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Abstract 
 
The length and complexity of the planning process have been discussed on many occasions. The 

discussions have now influenced the design of the new law which came into force on May 2, 2011, 

with a view to more quickly and easily plan processes. 

The aim of this survey is to show the time consumed during the spatial planning process in Sweden. 

The process has been divided in to different parts to try to see which part consumes the most time, if 

there is one part that takes longer than the others. The aim has also been to try and find out which 

documents that are established, even though they are not mandatory.    

Ten plans that have gained legal force have been studied. They are collected from different parts of 

Sweden to try to give a wide picture of the process. The conditions for the plans have been different, 

they have been established with and without program, with “normal planning process” and “simple 

planning process” as well as size differences. I have, to get the necessary information, studied the files 

for the different plans.   

The time consumed for the different plan varies a lot. It is not just one thing that consumes the time 

during the process but several factors come into play. For a couple of plans mistakes have been made 

that requires a retake of one stage, and for another plan has the economic situation delayed the process. 

But the most significant factors that I can identify that take longer time than the others are the 

consultation stage and if the plan is appealed.  

So if the planning process is to be more efficient I suggest that no mistakes are made and that the 

numbers of people that have the right to appeal are reduced. 
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Sammanfattning 
 
Detaljplaneprocessens längd och komplexitet har diskuterats i många sammanhang. Diskussionerna 

har påverkat utformningen av den nya plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011 med syfte att 

få till snabbare och enklare planprocesser.  

Så mot bakgrund av detta är syftet med det här examensarbetet att visa på tidsåtgången för 

detaljplaneprocessen. Processen har delats upp i olika skeden för att se om det är något skede som tar 

särskilt lång tid och vad det i så fall beror på. Det har även noterats om en 

miljökonsekvensbeskrivning eller ett gestaltningsprogram har upprättats.  

Det är tio detaljplaner som alla vunnit laga kraft som har studerats. Planerna är hämtade från olika 

kommuner runt om i Sverige för att ge en bred bild av hur processen går till, de är upprättade med och 

utan program samt med normalt och enkelt planförfarande. Tiden som studerats sträcker sig från att en 

ansökan om planläggning inkommer till kommunen eller att kommunen själv tar beslut om att 

planlägga ett område fram till att detaljplanen vinner laga kraft.   

Tidsåtgången varierar kraftigt mellan planerna, resultatet visar på att det som tar tid och i sin tur 

förlänger planprocessen i de här fallen är samrådsskedet, om planen överklagats samt ”annat arbete”.  

”Annat arbete” är ett skede under planprocessen som jag inte studerat och där jag därför inte vet vad 

som har hänt. För flera av planerna går mycket tid till detta och säkert med all rätt då det är ett 

omfattande arbete att ta fram en detaljplan och tillhörande utredningar så som riskanalys, 

bullerutredning m.m. Att samrådsskedet tar tid beror i de här fallen på att samrådsredogörelsen ofta 

inte upprättas direkt efter att samrådet avslutats samt att det i ett fall fick hållas ett extra samråd efter 

att arbetet legat nere på grund av konjunkturläget och planen sedan arbetats om.  

Även om det är ett par skeden under processen som tar lång tid för alla planerna är det egentligen olika 

faktorer som inte alltid går att påverka som spelar in och gör att processen blir utdragen. 
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1. Inledning 

Bakgrund 
Längden och komplexiteten för detaljplaneprocessen har diskuterats i många sammanhang. Det har 

ända sedan den tidigare gällande plan- och bygglagen tillkom 1987 framförts klagomål på att den 

formella delen av planprocessen tar för lång tid, att många av de överklaganden som lämnas in 

endast är till för att fördröja processen så att projekt skjuts på framtiden. För att få in fler aktörer på 

marknaden så att konkurrensmöjligheterna ökar och i sin tur påverkar bostadsbyggandet är det 

väsentligt att planprocessen går snabbare. Nu sållas många mindre aktörer bort eftersom de inte har 

de ekonomiska möjligheterna att vänta på att detaljplanen ska blir klar när processen drar ut på 

tiden.  

När ny bebyggelse planeras är detaljplanen är det viktigaste dokumentet. Processen då en detaljplan 

upprättas är komplicerad, det är många moment som ska utföras vilka på olika sätt riskerar att 

försena projektet. Tidsåtgången för vissa lagstadgade skeden, t.ex. samråd och utställning, under 

planprocessen är fastlagda, men det rör sig inte om några längre tidsrymder. Sen ska dock den 

interna hanteringen, eventuella byggherrars projektering, nödvändiga utredningar och 

undersökningar samt diskussioner för att enas om utformningen av projektet läggas till denna 

tidsåtgång och helt plötsligt blev processen betydligt längre.  

Flera liknande examensarbeten har gjorts1, där olika skeden av planprocessen studerats. Det har 

bland annat konstaterats, precis som jag har sett, att tidsåtgången varierar kraftigt mellan projekten. 

Ibland går det att urskilja samband mellan stora och små projekt, storstad vs landsbygd, med eller 

utan program, men ofta är det tillfälligheter som gör att planprocessen drar ut på tiden. 

Om den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 maj i år bidrar till att planprocessen nu kan 

bedrivas på ett effektivare sätt så att bostäder kan produceras i en snabbare takt, återstår att se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 O. Graner, Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm 
J. Honkala, A-M Stenlund, Detaljplan – med eller utan planprogram? 
J. Hessel, Var plan har sin tid – en studie av initieringsskedet i detaljplaneprocessen 
K. Sandler, Översiktsplanens detaljeringsgrad och detaljplaneprocessens längd – finns det något samband? 
B. Rehn, Plan- och byggprocessens längd – en fallstudie i fem kommuner 
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Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att studera processen vid upprättande av detaljplaner för att 

se hur lång tid planprocessen tar. Syftet har även varit att försöka se om något eller några skeden tar 

särskilt långt tid samt att ta reda på vilka större dokument som upprättats. 

Processen har delats upp på olika skeden för att se om det är något skede som utmärker sig och i 

sådana fall varför.  

De dokument jag valt att undersöka är miljökonsekvensbeskrivning och gestaltningsprogram. 

Innehållet i dessa har inte studerats närmare utan jag har endast noterat om de upprättats eller ej. 

Jag är medveten om att det är fler utredningar och undersökningar som genomförs under processen 

med att ta fram en detaljplan men i den här uppsatsen är det aktuellt att endast notera om dessa två 

dokument tagits fram eller ej.  

Metod 
Planerna har inte valts ut slumpmässigt, utan för att få en bra spridning och en bred bild av hur 

planprocessen går till har följande faktorer fått spela in vid urvalet:  

 Geografisk spridning 

 Kommuner av olika karaktär 

 Olika byggherrar 

 Markägare (kommun, byggherre, enskild markägare) 

 Planprocessen (normalt planförfarande med och utan program, enkelt planförfarande) 

 Möjligheten till intervjuer i uppföljande arbete 

De här urvalskriterierna ledde fram till att tio detaljplaner valdes ut i sex kommuner, Falun, 

Linköping, Stockholm, Södertälje, Umeå och Vallentuna.  

Datainsamlingen för att få tag i relevant information för att genomföra examensarbetet har gjorts 

genom studier av planakterna. De skeden under planprocessen som studerats är:  

 Projektstart/Initiering 

 Program 

 Samråd 

 Utställning 

 Antagande 

 Överklagande 

 

Jag har i den förberedande studien lite kort tagit upp genomförandeavtal då det är ett vanligt inslag i 

planprocessen, men då det inte varit ett av syftena med det här examensarbetet, sedan inte studerat 

avtalen närmare.   
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2. Plan- och byggprocessens lagstiftning 
 

Plan- och byggprocessens kännetecken är att den styrs genom myndighetskontroll. Det är 

kommunen som avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas2. Den som behöver få ett område 

detaljplanelagt för att kunna genomföra ett projekt kan endast lämna in en ansökan till kommunen, 

det går inte att kräva att de ska planlägga området. Det är kommunerna som har huvudansvaret för 

planläggning och tillståndsprövning medan staten på eget initiativ kan pröva kommunens beslut samt 

agera domstol när planer eller tillstånd överklagas.  

Markanvändningen regleras huvudsakligen på två sätt, antingen genom föreskrifter eller genom 

tillstånd. Föreskrifter bör vara så entydiga och exakta att de enkelt kan följas och sedan även 

kontrolleras att de följs. Det är dock svårt att bestämma föreskrifter som går att tillämpa på alla 

projekt då det är mycket att ta hänsyn till och förutsättningarna varierar. För att inte låsa projekten 

på grund av föreskrifter som meddelats bör vissa frågor prövas vid varje enskilt fall.  

Tillstånd krävs för alla åtgärder som ger upphov till omgivningspåverkan av någon betydelse.  

Planer upprättas för att  

 styra och samordna den framtida markanvändningen,  

 informera och vägleda fastighetsägare och byggherrar 

 ge allmänheten insyn och inflytande, dvs. processen vid planens utformning är ett medel för 

medborgarinflytande,  

 planerna är en grund för efterföljande tillståndsbeslut om byggande 

En färdig plan är antingen rättsligt bindande så att åtgärder som överensstämmer med planen ska 

godkännas eller så är planen rådgivande så att varje ansökan behandlas enskilt och planen är just 

rådgivande men en tvingande. Om planen är rättsligt bindande måste den ändras för att en åtgärd 

som strider mot planen ska kunna genomföras. Planen ger även en förutsägbarhet och säkerhet då 

tillståndsgivningen begränsas av bestämmelserna i planen. Någon som kan vara negativt med en 

rättsligt bindande plan är om den har gjorts för detaljerad så att det saknas utrymme för flexibilitet. 

Då blir de tillstånd som kan lämnas med stöd av planen väldigt begränsande3.  

Varför regleras markanvändningen 
En anledning till att markanvändningen är reglerad är för att undvika negativ omgivningspåverkan, 

negativa externa effekter på omgivande fastigheter och miljö. För att inte påverkas negativt ligger 

det i allas intresse att markanvändningen är reglerad.  

