2019:9) är att byggaktören ska kunna begära ut planeringsunderlag från Länsstyrelsen vilket i så 

fall skulle innebära ett visst merarbete för dem i fråga om granskning. I rapporten av 

Stockholmsgruppen för Tillväxt (2014) diskuteras problemet med att Länsstyrelsen kan påverka en 

långt gången planprocess vilket skapar problem och en förlängd process. Sjöstrand och Stanislawska 

(2012) anser att Länsstyrelsen är den remissinstans som har störst påverkan på planprocessen och att 

de har en tendens att fördröja processen på grund av långa handläggningstider. Detta bekräftas i 

intervjuerna med Byggaktör 4, Byggaktör 5 och Organisation 1 som tycker att Länsstyrelsen 

alternativt ska ha en tidsbegränsning för att inkomma med sina synpunkter. Organisation 3 och 

Byggaktör 2 anser att en del omtag skulle kunna undvikas om byggaktören kunde ha mer 

direktkontakt med expertmyndigheterna exempelvis Länsstyrelsen så att inte kommunen alltid 

behöver agera filter. Fördelen skulle vara att små ändringar kan göras istället för hela omtag om 

parterna kunde ställa direkta frågor till varandra. 
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6.2. Diskussion  

6.2.1. Effektivitet   

Förslaget om att införa en tidsfrist för kommunen att granska planförslag bör vara till stor fördel för 

byggaktörer som då med säkerhet vet inom en viss bestämd tid huruvida deras arbete kan fortsätta 

eller inte. Som byggaktör borde behovet av kontroll vara lika viktigt i Sverige som i Norge och 

England. En tidsfrist bör leda till att mindre risker samt att höga kostnader och längre tidsåtgång 

reduceras. I slutändan leder omtag i processen till att samhället drabbas av bostadsbrist.  

  

Om kompetensen nu har bytt sida i planprocessen, som det nämns i intervjuerna, är det också rimligt 

att tycka att mer ansvar ska läggas på den parten, t.ex. vad gäller beredningsåtgärder. När byggaktören 

kan ta större ansvar över utredningar överförs också viss kontroll över tidsåtgången på denne. 

Byggaktören får större insyn i ärendet och kan lättare påverka processens gång. Resultatet av detta är 

att den kunskap som finns tillgänglig, oavsett vem som besitter den, kan användas bättre och leda till 

en snabbare process.  

 

Samtidigt så kan man ju tänka sig att resurser frigörs då uppgifter flyttas över på planintressenten. Att 

Sveriges största kommun befolkningsmässigt är öppna för hjälp från den enskilda aktören kan ses som 

att de medger att de har ett ’resursproblem’ vilket kan leda till att fler kommuner vågar ta efter. Det 

bör påpekas att de byggaktörer som samarbetar mycket med Stockholm och då fått göra mycket 

beredningsarbete varit nöjda med samarbetet.  

 

6.2.2. Risk   

Byggaktören tar idag större ekonomisk risk i planprocessen än vad kommunen gör. Resultatet av detta 

blir att de byggaktörer med störst ekonomiska muskler även är de som kan ta de största riskerna och 

därmed de med störst möjlighet att bygga. Framförallt i Stockholm där planprocessen kan dra ut på 

tiden och tvinga byggaktören att ligga ute med stora summor ett långt tag. Parallella processer i tidigt 

skede innan detaljplanen vunnit lagakraft bygger på att byggaktören kan vara garanterad att projektet 

blir av. Frågan är hur detta säkerställs. Den ekonomiska risken blir aktuell tidigt i processen i fråga om 

utredningsåtgärder som bekostas av byggaktören. Fler utredningar av byggaktören låter denna 

kontrollera tidsåtgången bättre men risken finns att detta också ökar förgävesplaneringen om projektet 

stoppas eller omtag måste göras. Med tiden finns risken alltid att ny information kommer fram eller 

oväntade händelser uppstår.   

