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  Abstract 
The planning process in Sweden has been the topic of a number of recent studies and reports. 

The lack of housing in cities, for example in Stockholm, is affected by long detail planning 

processes which can span up to five years or more. This also affects the competition between 

small and large housing developers, since only larger companies have the resources to endure 

the long processes. Some changes that are meant to improve the efficiency of the process have 

been made to the new Planning and Building act which was introduced on the 2
nd

 of May 

2011, but there are also other factors that affect the length and flexibility of the process.  

Seven detailed development plans from different municipalities in Stockholm County have 

been studied, and interviews have been held with both the developer and the planning official 

at the municipality for each plan. The main purpose of this thesis is to examine the planning 

officials’ and the developers’ views on different aspects of the planning process. The 

examined aspects are time, legislation, cooperation and communication. Another purpose is to 

study the time taken for the planning process from initiation to adoption of the chosen plans.  

The result from the study shows that the time for the chosen plans varies greatly. The time 

varied between 29 and 84 months, including the initiation time. The initiation time, which is 

often difficult to define, has major effects on the time taken. The mean value of the initiation 

time is 35% and 27% respectively of the total time taken, depending on if a planning program 

was used or not.  

The results from the interviews touch a number of aspects. The role of politics and the 

municipality’s organisation are factors that can affect the planning process in different ways, 

both in the time taken and in the control of the officials. The planning officials’ role also 

affects the planning process to a high extent. There are high demands on the officials to 

perform their work in a correct way and their personal abilities are important. The planning 

officials also have the role of project leader for the planning process, which puts further 

demands on them. The level of detail in the detailed development plans is an important 

question for both municipalities and developers. The level of detail is, to some extent, 

dependent on the level of trust and cooperation that exists between the developer and the 

municipality. Furthermore, the level of detail in the detailed development plans work as a 

guarantee for the municipalities that the developer will execute the project in the promised 

way. The County Administrative Board is the referral body that has most influence in the 

planning process and the results shows that they can prolong the process by months due to 

long processing times. This is something that creates frustration among both developers and 

planning officials. 
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  Sammanfattning 

Planprocessen har den senaste tiden legat i fokus för ett antal utredningar och rapporter. Den 

bostadsbrist som råder i bl.a. Stockholm påverkas av långa planprocesser som kan sträcka sig 

upp till fem år eller mer. Även konkurrensen mellan små och stora byggherrar påverkas då 

endast de större byggherrarna har resurser att ta sig igenom de långa planprocesserna. Vissa 

förändringar som ska effektivisera processen har gjorts i den nya PBL som infördes den 2 maj 

2011, men det finns även andra faktorer som påverkar längden och smidigheten hos 

processen. 

I detta examensarbete har sju detaljplaner från olika kommuner i Stockholms län valts ut och 

studerats. De personer som varit handläggare på kommunen respektive projektledare hos 

exploatören har intervjuats kring olika aspekter av planprocessen, och huvudsyftet med 

examensarbetet är att undersöka åsikterna kring dessa aspekter. De intervjuade har fått svara 

på frågor kring tidsåtgång, lagstiftning, samarbete och kommunikation.  Ett delsyfte har även 

varit att studera tidsåtgången från initiering till antagande för de utvalda detaljplanerna. 

Resultatet av studien visar att tidsåtgången för de utvalda planprocesserna varierar mycket. 

Med initieringstiden inräknad varierade tidsåtgången mellan 29 och 84 månader fram till 

antagandet. Initieringstiden, som är svårdefinierad, spelar en stor roll för tidsåtgången och 

medelvärdet av initieringstiden utgör 35% resp. 27% av den totala tidsåtgången, beroende på 

om det är med eller utan planprogram.  

Resultatet från intervjuerna berör en rad aspekter. Politikens roll och kommunens organisation 

är faktorer som kan påverka planprocessen på olika sätt, både gällande tidsåtgången men även 

styrningen av tjänstemännen. De enskilda handläggarnas roll påverkar också planprocessen i 

hög grad. Det ställs höga krav på handläggarna att de genomför processen på ett korrekt sätt 

och personliga egenskaper är viktiga. Handläggarna får även en roll som projektledare i 

planprocessen och det ställer ytterligare krav på dem. Detaljstyrningen i detaljplanerna är en 

viktig fråga för både kommuner och exploatörer och verkar till en viss grad styras av den tillit 

och samarbete som finns mellan kommunen och exploatören, och utgör en garanti för 

kommunen att exploatören utför det han utlovat. Länsstyrelsen är den remissinstans som har 

mest att säga till om i planprocessen och har en tendens att fördröja den med månader p.g.a. 

långa handläggningstider, och detta skapar frustration hos både exploatörer och handläggare.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bostadsbyggandet i Sverige och regelverket omkring detta har varit föremål för 

diskussioner under en längre tid. Från regeringens håll har ett flertal utredningar 

tillsatts under hösten 2011 i syfte att utreda olika frågor kring bostadsbyggandet 

och planprocessen. Bakgrunden till dessa utredningar är att regeringen har 

identifierat ett flertal områden inom vilka brister finns och/eller närmare 

genomgångar måste göras. Utredningarna ska bl.a. redovisa kartläggningar och 

analyser av kommunernas planberedskap, planförenklande åtgärder, en översyn 

av bestämmelserna om genomförande av detaljplan, en beskrivning och 

utvärdering av den kommunala markanvisningsprocessen, m.m. Gemensamt för 

dessa utredningar är att de alla har kopplingar till kommuners planläggning av 

mark.   

Enligt Boverkets rapport ”Bostadsmarknaden 2011-2012” anger 126 kommuner 

i Sverige att den lokala bostadsmarknaden har en brist på bostäder i förhållande 

till den efterfrågan som finns. Denna bostadsbrist är tydlig främst i 

storstadsregionerna och i flertalet högskoleorter.
1
 Några av effekterna av detta i 

Stockholm är bl.a. höga priser på bostäder, en utbredd svartmarknad
2
 och stora 

svårigheter att hitta bostad.  

Planläggningen av mark i kommunerna pekas ut som ett av det största hindret 

för bostadsbyggandet.
3
 Långa och ibland invecklade planprocesser är en faktor 

som medför att bostadsbyggandet tar tid. Som en konsekvens av detta minskar 

även konkurrensen mellan byggherrarna, då endast större byggherrar har 

resurser nog att gå igenom de längre processerna
4
.   

Vid planläggning av mark utgör lagstiftningen en stor del av processen då den 

sätter ramarna för hur den ska genomföras. Det är dock många parter inblandade 

i en planprocess och resultatet är beroende av hur förståelse, interaktion och 

samarbetet fungerat under tiden. Lagstiftningen fungerar som ett ramverk för 

processen som drivs framåt av parter som ska samarbeta och kommunicera. 

Med bakgrund av de ovan nämnda utredningarna och den inverkan 

planprocessen har på bl.a. bostadsbyggande och konkurrens mellan byggherrar 

så är det ett aktuellt och intressant ämne att studera. Detta examensarbete tar 

sikte på att åskådliggöra vad två av de inblandade parterna, kommuner och 

                                                
1 Regeringsbeslut. 2011-11-24. Uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala 

markanvisningsprocessen. 
2 Svedberg, W. 2011-04-12. ”Bostadsbrist leder till svarta kontrakt” Nyheter P4 Radio 

Stockholm 
3 Regeringsbeslut. 2011-11-24. Uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas 

planberedskap. 
4 Regeringsbeslut. 2011-11-24. Uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala 

markanvisningsprocessen. 
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exploatörer, tycker om detaljplaneprocessen och föra fram vad de som praktiskt 

arbetar med den har för åsikter.   

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad handläggare och 

exploatörer i Stockholms län anser om detaljplaneprocessen ur olika aspekter. 

Aspekterna som studeras är tidsåtgång, lagstiftning, samarbete och 

kommunikation. Utifrån dessa åsikter är förhoppningen att fungerande och 

mindre väl fungerande delar av detaljplaneprocessen åskådliggörs och kan 

diskuteras därefter. Förhoppningen är även att kunna peka ut områden inom 

vilka förbättringar och effektiviseringar kan göras.  

Utöver detta huvudsyfte har även ett delsyfte varit att studera tidsåtgången i ett 

antal detaljplaner med olika förutsättningar och redogöra för hur lång tid de 

olika skedena tar.  

1.3 Metod 

För att genomföra examensarbetet har sju detaljplaner valts ut och studerats. 

Intervjuer har sedan genomförts med både den person som varit handläggare på 

kommunen och den person som varit projektledare hos exploatören. I 

examensarbetet benämns dessa personer som ”kommun” och ”exploatör” för att 

visa vem som åsyftas. Tidsaspekten för de utvalda detaljplanerna har också 

studerats genom att gå igenom de handlingar som funnits tillgängliga för 

respektive detaljplan. Om oklarheter kring tidsåtgången funnits har 

kompletterande frågor ställts till de intervjuade om detta. För att kunna välja ut 

lämpliga detaljplaner att studera fanns ett antal urvalskriterier. Vissa var 

gemensamma för alla planer medan andra användes för att få en spridning bland 

urvalet. Kriterierna var följande: 

1. Detaljplanen måste vara antagen mellan år 2008 -2012. Detta för att de 

som var involverade skulle komma ihåg något om processen. 

2. Detaljplanen ska omfatta främst nybyggnation av flerbostadshus och inte 

vara allt för liten i omfattningen, den måste vara mer än 30 lägenheter.  

3. Detaljplanen ska ha genomförts med ett normalt planförfarande. 

4. Detaljplanerna ska vara framtagna i fyra olika kommuner, både stora och 

små, i Stockholms län. 

5. Både stora och små exploatörer ska finnas representerade på 

exploatörssidan i detaljplanerna. 

6. Både planer där kommunen ägt marken från början och där exploatören 

ägt marken ska finnas representerade.  

I detta arbete studeras de skeden i detaljplaneprocessen som ligger mellan 

initiering och antagande, och därför har det räckt att detaljplaner endast var 

antagna för att vara del av urvalet. Anledningen till detta är att det faktiska 

arbetet med att ta fram en detaljplan slutar då den antas, sedan kommer 
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överklagandeskedet vilket varken handläggaren eller exploatören har någon 

aktiv del i.  

Ett första urval resulterade i drygt 10 detaljplaner som skulle vara intressanta att 

studera. Relativt omgående framkom det dock att flera av de handläggare som 

tagit fram detaljplanerna inte längre fanns kvar på den aktuella kommunen, 

vilket innebar att några detaljplaner fick plockas bort då det inte fanns någon att 

intervjua. Valet av detaljplaner var beroende av att både handläggare och 

exploatörer fortfarande var tillgängliga för intervjuer. Det slutliga urvalet 

hamnade på sju detaljplaner, vilket innebar att 14 intervjuer sedan genomfördes 

med handläggare resp. exploatörer. 

Examensarbetet utgörs till stor del av de intervjuer som genomförts, och de 

åsikter som framförs vid dessa. För att kunna få så sanningsenliga åsikter som 

möjligt och för att de intervjuade ska känna mindre press så har alla intervjuer 

varit konfidentiella. Detta har även inneburit att de valda detaljplanerna är 

konfidentiella, och endast benämns med ett nummer längre fram i arbetet. 

Innehållet i detaljplanerna beskrivs inte heller närmare för att undvika 

igenkänning. För detta arbete har dock inte själva innehållet i detaljplanerna 

varit det mest viktiga, vilket motiverar varför denna metod kunnat användas. De 

valda detaljplanerna beskrivs i korthet i kapitel tre, och intervjuerna i kapitel 

fyra. Anledningen till varför intervjuerna är separerade från sin respektive 

detaljplan i olika kapitel är för att ytterligare undvika att de som intervjuas kan 

kopplas ihop med detaljplanerna. 