En anledning till att markanvändningen är myndighetsreglerad är för att hålla nere 

transaktionskostnaderna. Regleringen sker idag genom myndighetskontroll men ansvaret skulle 

kunna ligga hos allmänheten. Då det blir betydligt fler inblandade skulle processen med stor 

                                                
2
 1 kap. 2 § PBL 

3 Kalbro, Lindgren, Markexploatering, 2010 
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sannolikhet ta längre tid och kosta mer. För att undvika höga kostnader och utdragna processer som 

medför att projekt inte blir lönsamma ligger ansvaret hos en myndighet.  

När det är en och samma myndighet som har ansvaret för markanvändningen är det enklare att 

tillgodose allmänhetens behov av kollektiva nyttigheter, enskilda fastighetsägare får inte möjlighet 

att skaffa sig en monopolställning inom ett område för att driva igenom ”sina” frågor samt att det är 

enklare att reglera fördelningsfrågor4.  

Plan- och bygglagen 
Detta examensarbete behandlar detaljplaner som hanteras enligt plan- och bygglagen i den lydelsen 

som var före 2 maj 2011 (PBL 1987:10), i noterna benämnd ”gamla PBL”. Studien som följer är därför 

baserad på gamla PBL för att visa hur processen gick till enligt gamla systemet, sist finns en 

jämförelse med nya PBL (PBL 2010:900) för att visa på några av de nyheter som ska göra processen 

effektivare.  

I PBL finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och bestämmelser om byggande.  

Bestämmelserna syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens 

samhälle precis som för kommande generationer. När beslut tas enligt PBL ska det alltid ske en 

avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Ett allmänt intresse är något som är gemensamt 

för en större grupp individer, men kan även vara ett behov för endast en individ. Ett behov hos en 

individ kan bli ett allmänt intresse om det är tillräckligt väsentligt, om behovet är viktigt och 

betydelsefullt. Allmänna intressen beaktas i PBL genom andra kapitlet då hänsyn ska tas till natur- 

och kulturvärden, hushållning med energi och vatten, förebyggande av störningar, skydd mot olyckor 

mm vid planläggning och lokalisering av bebyggelse5.  

När ett områdes lämplighet prövas för ett ändamål ska hänsyn tas till beskaffenhet, läge och 

föreliggande behov, och företräde ska ges till sådan användning som från allmän synpunkt medför en 

god hushållning6. Bebyggelse och byggnadsverk ska alltid lokaliseras till den mark som är bäst lämpad 

för ändamålet med hänsyn till7: 

 människors hälsa och säkerhet,  

 jord, berg- och vattenförhållandena, 

 möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 

 möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och  

 risken för olyckor, översvämning och erosion. 

För områden med sammanhållen bebyggelse ska det inom eller i nära anslutning till finnas lämpliga 

platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice8.   

Det finns fem olika typer av planer som används för att planera markanvändningen; regionplan, 

översiktsplan, områdesbestämmelser, detaljplan samt fastighetsplan.  

                                                
4 Kalbro, Lindgren, Markexploatering, 2010 
5 Ekbäck, Fastighetsbildning och fastighetsbestämning, 2009 
6 2 kap. 1 § gamla PBL 
7
 2 kap. 3 § gamla PBL 

8 2 kap. 4 § gamla PBL 
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Översikt av planeringssystemet  

 

Regionplan 
Planen är inte obligatorisk utan tas fram för ett område som berör mark från mer än en kommun, när 

en regions intressen behöver samordnas. 

När beslut tas om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser ska regionplanen vara en 

hjälp för besluten. Grunddragen för användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för 

lokalisering av bebyggelse och anläggningar kan anges om det har betydelse för regionen9.  

Översiktsplan 
Det ska i varje kommun finnas en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. För beslut som 

rör användningen av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och 

bevaras ska översiktsplanen ge vägledning. Översiktsplanen är inte bindande för enskilda eller 

myndigheter10.  

Områdesbestämmelser 
För att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås eller att ett riksintresse tillgodoses kan 

områdesbestämmelser antas för områden som inte omfattas av en detaljplan. 

Områdesbestämmelser reglerar ett mindre antal frågor och ger inte fastighetsägare någon rättslig 

garanti att få bygga vilket en detaljplan gör. 

Detaljplan 
En detaljplan ska upprätts för11: 

1. ny sammanhållen bebyggelse,  

2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska 

förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om 

tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan av bygglov 

eller förhandsbesked, och 

3. bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang. 

                                                
9 7 kap. 4 § gamla PBL 
10

 1 kap. 3 § gamla PBL 
11 5 kap. 1 § gamla PBL 

Regionplan 

Översiktsplan 

Områdes- 
bestämmelser 

Bygglov, marklov, rivningslov 

Detaljplan 

Fastighetsplan 
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Vilka bestämmelser som får regleras i en detaljplan återfinns i femte kapitlet PBL. Där står bland 

annat att detaljplanen inte får vara med detaljerad är vad som är nödvändigt med hänsyn till planens 

syfte12.  

När det finns tillräcklig reglering genom områdesbestämmelser behöver en detaljplan inte 

upprättas13. Men när en plan utformas ska skälig hänsyn tas till de befintliga bebyggelse-, 

äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. I detaljplanen 

ska anges om kommunen inte ska vara huvudman för de allmänna platserna14.  

Detaljplanens genomförandetid ska anges i planen och bestämmas så att det finns rimliga 

möjligheter att genomföra planen. Genomförandetiden ska vara mellan fem och femton år. Om 

ingen tid anges är genomförandetiden femton år. Efter att tiden gått ut fortsätter planen att gälla tills 

den ändras eller upphävs15. 

Fastighetsplan 
För områden som omfattas av detaljplan kan det genom en fastighetsplan meddelas bestämmelser 

om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter 

samt om gemensamhetsanläggningar16. Fastighetsplanen ska omfatta ett lämpligt avgränsat 

område17 och antas om18: 

1. det behövs för genomförande av ändamålsenlig indelning i fastigheter, 

2. detaljplanens genomförande i andra fall underlättas genom en fastighetsplan,  

3. en fastighetsägare begär det och planen inte är uppenbart onödig 

En fastighetsplan får inte strida mot detaljplanen, men mindre avvikelser får göras om syftet med 

detaljplanen inte motverkas.  

Om en detaljplan ändras och det medför att fastighetsplanen inte längre stämmer överens med 

detaljplanen upphör fastighetsplanen att gälla i de delar som strider mot detaljplanen19.  

Detaljplaneprocessen 
Syftet med detaljplaneprocessen är att de som berörs av upprättande, ändring eller upphävande av 

en detaljplan ska få möjlighet till insyn och påverkan. Detta ska möjliggöras samtidigt som 

detaljplaneärendet behandlas snabbt och effektivt.  

I PBL finns detaljerade bestämmelser kring förfarandet då en detaljplan ska upprättas, bestämmelser 

om hur kommunen ska agera vid upprättandet finns även till viss del i förvaltningslagen. I varje 

ärende där någon enskild är part ska handläggningen vara så enkel, snabb och billig som möjligt men 

                                                
12

 5 kap. 7 § gamla PBL 
13 5 kap. 1 § gamla PBL 
14 5 kap. 4 § gamla PBL 
15 5 kap. 5 § gamla PBL 
16 6 kap. 3 § gamla PBL 
17 6 kap. 4 § gamla PBL 
18

 6 kap. 3 § gamla PBL 
19 6 kap. 11 § gamla PBL 
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det utan att försumma säkerheten. Krav ställs även på att kommunen ska uttrycka sig lättbegripligt 

samt att underlätta för den enskilde vid kontakt med kommunen20.  

Som grund för detaljplanen ska det, om det inte är onödigt, finnas ett program i vilket det anges 

utgångspunkter och mål för planen. Om planen medför betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas21.  

Innan detaljplanen antas ska den ställas ut minst tre veckor, då kan den som vill lämna synpunkter på 

förslaget göra detta skriftligen. I ett utlåtande ska kommunen efter utställningstiden sammanställa 

de inkomna synpunkterna samt sina förslag med anledning av dem. Skulle förslaget ändra väsentligt 

efter utställningen ska förslaget ställas ut på nytt22.  

Om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är 

förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande får enkelt planförfarande 

tillämpas. De som berörs av planen ska få tillfälle för samråd samt att när ett förslag finns ska de 

berörda underrättas om detta för att få tillfälle att godkänna förslaget eller under minst två veckor ha 

möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Om alla är överens kan tiden kortas ner. 

Synpunkter som kommer in samt förslag med anledning av dessa ska sammanställas i ett utlåtande23.  

                                                
20 7 § Förvaltningslagen  
21 5 kap. 18 § gamla PBL 
22 5 kap. 27 § gamla PBL 
23 5 kap. 28 § gamla PBL 
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Projektstart 
En begäran om planläggning av det aktuella området lämnas in till kommunen eller så tar kommunen 

initiativ till planläggning.  

Program 
Detaljplanen ska, om det inte är onödigt, grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål 

för planen24.  

Miljökonsekvensbeskrivning 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att, för en verksamhet eller åtgärd, identifiera 

och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan 

medföra på människor, djur, växter, mark, vatten etc. samt på hushållningen med mark, vatten, 

material, råvaror och energi25.   

Om den föreslagna markanvändningen innebär en betydande miljöpåverkan ska en MKB upprättas. 

Genom att göra en MKB vill man uppnå en samlad bedömning av de effekter som kan uppkomma på 

människors hälsa och miljön. 

                                                
24 5 kap. 18 § gamla PBL 
25 6 kap. 3 § MB 

Översiktsplan 

Planförslag 

Samråd 

Samrådsredogörelse 

Antagande 

Laga kraft 

Översiktsplan 

Kommunalt beslut 

om planstart 

Planprogram 

Samråd 

Planförslag 

Samråd 

Planförslag 

Samråd 

Samrådsredogörelse 

Kungörelse om utställning 

Utställning 

Utlåtande 

Antagande 

Laga kraft 

Enkelt planförfarande 

 

Normalt planförfarande 

Ev. 
MKB 
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Samråd 
När ett förslag till detaljplan upprättas ska kommunen bereda tillfälle till samråd för länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs, för sakägare och bostadsrättshavare, 

hyresgäster och boende som berörs av förslaget samt med myndigheter, sammanslutningar och 

enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget26.  

Samrådets syfte är att ge möjlighet till insyn och påverkan så att beslutsunderlaget kan förbättras. 