 

Att ta ansvar över fler utredningar som planintressent, vilket är en del av den utökade privata 

initiativrätten, kan lösas genom att studera det norska och engelska systemet där översiktliga planer 

har större betydelse. När fler utredningar skett redan i detta stadie blir det första steget i 
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detaljplaneprocessen inte lika svår. Byggaktörer behöver på så sätt inte vara delaktig förrän i den minst 

betydande planen, detaljplanen. De slipper således göra lika många utredningar och risken för 

förgävesplanering minskar, då dessa frågor har rätats ut i översiktsplanen. Genom att vidare vidga 

användningen av områdesbestämmelser öppnas det även upp för fler bebyggelser som kan göras utan 

detaljplan överhuvudtaget, liknande det engelska systemet.    

  

Det finns anledning att föra över en del av risken på kommunen. Risk är ett incitament till att göra 

saker rätt och i tid. Byggbranschen är starkt konjunkturberoende och därför påverkas kostnader av 

tidsaspekten. Vem som står för risken borde gå hand i hand med vem som har kontroll över att 

processen drivs framåt. Den part som ligger ute med mycket pengar eller betalar för olika utredningar 

har också intresset av att dessa används på bästa möjliga sätt. Den ökade risken för att projektet 

stoppas eller att åtgärder kostar onödigt mycket kan vara anledningen till passivt agerande av både 

byggaktören och kommunen. Det går att diskutera rimligheten i att kommunen vill att byggaktören tar 

stora risker i tidigt skede utan några garantier om de själva inte tar samma risk även om det skulle 

underlätta och effektivisera bostadsbyggandet. I slutändan går det inte att lägga över mer och mer 

ansvar på den enskilda parten utan några garantier. Detta skulle likaså missgynna konkurrensen då de 

mindre aktörerna knappt idag kan ta den risken.   

  

6.2.3. Samarbete  

Vad som byggs är beroende av marknaden men trots allt har vi som sagt en konstaterad bostadsbrist. 

Frågan som kan ställas är om ett införande av en utökad privat initiativrätt kan lösa problemet med 

outnyttjade byggrätter. Den privata initiativrätten ställer högre krav på samarbete mellan aktörerna när 

byggaktören får större inflytande i processen och fler frågor måste lösas tillsammans. Det går inte 

längre att skylla på den andra parten för att inte vilja bygga eller projektera i tid när risken blir mer 

delad.  

  

Det är naturligt att samarbete fungerar på olika sätt och olika bra beroende på vilka de involverade 

parterna är. Däremot är det en fördel om alla vet vad som förväntas av både den andra och sig själv 

redan vid start. Ett tydligt vägledningsmaterial för samtliga parter kan klargöra vad för åtaganden 

respektive part har, vilka vägar som ska användas vid beslutsfattande och problemlösning. Allt för att 

minska skillnaderna och öka transparensen, något som kan underlätta när byggaktörer vill starta ett 

samarbete med en ny kommun eller tvärtom. Det bör dock finnas en förståelse för att det kan vara 

svårare för en större kommun att byta arbetssätt än en mindre då många fler är inblandade. Samtidigt 

finns det en fördel att vara flexibel i sitt arbetssätt då nya oförutsedda händelser alltid kan uppkomma.  
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Att alla inblandade parter i ett projekt besitter olika erfarenheter och kunskaper ska inte ses som ett 

problem som gör det svårt att jobba med vissa aktörer. Istället bör de ses som en fördel att jobba med 

dessa då de kan komplettera de erfarenheter och kunskaper som en själv besitter. Stora byggaktörer 

som anses besitta för lite lokalkännedom för att göra projekt i mindre städer borde kunna få ut 

tillräcklig information från kommunen och själva dela med sig av de fördelar som stora resurser, 

ekonomiska muskler och tekniska kunskaper betyder för projektet. Resursproblemet kan möjligtvis 

lösas genom bättre samarbete och vilja att dela med sig av sina kunskaper. Om det så ska kallas 

exploatörsdriven processen eller exploatörsmedverkan finns här åtminstone en möjlighet att samarbeta 

mer.  