De 14 intervjuerna som genomfördes med kommuner och exploatörer 

resulterade i mycket material till examensarbetet. Vid intervjuerna användes 

dels en intervjuguide som de intervjuade fått skickade till sig innan intervjun 

och dels en lista med exakta frågor. För att kunna sammanställa resultaten 

gjordes först en förenklad transkribering av alla intervjuer där allt som sades 

under intervjun skrevs ned, men inte alltid ord för ord. Sedan sammanfattades 

varje intervju i punktform där de viktigaste poängerna och/eller argumenten i 

varje fråga framkom. Efter denna sammanfattning sorterades kommunerna och 

exploatörernas åsikter var för sig och grupperades på det sätt som framgår under 

resultaten av intervjuerna i kapitel 4. Urvalet av vad som är relevanta åsikter 

bygger på sunt förnuft och det som framstod som relaterat till de studerade 

ämnena, men kan naturligtvis vara en begränsning i studien.  

1.3.1 Begränsningar    

Studien har ett antal begränsningar. Då resultaten från intervjuerna bygger på 

personliga åsikter från de intervjuade, så är de till största delen subjektiva 

snarare än objektiva. Dessa åsikter kan vara partiska eller färgade av olika 

anledningar och det går inte att med 100 % säkerhet fastställa att de intervjuade 

uttryckt sina verkliga åsikter. Sedan omfattar studien endast sju detaljplaner, 

vilket inte ger en heltäckande bild av hur verkligheten ser ut. Vid urvalet har 

dock försök gjorts för att få så bra spridning som möjligt. Alla åsikter som 

uttrycktes under intervjuerna är inte heller medtagna, då vissa saknade relevans 
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för arbetet. Urvalet av vilka åsikter som är relevanta är i sig också en 

begränsning. 

1.4 Disposition 

Examensarbetet är indelat i sex kapitel. Inledningsvis presenterar kapitel 1 

bakgrund, syfte, val av metod samt disposition.  

Kapitel 2 behandlar teori bakom examensarbetet och inleds av en översikt av 

detaljplaneprocessen enligt PBL som åtföljs av en redogörelse av tidigare 

angränsande studier och avslutas med projektkommunikation.  

I kapitel 3 och 4 presenteras de resultaten från de utvalda detaljplanerna och 

intervjuerna. Dessa åtföljs i kapitel 5 av en analys av resultaten samt en 

diskussion. I kapitel 6 presenteras slutsatserna. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Detaljplaneprocessen  

I denna del kommer detaljplaneprocessens olika skeden att beskrivas, och vilka 

lagar som ligger till grund för dessa. Detta ger en översiktlig beskrivning av vad 

som är reglerat enligt lag. Vissa delar av processen tillämpas dock inte i alla 

förekommande fall, då det t.ex. inte alltid är nödvändigt att upprätta 

planprogram. Vidare så finns i huvudsak två olika förfaranden, normalt 

planförfarande och enkelt planförfarande. Processerna skiljer sig åt och kommer 

kortfattat beskrivas var och en för sig.   

Inledningsvis börjar avsnittet med en kortare introduktion till detaljplaner och 

vad som får resp. inte får regleras i detaljplaner. Detta åtföljs av en kortare 

beskrivning av hur plan och tillståndssystemet i PBL ser ut, för att ge en generell 

bild av hur systemet fungerar. 

De detaljplaner som studerats i detta arbete påbörjades innan nya PBL:s 

ikraftträdande den 2 maj 2011 och är därför handlagda enligt gamla PBL 

(1987:10). I detta examensarbete kommer dock alla hänvisningar att ske till nya 

PBL om inte paragrafen tagits bort eller ändrats väsentligt. Nya PBL är i de 

delar som är relevanta för detta arbete i stort oförändrad. 

2.1.1 Detaljreglering av markens användning 

Kommuner har i Sverige ett s.k. planmonopol. Detta innebär att de är ensamma 

om rätten till att planlägga markens användning. De bestämmer om, hur och när 

mark ska planläggas. Genom detaljplaneprocessen som senare i avsnittet 

beskrivs ges dock allmänheten, fastighetsägare, m.fl. möjlighet till insyn och att 

påverka utformningen av en ny detaljplan.  

Det finns i huvudsak fyra motiv till varför mark överhuvudtaget ska 

detaljplaneras, och varför kommunen i sin roll som offentlig myndighet ska ha 

kontroll över denna reglering. Dessa motiv är: 

 Planeringen av marken är en metod för att utforma markanvändningen 

 Detaljplaneprocessen ska ge möjlighet till insyn och inflytande 

 Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter för kommun resp. 

fastighetsägare 

 En rationell och effektiv tillståndsgivning fås genom detaljplanen 

Utöver ovan nämnda motiv kan även detaljplanen ses som ett instrument för att 

reglera grannerättsliga förhållanden, då den ger en säkerhet för fastighetsägare 

om vad grannen kan tänkas få göra eller inte göra på sin fastighet.
5
 

 

                                                
5 Kalbro, T., Lindgren, E. 2010. Markexploatering. s. 28 
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2.1.2 Plansystemet enl. PBL 

I PBL regleras bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande, 

och det är kommunen som ansvarar för denna planläggning
6
. För att denna 

planläggning ska kunna genomföras finns ett antal verktyg som t.ex. regler om 

tillståndsplikt, straffsanktioner och förelägganden, anmälningsplikt för vissa 

åtgärder, m.m
7
. 

Det finns fyra olika typer av planer som styr markanvändningen i en kommun. 

Det är regionplanen, översiktsplanen samt detaljplaner eller 

områdesbestämmelser. Dock är kommunerna enligt PBL endast tvungna att ha 

en aktuell översiktsplan. De övriga planerna får användas i den mån kommunen 

anser att de behövs.  

Regionplanen används då flera kommuner behöver samordna sin planläggning
8
. 

Detta är oftast aktuellt i storstadsregioner där större vägar, infrastruktur, 

bebyggelse eller liknande berör flera kommuner. Regionplanen fungerar då som 

en gemensam plan för de berörda kommunerna. 

Översiktsplanen är den plan som är obligatorisk för alla kommuner. Den ska 

dessutom hållas aktuell och omfatta hela kommunen
9
. Översiktsplanen är en 

vägledande plan där grunddragen för användningen av mark- och vattenområden 

och bebyggelseutveckling beskrivs. Översiktsplanen är övergripande och utgör 

grunden för den fortsatta planeringen i kommunen, men är dock inte juridisk 

bindande. Vid fortsatt detaljplanering får alltså avsteg göras från 

översiktsplanen.  

I vissa fall kan även en s.k. fördjupad översiktsplan tas fram. Denna plan är mer 

detaljerad än översiktsplanen och omfattar endast ett mindre område i 

kommunen.  

Syftet med detaljplaner är att styra markens användning och bebyggelse. En 

detaljplan tas oftast fram vid nya bebyggelseprojekt eller då befintlig bebyggelse 

ska omvandlas i större omfattning. En detaljplan är juridiskt bindande och 

endast mindre avvikelser från detaljplanen får förekomma. Detaljplanen får 

endast omfatta mindre områden i kommunen.  

Där marken i en kommun inte är detaljplanelagd kan s.k. områdesbestämmelser 

användas. Dessa är dock inte relevanta i detta arbete och kommer därför inte 

beskrivas närmare.  

 Figur 1
10

 nedan sammanfattar plansystemet i Sverige: 

                                                
6 PBL 1:1-2 
7 Kalbro, T., Lindgren, E. 2010. Markexploatering. s. 26 
8 PBL 7:1 
9 PBL 3:1 
10 I figuren har områdesbestämmelserna exkluderats då de inte är relevanta i detta arbete. 
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2.1.3 Planprocessens olika skeden 

I PBL finns föreskrifter om hur förfarandet med att upprätta en detaljplan ska gå 

till. Dessa krav måste alla kommuner uppfylla för att detaljplaneprocessen ska 

ha genomförts enligt lagens krav. I PBL beskrivs vilka skeden som ska 

genomföras, men lagen anger inte exakt hur de ska genomföras. Detta resulterar 

i att olika kommuner har olika arbetssätt med att ta fram detaljplaner. Enligt 

PBL så ska följande skeden ingå i en detaljplaneprocess med normalt 

förfarande:  

- Planprogram 

- Samråd 

- Utställning/granskning 

- Antagande 

- Laga kraft 

Dessa skeden kan åskådliggöras genom figur 2 nedan. Enligt figuren är 

processen linjär med ett början och slut och med fasta punkter emellan. I 

realiteten så är planprocessen snarare mer iterativ och för att röra sig från ett 

skede till nästa så krävs ofta många omarbetningar innan man kommer vidare. 

Figur 1. Plansystemet i Sverige 
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Planprogrammet är inte tvingande utan behöver endast upprättas om 

”kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet”
11

. Om 

detaljplanen är av begränsad betydelse, saknar intresse för almänheten och är 

förenlig med översiktsplanen kan ett enkelt planförfarande användas. I detta 

förfarande ska de som berörs av planen samt länsstyrelsen beredas tillfälle till 

samråd och att ge skriftliga synpunkter. Ingen utställning/granskning behövs. 

I detta examensarbete studeras planprocessen fram till antagandeskedet då det är 

tiden fram till denna punkt som är mest relevant för detta arbete. Förutom de 

ovan nämnda lagstadgade skedena så har ett s.k. initieringsskede även 

inkluderats för denna studie. Initieringtiden är den tid som föregår beslutet att 

officiellt påbörja planarbetet. I detta skede sker de första kontakterna mellan 

exploatören och kommunen, och t.ex. Start-PM kan upprättas. Detta skede är 

inkluderat vid beräkningen av den totala tidsåtgången då det utgör en viktig del 

av tidsperspektivet. I detta examensarbete studeras alltså följande skeden i 

planprocessen, se även figur 3: 

- Initiering 

- Planprogram (då det förekommit ett sådant) 

- Samråd 

- Utställning/granskning 

- Antagande 

 

 

 

 

 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av vart och ett av de olika skedena. 

                                                
11 PBL 5:10 

Planprogram 

Samråd 

Utställning 

Antagande 

Laga kraft 

Figur 2. Detaljplaneprocessens olika skeden.  

Figur 3. Den studerade delen av planprocessen 
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Initiering 

I detta examensarbete räknas initieringstiden för en detaljplaneprocess fram till 

tidpunkten då Kommunfullmäktige (KF) eller Byggnadsnämnden (BN) tar ett 

beslut att uppdra åt planavdelningen att påbörja detaljplanearbetet, d.v.s. då 

kommunen beslutat om man vill planlägga ett område eller inte. Den exakta 

tidpunkten då initieringstiden startar kan vara svår att avgöra då det inte alltid 

finns dokumenterade handlingar på de kontakter som förts mellan kommunen 

och exploatören. I vissa fall finns start-PM där viss bakgrundsinformation ges. I 

andra fall finns inte så mycket information och då har exploatören och 

kommunen fått frågan när projektet initierades vid de intervjuer som 

genomförts. 

En detaljplaneprocess kan initieras på olika sätt. Om det är kommunen som är 

markägare så inkommer oftast exploatören med ett förslag på ett projekt som de 

vill genomföra på kommunens mark. Kommunen bedömer då om det är ett 

lämpligt förslag och ger exploatören en markanvisning om det visar sig 

lämpligt. Ibland kan initieringstiden vara lång om kommunen äger marken då 

det kan finnas s.k. planköer som medför att det tar tid innan exploatören kan få 

sin ansökan/förslag behandlad.   