Kommunen bör under samrådet redovisa planeringsunderlag av betydelse, de viktigaste följderna 

samt motiven till förslaget. Om det har gjort ett program ska det redovisas precis som 

miljökonsekvensbeskrivningen om det har gjorts en sådan27.  

Efter samrådet ska en samrådsredogörelse tas fram där de inkomna synpunkterna, kommentarerna 

samt förslag på ändringar på grund av synpunkterna redovisas28.  

Utställning 
Detaljplanen ska under minst tre veckor innan antagande ställas ut, då kan de som vill lämna 

synpunkter på planen göra det skriftligen29. Minst en vecka innan utställningstiden börjar ska 

utställningen kungöras genom anslag på kommunens anslagstavla och i ortstidningen30.  

De skriftliga synpunkter som inkommit under utställningstiden ska sammanställas i ett utlåtande 

tillsammans med eventuella åtgärder på grund av synpunkterna. De som inte fått sina synpunkter 

tillgodosedda ska få utlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hålls tillgängligt skickat till sig. 

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen ska förslaget ställas ut på nytt31.  

Antagande 
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige, såvida planen inte är av principiell beskaffenhet eller i 

övrigt inte av större vikt, då får fullmäktige uppdra år kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att 

anta planen32.  

Efter antagandet ska kommunen meddela detta till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, 

kommuner och regionplaneorgan som är berörda, de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 

samt de som har rätt att överklaga beslutet33. 

Laga kraft 
Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft efter att överklagandetiden gått ut, såvida planen 

inte överklagas. Överklagandetiden börjar den dag då justeringen av protokollet med beslutet att 

anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Senast tre veckor efter att antagandet 

tillkännagetts ska överklaganden lämnas in34.  

                                                
26 5 kap. 20 § gamla PBL 
27 5 kap. 21 § gamla PBL 
28 5 kap. 21 § gamla PBL 
29 5 kap. 23 § gamla PBL 
30 5 kap. 24 § gamla PBL 
31 5 kap. 27 § gamla PBL 
32 5 kap. 29 § gamla PBL 
33 5 kap. 30 § gamla PBL 
34 13 kap. 3 § gamla PBL 
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Om planen överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter Länsstyrelsens beslut. När en plan, enligt 

gamla PBL har överklagats till Regeringen, högsta instans, vinner planen laga kraft direkt efter att de 

meddelat sitt beslut.   

Enkelt planförfarande 
Om förslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med 

översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande kan enkelt planförfarande tillämpas. I 

samband med att förslaget tas fram ska möjlighet till samråd ges och när ett färdigt förslag finns ska 

de berörda underrättas om detta så att de kan godkänna förslaget eller inom två veckor lämna 

skriftliga synpunkter på förslaget. De skriftliga synpunkter som kommit in och eventuella ändringar i 

förslaget ska sammanställas i ett utlåtande och läggas till handlingarna35.  

Genomförandeavtal 
Även om det finns en omfattande lagstiftning för de rättigheter och skyldigheter som rör plan- och 

byggprocessen så finns det ibland behov av att upprätta avtal som syftar till att klargöra och 

komplettera. Dessa genomförandeavtal träffas vid exploateringsprojekt mellan kommunen och 

professionella byggherrar/exploatörer, avtalen benämns exploateringsavtal när byggherren äger 

marken och markanvisningsavtal när kommunen äger marken.  

Vad som regleras i dessa avtal varierar givetvis men det som vanligen finns med är: 

 Utformning av byggnader och anläggningar 

 Marköverlåtelser och rättighetsupplåtelser 

 Initiativ till Lantmäteriförrättningar 

 Ekonomiska frågor 

 Kontroll, besiktning och garantitider 

 Reglering av viten 

Genomförandeavtalen ska följa de regler som finns i Avtalslagen, alla villkor som skrivs in ska ha stöd 

i den offentligrättsliga lagstiftningen.  

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal tecknas mellan byggherre och kommun då byggherren äger marken och de lämnat 

in en ansökan om att planlägga marken. Exploateringsavtalet tecknas alltid innan detaljplanen antas 

och dess giltighet görs gällande beroende på om detaljplanen vinner laga kraft eller ej. Vanligt är att 

ansvarsförhållanden regleras, t.ex. finansiering och utförande av olika åtgärder. Det är vanligt att 

exploatören är med och utformar planen, ibland hela planen. 

Kommunens förhandlingsposition bygger här på deras planmonopol. De har genom monopolet 

möjlighet att ställa krav på och förhandla med exploatören, de kan bestämma när, var och hur en 

detaljplan ska upprättas. Även om kommunen har en bra förhandlingsposition som de kan utnyttja så 

måste de alltid ha stöd i den offentligrättsliga lagstiftningen.   

                                                
35 5 kap. 28 § gamla PBL 
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Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal används då kommunen äger marken och ska överlåta mark till byggherrar som 

är intresserade av att bygga inom det aktuella exploateringsområdet. Avtalet ger byggherren rätt att 

under en viss tid ensam förhandla med kommunen om vilka förutsättningar som ska gälla för 

genomförandet av planen. Avtalet ger även byggherren motiv för att lägga ner tid och pengar på 

bland annat projektering i samband med att detaljplanen tas fram. Det slutliga avtalet som ingås 

innan detaljplanen antas liknar exploateringsavtal. 

Kommunens förhandlingsposition grundar sig här på att de är markägare. De villkor som kommunen 

kan ställa på byggherren är inte lika begränsade som vid exploateringsavtal då byggherren äger 

marken.  

 

Jämförelse med nya PBL 
De stora förändringarna för detaljplaneprocessen är: 

 Planbesked 

 

Den som har för avsikt att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 

upphävs eller om områdesbestämmelser ändras eller upphävs kan söka förhandsbesked hos 

kommunen för att få veta om de har för avsikt att inleda en planläggning av området36. 

Planbeskedet ska lämnas inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in, om 

inte kommunen och den som söker har kommit överens om en längre tid37. Om kommunen planerar 

en planläggning av området ska den tidpunkt då de anser att planen är färdig för antagande anges i 

beslutet. Om kommunen inte har för avsikt att planlägga området ska skälen till det anges i 

beslutet38.  

 Programmet är frivilligt 

                                                
36 5 kap. 2 § PBL 
37 5 kap. 4 § PBL 
38 5 kap. 5 § PBL 

Markanvisningsavtal 

Planprocessen 

Skriftligt avtal 

Detaljplanen antas 

Föravtal 

Planprocessen 

Exploateringsavtal 

Detaljplanen antas 
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För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ta fram ett planprogram, i det ska anges 

planens utgångspunkter och mål39. Innehållet liknar det i översiktsplanen och kan till exempel vara en 

nulägesbeskrivning, syftet och förutsättningarna med detaljplaneläggningen samt en tidsplan för 

planeringsprocessen.  

 

 Utställningen har ersatts av granskning 

 

När samrådet är avslutat ska kommunen kungöra detaljplaneförslaget och hålla det tillgängligt för 

granskning i minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter på detaljplaneförslaget ska lämna dessa 

skriftligt senast under granskningstiden.  

Skillnaden mellan utställning och granskning är att kungörelsen förut skulle ske minst en vecka innan 

utställningen började40 medan det idag räcker med att kungöra vid granskningstidens början.  

Bilden nedan visar detaljplaneprocessen enligt nya (2010:900) och gamla (1987:10) PBL. Det var förut 

lagreglerat om det skulle väljas alternativ A eller B medan det nu är kommunerna själva som väljer.  

Om kommunerna kommer fortsätta att använda program för att försöka underlätta 

detaljplanearbetet eller om de förlitar sig på översiktsplanen återstår att se precis som om 

granskningen kommer göra processen effektivare.  

 

                                                
39 5 kap. 10 § PBL 
40 5 kap. 24 § gamla PBL  

Ansökan om planbesked 

Planbesked 

A 

B 

Översiktsplan 
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Ev. MKB 
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3. Planprocesser i praktiken 

Definition av skedena under planprocessen 
Här följer en sammanfattning av de detaljplaneprocesser som studerats. För att kunna studera olika 

skeden av processen och för att kunna visa på tidsåtgången för de olika skedena har processen delats 

upp.  

Alla skedena har en viss felmarginal då många datum är osäkra. Jag har i flera fall inte lyckats hitta 

någon dokumentation som styrker när ett skede börjar och ett annat slutar. Det här medför att vissa 

tidpunkter säkerligen ligger för långt fram eller bak i tiden från det egentliga beslutsdatumet.    

De olika skedena som avgränsats är:  

Projektstart 

Starten för processen är satt till när en ansökan lämnats in till kommunen, alternativt till när 

kommunen tagit beslut om att påbörja planprocessen. I de fall då dokumentation inte har påträffats 

är starten satt till närmast sex månader innan programmet/detaljplanen godkänns för samråd. 

Programskede  

I vissa fall finns ett beslut om att upprätta ett planprogram och då blir startdatumet tydligt. I de fall 

då detta beslut inte påträffats har starten för programmet satts till sex månader innan programmet 

blivit godkänt för programsamråd.  

Programskedet avslutas med att programmet godkänns. Om detta beslut inte påträffats är slutdatum 

satt till mitt emellan att programsamrådsredogörelsen upprättats och detaljplaneförslaget godkänns 

för samråd.  

Samråd om detaljplaneförslaget 

Start för samrådsskedet är satt till när detaljplaneförslaget godkänns för samråd. Om detta beslut 

inte påträffats är startdatum satt till sex månader innan eller om program finns, mitt emellan 

godkännandet av planprogrammet och starten för detaljplanesamrådet.  

Samrådsskedet avslutas när samrådsredogörelsen är upprättad. Om denna inte påträffats är datum 

satt till mitt emellan sista dagen för detaljplanesamrådet och beslutet att godkänna 

detaljplaneförslaget för utställning. Om beslutet att godkänna detaljplanen för utställning inte 

påträffats är slutdatum satt mitt emellan sista dagen för samrådet och första dagen för utställningen.  

Utställning 

Start för utställningen är satt till när detaljplaneförslaget godkänns för utställning. Om detta beslut 

saknas är startdatum satt till mitt emellan avslutandet av samrådsskedet och starten på 

utställningen.  