  

6.2.4. Transparens  

Vad som kunnat identifierats i Norge är att kommunerna och de privata utvecklarnas priviligierade 

ställning och överordnade agenda att hålla de avtal som tecknats i tidigt skede utelämnar det allmänna. 

Transparensen kan på så sätt inte anses vara hög då offentliga och privata aktörer driver en 

sekretessbelagd process vid sidan av. Vad som också uppmärksammats under arbetets gång är att 

samma eller liknande arbetssätt har olika benämningar eller definitioner i olika kommuner i Sverige. 

Samtidigt som det påpekas att Sverige av den anledningen har en försvagad konkurrens. Det blir svårt 

för byggaktörer att etablera sig på nya ’marknader’ då arbetssätt och definitioner skiljer sig. Detta kan 

också ifrågasättas utifrån ett demokratiskt tankesätt, de regleringar som lagen innebär finns till för att 

processen ska se likadan ut överallt och inte kunna ifrågasättas. Om kommunerna gör olika och har 

skilda benämningar kan det tänkas att nyetablering och mångfald hämmas. Ett förslag är att se över de 

definitioner som idag används samt förtydliga vilka av dessa som ska användas med vilken betydelse. 

Samma sak ska gälla i alla kommuner och för alla byggaktörer.  

  

6.2.5. Konkurrens  

Planbeskedet som bl.a. skulle innebära en ökad konkurrens genom större förutsägbarhet innebär 

egentligen inte något annat än att kommunen har för avsikt att inleda planarbete inom överskådlig 

framtid. Planeringsbeskedet innebär däremot ändå en sorts garanti att länsstyrelsen inte ska överklaga, 

om inte nya hinder uppstått, och ger på så sätt en säkerhet i processen. Genom att förena det med vilka 

utredningar som kan krävas ökar transparensen och således får mindre erfarna aktörer också veta vad 

som krävs i en process. Samtidigt innebär det en konkurrensbegränsande effekt att kommunerna 

lägger över stor del av utredningsarbetet eller kostnaderna för dessa på privata aktörer då det är 

kostsamt. Även om aktörerna i planbeskedet får reda på vilka undersökningar som krävs är det inte en 

ekonomisk säkerhet för byggaktören att göra utredningar utan att kommunen tar på sig något ansvar.   
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Det är tveksamt om det går att dra slutsatsen att privat initiativrätt leder till ökad konkurrens som 

Översiktsplaneutredningen (SOU 2019:9) gör när endast de största byggaktörerna tillfrågats. Däremot 

kan det tänka sig att det förtydligande som utredningen innebär är en konkurrensförbättring i sig då det 

tydliggör vad processens aktörer får åtaga sig eller delegera.   

  

Läggs mer och mer ansvar för utredningarna på byggaktörerna så måste också kommunen som 

beslutsfattande myndighet möta upp den ekonomiska risk som byggaktören tar genom att förstå vikten 

av att kunna ge snabba svar. Det torde bli konkurrenshämmande då kravs ställs på aktörerna att kunna 

göra många utredningar i tidigt skede utan säkerhet.   

  

Genom att ha hierarkiska bindande planer ökar transparensen, vilket i sin tur leder till bättre 

konkurrens jämfört med att ha vägvisande planer. De översiktliga planerna anses också ge större 

förutsägbarhet och skydda investeringar, speciellt vid privata initiativ. Andra konkurrenshämmande 

faktorer finns dock som till exempel kravet i Norge att viss infrastruktur ska vara på plats innan det 

planerade byggandet inom planområdet kan påbörjas. Till förmån för stora stadsutvecklingsprojekt 

kan mindre planer eller planändringar bortprioriteras på grund av resursbrist. Är det i sådana fall bra 

att kunna ge andra planer större betydelse såsom områdesbestämmelser eller fördjupad översiktsplan 

för att man i sådana lägen direkt ska kunna ansöka om bygglov? Stora detaljplaner för 

stadsutvecklingsprojekt kan anses vara hämmande för konkurrensen medan små “frimärksplaner” är 

negativt för samhällsutvecklingen då risken finns att helhetsgreppet försvinner.  