Kommunen kan även själva ta initiativ till att upprätta en detaljplan. Det kan 

vara då det behövs upprättas detaljplaner för t.ex. infrastruktur eller skolor
12

. 

Om exploatören själv äger marken så inkommer de med ett förslag på ett projekt 

de vill genomföra till kommunen. Kommunen lägger fram ärendet till BN alt. 

KF som beslutar om planarbete ska påbörjas. 

Planprogram 

Det första steget i detaljplaneprocessen är att upprätta ett planprogram. Ett 

planprogram behöver dock endast upprättas om kommunen bedömer att det 

”behövs för att underlätta detaljplanearbetet”
13

. I planprogrammet anges 

utgångspunkter och mål för planen. Planprogrammet ska ge en översiktlig bild 

av den framtida planläggningen där t.ex. förutsättningar och syfte med 

detaljplanen anges och även hur det framtida planarbetet kommer att bedrivas. 

Planprogrammet ska ge en diskussionsmöjlighet om det framtida planarbetets 

inriktning innan förutsättningarna är för låsta
14

. Det är upp till kommunerna att 

avgöra om planprogram behövs eller inte. Planprogrammet ska, efter att det 

upprättats, ut på samråd så att synpunkter från myndigheter och sakägare kan tas 

in och bearbetas.  

Då det är större markområden som berörs av ny planläggning och/eller 

utveckling kan ett övergripande planprogram upprättas som gäller för hela 

området, och inte specifikt för bara en detaljplan.  

                                                
12 Stockholm stads hemsida (2012-03-09) 
13 PBL 5:10 
14 Stockholm stads hemsida (2012-03-09) 



16 

 

Samråd 

När ett förslag till detaljplan har upprättats så ska kommunen samråda med 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs av 

förslaget
15

. Under detta samråd ges de nämnda myndigheterna och kommuner 

tillfälle att yttra sig över förslaget. Utöver detta så ska även sakägare, 

myndigheter, organisationer och enskilda som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget ges tillfälle att yttra sig vid samrådet. 

Syftet med att hålla samråd enligt ovanstående är för att kommunen ska få en 

möjlighet att, genom de synpunkter som framkommer vid samrådet, kunna 

förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter att 

samrådstiden gått ut ska en samrådsredogörelse sammanställas där de 

synpunkter som framkommit vid samrådet ska sammanfattas.
 16

 

Utställning/granskning 

Efter att detaljplaneförslaget varit ute på samråd så ska det granskas/ställas ut. 

Den fysiska platsen för utställningen/granskningen kan vara t.ex. i bibliotek och 

kommunhuset. Kommunen ska anslå en kungörelse om 

utställningen/granskningen i ortstidningen och på kommunens anslagstavla. 

Vidare ska kända sakägare, hyresgästorganisationen och övriga personer med 

väsentligt intresse underrättas direkt och informeras om 

utställningen/granskningen.
17

  Inför utställningen/granskningen kan 

detaljplaneförslaget bearbetats i större eller mindre omfattning, beroende på de 

synpunkter som framkom vid samrådet. Ibland förändras inte förslaget alls 

mellan samrådet och utställningen/granskningen.  

Utställningen/granskningen ska pågå i minst tre veckor och till planförslaget ska 

bifogas relevanta handlingar som tillsammans beskriver planförslaget i sin 

helhet. Dessa handlingar är t.ex. planbeskrivning, genomförandebeskrivning, 

samrådsredogörelse, planprogram, m.m.
18

 

Den som har synpunkter på planförslaget under utställningen/granskningen ska 

skriftligen inkomma till kommunen med dessa innan 

utställning/granskningstiden är slut. Efter att tiden gått ut ska kommunen 

sammanställa de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. 

Kommunen ska även i detta utlåtande ge sina förslag med anledning av de 

synpunkter som inkommit.
19

  

Antagande 

Efter utställningen så kan förslaget bearbetas ytterligare en gång om de 

synpunkter som framkommit under utställningen föranleder det. Efter detta så 

skickas planförslaget upp till kommunfullmäktige som beslutar om förslaget ska 

antas eller inte. Om planförslaget är av mindre vikt och inte har någon 

                                                
15 PBL 5:11 
16 PBL 5:17 
17 PBL 5:20 
18 PBL 5:21 
19 PBL 5:23 
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principiell betydelse så får kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen 

eller byggnadsnämnden att anta detaljplanen
20

. 

Hur kommuner gör i praktiken varierar. I vissa kommuner är det nästan alltid 

kommunfullmäktige som antar alla detaljplaner, medan det är tvärtom i andra 

kommuner där byggnadsnämnden nästan uteslutande antar alla detaljplaner.  

När planförslaget är antaget så ska kommunen anslå detta beslut på kommunens 

anslagstavla. Vidare ska tillkännagivandet om antagandet, beslutet om 

antagandet samt information om hur man överklagar skickas till sakägare, 

organisationer, länsstyrelsen, berörda kommuner och regionplaneorgan.
21

 

 

2.2 Tidigare studier 

I detta avsnitt presenteras tre tidigare studier som angränsar till innehållet i detta 

examensarbete.  

 

De tre studierna behandlar planprocessen ur olika perspektiv. Graner har gjort 

en studie som specifikt fokuserar på Stockholms kommun där han genom en 

fallstudie av detaljplaner undersöker vad det är som tar tid i planprocessen. 

Olander har genomfört en enkätstudie bland ett antal byggherrar i södra Sverige 

där deras upplevelser av planprocessen redovisas och några förslag till åtgärder 

för en planprocess med mindre hinder presenteras. Boklund presenterar en 

fallstudie över ett antal detaljplaner från olika delar av Sverige där tidsåtgången 

för dessa redovisas och faktorer som har betydelse för tidsåtgången presenteras.  

Dessa studier är intressanta då detta examenarbete dels innehåller delar av de tre 

studierna men även en utveckling av dessa. Examensarbetet har sin grund i en 

fallstudie av sju detaljplaner där tidsåtgång m.m. studeras men bygger sedan 

vidare med intervjuer med både den person som varit handläggare på 

kommunen för planen och den person som varit projektledare hos exploatören. 

Figur 4 ovan visar utvecklingen av ovan nämnda studier och hur de ansluter till 

detta arbete.  

                                                
20 PBL 5:27 
21 PBL 5:39 

2005 

Graner 

Olander  

2011 

Boklund 

2012 

Detta  
examensarbete 

Figur 4. Utvecklingen av studier inom ämnesområdet 
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2.2.2 Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?22 

I detta examensarbete från KTH (2005) gör Graner en fallstudie av 

planprocesserna för 17 stycken detaljplaner. Inledningsvis pekas problemen med 

att det tar så pass lång tid att bygga i Stockholm ut. Graner identifierar sex 

stycken ”flaskhalsar” som han menar är de typer av faktorer som kan stoppa upp 

och hindra planprocessen. Dessa är: 

 Lagstiftning 

 Organisation/system 

 Intresse/prioritering 

 Arbetstid 

 Oenighet 

 Teknikaliteter 

Genom studien av detaljplanerna ska förhoppningsvis dessa flaskhalsar kunna 

pekas ut och identifieras mer exakt i de faktiska fallen. Graner har valt att 

fokusera på endast Stockholmsområdet och vill med sitt arbete kartlägga dels 

vad det är som tar tid i detaljplaneprocessen och dels hur lång tid det tar. Det 

poängteras dock att syftet inte är att svara på frågan om planprocessen tar för 

lång tid, utan endast hur lång tid.  

I arbetet studeras planer som innehåller bostäder och/eller lokaler, och som alla 

vunnit laga kraft under år 2002 och 2003. Vid urvalet av lämpliga planer att 

studera har Graner satt upp ett antal kriterier och avgränsningar, bl.a. att en 

normalt planförfarande ska ha använts, projekten i planen ska omfatta 

nybyggnation, planerna i urvalet ska bestå av både innerstad som ytterstad, m.fl. 

I studien av planerna har 9 moment studerats, från planbeställning till beslut från 

regeringen, och tiden för varje moment har noterats och sammanställts. Studien 

har bedrivits genom en genomgång av dokumentationen i planakterna för alla 

detaljplanerna. Kompletterande information har även inhämtats från bl.a. 

nämndprotokoll, andra förvaltningars akter, intervjuer av både planarkitekter 

och byggherrar, m.fl. 

Resultaten från detta arbete pekar på att tidsåtgången varierar kraftigt mellan de 

olika detaljplanerna. Graner menar att det främst är vilken funktion som 

planarbetet fyller och hur snabbt de inblandande parterna kommer överens som i 

första hand spelar roll för tidsåtgången. Utöver detta generella resultat förs även 

en mer detaljerad diskussion och analys av resultatet. De slutsatser Graner drar 

och de iakttagelser som görs är: 

 Om ett skede tar lång tid så tar vanligtvis något annat skede mindre tid. 

 Ovissheten kring tidsaspekten för en plan är en faktor som spelar en 

alldeles för stor roll under planprocessen.  

                                                
22 Graner, O. 2005. Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? 
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 Programskedet är ofta onödigt och fyller inte sin funktion. 

Förutsättningarna är ofta redan för låsta när detta skede inträder vilket ofta 

leder till tidsödande omarbetningar. 

 Tidplanerna som sätts upp i start-PM:et hålls väldigt sällan. 

 Oenighet och oförståelse mellan de involverade parterna bidrar till en ökad 

tidsåtgång. 

 Tidsåtgången är inte proportionell gentemot antalet protesterande 

medborgare. 

 Om enighet råder mellan parterna i processen så påverkas inte tidsåtgången 

nämnvärt trots massiva protester från allmänheten.  

 Då oenighet råder mellan parterna i kombination med en protesterande 

allmänhet så verkar en högre grad av medborgarinflytande kunna fås. 

 Enskilda handläggare på kommunen har olika arbetssätt vilket kan skapa 

problem och tidsspillan om handläggare byts ut. 

 Stockholm stads strategi är att bygga staden inåt och detta skapar i sig 

långa planprocesser då fler blir berörda. 

 Den stora mängden med utredningar som krävs vid planläggning gör 

processen tungarbetad. 

 Byggherrens intresse för ett projekt påverkar tidsåtgången. 

 Remissinstansernas svar tar tid och fördröjer processen. 

 Överklagandeskedet tar tid och en plan som överklagas upp till regeringen 

tar i genomsnitt tio månader. 

2.2.3 Planprocessen, ett hinder för nyproduktion av bostäder?23 

Denna enkätstudie av Olander (2005) är genomförd på uppdrag av Sveriges 

byggindustrier Region Syd i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Olander 

undersöker genom denna studie byggherrars och byggentreprenörers åsikter 

kring olika moment inom planprocessen. Med utgångspunkt från resultaten ska 

även några förslag på åtgärder för att minska problematiken kring planprocessen 

redovisas. Olander genomförde studien genom att skicka ut en enkät till 114 

byggherrar och byggentreprenörer med verksamhet i södra Sverige. Stockholm 

och Göteborg ingick inte i studien. Enkäten innehöll både påståenden, öppna 

frågor och flervalsfrågor. I denna studie avgränsades planprocessen till både 

detaljplane- och bygglovsprocessen.  