Utställningsskedet avslutas när utlåtandet är upprättad.  
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Antagande 

Start för antagandeskedet är satt till när ”förslag till beslut att anta detaljplanen” upprättats.  

Antagandeskedet avslutas när detaljplanen antas.  

Annat arbete 

För alla detaljplaneprocesserna finns tid som inte kan passas in i något av de tidigare skedena. Mellan 

de olika skedena pågår med stor säkerhet arbete med detaljplanen, till exempel ska många olika 

utredningar tas fram. Den här tiden syns inte i något av de skeden som jag avgränsat men är ändå en 

del av processen, därför har den här sista posten tillkommit. 

Studerade fall 

Planprocessen för Plomben i Stockholms Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnad av 340 lägenheter i tre kvarter där det även ska finnas 

plats för förskola.  

I översiktsplanen, Översiktsplan 99, anges området som är ca 1.8 ha och ligger nära Örnsbergs 

tunnelbanestation i västra Aspudden som tät stadsbebyggelse. 

Fastigheten ägs av JM och var tidigare planlagd som industri i detaljplanen från 1978.  

Projektstart 

År 2000 togs ett gemensamt startpm fram för områdena Axelsberg och Örnsberg. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade under 2002 att arbetet med Axelsberg skulle fortsätta medan det 

dröjde till 2003 innan arbetet med Örnsberg togs upp på nytt.  

Det tog ytterligare fyra år innan arbetet med detaljplanen för fastigheten Plomben 6 startade.  

Program 

När arbetet med Örnsberg startade på nytt 2003 togs ett startpm fram som mynnade ut i 

planprogrammet ”Örnsberg – program för ny bostadsbebyggelse” vilket var färdigt i september 2004. 

Programmet innehåller riktlinjer för områdets utveckling. I programmet föreslogs att området skulle 

omvandlas från industri till bostadsområde, vilket stadsbyggnadskontoret godkände i februari 2005.  

Samråd/Utställning 

I slutet av mars 2007 beslutar Stadsbyggnadsnämnden att planarbetet kan påbörjas med samråd. 

Inbjudan till samråd annonseras 14 augusti och samrådet hålls 20 augusti till 30 september 2007. 

Öppet hus för att ytterligare informera om projektet genomförs 5 september. Samrådsredogörelsen 

är klar sex månader senare, 18 mars 2008. 
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I samband med att samrådsredogörelsen är färdig beslutar Stadsbyggnadsnämnden att 

detaljplaneförslaget ska ställas ut. Detaljplaneförslaget ställs ut 26 mars till 23 april 2008. Efter 

utställningen revideras detaljplaneförslaget och skickas till remissinstanser för kommunicering. 

Utlåtandet är klart knappt tre veckor efter att utställningen avslutats, 15 maj 2008.  

Antagande 

SBK upprättar ett förslag till beslut där SBN föreslås anta detaljplanen 21 maj 2008. SBN antar 

detaljplanen tre månader senare, 21 augusti 2008. 

Överklagande 

Den antagna detaljplanen överklagas i september 2008. Länsstyrelsen avslår i början av november de 

inkomna överklagandena. Deras beslut överklagas i sin tur i mitten av december och ärendet skickas 

vidare till Regeringen som avslår överklagandet 26 mars 2009.  

Laga kraft 

Samma dag som Regeringen avslår överklagandet vinner detaljplanen laga kraft, 26 mars 2009. 

Dokument 

Då den planerade verksamheten inte bedöms medföra en väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller 

människors hälsa och då inget har visat på att det förekommer markföroreningar inom området har 

ingen miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.  

Det har inte upprättats något gestaltningsprogram.  

Planresultat 

Planen medger bostadsbebyggelse i tre kvarter som binds samman av gårdar. Sammanlagt blir det 

340 lägenheter samt garage med plats för 230 bilar som byggs under gårdarna. I nordvästra delen av 

planområdet ges utrymme för förskola på bottenvåningen i en av byggnaderna. En ambition med 

planen är att skapa tre kvarter som är arkitektoniskt olika samt att genom den öppna 

kvartersstrukturen få in grönska i kvarteren.  

JM ansvarar för genomförandet av nybyggnationen inom planen samt för nödvändiga anläggningar 

inom kvartersmark. Kostnaderna och ansvaret för ombyggnad och upprustning av gatumark regleras 

i ett exploateringsavtal mellan staden och JM.  

Planen har en genomförandetid på fem år från att planen vunnit laga kraft.  
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Tidsdiagram 

2000 2003 2007

Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Projektstart

Planstart

Plansamråd

Utställning

Antagande

Överklagan till Länsstyrelsen

Länsstyrelsen avgör överklagandet

Överklagan till Regeringen

Regeringen avgör överklagandet

Laga kraft

2008 2009

Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar

Projektstart

Planstart

Plansamråd

Utställning

Antagande

Överklagan till Länsstyrelsen

Länsstyrelsen avgör överklagandet

Överklagan till Regeringen

Regeringen avgör överklagandet

Laga kraft  

 

Planprocessen för Lustgården i Stockholms Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Syftet med planen är att föra över mark för industri till mark för bostäder så att fyra kvarter för 

bostadsbebyggelse kan skapas. Inom fastigheten ska den befintliga bebyggelsen rivas och ersättas 

med ca 400 lägenheter.  

När projektet inleddes var området delvis planerat för kontor men på grund av ändrade förhållanden 

reviderades planen och kontoren ersattes med bostäder.  

Området är i Stockholms översiktsplan angivet som stadsutvecklingsområde, där syftet är att 

succesivt bygga bostäder och kontor på fastigheten när den nuvarande verksamheten avvecklas. 

Marken inom planområdet ägs av Stockholm stad.  

Projektstart 

I slutet av mars 2000 beställer gatu- och fastighetskontoret en detaljplan över området, detaljplanen 

ska möjliggöra kontor på fastigheten. I mitten av augusti samma år beslutar stadsbyggnadsnämnden 

att planarbetet för fastigheten kan börja.  

JM och SKB får under 2003 klartecken att påbörja arbetet med deras arkitekter. De ger olika 

arkitekter i uppdrag att visa förslag på gestaltning av två bostadskvarter och två kontorshus inom 

detaljplaneområdet.  

Program 

I januari 2002 beslutar Stadsbyggnadsnämnden att godkänna planprogrammet ”Program för 

Nordvästra Kungsholmen” vars syfte är att rusta upp, förädla och bygga ut stadsdelen. Programmet 
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är daterat i juni samma år då programmet reviderats i enlighet med Stadsbyggnadsnämndens 

föreslagna riktlinjer och beslut.  Arbetet med programmet påbörjades under 2000 och samråd hölls 

11 maj till 31 augusti 2001. I planprogrammet över nordvästra Kungsholmen ingår 13 olika 

detaljplaneområden.  

I planprogrammet anges kontor och bostäder för området, men på grund av det ekonomiska läget 

ändrades förutsättningarna och nya samrådshandlingar togs fram med förslag om bostäder för hela 

området. Det är detta nya förslag som legat till grund för det fortsatta detaljplanearbetet.  

Samråd/Utställning 

En inbjudan till samråd för detaljplaneförslaget skickas ut 3 mars 2004 och samrådet hölls 8 mars till 

13 april 2004. För att ytterligare informera om projektet genomförs 25 mars ett samrådsmöte. 

Då det ekonomiska läget har ändrats har planförslaget nu reviderats och kontoren som var med i 

förra förslaget är nu ersatta med bostäder. Den 20 april 2005 skickas därför återigen en inbjudan till 

samråd ut och samråd nummer 2 hålls 25 april till 27 maj 2005. För att ytterligare informera om 

projektet genomförs den 10 maj ett samrådsmöte. Åtta månader efter att det andra samrådet 

avslutats upprättas samrådsredogörelsen, 12 januari 2006. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar 9 februari 2006 att detaljplaneförslaget ska ställa ut. Utställningen 

kungörs 3 april i lokaltidning och detaljplaneförslaget ställs ut 3 april till 3 maj 2006. En månad efter 

att utställningen avslutats upprättas utlåtandet, 1 juni 2006.  

Antagande 

Stadsbyggnadsnämnden godkände 21 juni 2006 detaljplanen och överlämnade denna till 

Kommunfullmäktige för antagande. De antar detaljplanen nio månader senare, 5 mars 2007. 

Överklagande 

Detaljplanen överklagades ej. 

Laga kraft 

Då Länsstyrelsen beslutar att pröva Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den inte 

laga kraft förrän Länsstyrelsen 7 augusti 2007 fastställer Kommunfullmäktiges beslut att anta 

detaljplanen.  

Dokument 

Då projektet antas medföra en betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 

fram.  

För detaljplanen har även ett kvalitetsprogram upprättats, det behandlar byggnadernas utformning 

och markens anordnande samt är utgångspunkt och vägledning vid bygglovsgivning vid nybyggnad.  
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Planresultat 

Planen redovisar att bostäder får byggas i fyra kvarter samt att parkering möjliggörs under 

bostäderna. Hushöjden varierar mellan kvarteren, 6-7 våningar med en eller två indragna våningar 

möjliggörs och mot Kellgrensgatan ska husen ”trappas” utefter gatan. Mitt i området anläggs en 

angöringsgata med in- och utfart mot Kellgrensgatan och en gångförbindelse byggs mellan 

Lindhagensgatan och Warfvinges Väg. Totalt inom området får ca 400 lägenheter byggas och under 

området byggs parkeringsgarage med plats för 270 bilar. 

För allmänna gator inom planen är Stockholm stad huvudman. Stockholm stad ansvarar även för och 

bekostar projektering och byggandet av Kellgrensgatan medan JM ansvarar för och bekostar 

projektering, byggande och anläggningsarbete inom fastigheten. 

Stockholm vatten AB är huvudman för va-ledningar, Fortum Distribution AB för elledningar och Telia 

Sonera AB för teleledningar. 

Planens genomförandetid är femton från att planen vunnit laga kraft.  

Tidsdiagram 

Aktivitet 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Initiering/Ansökan

Projektstart

Programstart

Programsamråd

Godkännande av program

Planstart

Plansamråd 1

Plansamråd 2

Utställning

Antagande

Laga kraft  

 

Planprocessen för Tegelbruket i Vallentuna Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse i nära anslutning till Vallentuna centrum. Områdets 

areal är ca 10 ha och ligger nordost om Vallentuna centrum. Marken ägs till största delen av 

Norrortstomter AB medan Vallentuna kommun äger en mindre del.  