  

Gällande den konkurrensproblematik som uppges finnas i markanvisningar är det frågan om en utökad 

privat initiativrätt skulle kunna få en positiv inverkan. Om detaljplan kunde sökas på samma sätt som 

planning permission i England och det svenska bygglovet, på annans mark, skulle det hypotetiskt sätt 

kunna tänka sig att användningen av markanvisningar förändras till följd av privata förslag. Frågan får 

lämnas obesvarad med endast hypotetiska antaganden.   

 

6.2.6. Kommunalt planmonopol  

Frågan om kommunens avgörande roll som opartisk blir ofta aktuell vid diskussionen kring att i 

enlighet med viss typ av utökad privat initiativrätt lägga över samrådet på byggaktören. Det finns 

troligtvis en oro att detta skulle missbrukas av den enskilda om denne utan kontroll från kommunen 

höll i samrådet. Intresset för att ta över denna myndighetsutövning har likväl visat sig vara lågt. 

Kanske kan slutsatsen av detta vara att byggaktörerna anser att det är viktigare att främja demokratin 

och utveckla ett bra samhälle framför att utnyttja möjligheten och vinkla den offentliga informationen, 

och på så sätt undvika oönskade synpunkter till fördel för större vinst. En fördel att byggaktören 

åtminstone deltar på samrådet är att de kan svara på andra frågor än vad kommunen kan, exempelvis 
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tekniska frågor om konstruktionen eller byggarbetets gång. Allt som är möjligt att svara på redan i 

samrådet kan minska risken för överklagan på grund av att den klagande varit oinformerad. 

Alternativet är att göra som i England och ha ytterligare ett samråd tidigare i processen för att så 

snabbt som möjligt kunna förändra det som senare kan stoppa eller förskjuta projektet.    

 

I frågan om privat initiativrätt i Sverige har det visat sig att det kommunala planmonopolet är mycket 

betydande och även möjligtvis begränsande. Det kommunala planmonopolet bör rimligtvis ha som 

mål att påverka kommunens arbetssätt på bästa möjliga sätt för att de sedan ska kunna göra ett så bra 

jobb som möjligt. Därför bör planprocessen vara konstruerad för att samhällsutveckling från idé till 

färdigt projekt görs på bästa sätt. Däremot borde det finnas möjlighet att förändra processen när det 

behövs om den inte längre leder till bra samhällsutveckling. Processen ska inte följas som en 

principsak bara för att det är i enlighet med lagstiftning utan för att det är just det bästa sättet att 

planera för byggande. I slutändan bör alla parter ha som målsättning att förbättra byggandet. Vad 

gäller byggherredriven planprocess går det att se från två håll. Antingen bryter det helt enkelt mot den 

svenska lagstiftningen, men med vinsten att resultatet eventuellt blir bättre, eller så innefattas 

arbetssättet i definitionen för kommunalt planmonopol.  

 

6.2.7. Utvecklingsmöjligheter  

Det är såklart viktigt att processen tar så pass lång tid att inget glöms bort, men en lång process 

behöver nödvändigtvis inte betyda att ingenting missas på vägen. Saker kan falla mellan stolarna om 

processen blir alltför lång och leda till att någon del behöver tas om. Att aktivt arbeta med en 

prioriterad tidsplan och göra processer parallellt kan vara bra för samarbetet mellan privata och 

offentliga aktörer. Processen behöver alltså nödvändigtvis inte gå långsamt för att den ska bli bra. 