Resultaten från enkätstudien visar framförallt att planprocessen upplevs som ett 

hinder, särskilt av de mindre aktörerna och att den tar för lång tid. I och med att 

planprocessen är oviss så vågar inte de mindre aktörerna ge sig in på marknaden 

vilket i sin tur hämmar konkurrensen. Genom att köpa mark så binder 

exploatören upp en del kapital och detta kostar pengar ju längre tid 

planprocessen tar och innan byggandet kan sätta igång. I värsta fall kan t.o.m. 

den affärsmässiga möjligheten för exploatören gå förlorad. Vid initieringen av 

nya projekt ansågs vidare att planprocessen är en osäkerhetsfaktor p.g.a. 

tidsåtgången och de kostnader som är förenade med detta. 

                                                
23 Olander, S. 2005. Planprocessen, ett hinder för nyproduktion av bostäder? 
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Vad gäller överklagandet av planer, så ansåg de svarande att sakägarkretsen bör 

begränsas och absolut inte utökas samt att överklaganderätten i sig bör 

begränsas. 

I slutdiskussionen framför Olander en lista på åtgärder som inom ramen av 

dagens (läs 2005 års) PBL kan minska problematiken kring planprocessen. 

Dessa åtgärder är: 

1. Formulera ett klart regelverk och praxis 

2. En effektivare process 

3. Mindre detaljstyrning 

2.2.1 Planprocessen – tidsåtgång och särskilt upprättade dokument24 

Denna studie är ett examensarbete från KTH skrivet av Boklund (2011) och är 

en fallstudie på 10 stycken detaljplaner. I arbetet studerar Boklund hur 

planprocesserna för dessa detaljplaner sett ut och hur lång tid de tagit från 

initiering till laga kraft. Syftet har även varit att undersöka om något av 

momenten tagit längre tid samt titta närmare på vilka dokument som upprättats. 

För att kunna redovisa en så bred bild som möjligt har detaljplanerna haft en 

geografisk spridning över hela Sverige. Boklund har gjort vissa antaganden inför 

sin studie där vissa datum för olika skeden ej kunnat fastställas enbart genom en 

granskning av dokumentationen. Vid dessa tillfällen har Boklund gjort egna 

antaganden om vilka datum som kan vara rimliga. 

I arbetet görs inledningsvis en genomgång av lagstiftningen kring plan- och 

byggprocessen som sedan ligger till grund för undersökningen av detaljplanerna. 

En omfattande genomgång av samtliga 10 detaljplaner följer därefter där varje 

steg i planprocessen beskrivs. 

Resultatet från detta arbete visar på att tidsåtgången för planprocesserna varierar 

kraftigt, från några månader till flera år. Omfattningen på detaljplaneområdet, 

huruvida enkelt planförfarande eller inte använts samt hur pass klar bilden var 

av vad som ville göras på fastigheten är alla faktorer av betydelse som pekas ut 

för tidsåtgången. I de fall planprocessen tagit lång tid så har detaljplanen varit 

centralt belägen med annan bebyggelse tätt inpå. I dessa fall menar Boklund att 

det ofta även varit tillfälligheter som fördröjt processerna. I resultaten görs även 

en sammanställning över hur lång tid alla olika studerade moment för 

detaljplanerna har tagit och slutsatsen som dras är att tidsåtgången varierar 

mellan de olika planerna. Boklund menar att de olika fysiska förutsättningarna 

för planerna är en av de troliga huvudanledningarna till varför tidsåtgången 

varierar. Även att arbetet med planerna påbörjas i olika skeden av 

exploateringsprocessen tros spela in. 

Planprogrammet behandlas också kortfattat under Boklunds iakttagelser av 

resultaten. Mycket tid hade kunnat sparas om programmen inte hade behövts 

upprättas. Dock pekar Boklund även på ett vagt samband mellan planprogram 

                                                
24 Boklund, S. 2011. Planprocessen – Tidsåtgång och särskilt upprättade dokument 
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och överklagande. I de fall där planprogram har upprättats så har färre planer 

(procentuellt sett) överklagats jämfört med när planprogram inte upprättats. 

Antalet studerade planer är dock för få för att kunna dra någon konkret slutsats 

om detta samband. 

2.4 Exploatörens/Projektledarens förutsättningar 

Det följande kapitlet kommer presentera den teori och de förutsättningar som de 

flesta exploatörer jobbar efter. Det ska ge en förenklad bild av exploatörens 

arbetssätt och presentera en del av de teorier som används inom 

projektledarprofessionen. Då kommunikationsaspekten är en del av arbetet 

kommer även kommunikationsteori introduceras. 

2.4.1 Projekt som arbetsform inom byggbranschen 

Det som utmärker byggbranschen är dess arbetssätt som är uppbyggt runt 

projekt, där varje projekt är unikt. Winch presenterar flertalet teorier kring 

ledandet av byggprojekt i sitt verk Managing Construction Projects. För att 

illustrera komplexiteten kring projektets temporära organisation så beskrivs den 

av Winch som en koalition av firmor inhyrda av beställaren. Denna temporära 

koalition har sådana distinkta egenskaper att de inte kan förklaras av någon 

nuvarande organisationsteori. Projekten går även igenom tydliga livscykler på 

grund av deras temporära karaktär, där upplösningsdatumet för projektgruppen 

är mer eller mindre fastslaget redan vid projektstart.
25

  

De livscykler eller faser som Winch refererar till nämns av flera inom 

projektteorin. Tonnquist delar in ett projekt i de olika skedena eller faserna: 

Förstudie, Planering, Genomförande och Avslut.
 26 

Förstudie fasen har som mål 

att analysera förutsättningar och specificera uppdraget. Planeringsskedet ska 

producera planerna inför genomförandet. Vid genomförandet arbetar man 

igenom projektet mot resultatet och i avslutet utvärderar och avvecklas 

projektet.
 
Detta är en väldigt generell indelning som ska gå att applicera på 

projekt i flera olika branscher. Ett mer branschspecifikt sätt för denna indelning 

återfinns i Construction Project Management av Gould & Joyce
27

 (fritt översatt 

från engelska): Initiering, Förstudie, Projektering, Upphandling, Produktion, 

Överlämnande, Drift och Bortskaffande. Dessa processer kan följa direkt efter 

varandra så som figur 5 nedan visar eller så kan exploatörer låta vissa av 

skedena löpa parallellt vilket sparar tid, vilket i sin tur kan spara pengar. 

                                                
25 Winch G. 2010 Managing Construction Projects s. 13 
26 Tonnquist B. 2009. Projektledning s. 16 
27 Gould F. m.fl. 2009. Construction Project Management s. 103 
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De olika skedenas huvudsyfte från figuren ovan kan sammanfattas på följande 

sätt för ett bostadsprojekt: 

 Initiering – Ett beslut tas om att starta ett projekt som ett resultat av ett 

ouppfyllt behov 

 Förstudie – Projektet utvärderas för att se om det är genomförbart 

 Projektering – Byggnaden designas efter beställarens krav och 

bygghandlingar produceras 

 Upphandling – Utifrån handlingarna från projekteringen så köps 

entreprenörer upp 

 Produktion – Byggherren uppför byggnaden 

 Överlämnande – Byggnaden överlämnas av byggherren till förvaltaren 

 Drift – Byggnaden tas i bruk och förvaltas 

 Bortskaffande – Byggnaden har nått slutet av sin livscykel. Den kan överges, 

rivas, renoveras eller omvandlas (dvs. användningen ändras). 

Då detta arbete fokuserar på detaljplaneprocessen är det främst förstudie och 

planerings/projekteringsskedet som blir relevanta för detta arbete. Då en 

detaljplan behövs för att säkerställa byggrätten, så hade detaljplanearbetet 

troligast skett under förstudieskedet. Under förstudieskedet håller byggherren på 

att utvärdera den ekonomiska lönsamheten av projektet genom att titta på en rad 

faktorer såsom byggkostnader, tidplaner, budget och efterfrågan
28

. 

Detaljplaneprocessen fastslår byggrättens storlek och har därför en stor inverkan 

på hur stora inkomster byggherren kan vänta sig vid färdigställande. Det 

förekommer att viss projektering sker parallellt med förstudieskedet i de fall 

som detaljeringsgraden är hög i detaljplaneprocessen.  

2.4.2 Exploatörens organisation och dess finansieringsmöjligheter 

Exploatörerna kan vara antingen privat- eller kommunaltägda bolag. De kan 

vara mindre specialiserade firmor som bara bygger bostäder eller stora 

koncerner som jobbar inom flera segment såsom bostäder, kommersiella 

                                                
28 Gould F. m.fl. 2009. Construction Project Management s. 105 

Initiering Förstudie Projektering Upphandling 

Produktion Överlämnande Drift Bortskaffande 

Figur 5. Ett byggprojekts skeden 
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fastigheter, vägar och broar och allting där emellan. Dessa faktorer påverkar de 

målsättningar exploatören har och hur organisationen är uppbyggd.  

Ett privatägt exploatörsbolag kommer främst att drivas i vinstsyfte och därmed 

så avvägs alla beslut gentemot den vinst de generar idag och/eller i framtiden. 

De kommunalägda bolagen har inte samma vinstbehov, utan kan satsa mer på 

projekt som gynnar samhället där vinstmarginalerna är mindre. Detta ska inte 

misstolkas som att de kommunala bolagen kan gå med förlust utan de har som 

mål att gå runt, vilket även är viktigt vid finansieringsfrågor. 

De stora exploatörerna är ofta indelade i olika affärsområden så som 

projektutveckling, produktion mm. Under dessa affärsområden kan de sedan 

vara indelade i olika avdelningar så som kalkyl, projektledning, platsledning, 

försäljning etc. Detta gör att de har tydliga strukturer, ansvarsområden och 

väldigt specialiserade avdelningar. De brukar vara toppstyrda av olika 

ledningsgrupper som rapporterar till styrelsen och aktieägarna. De mindre 

exploatörerna kan ha anställda med liknande ansvarsområden som de större 

exploatörernas olika avdelningar, men de brukar ha plattare organisationer med 

mer informell struktur.  

Alla exploatörer, stora som små, måste finansiera sina projekt och det vanligaste 

är att detta görs med lånade pengar. Detaljplaneprocesser brukar kräva flera 

konsulter för att ta fram bl.a. olika utredningar, ritningar och skisser och kan 

kosta flera miljoner. Det vanligaste är att det finansieras genom banklån (kallade 

byggnadskreditiv) men även investerare och andra finansiella institutioner kan 

förekomma. De större koncernerna har internlån som effektivt sätt är lån från 

aktieägarna. Det som är gemensamt för alla finansiärer är att de vill ha 

avkastning på sina pengar, vilket kan ske via ränta eller del av vinsten. Det är 

främst räntan som avskräcker exploatörer att tidigt låna pengar för ett projekt då 

planrisken och osäkerheten kring projektets framtid är som störst. 