I översiktsplanen för Vallentuna kommun är området redovisat som bostadsområde. Inom 

planområdet har det tidigare funnits tv tegelbruk och marken kring bruken har utnyttjats för upptag 

av lera. Idag finns endast de två tegelbruksvillorna kvar.  

Projektstart 

Besqab lämnade 17 mars 2003 in en begäran till Vallentuna kommun om planläggning av en del av 

planområdet. Den 6 juni 2003 lämnade även Riksbyggen in en begäran till Vallentuna kommun om 

planläggning av området.  
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Program 

Ett planprogram finns upprättat för centrala Vallentuna, programmet ”Riktlinjer för 

utvecklingsområdet centrala Vallentuna” som anger området som bostadskvarter.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 mars 2005 att sända ut programmet för Tegelbruket på 

samråd. Samrådet annonserades 13 april och hölls 13 april till 20 maj 2005. Lite mer än ett år efter 

att samrådet avslutats upprättas samrådsredogörelsen, 7 juli 2006, som även revideras, 5 februari 

2007, efter att Länsstyrelsen meddelat att projektet medför betydande miljöpåverkan. 

Samråd/Utställning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 februari 2007 att sända ut detaljplaneförslaget på samråd. 

Samrådet hölls 24 februari till 3 april 2007 och ett till samråd hölls även med boende och 

fastighetsägare 2 maj till 1 juni 2007. Tio månader efter att det andra samrådet avslutats upprättas 

samrådsredogörelsen, 11 mars 2008. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 25 mars 2008 att ställa ut detaljplaneförslaget. Utställningen 

annonserades 4 april och utställningen pågick 4 april till 6 maj 2008. En månad efter att utställningen 

avslutats upprättas utlåtandet, 3 juni 2008. 

Antagande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen godkänner detaljplanen 15 maj 2008 och föreslår samtidigt att SHBN 

ska godkänna detaljplanen för att sedan lämna över den till Kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 6 oktober 2008. 

Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut överklagas i början av november 2008, de som överklagat återtog sitt 

överklagande 19 december 2008 och Länsstyrelsen avskrev ärendet 23 december.  

Laga kraft 

Detaljplanen vann laga kraft samma dag som Länsstyrelsen avskrev ärendet, 23 december 2008. 

Dokument 

Då projektet antas medföra en betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

Det finns ett gestaltningsprogram för området, vilket ska ligga till grund för utformningen av 

byggnader och yttre miljö.  

Planresultat 

Inom området planeras det för ca 130 nya bostäder, varav ca 80 som gruppbyggda småhus medan 

övriga bostäder planeras bli flerbostadshus. Parkering inom området ska ske på tomtmark, för 

småhusområdet är parkeringsnormen 2.0 parkeringsplatser per bostad medan flerbostadshusen har 

en norm på 1.2 per lägenhet.  
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I södra delen av området föreslås ca 35 seniorbostäder uppföras i tre bostadshus om fyra våningar. I 

mellersta och norra delen av området föreslås ca 80 gruppbyggda småhus, parhus, kedjehus och 

radhus. Småhusen får uppföras i högst två våningar med möjlighet till inredd vind. Samt öster om de 

två befintliga tegelbruksvillorna planeras för 12 lägenheter i villaliknande flerbostadshus. 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Området är planerat att anslutas till 

allmänt vatten och avlopp. Kommunen och exploatören bekostar byggande av vägar och gator. 

Planens genomförandetid är tio år från att planen vunnit laga kraft.  

Tidsdiagram 

Tegelbruket 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Initiering/ansökan

Programstart

Programsamråd

Godkännande av program

Planstart

Plansamråd 1

Plansamråd 2

Utställning

Antagande

Överklagan

Laga kraft  

 

Planprocessen för Tallhöjden i Södertälje Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom en del av Grusåsen 1:1, samt att i 
enlighet med översiktsplanen möjliggöra bostadsbebyggelse i ett attraktivt, kollektivtrafiknära och 
centralt läge. Detta samtidigt som naturmarkens kvalitéer tas tillvara som rekreationsområde.  
Planområdet är ca 1,6 ha stort varav ca en tredjedel består av kvartersmark medan resten utgör 

parkmark. Området ligger centralt i Södertälje på östra sidan om kanalen inom Mälareparken. 

Marken inom planområdet ägs till största delen av Södertälje kommun medan en mindre del är 

privatägd.   

I Kommunens översiktsplan är området markerat som ”Utredningsområde för bostäder”. I 

översiktsplanen anges även att Södertälje ska ha en bostadsberedskap för en lika snabb 

befolkningsutveckling som i övriga Stockholmsregionen samt att på grund av den ökade 

transportmängden bör nya större bostadsprojekt planeras ”efter stråk med kollektivtrafik”. 

Idag gäller två olika planer för området, antagna 1940 och 1963, vilka anger området som park eller 

planterad allmän platsmark.  

Projektstart 

Sista mars 2005 tecknar Södertälje kommun och Besqab ett intentionsavtal som reglerar att de båda 

gemensamt genom ett detaljplanesamråd ska pröva lämpligheten att bygga bostäder på Tallhöjden. 

Då utredningsarbetet inte är färdigt i januari 2006 förlängs intentionsavtalet med oförändrade villkor 

fram till sista juni 2006.  
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Program 

Ett program upprättades 23 februari 2005 och var utsänt på samråd 4 maj till 17 juni 2005, men på 

grund av försening och tekniska problem i samband med utskick av samrådshandlingarna förlängdes 

tiden fram till 15 juli. Åtta månader efter att samrådet avslutats upprättas samrådsredogörelsen, 14 

mars 2006. Ett resultat av samrådet blev att de radhus som planerats inom området togs bort och 

ersattes med naturmark.  

Samråd/Utställning 

I slutet av mars 2006 beslutar SBN att detaljplaneförslaget ska skickas ut på samråd. Samråd hålls 11 

april till 7 juni 2006, och öppet hus för att ytterligare informera om projektet genomfördes 25 april. 

Lite mer än två månader efter att samrådet avslutats upprättas samrådsredogörelsen, 23 augusti 

2006. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i slutet av augusti 2007 att detaljplaneförslaget ska ställas ut efter 

att samrådsredogörelsen gjorts om och kompletterats med skrivelser som lämnats in av sakägare 

inför beslutet om utställning. I mitten av december meddelar stadsbyggnadsnämnden att 

detaljplaneförslaget kan ställas ut.  

Då flera olika fel begåtts vid utställningen av detaljplanen har planen ställts ut tre gånger. Första 

utställningen kungjordes 3 januari och genomfördes 10 januari till 4 februari 2008. Andra 

utställningen kungjordes 3 mars och genomfördes 6 mars till 4 april 2008. Tredje och sista 

utställningen kungjordes 25 april och genomfördes 30 april till 30 maj 2008. 

Efter andra utställningen upprättades ett utlåtande, 9 april 2008, som reviderades, 19 juni 2008, 

efter tredje utställningen. 

Antagande 

Kommunförvaltningen föreslår i början av april 2008 att detaljplanen ska antas men 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ställa ut planen en tredje gång, (se ovan), detta för att säkra 

processen och undvika eventuella fel. 

Efter tredje utställningen föreslår Kommunförvaltningen, 3 juni 2008, återigen att detaljplanen ska 

antas. Stadsbyggnadsnämnden beslutar 17 juni 2008 att tillstyrka detaljplanen för antagande, och 

Kommunstyrelsen föreslår 5 september att Kommunfullmäktige antar detaljplanen. Vilket de gör den 

29 september 2008. 

Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagas i november 2008. Länsrätten tar upp 

ärendet då det är en Lämplighetsprövning enligt Kommunallagen och en fråga om avvisning. 

Länsrätten beslutar 28 november 2008 att avvisa de inkomna överklagandena. 

Länsstyrelsen beslutar i mitten av juni 2009 att avvisa och avslå överklaganden av 

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsens beslut överklagas och ärendet 

skickas vidare till Regeringen, som 29 april 2010 beslutar att avslå överklagan och fastställa 

Länsstyrelsens beslut.   
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Laga kraft 

I och med Regeringen beslut vinner planen laga kraft 29 april 2010.  

Dokument 

Det har inte upprättats någon miljökonsekvensbeskrivning då detaljplanen inte bedöms medföra, 

eller påverkas av, några betydande hälso- eller miljökonsekvenser.  

Det har inte upprättats något gestaltningsprogram.  

Planresultat 

Detaljplaneförslaget möjliggör tre flerbostadshus med sammanlagt 50-55 lägenheter. Husen ska 

placeras i sluttningen sydväst om Tallhöjdens vård- och omsorgsboende och anpassas till den relativt 

brant sluttande terrängen. Då husen placeras i sluttande terräng kommar antal våningar att variera 

mellan tre till fyra mot entregatan samt ytterligare två till tre vångar nere i sluttningen.  

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap och är belägen inom kommunens va-

verksamhetsområde. Kommunen kommer således ansvara för drift av allmänna gator och 

parkanläggningar. Telge Nät AB ansvarar för vatten- och avloppsledningarna fram till tomtgränser.  

Exploatören ansvarar för ombyggnad av gator och parkanläggningar på kvartersmak och allmän plats 

samt gångstigar medan kommunen ansvarar för iordningsställande av promenadvägar och 

utsiktsplats samt gallring av naturmark utanför kvartersmark.  

Bruksgatan förlängs fram till det aktuella detaljplaneområdet och eventuell behövlig 

standardförbättring bekostas av exploatören. All parkering ska ske på kvartersmark och utformas i 

samråd med kommunen.  

Planen har en genomförandetid på fem år från att planen vunnit laga kraft.  

Tidsdiagram 

Aktivitet 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Projektstart

Programstart

Programsamråd

Godkännande av program

Planstart

Plansamråd

Utställning 1

Utställning 2

Utställning 3

Antagande

Överklagande till Länsrätten

Överklagande till Länsstyrelsen

Överklagande till Regeringen

Laga kraft  
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Planprocessen för Kyrktorpet i Umeå Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för uppförandet av bostäder i två plan. Fastigheten är 

privatägd och belägen ca 5 km öster om Umeå centrum. Då detaljplanen överensstämmer med 

översiktsplanens intentioner och har bedömts vara av begränsad betydelse och inte av allmänt 

intresse så har den handlagts med enkelt planförfarande. Planen har inte ansetts medföra någon 

betydande miljöpåverkan.  