Möjligheten att ställa krav på tidsåtgången i processen kan vara bra både för byggaktören men också 

för kommunen. Kommunen kan på så sätt enklare visa för överordnade att de är underbemannade och 

inte klarar tidsgränserna. Det är möjligt att en utökad privat initiativrätt skulle kunna förbättra 

resurserna i de kommuner som idag inte involverar byggaktörer men lider av resursbrist.   

 

Ett alternativ till utveckling av planprocessen är att studera överklagandedelen som kan fördröja 

projekt många år. Att införa en mindre avgift för att framställa överklagan kan föreslås. Syftet skulle 

då vara att minska de klaganden som i sammanhanget inte kommer få betydelse förutom att förskjuta 

processen. En minskade demokratisk process är dock ett starkt argument mot detta.  

 

För att inte riskera kvaliteten i detaljplanerna föreslås olika krav på detaljnivån vad gäller 

markanvisningar och när byggaktörer utformat hela planen själv, dvs. en högre detaljeringsgrad för det 

sistnämnda.  



Privat initiativrätt i planprocessen – en jämförelse mellan Sverige, Norge & England 

Andersson & Fält 73 

6.2.8. Privat initiativrätt i praktiken  

En sak som skiljer sig i Sverige från Norge och England är kommunens stora markinnehav i flera 

kommuner, speciellt i Stockholm. Därför kan inte det norska systemet, som är mest likt den svenska, 

direkt läggas över på det svenska systemet. Hur utformning av planer på både kommunal och privat 

mark skulle behöva utredas vid en eventuell lagstiftning om privat initiativrätt. Detta leder fram till en 

diskussion om hur planer ska prioriteras när det finns flera planintressenter över ett och samma 

område. Vilket förutsätter att det skulle vara möjligt att planera på annans mark, likt planning 

permission i England. Om flera planer utformas för samma område kan den lättaste lösningen vara för 

vem som ska utveckla området att använda metoden ”först till kvarn”. Den som snabbast får fram en 

godkänd plan tilldelas området. Risken finns att kommunen tvingas till merarbete av att behöva 

handlägga flera planer över samma område. Först till kvarn riskerar också att endast gynna de stora 

aktörerna med mer resurser som kan producera flera planer snabbare. För att inte riskera att dessa 

’roffar åt sig all den bästa marken’ för att spara till senare kan Norge och England användas som 

inspiration till detta. Trots ett privat markägande har kommunerna i Norge slutgiltig bestämmanderätt 

när det kommer till planantagande. I Norge har privat initierade planer en giltighetstid på fem år, som i 

specifika fall kan förlängas till tio. I England gäller det att utvecklingen påbörjats inom tre år.    
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7. Slutsats 

Samtliga studerande länder har översiktliga planer för kommuner, eller liknande, och processen 

avslutas med bygglov. Den största skillnaden mellan det svenska och norska systemet, förutom ett litet 

kommunalt markägande, är de bindande planerna som anses ge en större förutsägbarhet och 

transparens för senare detaljerad planering. I Norge och England är systemen bättre anpassade till 

byggaktörernas behov av tidiga besked då beslutsorganen har tidsfrister att förhålla sig till. 

Initiativrätten har också flyttats över till den som bär den ekonomiska risken. Byggaktören har således 

större inflytande i planprocessen och en större initiativrätt. Med inspiration från Norge skulle dock 

utvecklandet av den privata initiativrätten underlättas av, om inte bindande, men mer betydande 

översiktsplaner.  

 

Klarlagt är dock behovet av bättre samarbete mellan privata och offentliga aktörer för en effektivare 

planprocess. Ett stort kommunalt markinnehav, starkt kommunalt planmonopol tillsammans med 

resursbrister i kommunerna leder till att de organ som ansvarar för både processen och besluten får 

problem att hantera alla delar. Lidande blir samhället till följd av bostadsbrist. Olika sätt att involvera 

byggaktörerna har identifierats i olika kommuner, under olika definitioner och i olika stor 

utsträckning.  