2.4.3 Kommunikationsteori 

Det finns flera teoretiska modeller framtagna för att illustrera 

kommunikationsprocessen, en av de enklare att förklara är den linjära modellen 

som har sitt ursprung i kommunikation via elektroniska system. Den illustreras 

nedan i figur 6 och har många likheter med hur människan kommunicerar, tolkar 

och sprider information. Avsändarens kodning av meddelandet refererar till hur 

man väljer att kommunicera, exempelvis via skrift, tal, kroppsspråk etc. Det som 

kan påverka meddelandet på vägen till mottagaren kallas brus och kan inkludera 

allt ifrån buller på arbetsplatsen till sannolikheten att olika parter missförstår den 

typ av teknisk information som flödar emellan dem under processens gång.  När 

mottagaren sedan tagit emot meddelandet så avkodar han det och tolkar 

innehållet.
29

 

                                                
29 Dainty A. m.fl. 2006. Communication in Construction – Theory and practice s. 55-56 
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Det bör påpekas att detta är en väldigt enkel modell och den har fått mycket 

kritik för att den misslyckas med att förmedla komplexiteten av mänsklig 

kommunikation. Det är främst avsaknaden av feedback eller svar i modellen 

som har kritiserats, men även utelämnandet av det fysiska och sociala 

sammanhanget som kommunikationen sker i.
 30

 Det finns bättre modeller som 

illusterar detta i Dainty m.fl. verk
31

, dock så har alla dessa modeller en svaghet i 

att de ser kommunikation som något sekventiellt, när det snarare är en simultan 

och samverkande process. De har också problem med att ta hänsyn till semiotik, 

vilket kan beskrivas som det komplexa samspelet av tecken, betydelser och 

symboler som används vid kommunikation under fysiska möten mellan 

människor.
32

 Även Wikforss m.fl. forskningsrapport
33

 baserad på två fallstudier 

av byggprojekt i projekteringsskedet kritiserar dessa modeller, då 

kommunikationsproblematiken hade rötterna i mer komplicerade sammanhang 

än störningar och misstolkningar. Rapporten framställer snarare 

kommunikationen inom ett projekt som:  

”…en  kamp mellan olika intressen och olika personer och en kamp mellan de 

strukturerade verktygen som finns som hjälp för kommunikation och mer 

traditionella kommunikationsvägar vid sidan om datorer och webbadresser. Ofta 

kan det också vara en kamp för att hinna med, för att göra klart och för att få 

tillfälle att kommunicera. En kamp mot klockan, mot begränsade resurser och 

mot ständigt stegrande krav på effektivitet och resultat.”
34

  

Detta citat illustrerar de höga krav och svåra prövningar som de involverade 

parterna i ett byggprojekt ställs mot.  

Detaljplaneprocessen består vanligtvis av två drivande parter vilka är kommun 

och exploatör. I vissa fall kan kommunen själva ta fram detaljplaner och då 

förekommer ingen exploatör i processen. Det är kommunen som har 

planmonopol på att ta fram detaljplaner men i många fall så har en exploatör 

                                                
30 Dainty A. m.fl. 2006. Communication in Construction – Theory and practice s. 56 
31 Dainty A. m.fl. 2006. Communication in Construction – Theory and practice s. 56-58 
32 Dainty A. m.fl. 2006. Communication in Construction – Theory and practice s. 58-59 
33 Wikforss Ö. m.fl. 2006. Kampen om kommunikationen – Om projektledningens 

informationsteknologi s. 43-44 
34 Wikforss Ö. m.fl. 2006. Kampen om kommunikationen – Om projektledningens 

informationsteknologi s. 44 

Figur 6. Linjär modell över kommunikation 
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föreslagit detaljplaneläggning av ett område. Processen regleras av 

lagstiftningen i PBL men då lagen är mer som ett ramverk för hur arbetet ska 

utföras är det upp till kommunerna själva att styra processen. Detta medför att i 

de fall både kommuner och byggherrar är involverade så blir processen en 

förhandling mellan parterna. Kommunen har intresse av att det byggs bostäder 

och måste därför se till att planerna går att genomföra ekonomiskt för 

byggherren, medan byggherren vill ha en så stor byggrätt som möjligt vilket 

måste ställas mot allmänhetens intressen vilka ska företrädas av kommunen. 

Detta medför att en bra kommunikation måste upprättas mellan parterna i fall 

resultatet ska bli lyckat. För att understryka betydelsen av lyckad 

kommunikation så kan det nämnas att i den lista över ”vanliga orsaker till att 

projekt misslyckas” som Winch presenterar, så kan fyra av åtta punkter helt eller 

delvis härledas till kommunikation.
35

 Dessa punkter berör aspekter så som brist 

på tydlig styrning, otillräckligt inblandning av intressenter, dålig förståelse och 

kontakt mellan produktions- och ledningsnivåer samt bristfällig integration av 

projektgruppen. 

Bland de möjliga problem som kan uppstå i kommunikationen mellan exploatör 

och kommuner kan projektens unika natur förklara vissa svårigheter. Deltagande 

parter kan ha olika representanter för olika projekt och dessutom så outsourcar 

många byggherrar även stora delar av genomförandet av projektet. Detta innebär 

att även projekt med samma byggherre kan involvera vitt skilda aktörer.
36

  

Branschen har utvecklats mer och mer emot specialisering av de olika 

yrkesrollerna, vilket har ökat antalet olika externa aktörer som involveras. Dessa 

specialistgrupper som har liknande bakgrund delar visst beteendesätt, värden 

och språk.
37

 Det kan påpekas att med språk avses inte svenska, engelska eller 

liknande utan snarare ett gemensamt tekniskt språk där vissa facktermer och 

slang används. Detta kan leda till svårigheter då flera yrkesgrupper exempelvis 

arkitekter, konstruktörer, specialist konsulter, byggherrar och planarkitekter är 

involverade. Dessa yrkesgrupper har skapat principer, regler, kunskapsdomäner 

och yrkesskickligheter som gör yrket starkt och framgångsrikt, men det är också 

en förklaring till varför de inte klarar att samarbeta särskilt väl med andra 

yrken
38

. Professionsteorin beskriver byggprojekt ”som en ’drakarnas kamp’ där 

olika yrkesområden kämpar om herraväldet”
39

.  De olika yrkesgrupperna för inte 

en kamp inom respektive kunskapsområde, utan kampen förs över de detaljer 

där ingen av de etablerade yrkesgrupperna har ensamrätt. Exempelvis så 

utmanas sällan arkitektens kunskapsmonopol, men när det gäller projektets 

                                                
35 Winch G. 2010 Managing Construction Projects s. 14 
36 Dainty A. m.fl. 2006. Communication in Construction – Theory and practice s. 22 
37 Dainty A. m.fl. 2006. Communication in Construction – Theory and practice s. 90 
38 Wikforss Ö. m.fl. 2006. Kampen om kommunikationen – Om projektledningens 

informationsteknologi s. 34 
39 Wikforss Ö. m.fl. 2006. Kampen om kommunikationen – Om projektledningens 

informationsteknologi s. 34 
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organiseringsverktyg, uppgifter eller umgängesformer kan maktkampen mellan 

rollerna bli tydlig.
40

 

Wikforss m.fl. rapport tydliggör även två perspektiv av processen som kan 

ställas mot varandra, projektledarens och projektörens. Projektledaren ser den 

välordnade processen som följer de fördefinierade skedena och 

informationsvägarna. Det som ses som praxis inom deras yrkesgrupp, men som 

de oftast har svårt att få andra projektdeltagare att följa.  Projektören ser bilden 

av det utformningsarbete som faktiskt utförs. ”Det rör frågor som är viktiga och 

svåra och hur förebilder, fakta och värdering blandas vid informella, men 

styrande utformningsbeslut som fattas i tidsutrymmet mellan de formella 

beslutstillfällena”
41

. Denna process kännetecknas av ord så som 

omdömesbaserat beslutsfattande, planering och improvisation samt reflektion i 

handling. Processen framstår snarare som kaotisk, där informella kontaktvägar 

och muntliga överenskommelser styr. Denna bild diskuteras sällan i projekten då 

den inte är accepterad.
42

 

Detaljplaneprocessen med exploatören och kommunen som drivande parter kan 

påverkas av alla dessa möjliga komplikationer, då i likhet med de andra skedena 

i stor utsträckning påverkas av parternas förmåga att kommunicera väl med 

varandra. 

  

                                                
40 Wikforss Ö. m.fl. 2006. Kampen om kommunikationen – Om projektledningens 

informationsteknologi s. 34 
41 Wikforss Ö. m.fl. 2006. Kampen om kommunikationen – Om projektledningens 

informationsteknologi s. 32 
42 Wikforss Ö. m.fl. 2006. Kampen om kommunikationen – Om projektledningens 

informationsteknologi s. 32-33 
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3. Fallstudier 

Som ett första steg i detta arbete har sju stycken detaljplaner och deras 

planprocesser valts ut och studerats. Syftet med att studera dessa detaljplaner har 

delvis varit för att se hur processen gått till, vilka parter som varit inblandade, 

hur lång tid den tagit, m.m., men också delvis för att skapa ett underlag inför 

intervjuerna som genomfördes med respektive handläggare på kommunen och 

projektledare hos exploatören.  

Då alla intervjuade personer är konfidentiella så kommer detaljplanerna inte 

presenteras i närmare detaljer. Nedan följer en mer översiktlig beskrivning av de 

utvalda detaljplanerna där de benämns D1-D7. De intervjuer som genomfördes 

med handläggaren på kommunen resp. projektledaren hos exploatören 

presenteras inte efter respektive detaljplan utan presenteras för sig i kapitel 4. 

Även detta beror på att det inte ska gå att koppla ihop detaljplanerna med de 

intervjuade. 

3.1 Detaljplan D1 

Detaljplanen D1 utgörs till större delen av flerbostadshus fördelade på tre hus. 

Även två byggnader med kontorslokaler ingår i detaljplanen men utgör en 

mindre del. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs till större delen av exploatören, och resterande 

delar ägs av kommunen. Både markanvisningsavtal och exploateringsavtal har 

upprättats. 

Tiden 

Den totala tidsåtgången för detaljplaneprocessen var 43 månader (3 år 7 mån) 

om initieringstiden räknas in. Initieringstiden räknas i detta fall som den tid då 

exploatören tillsammans med kommunen undersökt förutsättningarna för 

planområdet och arbetat fram ett förslag som sedan lämnats till KF för beslut. 

Initieringstiden slutar vid det datum då KF ger uppdrag att påbörja planarbete. 

Om initieringstiden räknas bort från tidsåtgången så är den totala tiden 26 

månader (2 år 2 mån).  

I denna process tog respektive moment följande tid: 

- Initiering: 17 månader 

- Planprogram + reviderat planprogram (programmet var ute på samråd 

två gånger): 17 månader 

- Samråd: 7 månader 

- Utställning: 2 månader 
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Inblandade parter 

I denna process var följande parter delaktiga: 

- Kommun 

- Exploatör 

- Plankonsult 

- Arkitekt 

- Bullerkonsult 

3.2 Detaljplan D2 

Detaljplan D2 utgör en etapp i ett större utvecklingsområde och består av både 

småhus och flerbostadshus av olika typ. Inom planområdet finns även 

servicefunktioner som inryms i lokaler i flerbostadshusen. 

Markägoförhållanden 

All mark inom planområdet ägs av exploatören och ett exploateringsavtal har 

upprättats. 

Tiden 

Tidsåtgången för denna plan har varit något svårbestämd dels för att 

initieringstiden varit svår att beräkna och dels för att planen ingår i ett större 

utvecklingsområde och därmed varit beroende av många andra faktorer. Med 

hjälp av uppgifter från exploatören har dock initieringstiden kunnat sättas och 

den totala tidsåtgången för planen var då 84 månader (7 år) inklusive 

initieringstiden. Tiden räknat från KS beslut att påbörja planarbete är 72 

månader (6 år). 

I denna process tog respektive moment följande tid: 

- Initiering: 12 månader 

- Planprogram: 22 månader 

- Samråd: 42 månader 

- Utställning: 8 månader 

Figur 7. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D1 
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Inblandade parter 

I denna process var följande parter delaktiga: 

- Kommun 

- Exploatör 

- Konsult för stadsstrukturanalys 

- Konsult för dagvattenutredning 

- Konsult för bullerutredning 

- Arkitekt 

- Konsult för inmätning av träd 

- Konsult för utredning av olika ekologiska aspekter 

- Ett flertal konsulter för miljömässiga bedömningar 

3.3 Detaljplan D3 

Detaljplanen D3 består av ett planområde som rymmer åtta stycken 

flerbostadshus. Planområdet var större från början men delades efter att förslaget 

mött starkt motstånd bland de närboende.  