För området gäller kommunens översiktsplan, ÖPL 98, som antogs i maj 1998 samt Stadsplan Backen 

A2/109 som vann laga kraft i april 1965.  

Fastigheten är privatägd.  

Projektstart 

Ansökan om att planlägga området kommer in till Umeå kommun i början av september 2010. 

Samhällsbyggnadskontoret beslutar 22 september 2010 att upprätta ett förslag till detaljplan för 

området.  

Samråd/Utställning 

Planen är ute på samråd 10 november till 1 december 2010. Dagen efter att samrådet är avslutat 

upprättas samrådsredogörelsen, 2 december 2010. Byggnadsnämnden beslutar efter samrådet att 

revidera detaljplanen för att komplettera den med information om varför den handläggs med enkelt 

planförfarande. Revideringen bedöms inte kräva fortsatt handläggning.  

Antagande 

Den 13 december lämnas en skrivelse från Samhällsbyggnadskontoret till Byggnadsnämnden med 

förslag om att de ska anta detaljplanen. Samma dag beslutar Byggnadsnämnden att anta 

detaljplanen.  

Överklagande 

Detaljplanen överklagades ej. 

Laga kraft 

Detaljplanen vinner laga kraft 13 januari 2011.  

Dokument 

Planens innehåll och ringa allmänna intresse samt att den är förenlig med intentionerna i 

översiktsplanen innebär att dess genomförande inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Därför har en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats.  

Det har inte upprättats något gestaltningsprogram.  
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Planresultat 

Enligt planen får sex radhustomter skapas med byggnader i två plan med tillhörande carport/garage 

och förråd. En gemensamhetsanläggning ska inrättas för att säkra parkeringar, förråd, soprum, 

gångvägar, parkbelysningar, grönområden mm.  

Åtgärder inom fastigheten svarar fastighetsägaren för medan kommunen är huvudman för 

angränsande allmänna platser. För att uppnå kommunens parkeringsnorm anläggs 10 stycken 

parkeringsplatser inom fastigheten. Utfart för fastigheten anordnas mot Östra Tingsvägen och 

utfartsförbud gäller mot Sockenvägen. Bebyggelsen ska anslutas till allmänt vatten- och avloppsnät 

och till Umeå Energi ABs elnät.  

Detaljplanen har en genomförandetid på fem år.  

Tidsdiagram 

2010 2011

Aktivitet Sep Okt Nov Dec Jan

Projektstart

Plansamråd

Antagande

Laga kraft  

 

Planprocessen för Tomtebo i Umeå Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för uppförande av småindustri, hantverk, kontor, 

småskalig handel, restauranger eller liknande som inte får vara störande för omgivningen. Bostäder 

får uppföras om de är varaktigt knutna till verksamheten, de ska då placeras i lägen som är 

godtagbara ur trafikbullersynpunkt.  

Området som är ca 2 ha ägs av Umeå kommun och är beläget ca 6 km sydost om Umeå centrum. För 

området gäller kommunens översiktsplan, ÖPL 98.  

Projektstart 

En ansökan om att påbörja planarbetet lämnas av Stadsledningskontoret in till kommunen 18 

februari 2010. 

Program 

Något program har inte tagits fram. 
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Samråd/Utställning 

Planen var ute på samråd 25 maj till 18 juni 2010 och en samrådsredogörelse upprättades 11 juni 

2010.  

Utställningen av detaljplanen kungjordes 4 oktober och genomfördes 4 oktober till 1 november 2010. 

Utlåtandet är daterat 19 oktober 2010.  

Antagande 

Byggnadsnämnden antog detaljplanen 24 november 2010. 

Överklagande 

Detaljplanen överklagades ej. 

Laga kraft 

Detaljplanen vann laga kraft 23 december 2010. 

Dokument 

Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 

har därför inte upprättats.  

Det har inte upprättats något gestaltningsprogram.  

Planresultat 

Målet är att hela Tomtebo området ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stadsdel. För att uppnå det 

krävs förutom bostäder även en väl utbyggd kommersiell service samt arbetsplatser. Så genom 

detaljplanen skapas förutsättningar för att bland annat uppföra småindustrier, kontor och småskalig 

handel.  

Alla åtgärder inom kvartersmark ansvarar fastighetsägarna för medan kommunen är huvudman för 

allmän plats. Alla planläggnings- och exploateringskostnader svarar kommunen för. 

Gator och friytor på kvartersmark bör inrättas som gemensamhetsanläggning och underjordiska 

ledningar ska säkerställas genom upplåtelse av ledningsrätt. Parkering ska anordnas inom kvarteren i 

den omfattning som respektive verksamhet kräver.  

Detaljplanens genomförandetid är fem år.  
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Tidsdiagram 

2010

Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Initiering/ansökan

Projektstart

Plansamråd

Utställning

Antagande

Laga kraft  

 

Planprocessen för Nya Paviljongen i Falu Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra inrättandet av bostäder i en del av gamla sanatoriet på Högbo. 

Området är ca 0,4 ha och beläget ca 3 km nordost om Falu centrum i nära anslutning till Lugnet. 

Marken inom planområdet som är en del av fastigheten Högbo 1:22 ägs av Dagon Högboberget AB.  

För området gäller Falu kommuns översiktsplan från 1994, i den anges områdets användning som 

institutionsändamål men redovisar i övrigt inga riktlinjer eller restriktioner. Planområdet ligger 

utanför detaljplanelagt område men är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. 

Riksintresseområdet omfattar dels själva övningsområdet dels riskområdet i samband med 

skjutningar, samt bullerstört område.  

Området ligger nära Lugnets naturreservat som är inrättat främst med hänsyn till friluftslivet, 

detaljplanen varken berör eller påverkar naturreservatets värden eller geografiska område.  

Projektstart 

Dagon Falun AB ansöker i mitten av oktober 2009 om att få starta detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade 17 november 2009 att planarbetet får påbörjas.  

Program 

Ett särskilt program för Nya paviljongen har inte tagits fram. Däremot finns det ett program för hela 

Högboområdet, där den aktuella fastigheten ligger, som togs fram nästan nio år innan ansökan om 

detaljplaneläggningen lämnades in till kommunen.   

I programmet som var ute på samråd 5 november till 15 december 2000 och godkändes 16 januari 

2001 redovisas användningssätt, byggrätter, byggnadsutformning samt trafiklösningar.  

Samråd/Utställning 

I början av mars 2010 godkänner byggnadsnämnden detaljplaneförslaget för samråd. En kungörelse 

för samrådet fanns i lokaltidning 17 april och samrådet hölls 9 april till 24 maj 2010. I samband med 
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samrådet genomfördes 28 april även en samrådspromenad i området för att ytterligare informera 

om projektet. En samrådsredogörelse upprättades 11 juni 2010. 

Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget för utställning 23 juni 2010 och utställningen 

kungörs i lokaltidning 29 juni. Utställningen genomförs 29 juni till 16 augusti 2010 och en vecka efter 

att utställningen är avslutad upprättas utlåtandet, 2010-08-23.  

Antagande 

Stadsbyggnadskontoret lämnar 25 augusti 2010 en skrivelse till Byggnadsnämnden med förslag till att 

detaljplanen godkänns för antagande. De beslutar 1 september att godkänna detaljplanen för 

antagande. Stadsbyggnadskontoret föreslår i en tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 1 oktober att 

de ska anta detaljplanen, vilket de gör 26 oktober 2010.  

Överklagande 

Detaljplanen överklagades ej.  

Laga kraft 

Detaljplanen vinner laga kraft 24 november 2010. 

Dokument 

Då detaljplanen huvudsakligen innebär ett komplement till befintliga förhållanden och planens 

påverkan på omgivningen är liten har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.  

Något gestaltningsprogram har inte upprättats. 

Planresultat 

I den befintliga sanatoriebyggnaden får 15 lägenheter uppföras. Lägenheterna ska inrymmas i den 

befintliga byggnaden och planen medger därför bebyggelse i tre våningar inom den yta som 

motsvarar befintlig byggnad. Norr om byggnaden får parkering anläggas med möjlighet att bygga 

carport om utseendet anpassas till sanatorieområdets karaktär. Parkeringen ska ordnas så att det 

finns en plats per lägenhet samt några platser för besökande. Området ligger inom område med 

kommunalt vatten och avlopp, då sanatoriet har en egen vattentäkt med två brunnar kan bostäderna 

anslutas till denna.  

Exploatören bekostar framtagandet av detaljplanen och ansvarar för planens genomförande. Då de 

bekostar framtagandet tar kommunen inte ut någon planavgift vid ansökan om 

bygglov/bygganmälan.  

I planen finns inga allmänna platser varför några gatukostnader inte tas ut.  

Planen har en genomförandetid på fem år från att den vunnit laga kraft.  
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Tidsdiagram 

2000 2001 2009 2010

Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Programstart

Programsamråd

Godkännande av program

Initiering/ansökan

Projektstart

Plansamråd

Utställning

Antagande

Laga kraft  

 

Planprocessen för Slättaskogen i Falu Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder, i första hand friliggande enbostadshus. 

Detaljplanen är ett led i kommunens målsättningar att kunna erbjuda villatomter i anslutning till Falu 

tätort. 

Området som är ca 30 ha är beläget väster om den befintliga bebyggelsen i det angränsande området 

Slätta, ca 3 km nordväst om Falu centrum. Marken är obebyggd och ägs av Falu kommun.  

Projektstart 

I mitten av februari 2006 fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag över 

området.  

Program 

Det har inte upprättats något planprogram för området. Detta då området ingår i den fördjupade 

översiktsplanen för Falu tätort som togs fram 1994 och det ansågs som tillräckligt underlag för det 

fortsatta detaljplanearbetet.  