 

Behovet anses finnas för en utökad privat initiativrätt om det skulle bidra till en mer effektiv process. 

Det kan också konstateras att de, oavsett storlek, är villiga att ta ett större ansvar. Hur arbetssättet ska 

se ut i praktiken kan dock vara svårt att se. Det går också att diskutera om hela planprocessen utgör en 

och samma förvaltningsuppgift och därför är myndighetsutövning.  

  

I frågan om utökad privat initiativrätt har fördelar och nackdelar identifierats: 

En fördel med förändring av planprocessen genom utökad privat initiativrätt är att det bidrar till 

effektivisering. Detta genom att tvinga kommunen att ta beslut inom en viss tid. Alternativt genom att 

byggaktören tar större ansvar över utredningar tidigt och får på så sätt större kontroll över 

tidsåtgången. Privat initiativrätt bör leda till bättre samarbete mellan kommunen och planintressenten. 

Förslaget leder också till att byggaktören får större kontroll över sina ekonomiska risker när de själva 

ansvarar för beredningsåtgärder.  

  

Med de hjälpmedel som föreslås tillsammans med en utökat privat initiativrätt blir planprocessen mer 

transparent. Både bindande planer, begärande av planeringsunderlag och uttömmande 

vägledningsmaterial bidrar till en större förutsägbarhet. 
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Å andra sidan kan nackdelarna bestå i att ett införande av privat initiativrätt riskerar att vissa faktorer 

försämras eller att nya negativa konsekvenser uppstår. En diskussion som förts är den huruvida 

konkurrensen påverkas av att en maktförskjutning görs. Respondenter i samtliga intervjuer anser att 

endast de största byggaktörerna gynnas av att få möjlighet att göra mer. Att låta byggaktören ta över 

samrådet riskerar att utnyttjas om det inte kontrolleras, vilket riskerar demokrati och transparens där 

kompromiss inte är lämpligt.   

 

Det finns risk för visst merarbete i samband med att fler utredningar görs av byggaktören både för dem 

och för kommunen. Fler stora utredningar i tidigt skede för byggaktören kan betyda ännu större 

summor som byggaktören tvingas ligga ute med under en lång tid. Privat initiativrätt kan således öka 

det ekonomiska risktagandet. Det är möjligt att se på privat initiativrätt som ett intrång i det 

kommunala planmonopolet.  

  

En utveckling av privat initiativrätt är med fördel lämplig i de avseende där samtliga aktörer är 

intresserade av att förändra arbetssättet. Både byggaktör och kommun är intresserade av att låta 

byggaktören ta större ansvar i utredningsskedet varför privata initiativrätten bör kunna utökas i detta 

avseende. Därutöver bör byggaktören kunna utforma egna planförslag som kommunen inom en viss 

tid måste granska. Denna möjlighet anses inte skapa tillräckligt stora negativa konsekvenser för att 

inte tillåtas. Vad gäller samråd finns varken intresse eller lämplighet att lägga över detta på 

byggaktören. Kommunen anses vara den part som bäst kan förmedla informationen till berörda på ett 

opartiskt sätt. Ett förslag är att byggaktören emellertid ska vara delaktig i samrådet för att kunna svara 

på de frågor kommunen inte kan svara på.  

 

7.1. Framtida undersökningar 

Precis som att intervjuerna har besvarat uppsatsens frågeställningar har även nya frågor uppkommit. 