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs i sin helhet av kommunen och ett 

markanvisningsavtal har upprättats. 

Tiden 

Tidsåtgången inklusive initieringstid var 29 månader (2 år 5 månader) för denna 

planprocess. Initieringstiden var 8 månader och inkluderade en återremiss av 

ärendet innan planuppdrag kunde ges. Den totala tiden från planuppdrag till 

antagande (utan initieringstid) var 21 månader (1 år 9 månader). 

I denna process tog respektive moment följande tid: 

- Initiering: 8 månader 

Figur 8. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D2 
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- Planprogram: 0 månader (inget planprogram upprättades) 

- Samråd: 17 månader 

- Utställning: 4 månader 
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Inblandade parter 

I denna process var följande parter delaktiga: 

- Kommun 

- Exploatör 

- Konsult för miljöbesiktning 

- Konsult för bullerutredning 

- Arkitekt 

3.4 Detaljplan D4 

Detaljplanen D4 innefattar ett planområde som dels består av flerbostadshus (tre 

stycken) och dels lokaler för annan service (idrott, café, butik, m.m.).  

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs till större delen av exploatören. De övriga 

delarna ägs av kommunen. Ett exploateringsavtal har tecknats. 

Tiden 

Liksom tidigare var initieringstiden något svårbestämd i denna plan, och de 

uppgifter som inhämtades angående denna gavs från exploatören. Den totala 

tidsåtgången inklusive initieringstiden var i denna plan 58 månader (4 år 10 

månader). Initieringstiden omfattade den förstudie som gjordes inför denna plan. 

Tiden utan initieringstiden inräknad var 40 månader (3 år 4 månader). Det kan 

tilläggas att planen kunde ha antagits ca 10 månader tidigare än vad den gjorde, 

då den extra tidsåtgången berodde på en miss i ett av yttrandena från en 

remissinstans.  

Figur 9. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D3 
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I denna process tog respektive moment följande tid: 

- Initiering: 18 månader 

- Planprogram: 12 månader 

- Samråd: 10 månader 

- Utställning: 18 månader 
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Inblandade parter 

I denna process var följande parter delaktiga: 

- Kommun 

- Exploatör 

- Arkitekt 

- Konsult för bullerutredning 

- Konsult för riskanalys 

- Konsult för partikelhaltutredning 

3.5 Detaljplan D5 

Detaljplanen D5 består av ett planområde som rymmer 14 flerbostadshus samt 

förskola. Inom planområdet finns två olika exploatörer. 

Markägoförhållanden 

All mark inom planområdet ägs av kommunen och markanvisningsavtal har 

upprättats med båda exploatörerna. 

Tiden 

Den totala tidsåtgången för planprocessen, inklusive initieringstid, var 61 

månader (5 år 1 månad). Tiden mellan planuppdrag och antagande var 45 

månader (3 år 9 månader). I den aktuella planen gjordes utställningen två gånger 

samt handläggaren på kommunen byttes ut.  

I denna process tog respektive moment följande tid: 

Figur 10. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D4 
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- Initiering: 16 månader 

- Planprogram: 0 månader (inget planprogram upprättades) 

- Samråd: 18 månader 

- Utställning 1+2: 27 månader 
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Inblandade parter 

I denna process var följande parter delaktiga: 

- Kommun 

- Exploatör 1 

- Exploatör 2 

- Arkitekter 

- Konsult för utredning av naturvärden 

3.6 Detaljplan D6 

Detaljplanen D6 består av ett planområde med tre flerbostadshus.  

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs till ungefär lika stor del av både exploatören och 

kommunen. Markanvisningsavtal och exploateringsavtal har upprättats.  

Tiden 

Den totala tidsåtgången för planprocessen, inklusive initieringstid, var 55 

månader (4 år 7 månader). Tiden mellan planuppdrag och antagande var 37 

månader (3 år 1 månad).  

I denna process tog respektive moment följande tid: 

- Initiering: 18 månader 

- Planprogram: 15 månader 

- Samråd: 11 månader 

- Utställning: 11 månader 

Figur 11. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D5 
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Inblandade parter 

I denna process var följande parter delaktiga: 

- Kommun 

- Exploatör 

- Arkitekt 

- Konsult för solstudie 

- Konsult för kulturmiljöinventering 

3.7 Detaljplan D7 

Detaljplanen D7 består av ett planområde med ett flerbostadshus. Planområdet 

var från början större och en till exploatör var då också med. Efter stark opinion 

från närboende delades planen. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av kommunen. Markanvisningsavtal har 

upprättats med exploatören.  

Tiden  

Den totala tidsåtgången för planprocessen, inklusive initieringstid, var 48 

månader (4 år). Tiden mellan planuppdrag och antagande var 24 månader (2 år).  

I denna process tog respektive moment följande tid: 

- Initiering: 24 månader 

- Planprogram: 0 månader (inget planprogram upprättades) 

- Samråd: 15 månader 

- Utställning: 9 månader 

Figur 12. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D6 
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Inblandade parter 

I denna process var följande parter delaktiga: 

- Kommun 

- Exploatör 

- Arkitekt 

- Konsult för skuggstudier 

- Konsult för bullerutredning 

 

 

 

 

 

  

Figur 13. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D7 
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4. Intervjuer 

För de sju studerade detaljplanerna kontaktades de som varit ansvariga för 

framtagandet av detaljplanen på kommunens respektive exploatörens sida för 

intervjuer. Detta ledde till att intervjuer genomfördes med sju handläggare på 

kommunen och sju projektledare/projektchefer från exploatörernas sida, totalt 

14 intervjuer. Innan intervjuerna skickades en intervjumall till handledarna och 

exploatörerna som ett förberedande underlag. Intervjumallen är bifogad som 

bilaga 1. Under intervjutillfället, som i genomsnitt varade en timma, ställdes 

frågor efter intervjumallen och det stöddokument med frågor som vi själva hade. 

Stöddokumentet är även det bifogat och ligger under bilaga 2. Detta innebar att 

de intervjuade fick samma frågor i huvuddrag, men sedan förekom även 

följdfrågor eller sidofrågor vid samtalen som skiljde sig åt beroende på vilken 

intervju det var. I möjligaste mån ombads de intervjuade att svara utifrån den 

aktuella planen, men ibland gavs svaren utifrån andra planer eller erfarenheter. 

Resultaten är strukturerade efter de fyra huvudämnen som intervjuerna kretsade 

kring. De fyra huvudämnena är: detaljplaneprocesen från initiering till 

antagande, detaljeringsgraden i detaljplaner, översiktsplanens eventuella 

inverkan och inblandade parter i planprocessen. Under dessa huvudämnen tas de 

specifika frågorna som ställdes upp, grupperade efter kommuner respektive 

exploatörer och indelade under olika punkter som beskriver vad åsikterna avsåg. 

Vid sammanställningen av resultatet har vi valt ut det som vi ansett varit mest 

relevant för svaren i de enskilda fallen, vilket förklarats i kapitel 1.3. 

I resultatsammanställningen nedan benämns de intervjuade som antingen 

”kommun” eller ”exploatör”. Det är dock de enskilda 

handläggarnas/projektledarnas åsikter som förs fram och de behöver inte 

nödvändigtvis representera hela kommunens eller exploatörens ståndpunkt i 

frågan. 

Resultatsammanställningen nedan beskriver de intervjuades åsikter relativt 

detaljrikt och ingående. För ett mer begränsat urval av de resultat som sedan 

analyseras hänvisar vi till kapitel 5.  

4.1 Detaljplaneprocessen från initiering till antagande 

Under detta ämne har fem olika frågor tagits upp med de intervjuade. Frågorna 

har berört längden/tidsaspekten på detaljplaneprocessen, lagstiftningen, bra och 

dåligt med processen och förbättringar. 

1. Längden på detaljplaneprocessen 

Exploatörer 

Samtliga exploatörer svarade att detaljplaneprocessen tar för lång tid. 
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Kommuner  

Bland handläggarna på kommunerna så var svaren mer spridda. Tre av sju 

tyckte inte att det tog för lång tid, och två av sju tyckte att det tog för lång tid. 

Resterande två kommuner uttryckte inga speciella åsikter i frågan.  

2. Tidsaspekten 

Frågan som ställdes var: ”Vad tycker du om tidsaspekten för 

detaljplaneprocessen?” 

Detta var en relativt öppen fråga, vilket visade sig i de svar som gavs. Olika 

personer tolkade frågan på olika sätt, och detta gav flera olika synvinklar på 

ämnet. 

Exploatörer 

 Rimlig tid för framtagande av en detaljplan 

Det fanns skilda uppfattningar bland exploatörerna om hur lång tid en detaljplan 

ska ta, och vad som är för lång tid. Någon menade att en detaljplan ska kunna 

tas fram på 0,5-1 år om man ligger på som exploatör, en annan tyckte att 1,5 år 

är en rimlig maxtid. Att vänta i 5 år på framtagandet av detaljplanen är alldeles 

för lång tid var en annan åsikt.  

 Politik 

Politiken och dess inverkan på tiden och framtagandet av detaljplanen var ett 

ämne som berördes av ett flertal. Politikerna måste ha en vilja att driva igenom 

projektet, och våga ta beslut. Minoritetsbordläggningar och nämnder som drar ut 

på beslut kan skapa flera månaders tidsfördröjning. Även själva processen i sig 

med att detaljplanen ska upp till nämnder är en fördröjande aspekt då inget 

konkret arbete kan göras under tiden som nämnden behandlar ärendet, och vissa 

nämnder tar exempelvis sommaruppehåll som kan fördröja ännu mer.  

 Kommunens inverkan/hantering och planköer 

Planköer fanns i olika former i de kommuner som studerades. Med plankö 

menas den tid som förflutit mellan det att exploatören fått signaler från 

kommunen att planläggning kommer påbörjas till att handläggarna aktivt börjar 

arbeta med ärendet. Exploatörerna uttrycker en frustration över dessa köer som 

uppfattas som bortslängd tid och fördröjer processen med ibland flera år. 

Kring kommunens hantering av planprocessen uttrycktes lite spridda åsikter. En 

del upplevde att vakuum uppstod ibland då inget hände i processen. I ett annat 

fall ansåg exploatören att kommunen fokuserar och jobbar med helt fel saker 

under planprocessen, exempelvis en detaljeringsgrad som inte hör hemma i 

planskedet. Ibland kan beslut om antagande av detaljplaner tas i BN medan det i 

andra fall måste upp till KF för beslut om antagande. Det är en extra 

tidsfördröjning om KF måste ta beslutet. En exploatör uttrycker även att det 
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borde gå att delegera ned fler ärenden från nämndnivå till tjänstemannanivå så 

att viss tidsbesparing kan göras och mindre byråkrati blandas in. 

 Komplexitet och förutsättningar 

Bland de projektförutsättningar som visat sig ta mer tid förekommer exempel 

som fornlämningar, miljöföroreningar från tidigare verksamhet, natur och 

parkmark, innerstadsmiljö med mycket grannar och trafikfrågor så som buller 

och säkerhetsavstånd. Dessa frågor har dragit ut på tiden genom att mycket 

anpassningsarbete och utredningar har krävts, vilket dessutom har fördyrat 

processen. Exploatörerna har dock visat viss förståelse för att en del av dessa 

frågor måste ta tid, och inser att det inte alltid ligger hos kommunen. 