Samråd/Utställning 

I slutet av september 2006 beslutar byggnadsnämnden att samråd ska hållas, det genomförs 10 

oktober till 24 november 2006. Ett samrådsmöte genomförs 25 oktober för att ytterligare informera 

om projektet. Det fortsatta arbetet med detaljplanen får efter samrådet vänta då en förprojektering 

av gata och va ska genomföras. Kommunstyrelsen avvaktar med sitt samrådsyttrande till 

förprojekteringen är klar. Detta leder till att samrådsredogörelsen upprättas först 17 månader efter 

att samrådet är avslutat, 16 april 2008.  

I slutet av april 2008 godkänner byggnadsnämnden detaljplaneförslaget för utställning. Utställningen 

kungörs i lokaltidning 7 maj och utställningen genomförs 7 maj till 4 juni 2008. Ett utställningsmöte 

hålls i samband med utställningen för att ytterligare informera om projektet. Ungefär en vecka efter 

att utställningen är avslutad upprättas ett utlåtande, 12 juni 2008. 
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En begäran om att upphäva strandskyddet för vattendrag belägna inom 100 meter från planområdet 

lämnas in till Länsstyrelsen 20 maj 2008. Beslut om att strandskyddet upphävs lämnas av 

Länsstyrelsen 2 juni 2008.  

Antagande 

Stadsbyggnadskontoret lämnar 12 juni 2008 ett beslutsunderlag till Byggnadsnämnden med ett 

förslag om att de godkänner detaljplanen för antagande. De godkänner detaljplanen för antagande 

19 juni och 11 september 2008 antar Kommunfullmäktige planen.  

Överklagande 

Antagandet av detaljplanen överklagades 10 oktober 2008. Länsstyrelsen beslutade 7 april 2009 att 

avslå överklagan.  

Länsstyrelsens beslut överklagades till Regeringen 26 april 2009. Den som överklagat skickade en 

skrivelse skickades till Miljödepartementet 23 augusti 2009 med önskemål om att de borde 

genomföra ett studiebesök på platsen.  

I mitten av oktober 2009 lämnar Falu kommun in ett yttrande till Regeringen med ett yrkande om att 

överklagan ska avslås och att Regeringen ska fastställa detaljplanen.  

Regeringen beslutar 3 december 2009 att avslå överklagan. 

Laga kraft 

Detaljplanen vann laga kraft 3 december 2009. 

Dokument 

Planens genomförande innebär inte en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan och 

hushållningen med naturresurser att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  

Det har inte upprättats något gestaltningsprogram.  

Planresultat 

Planen tillåter ca 55 tomter (1200-1500 kvm) placerade längs områdets två gator. Det måste inte 

vara friliggande villabebyggelse som uppförs utan radhus, parhus och/eller grupphusbebyggelse kan 

också tillåtas. Om all kvartersmark skulle bebyggas med radhus kan betydligt fler än 55 bostäder 

tillskapas. Området ska byggas ut i två etapper, 20+30 och tomterna säljs genom kommunens 

bostadskö. 

För att bevara de höga naturvärden som finns i området sparas naturmark runt området. Detta 

skapar även en buffertzon mellan detaljplaneområdet, de omkringliggande vägarna och den 

befintliga bebyggelsen. För att bevara de passager som idag finns genom området delas 

planområdets kvartersmark upp av zoner med naturmark. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och sköter utbyggnad, underhåll mm av gator och vägar 

inom området. Gatorna kommer byggas ut efterhand som området färdigställs.  
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Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till det allmänna Va-nätet. Området 

ska även anslutas till fjärrvärmenätet när Falu Energi & vatten AB har byggt ut detta.   

Upprättandet av detaljplanen bekostas av Falu kommun och ligger sedan till grund för uttag av 

planavgift vid bygglov/bygganmälan.  

Planens genomförandetid är femton år från den dag planen vann laga kraft.  

Tidsdiagram 

Aktivitet 2006 2007 2008 2009

Projektstart

Plansamråd

Utställning 

Antagande

Överklagande till Länsstyrelsen

Överklagande till Regeringen

Laga kraft  

 

Planprocessen för Skeda Udde i Linköpings Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde som i sin struktur och 

utformning är anpassat till omgivningen vilken präglas av övergången mellan tätort och landsbygd. 

Området omfattar ca 6,1 ha och ligger ca 16 km söder om Linköpings stadskärna i södra delen av 

Skeda Udde. Området ligger inom ett i översiktsplanen utpekat utbyggnadsområde. Marken inom 

planområdet är privatägd och utgörs till nästan uteslutande del av åkermark. Området är inte 

detaljplanelagt sedan tidigare.  

Projektstart 

Tekniska nämnden beslutade 22 augusti 2001 att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas. Det 

dröjde dock fram till våren 2004 innan arbetet kom igång.  

Program 

I augusti 2004 upprättades ett planprogram där ett utbyggnadsområde för bostäder föreslogs samt 

att en tomt skulle finnas för förskoleverksamhet. I programmet föreslogs området bli större än det 

område som detaljplanen nu omfattar. I augusti 2004 godkändes detaljplaneprogrammet för 

programsamråd, vilket ägde rum 26 augusti till 7 oktober 2004. Ett samrådsmöte hölls den 1 

september för att ytterligare informera om projektet. Ungefär en månad efter att samrådet avslutats 

upprättades samrådsredogörelsen, november 2004.  
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Samråd/Utställning 

I april 2006 godkänns detaljplanen för samråd, vilket hålls 24 april till 22 juni 2006. 26 april hölls ett 

samrådsmöte för att ytterligare informera om projektet. Ca fyra månader efter att samrådet 

avslutats upprättas samrådsredogörelsen, 26 oktober 2006.  

I november 2006 tas beslut om att ställa ut detaljplanen, utställningen äger rum 20 november till 18 

december 2006. Tre veckor efter att detaljplanen ställts ut upprättas ett utlåtande, 8 januari 2007.  

Antagande 

Byggnämndkontoret lämnar 9 januari 2007 ett förlag till Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden om 

att de ska anta detaljplanen. Vilket de gör den 28 februari 2007.  

Överklagan 

Detaljplanen överklagades ej. 

Lagakraft 

Detaljplanen vann laga kraft 1 maj 2007 

Dokument 

Planen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållningen med 

mark, vatten eller andra resurser. Med då tidigare brukad jordbruksmark tas i anspråk i och med 

planläggningen har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.  

Något gestaltningsprogram har inte upprättats då en god gestaltningsmässig helhet säkerställs 

genom planbestämmelserna.  

Planresultat 

Bebyggelsen i område ska utformas som en blandning av friliggande villor och eventuellt grupphus i 

en mindre del av området. Tomterna blir ca 900-2400 m2 vilket stämmer bra överens med de 

intilliggande tomterna.  

En gång- och cykelväg anläggs mellan den östra och västra delen för att binda samman området. 

Parkering ska anordnas inom varje fastighet samt att en parkering anordnas inom 

förskolefastigheten.  

Kommunen är huvudman för de allmänna platserna i planen samt är ansvarig för genomförandet 

inom förskolefastigheten. Tekniska Verken är ansvarig för genomförandet av den tekniska 

anläggningen samt är huvudman för allmän vatten- och avloppsanläggning.  

På trafikverkets länsväg 610.01 ska exploatören bekosta utbyggnaden av hastighetsdämpade 

åtgärder, kommunen utför ombyggnaden och kostnaderna ska tas ut som ett exploateringsbidrag i 

exploateringsavtalet.  

Detaljplanens genomförandetid är fem år från att den vunnit laga kraft. 
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Tidsdiagram 

Aktivitet 2001 2004 2005 2006 2007

Initiering/ansökan

Projektstart

Programstart

Programsamråd

Godkännande av program

Plansamråd

Utställning 

Antagande

Laga kraft  

 

Planprocessen för Slaka i Linköpings Kommun 
 

Syfte med planen samt planeringsförutsättningar  

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde som i sin struktur och 

utformning är anpassat till omgivningen vilken präglas av övergången mellan tätort och landsbygd. 

Området utgörs av ca 4 ha och består av åkermark, det ligger mellan Gamla Kalmarvägen och Lilla 

Aska kyrkogård i Slaka utanför Linköping. Den största delen av marken ägs av Myrensjö Mark AB.  

Projektstart 

Ingen information om varför planarbetet påbörjades har påträffats, men då Myrensjö Mark AB äger 

större delen av marken som planlagt finns det orsak att tro att de lämnat in en ansökan till 

kommunen med en förfrågan om planläggning.  

Program 

Ett planprogram upprättas för området och i september 2001 godkänns det av Tekniska nämnden för 

samråd. Samråd hålls 2 oktober till 23 november 2001. I januari 2002 godkänner Tekniska nämnden 

detaljplaneprogrammet vilket har en inriktning mot bostadsbebyggelse. Programmet ligger sedan till 

grund för den fortsatta detaljplaneläggningen.  

Samråd/Utställning 

I februari 2003 godkänns detaljplanen för samråd vilket hölls 5 mars till 22 april, och för att 

ytterligare informera om projektet hölls 8 april ett samrådsmöte. I samband med samrådet lämnas 

en ansöka till Länsstyrelsen om tillstånd enligt kulturminneslagen för anläggande av gång- och 

cykelväg inom området.  

I januari 2004 beslutar byggnadsnämnden att ställa ut detaljplanen, utställningen pågår 23 januari till 

1 mars. Nio dagar efter att utställningen avslutats upprättas ett utlåtande, 10 mars 2004. 

Antagande 

Samma dag som utlåtandet är upprättat lämnar Byggnämndskontoret ett yttrande till Byggnämnden 

där de föreslås anta detaljplanen. Byggnämnden antar detaljplanen den 18 mars 2004. 
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Överklagan 

Detaljplanen överklagades ej. 

Laga kraft 

Detaljplanen vann laga kraft 3 maj 2004 

Dokument 

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats 

Något gestaltningsprogram har inte upprättats. 

Planresultat 

Avståndet till närmast hästhållning är i de sydligaste delarna ca 100 meter, det avståndet ska utökas 

till ca 200 meter mellan bostäder och stall. Avståndet kommer att utgöras av en skogsridå 

Fastigheterna inom detaljplaneområdet ska anslutas till kommunalt VA. 