Det är tydligt att det finns en problematik i överklagandeprocessen i dagens system i Sverige. Antalet 

överklagandeinstanser skiljer sig från Sverige både i Norge och England, där Sverige har flest. En av 

respondenterna gav ett exempel på en planprocess i Stockholms innerstad som varit aktiv i 15 år där 

den mesta tiden berott på många och utdragna överklagande. Vidare undersökning skulle kunna 

undersöka vad som främst orsakar klagande och hur dessa kan undvikas. Genom denna uppsats har 

antalet instanser, antalet berörda med möjlighet att överklaga och vad som kan överklagas nämnts som 

potentiella faktorer som går att utveckla. Flera aktörer har nämnt att överklaganden nästan aldrig leder 

till att projekt stoppas vilket är intressant att utreda vidare. Stämmer detta och hur går det i linje med 

det kommunala planmonopolet som ska verka för demokratin? 
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Bilaga 2 – Frågor till kommuner 

  

Frågor till kommuner 
 

1. Ser ni någon utvecklingspotential i den svenska planprocessen? I så fall inom 

vilken/vilka delar? 

a. Var ser ni att de största utmaningarna för en snabbare process finns? 

 
2. Vilka är de vanligaste problemen ni ser i samarbetet med byggaktörer? 

 
3. Skiljer sig samarbetet och utformningsmängden mellan kommun och byggbolag vid 

detaljplanearbete beroende på byggbolag? 
 

4. Finns det en plankö i kommunen? Hur många planer står där och hur lång tid tar det 
innan en plan tas upp? Vad påverkar kötiden? 

 
5. Vilka delar av planprocessen anser ni alltid måste stanna inom kommunen och vilka 

kan eventuellt läggas ut på byggaktörer? Hur mycket arbete har byggaktörerna hittills 

åtagit sig i planprocessen i er kommun? 

a. Istället för att byggaktörernas rättigheter att få sin plan behandlad baseras på 

förhandlingar kan utökad privat initiativrätt göra att byggaktörer får rätt att få sina 

planer behandlade inom en begränsad tid. Hur skulle det påverka ert arbetssätt? 

 

6. En utökad privat initiativrätt leder till att planmonopolet som det ser ut idag förändras, 
hur ställer ni er till det? Hur anser ni att det kommer att förändras? 

a.    Sker det då enligt er mening en maktförskjutning? 
b.    Skulle det ha betydelse för konkurrensen på marknaden? 

 

7. Om utökad privat initiativrätt införs, på vilka grunder ska man kunna neka planer som 

inte strider mot lagstiftningen? 

 

8. Vilken är den vanligaste kritiken kommunerna får från byggbolag angående 

detaljplaneplaneringen? 

a. Hur ställer ni er till den kritiken? 

 

9. Finns det ett intresse hos er att låta byggbolag ta fram planeringsunderlag alternativt 

sköta en del av samrådet med allmänheten och organisationer själva, liknande den 

norska eller den engelska modellen? 

a.    Vad ser ni för för- och nackdelar med det norska/engelska systemet? 

b.    Finns det några fördelar tex när man har en lägre planeringskapacitet pga högt  

       tryck eller för att man är en liten kommun? 

c.    Använder ni plankonsulter i dag (som man ev. kan dra ner på vid privat  

       initiativrätt)?  

 

10. Skulle en utökad privat initiativrätt kunna leda till en snabbare och effektivare 

planprocess?  

a.    Vilka vore för- och nackdelarna? 
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Bilaga 3 – Frågor till Organisation 1 
 

  

Frågor till Organisation 1  
 

1. Ser ni någon utvecklingspotential i den svenska planprocessen? I så fall inom 

vilken/vilka delar? 

a.  Var ser ni att de största utmaningarna för en snabbare process finns? 

 
2. En utökad privat initiativrätt leder till att planmonopolet som det ser ut idag förändras, 

hur ställer ni er till detta? Hur anser ni att det kommer att förändras?  
a. Hur ställer ni er till den maktförskjutningen som då sker?  

 
3. Vilken är den vanligaste kritiken kommunerna får från byggbolag angående 

detaljplaneplanering?  
a.  Hur ställer sig ni till kritikern? 

b.  Hur ställer sig kommunerna till kritiken? 
 