 Handläggare 

Handläggaren kan ha inverkan på detaljplaneprocessen på olika sätt. Tre av de 

sju exploatörerna hänvisade till att byte av handläggare under processens 

resulterar i längre tidsåtgång. Detta beror främst på att nya handläggaren måste 

sätta sig in i ärendet och deras enskilda åsikter om frågor kan skilja sig, vilket 

kan resultera i helomvändningar i projektet, omförhandlingar och liknande. I ett 

av fallen var handläggaren hårt arbetsbelastad och sjukskriven under en period 

då en plankonsult hyrdes in. En exploatör upplever att processen snabbats på då 

en plankonsult tagits in då de är mer fokuserade och enbart jobbar på med ett 

projekt.   

Den enskilde handläggarens vilja och styrka pekas också ut som en faktor för 

tidsåtgången. Om handläggaren har ett personligt driv och vilja att genomföra 

detaljplanen så går det smidigare och snabbare. En svag tjänsteman som viker 

sig för mycket för omgivningens påtryckningar kan dra ut på tiden menar en 

exploatör. 

 Avtalen  

Mellan kommunen och exploatören upprättas vanligtvis olika avtal under 

detaljplaneprocessens gång. Vilken typ av avtal det är beror på om det är 

kommunen eller exploatören som äger marken. Några exploatörer nämner 

avtalsskrivningen som en fördröjande aspekt. I ett fall tog ramavtalet över åtta 

månader och i ett annat fall tog exploateringsavtalet över ett år att förhandla 

fram, och det stoppar upp planprocessen. 

 Överklaganden 

Överklagandedelen av planprocessen ligger processmässigt utanför vad detta 

arbete studerar, men många exploatörer nämner ändå detta då det upplevs som 

en stor fördröjande faktor och osäkerhet. Planprocessen fördröjs med ca 1-1,5 år 

om detaljplanen överklagas efter att den antagits. Dock så menar exploatörerna 

att överprövningsmyndigheterna sällan ger de som överklagar rätt, och det 

innebär att den extra tid som överklagandet tar är bortkastad. En exploatör 

upplevde motsatsen, där överklagandet endast tog en månad. Detta berodde på 
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att den som handlade överklagandet på Länsstyrelsen var ny på sin tjänst och 

hade inte fler ärenden för tillfället. Exploatören ställde då frågan om det inte är 

så det alltid borde kunna fungera om det fanns tillräckliga resurser hos 

överprövningsmyndigheterna. 

 Planer med flera exploatörer 

Två av de studerade planerna hade två exploatörer involverade i framtagandet av 

detaljplanen. Båda dessa planer delades efter en tid då opinionen från 

allmänheten varit så stark att det ena projektet var tvunget att läggas ned eller 

arbetas om. Detta fördröjde för den exploatör som inte stötte på opinion då deras 

planarbete inte kunde fortskrida. En av exploatörerna funderade på om det 

faktum att den andre exploatören stötte på så stark opinion inte gjorde så att de 

själva ”slank undan” och fick en smidigare process än vad de skulle haft utan 

den andres involvering. 

 Övrigt 

Övriga synpunkter som framkom under tidsaspekten från exploatörerna var bl.a. 

att om remissinstanser som Länsstyrelsen, Trafikverket och SL är inblandade så 

tar det tid p.g.a. det antal utredningar de brukar kräva. En exploatör ger även 

förslag på hur tiden kan kortas. Han menar att genom att slopa planprogram och 

korta allmänhetens remisstid så kan tid sparas. De närmast berörda grannarna 

blir informerade direkt per post så utställningsskedet är bortkastad tid. 

 Kommuner 

 Komplexitet och förutsättningar 

Ett flertal av handläggarna nämner komplexiteten som en tidsavgörande faktor. 

Olika planer har olika typer av problematik och om det är många svåra frågor 

som måste lösas, så tar det tid. Även det faktum att det alltid kan dyka upp 

oförutsedda saker under processens gång som kan fördröja nämns av flera 

handläggare. I en av planerna gjorde platsens förutsättningar att det blev ett mer 

svårförhandlat avtal mellan kommunen och exploatören vilket då tog tid. 

Handläggaren påpekade att dessa förhandlingar är viktiga att de inte förhastas då 

det kan handla om mycket pengar. Det ideala är om förhandlingarna kan löpa 

parallellt med planarbetet.  

 Nämnder och politik 

Fem av de sju intervjuade handläggarna påtalade att nämnderna och deras beslut 

kan fördröja processen. De behöver både tid innan nämndmötena för att läsa in 

sig på projekten och sedan kan politiska uppgörelser och liknande ta tid under 

mötena och resultera i bordläggningar etc. Att bemöta alla återremisser från 

nämnder är även det tidskrävande. En handläggare påvisade att 22 av 38 

månader av en detaljplaneprocess hade gått åt att vänta in beslut och utredningar 

etc.   
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 Erfarenhet hos handläggare 

Flera handläggare påpekade att det var deras första plan i den specifika 

kommunen eller överhuvudtaget och att detta fördröjde arbetet då viss osäkerhet 

fanns. Dock påpekade en av dem att processen tar tid även för erfarna 

handläggare. Även att matcha den specifika planen med en handläggare med rätt 

kompetens kunde ha stor påverkan för hur väl arbetet fortskred. 

 Exploatören 

Tre handläggare påtalade exploatörens inställning och förståelse för processen 

som en faktor för hur snabbt arbetet kan gå framåt. En exploatör som driver på 

och lämnar bra underlag kan prioriteras högre av handläggaren. Handläggarna 

har även upplevt att exploatören förhalar processen då de själva är osäkra på vad 

de vill med projektet, vilket kan bero på ändringar i marknaden etc. I något fall 

hade exploatören missförstått och levererat fel handlingar vilket gjorde att 

processen fördröjdes i inväntandet på rätt handlingar. 

 Resursbrist och planköer 

Större delen av handläggarna (4 av 7) nämnde arbetsbelastningen i kommunen 

av olika skäl. Bland annat så påpekade de att kommunen som de jobbade med 

hade någon form av plankö som tog tid innan planarbetet drog igång. Detta 

berodde på resursbrist och för få handläggare på kommunen vilket gjorde att 

man fick prioritera mellan de olika projekten. En av handläggarna menade dock 

att resursfrågan inte alltid är ett problem då kommunen kunde ta in konsulter för 

att avlasta.  

 Den demokratiska processen 

Detaljplanearbetet ska vara en demokratisk process och tre handläggare ansåg 

att det därmed måste få ta den tid som processen kräver. De menar att vissa 

saker måste hinna sjunka in hos allmänheten och processas. Det är viktigare att 

allt går rätt till än att det går snabbt. En annan handläggare ansåg att det inte var 

ett självändamål att det skulle ta tid, men att större planer kunde tjäna mer på att 

mogna fram. Handläggaren menade också att flera parter kunde tjäna på att man 

jobbade effektivt, då frågorna kunde hållas dagsaktuella och att man kunde 

minska oron för medborgarna. Det var även påpekanden om att 

medborgarinflytandet hade sina tydliga skeden med fasta tidsrymder och att det 

inte var där som större delen av tiden försvann.  

 Kommunens arbetssätt 

En handläggare nämnde att det interna arbetssättet i projektgrupper fungerade 

bra då de berörda avdelningarna kunde sitta gemensamt och lösa de flesta 

frågor. I kontrast så påpekade en annan handläggare att det ibland var för många 

olika möten på kommunen som hindrade en från att jobba under perioder. 
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 Övrigt 

Vad gällde kommunernas synpunkter på hur lång tid en ”normal” detaljplan 

borde ta så tyckte flera att 1,5-2 år var rimligt. En åsikt som framkom var att det 

var viktigare att kunna få förutsägbarhet snarare än att pressa tider hela tiden. 

Nya riktlinjer och regler kan också göra att det tar längre tid då saker kan 

behöva omarbetas.  

3. Lagstiftningen 

Frågan som ställdes var: ”Vad anser du om lagstiftningen idag?”  

Under denna fråga fick de svarande fritt uttrycka sina åsikter kring den 

lagstiftning som reglerar detaljplaneprocessen. 

Exploatörer 

 Överklagandeskedet 

Det mest frekvent nämnda ämnet under lagstiftningen var överklagandeskedet. 

Fem av de sju intervjuade exploatörerna tar upp överklagandeskedet som en 

fördröjande faktor som orsakas av lagstiftningen. I och med den senaste 

omarbetningen av PBL så har dock överklagandeskedet förändrats och 

förhoppningen är att processen ska gå smidigare jämfört med förr. Då det är få 

detaljplaner som hunnit bli överklagade sedan nya PBL:s ikraftträdande är det 

svårt att ännu se effekterna av den, och detta är anledningen till att de flesta 

exploatörerna relaterar till tidigare erfarenheter.  

 Överklagandeskedet upplevs av exploatörerna som enbart tidsspillan, och att de 

som överklagar nästan aldrig får rätt. Man påpekar även att förfarandet med 

dubbla överklagandeinstanser känns överflödigt. Överklagandeprocessen 

upplevs som en stor osäkerhetsfaktor och exploatörerna måste därför avsätta 

mycket tid åt den i sina tidplaner 

Två av exploatörerna påpekar att den utformning som lagstiftningen har kring 

överklagande av detaljplaner inte medger en demokratisk process. De menar att 

en eller ett fåtal personer kan stoppa och/eller fördröja en process som i 

slutändan gynnar många fler, och att detta inte är att anse som demokratiskt. I 

Stockholm råder dessutom en stor bostadsbrist och detta menar exploatörerna 

förstärker allmänhetens intresse för bostadsutvecklingsprojekt. 

Två förslag angående överklaganden tas också upp av exploatörerna. En menar 

att någon form av rimlighetsbedömning måste göras innan ett överklagande 

behandlas av Länsstyrelsen, så att endast överklaganden med relevanta 

synpunkter behöver behandlas. Ett annat förslag är att införa en avgift för 

överklaganden, vilket borde kunna stävja okynnesöverklaganden. Exploatören 

menar i detta fall att i dagsläget får i princip vem som helst skicka in ett 

överklagande utan att det kostar dem någonting, men samtidigt kan det få stora 

ekonomiska konsekvenser för exploatören. 
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 Övrigt  

Förutom överklagandeskedet så uttryckte exploatörerna en rad spridda åsikter 

kring lagstiftningen. De mest relevanta var: 

- De tekniska krav på byggnader som regleras i bl.a. föreskrifter såsom 

BBR förändras snabbt och kan ställa till problem vid långa 

detaljplaneprocesser. 

- Exploateringsavtalet är en gråzon som idag inte regleras i lagen. Detta 

fördröjer förhandlingar och ger kommuner möjlighet att ställa orimliga 

krav på exploatören. 

- I nya PBL vinner bygglov laga kraft, vilket är positivt. 

- Länsstyrelsens roll ifrågasätts av en exploatör som menar att det är 

konstigt att länsstyrelsen både är med vid framtagandet av detaljplanen 

och även är den myndighet som ska behandla överklagandet av samma 

plan. Det blir ”dubbla” roller. 

- Lagstiftningen bör vara mer flexibel så att detaljplaneprocessen enklare 

kan projektanpassas. Detta skulle innebära att t.ex. mindre komplexa 

detaljplaner/åtgärder kan få ett enklare förfarande.  

Kommuner 

 En bra lagstiftning 

Tre av handläggarna tyckte att lagstiftningen och dess utformning idag är bra, 

eller i princip bra. Det är viktigt att detaljplaneprocessen kan balansera 

planmonopolet och inte bara bli ett spel för gallerierna. Detaljplaneprocessen 

ska ge möjlighet till insyn, dialog, och överprövning vilket kan uppnås med den 

lagstiftning som finns idag. Det påpekas även att detaljplaneprocessen är unik i 

sin möjlighet till medborgarinflytande i jämförelse med andra 

samhällsfunktioner, vilket de flesta inte uppmärksammar utan tar för givet.  