Linköpings kommun är inte huvudman för allmänna platser i planen, exploatören ansvarar för att 

anlägga gator och natur/parkmark inom området medan de framtida fastighetsägarna ansvarar för 

drift och underhåll. Exploatören ska ansvara för anläggandet av områden som är markerade med ”g” 

i detaljplanen. De framtida fastighetsägarna inom området med grupphusbebyggelse ska gemensamt 

ansvara för driften av dessa områden. Exploatören ansvarar för ansökan och förrättning enligt 

Anläggningslagen för gemensamhetsanläggningarna.  

Planens genomförandetid är fem år från att den vunnit laga kraft 

Tidsdiagram 

Aktivitet 2001 2002 2003 2004

Initiering/ansökan

Projektstart

Programstart

Programsamråd

Godkännande av program

Plansamråd

Utställning

Antagande

Laga kraft  
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4. Resultat 
Denna resultatdel syftar till att ge en överblick av utfallet samt att även visa på faktorer som kan 

påverka tidsåtgången. Först ges en bild av den totala tidsåtgången och sedan de olika skedena i 

processen.  

 

Tidsåtgången varierar väldigt mycket mellan projekten, från några månader till flera år. Det är, som 

visats tidigare, flera aspekter som spelar in på tidsåtgången, bland annat om program upprättas eller 

ej eller eventuella överklaganden.   

 

I det här diagrammet är ”annat arbete” inlagt som en post överst i stapeln men i de flesta fallen är 

denna tidsåtgång utspridd under processen. 

Något som har betydelse för tidsåtgången är omfattningen på detaljplaneområdet. De tre 

detaljplanerna som tagit kortast tid har även varit de som omfattar minst områden. Detaljplanen för 

Kyrktorpet kunde även upprättas med enkelt planförfarande vilket förkortade processen. För 

Kyrktorpet och Högbo har detaljplanearbetet startat efter att en ansökan om planläggning lämnats in 

av en byggherre. Det var klart redan när detaljplaneläggningen startade vad som ville göras inom 

fastigheten vilket bidragit till att processerna gått fort. Gemensamt för dessa är att det är specifika 

områden med en klar bild av vad som vill uppnås.  
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De tre planerna som tagit längst tid ligger alla centralt med annan bebyggelse tätt inpå. Det har varit 

flera faktorer som påverkat tidsåtgången exempelvis motstridiga intressen, lågkonjunktur och 

formella fel. Även om områdena ligger i utsatta lägen där riskerna för problem ökar så är det 

egentligen tillfälligheter som har fördröjt processerna.  

Skeda Udde och Slättaskogen liknar varandra på så sätt att de är nyexploateringar med initiativ från 

kommunen. Det har tagit 38 respektive 45 månader för dessa planer från projektstart till laga kraft. 

Att tidsåtgången blev 45 månader för Slättaskogen beror på att en enskild person överklagade 

planen till regeringen, vilket försenade processen lite över ett år. För Skeda Udde har ungefär ett år 

gått åt till programmet och sen ungefär lika mycket tid hamnar under posten ”annat arbete”.  

Projektstart 
Initieringsfasen är lätt identifiera när det är en ansökan om planläggning som lämnas in men svårare 

när det är kommunen som startar planprocessen. Det går då inte att veta om diskussioner har först 

under en längre tid eller om det är först vid beslutsdatumet som beslutet att planlägga ett område 

har tagits. I vissa fall har jag inte hittat något som visar när planprocessen börjar utan enbart hittat 

dokument som visar på att samråd om detaljplanen får hållas. För att få en mer detaljerad bild av 

initieringsskedet och hur arbetet ser ut vid projektstart skulle intervjuer kunna genomföras, men det 

har inte varit aktuellt för denna uppsats.  

Program 
I sex av de tio fallen jag studerat finns program. Två av dessa (Nya paviljongen och Lustgården) har 

tagits fram för större områden medan de andra har varit specifika för just den aktuella detaljplanen. 

Tidsåtgången för programmen varierar mellan elva och 25 månader.  

 

Om programmen har gjort detaljplaneprocessen effektivare är svårt att veta då jag inte vet hur 

tidsåtgången skulle sett ut om ett program inte gjorts, men det är trots upprättade program väldigt 

mycket tid som går åt till att få fram en färdig detaljplan. I ett tidigare examensarbete har 

programmen studerats, så för en mer utförlig studie hänvisar jag till det41.  

                                                
41 J. Honkala, A-M. Stenlund, Detaljplan – med eller utan planprogram? 
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MKB/Gestaltningsprogram 
För fyra av planerna har en MKB tagits fram och för fem av de sex andra planerna finns motiveringar 

till varför en MKB inte upprättats.  

I de två fall ett gestaltningsprogram upprättats finns motiveringar till varför dokumentet tagits fram. 

För detaljplanen Skeda Udde finns en motivering till varför ett gestaltningsprogram inte upprättats, 

det är för att en god gestaltningsmässig helhet säkerställs genom planbestämmelserna.  

Samråd 
Tidsåtgången för samrådet varierar mellan två och tjugosju månader. I de flesta fall finns en 

förklaring till att samrådet dragit ut på tiden. För Lustgården gjorde konjunkturläget att detaljplanen 

omarbetades och därför ställdes ut igen, för Slättaskogen behövde kommunen invänta en 

förprojektering innan alla yttrandena kunde lämnas in och samrådsredogörelsen sammanställas och 

för Tegelbruket fick ett extra samråd genomföras då fastighetsförteckningen kompletterats med nya 

fastigheter efter första samrådet. Att det tog ungefär ett år att få klart samrådet för Plomben har jag 

inte hittat någon förklaring till, men för flera av planerna skulle tid kunna sparas om 

samrådsredogörelsen upprättades tätare inpå att samrådet avslutats. Att så inte skett i flera av fallen 

kan exempelvis bero på otillräckliga handläggarresurser på kommunerna.  

 

Utställning 
I alla fall utom ett har utställningsskedet gått väldigt smidigt och genomförts på mellan två och fyra 

månader. Undantaget är Tallhöjden där utställningen tog nitton månader. Orsaken till detta är att 

detaljplanen fick ställas ut tre gånger innan utställningen uppfyllde PBL:s krav.  
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Då Kyrktorpet upprättats med enkelt planförfarande har den planen inte ställts ut.  

Antagande 
Tidsåtgången för antagandet varierar mellan några dagar och nio månader. I sju av fallen rör det sig 

om mellan en och fyra månader från att förslag till antagande presenteras till att planen antas. Vad 

som hänt mellan att planen varit klar för antagande och att den antagits lämnar jag åt någon annan 

att undersöka.  

 

Varför Kyrktorpet inte har en stapel beror på att antagandeskedet endast är några dagar och därför 

inte syns i diagrammet.  

Överklagande 
Av de tio planerna överklagades fyra. Tidsåtgången varierar mellan två och sjutton månader. 

Överklagandet av Tegelbruket togs tillbaka varför Länsstyrelsen kunde avskriva ärendet efter endast 

två månader. De andra tre har alla överklagats av privatpersoner som drivit ärendet till Regeringen.  

 
 

Iakttagelser 

Vad som konkret skulle kunna göras för att effektivisera planprocessen lämnar jag åt andra att 

avgöra då det är svårt att bedöma utifrån analys av endast tio processer. 

Men i de här fallen skulle mycket tid ha sparats om program inte hade behövt upprättats, om 

samrådsskedet kunde avslutas snabbare, om planerna inte överklagades samt om det fanns mer 
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resurser på kommunerna så att handläggningen kunde effektiviseras och posten ”annat arbete” 

krympas.  

Sen är det ett par av dessa processer som bidrar lite extra mycket till den sammanlagda tidsåtgången 

för de olika skedena. En plan ska exempelvis inte behöva ställs ut tre gånger innan det görs på rätt 

sätt. Men vad som händer i samhället i stort är svårt att påverka, så när konjunkturen svänger och 

projekt får skjutas på framtiden för att senare omarbetas är det knappast något som går att göra 

något åt.   

 

Att det blir en stor spridning på tidsåtgången mellan planerna beror troligtvis på att de fysiska 

förutsättningarna varierar mellan planerna men även att arbetet med planerna påbörjas i olika 

skeden av exploateringsprocessen. I ett fall finns ett program redan framtaget och i två fall berör 

programmet ett betydligt större område än bara det aktuella detaljplaneområdet. Områdenas 

storlek och var de är belägna varierar, att det går relativt snabbt att ta fram en plan för ett område 

där alla är överens eller inte har så stort intresse i saken och där sakägarkretsen är liten är inte 

konstigt. Att det tar längre tid i Stockholms innerstad där allt som ändras är kontroversiellt och 

många har åsikter är inte heller konstigt. Och kanske inte något som vi kan göra något åt, om vi ska 

ha medborgarinflytande i planprocessen måste allmänheten få komma till tals och det medför ofta 

konflikter när motstående intressen ska enas i ett projekt. 

Programmet var till för att effektivisera processen för detaljplanen när arbetet med denna 

påbörjades samt att möjligheterna till insyn och påverkan tidigt i processen skulle öka. Nästa diagram 

visar hela tidsåtgången, med tiden för programmet och överklagandetiden inlagt för att visa på att 

det i några fall finns ett samband mellan att upprätta program och då möjliggöra tidigt 

medborgarinflytande och planer som senare inte blir överklagade. För att få ett mer rättvist resultat 

bör en större undersökning göras men för de planerna jag studerat kan utläsas att två av fyra av de 

planerna där program inte gjordes överklagades och två av sex av planerna där program gjordes 

överklagades.  
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Om det är bra att gestaltningen regleras i planbestämmelserna eller om fördelar vinns med ett 

separat gestaltningsprogram har jag inte studerat. Men då det finns bestämmelser om att en 

detaljplan inte ska vara mer detaljerad än vad som är nödvändigt kanske det är bra att upprätta 

separata gestaltningsprogram för att inte låsa de kommande lovgivningarna för mycket. Men för att 

det ska fungera bör gestaltningsprogrammet inte bli en del av de dokument som hör till planen utan 

endast vara vägledande. Även om detaljplanen görs ”lagom” detaljerad, men ett 

gestaltningsprogram sedan antas som är betydligt mer detaljerat än nödvändigt och det tas med som 

ett dokument som hör till detaljplanen så har syftet med bestämmelsen frångåtts. Då blir ändå de 

som ska bygga inom området låsta av de detaljerade bestämmelserna som skulle undvikas.  
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