4. Skiljer det sig i fråga om resurser (personal och kunskap) i olika kommuner vid 

framtagandet av detaljplaner? Hur och varför?   

 

5. Hur ser ni på möjligheten för byggbolag att ta över ansvaret för samråd?  

 

6. Om utökad privat initiativrätt införs, på vilka grunder ska kommunerna kunna neka 

detaljplaner som inte strider mot lagstiftningen? 
 

7. Finns det ett intresse att låta byggbolag ta över en del av ansvaret i tidigt skede, tex ta 
fram planeringsunderlag alternativt sköta en del av samrådet med allmänheten och 

organisationer själva, liknande den norska eller den engelska modellen?   

a. Vad ser ni för för- och nackdelar med det norska/engelska systemet? 

b. Finns det några fördelar tex när man har en lägre planeringskapacitet pga högt 

tryck eller för att man är en liten kommun? 

 

8. Skulle utökad privat initiativrätt kunna leda till en snabbare och mer effektiv 

planprocess?  
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Bilaga 4 – Frågor till Organisation 2 
 

  

Frågor till Organisation 2  
 

1. Ser ni någon utvecklingspotential i den svenska planprocessen? I så fall inom 

vilken/vilka delar? 

a. Var ser ni att de största utmaningarna för en snabbare process finns? 

 
2. En utökad privat initiativrätt leder till att planmonopolet som det ser ut idag förändras, 

hur ställer ni er till detta? Hur anser ni att det kommer att förändras?  
a. Hur ställer ni er till den maktförskjutningen som då sker?  

 
3. Vad finns det för fördelar och nackdelar för byggherren om utökad privat initiativrätt 

införs?  
 

4. Hur ställer ni er till att byggbolagen själva håller samråd med det allmänna och 
berörda organisationer och/eller tar fram planeringsunderlag?  

a. Vilken skillnad anser ni att det skulle innebära jämfört med i dag (då många 

byggaktörer tar fram mycket av underlaget, men i en annan process)? 

 

5. Vad ser ni för för- och nackdelar med det norska/engelska systemet? 

 

6. Finns det ett intresse hos byggbolagen att ta mer ansvar i tidigt skede i planprocessen? 

a. Hur ser det ut för olika kategorier av byggaktörer (stora, små osv)?  
b. Skulle det ha betydelse för konkurrensen? 

 
7. Skulle utökad privat initiativrätt kunna leda till en snabbare och mer effektiv 

planprocess?  
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Bilaga 5 – Frågor till Organisation 3 

 
 

  

Frågor till Organisation 3  
 

1. Ser ni någon utvecklingspotential i den svenska planprocessen? I så fall inom 

vilken/vilka delar? 

a. Var ser ni att de största utmaningarna för en snabbare process finns? 

 
2. En utökad privat initiativrätt leder till att planmonopolet som det ser ut idag förändras, 

hur ställer ni er till detta? Hur anser ni att det kommer att förändras?  
a. Hur ställer ni er till den maktförskjutningen som då sker?  

 
3. Vad finns det för fördelar och nackdelar för byggherren om utökad privat initiativrätt 

införs?  
 

4. Hur ställer ni er till att byggbolagen själva håller samråd med det allmänna och 
berörda organisationer och/eller tar fram planeringsunderlag?  

a. Vilken skillnad anser ni att det skulle innebära jämfört med i dag (då många 

byggaktörer tar fram mycket av underlaget, men i en annan process)? 

 

5. Vad ser ni för för- och nackdelar med det norska/engelska systemet? 

 

6. Finns det ett intresse hos byggbolagen att ta mer ansvar i tidigt skede i planprocessen? 

a. Hur ser det ut för olika kategorier av byggaktörer (stora, små osv)?  
b. Skulle det ha betydelse för konkurrensen? 

 
7. Skulle utökad privat initiativrätt kunna leda till en snabbare och mer effektiv 

planprocess?  
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