 Överklagande 

Även handläggarna tar upp överklagandeprocessen under lagstiftningsfrågan. 

Två av handläggarna menar att det tar tid eller för lång tid att överklaga en 

detaljplan.  Tanken kring en eventuell avgift för att överklaga tas även här upp 

men ifrågasätts gentemot rättsäkerheten.  

Det faktum att de som överklagar sällan får rätt nämns också, och att de enda 

fallen då de som överklagar egentligen kan få rätt är då formaliafel har begåtts. 

En handläggare menar att många överklaganden i dagsläget sker på felaktiga 

grunder och hoppas att nya PBL leder till ett tydligare överklagandeskede. 

Prejudicerande fall hade kunnat vara ett sätt att snabbt kunna avslå vissa 

överklaganden och på det sättet spara tid. 
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 Program 

I nya PBL så har kravet på att ha program i en detaljplan slopats. Två av 

handläggarna ifrågasätter om denna ändring verkligen kommer att bespara tid i 

detaljplaneprocessen, då den information som framkommer i programskedet 

ändå måste lyftas i ett senare skede.   

 Övrigt 

Precis som exploatörerna så framförde handläggarna på kommunerna en rad 

spridda synpunkter på ämnet. De relevanta av dessa är: 

- Tidsåtgången i detaljplaneprocessen kan påverkas av faktorer som lagen 

(PBL) inte styr över. 

- Relevansen av att ha flera tillfällen för berörda och allmänheten att yttra 

sig (samråd, utställning) ifrågasätts. Det kanske kan förenklas genom att 

ha en mer informell avstämning efter första samrådet. 

- Lagstiftningen är relativt styrd och ställer höga krav på den 

handläggande tjänstemannen. Det finns ingen flexibilitet och små 

misstag kan leda till att hela skeden måste tas om.  

4. Bra/dåligt   

Frågan som ställdes var: ”Vad tycker du fungerar bra idag under detaljplane-

processen, respektive inte bra?” 

Exploatörer 

 Bra 

Merparten av exploatörerna pekar ut ett väl fungerande samarbete med 

kommunen, och speciellt handläggaren, som en viktig förutsättning för att 

planprocessen ska fungera bra. Extremt mycket hänger på kommunens 

inställning och handläggarens förståelse, arbetsbelastning och förmåga, anser en 

av exploatörerna. Två av exploatörerna tyckte att samarbetet med handläggaren 

fungerat bra eller ovanligt bra och pekar ut detta som något positivt med 

planprocessen. Att ha samma grundsyn är viktigt och utgör grunden för ett 

fortsatt samarbete.  

En exploatör pekade även ut planbeskedet som nyligen införts som något 

positivt med planprocessen. Dock finns inga sanktioner om planbeskedet inte 

ges i rätt tid, vilket kan ses som något negativt. 

 Dåligt 

Under frågan om vad som fungerar dåligt i planprocessen gavs några olika svar: 

- Kritik mot kommunens handläggningstakt. Kommunen borde kunna 

jobba snabbare. Exploatörerna betalar en rad olika avgifter till 

kommunen för att de ska handlägga ärendet, och trots detta är 
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kommunen ofta ändå underbemannad, vilket en exploatör tycker är 

konstigt. Existensen av planköer ifrågasätts också, och rimligheten att 

behöva vänta i ett och ett halvt år innan ärendet kan börja handläggas. 

Stora exploatörer har ofta kanaler för att komma förbi dessa planköer 

vilket inte gynnar konkurrensen gentemot de mindre exploatörerna. 

- Planens förutsättningar (många grannar och berörda, fornlämningar, 

m.m.) kan medföra krångliga och tidskrävande planprocesser 

Kommuner 

 Bra 

En handläggare menar att den största garanten för att få en väl fungerande 

process är då planavdelningen jobbar nära tillsammans med 

exploateringsavdelningen. Detta är främst projekt där kommunen äger marken 

från början. Det interna arbetssättet (arbeta i projektgrupper) hos kommunen tas 

upp av en annan handläggare som en väl fungerade del i planprocessen. 

En annan handläggare pekar, precis som exploatörerna, på vikten av att ha en 

väl fungerande dialog mellan parterna. Det kan spara mycket tid om man har 

samma bild från början.    

 Dåligt 

Två av handläggarna påpekar att inget i planprocessen alltid fungerar bra, utan 

det är en kompromiss och det är alltid någon som blir missnöjd. De måste 

försöka hitta det mest smärtfria alternativet. Även det faktum att kommunerna 

ofta får ta mycket (ibland oförtjänt) kritik för att planprocessen tar tid tas upp. 

Det finns fler faktorer som spelar in menar handläggaren, och pekar på 

resursbrist i olika delar av systemet som en möjlig orsak. En annan handläggare 

är inne på samma spår och menar på att det är viktigt att exploatören förstår att 

vissa frågor som ska lösas är beroende av andra parters inblandning och att 

kommunen inte sitter och hittar på en massa krav. 

Remissinstanserna fungerar dåligt tidsmässigt anser en av handläggarna, och 

speciellt Länsstyrelsen har en tendens att ta tid. 

5. Förbättringar 

Frågan som ställdes var: ”Vad tycker du kan förbättras i detaljplaneprocessen?” 

Denna fråga svarade många av de intervjuade inte tydligt på eller hade inga 

förslag på förbättringar. De som hade ett svar tas upp nedan. 

Exploatörer 

- Planavdelningen måste få mer resurser 

- Kommuners olika särkrav måste förändras. Genom att alla kommuner 

har sina egna specifika särkrav (t.ex. buller, miljö, energi) så skapas 

oförutsägbarhet för exploatören 
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- Ledtiderna i alla instanser borde kunna kortas ned 

Kommuner 

- En av handläggarna tycker att förbättringar inom det interna arbetssättet 

på kommunen borde kunna genomföras och på så sätt korta tiden 

- Överklagandeskedet tar tid, men det är snarare en systemfråga än 

resursfråga 

- Exploatörerna måste satsa mer på att leverera handlingar i tid till 

kommunen, lyssna bättre och leverera rätt saker, så att processen kan 

flyta på snabbare  

4.2 Detaljeringsgraden i detaljplaner 

När frågorna kring detaljeringsgraden ställdes till kommuner respektive 

exploatörer så användes inte exakt samma formulering på frågan, och de svar 

som gavs varierade därför naturligt nog. Anledningen till varför olika 

formuleringar användes var att de båda parterna har olika roller och 

förhållningssätt till detaljeringsgraden. Kommunen är den som styr (mest) över 

detaljeringsgraden då de har planmonopol, och exploatörerna är de som ska följa 

och genomföra direktiven.  

Till exploatörerna löd första frågan: ”Vad anser du om detaljeringsgraden i den 

aktuella detaljplanen, och mer generellt?” 

Till kommunerna löd första frågan: ” När ni/du avgör hur detaljerad/styrd en 

detaljplan ska vara, vad tar ni hänsyn till då? Gör er kommun på något speciellt 

sätt?” 

Den andra frågan på detaljeringsgraden rörde huruvida exploatören haft några 

synpunkter på en lägre detaljeringsgrad under framtagandet av detaljplanen. 

Denna fråga var samma till både kommuner och exploatörer. 

1. Detaljeringsgraden i detaljplanen 

Exploatörer 

 Flexibilitet 

Ett förespråkande av flexibla eller öppna detaljplaner är den mest 

förekommande åsikten hos exploatörerna under denna fråga. Den marknad som 

exploatörerna jobbar mot är föränderlig, och på de år som en detaljplaneprocess 

kan ta så kan marknaden ha gjort en helomvändning och efterfråga helt andra 

saker. Detta är en av de främsta anledningarna till att exploatörerna inte vill låsa 

upp sig i detaljerade detaljplaner. Även den ekonomiska situationen, nya krav 

och teknisk utveckling är anledningar till varför flexibla detaljplaner efterfrågas. 

Risken med hårt styrda detaljplaner är t.ex. att bostäderna kan vara omoderna 

redan då de byggs. 
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En exploatör menar att det både är fel och olyckligt att ha en hög 

detaljeringsgrad, och en annan tycker att närmare detaljer i gällande husens 

utformning inte är en planfråga utan ska behandlas i senare skeden (bygglov). 

Som argument för flexibla planer säger en exploatör att för att kunna fatta så bra 

beslut som möjligt så är det nödvändigt att ha tillgång till så mycket information 

som möjligt. Detta innebär att beslut bör fattas så sent som möjligt då så mycket 

information som möjligt har kunnat inhämtas, vilket kräver flexibla planer med 

hög genomförbarhet.  

 Kommunala särkrav 

Två exploatörer nämner att de kommunala särkraven kan styra 

detaljeringsgraden i en detaljplan. Dessa är krav som kommunen ställer på 

bebyggelsen som går utöver det som regleras i PBL och BBR. Detta anser 

exploatörerna försvårar processen och kostnaden hamnar i slutändan hos 

privatkunden. Kraven speglas i detaljplanen via bestämmelser, men framförallt i 

exploateringsavtalen. 

 Tillit (och samarbete) 

Alla utom två exploatörer nämnde att en brist på tillit och delvis samarbete är 

anledningen till att kommunerna har så hög detaljeringsgrad. De menar att 

kommunernas rädsla för att exploatörerna inte ska genomföra bebyggelsen med 

de kvaliteter som förhandlats fram under detaljplaneprocessen gör att planerna 

blir väldigt detaljerade. En exploatör menade att deras kunder inte skulle köpa 

lägenheter av dem om de var av dålig kvalitet och att kommunens farhågor 

därmed var ogrundade. En annan exploatör menade att dialog var deras sätt att 

få en så enkel plan som möjligt, men att dessa diskussioner kunde dra ut på 

tiden. 

 Kvalitets- och gestaltningsprogram 

Ibland används kvalitets-eller gestaltningsprogram i detaljplaner för att styra den 

närmare utformningen av planområdet och dess bebyggelse. I vissa detaljplaner 

skrivs då gestaltningsprogrammet in som en planbestämmelse i plankartan som 

måste följas. En exploatör menar att detta förfarande är helt fel och föredrar att 

ta fram egna illustrationer över den planerade bebyggelsen som kommunen och 

allmänheten kan ta ställning till. En annan exploatör menar att kommunen 

använder dessa program för att ”säkra upp till en sjuk nivå” då de är rädda att 

lurade av exploatören. Han menar också att det främst är kommuner med mark i 

attraktiva lägen som kan använda sig av detta förfarande då efterfrågan hos 

kunderna är så stor i dessa områden att exploatörerna ändå går med på dessa 

krav. 

 Tidig projektering 

Tre av exploatörerna berättade att detaljeringsgraden och/eller 

projektförutsättningarna har resulterat i att projekteringen behövts påbörjas 
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tidigare. Det gällde både förutsättningar som t.ex. miljökrav, att det var ”trångt” 

att bygga på platsen samt att detaljeringen blev så hög i planen så de behövde 

veta om insidan gick att lösa gentemot den yttre illustreringen av projektet. 

 Övrigt 

Några övriga åsikter som framfördes var: 

- Skillnader i detaljeringsgraden kan förekomma beroende på den 

enskilde handläggaren 

- Enligt PBL 4:32 så ska en detaljplan inte vara mer detaljerad än 

nödvändigt. Detta efterlevs dock inte av kommunerna 

- Många handläggare förstår inte sin roll, utan fokuserar på 

utformandefrågor snarare än processfrågor. Detta leder till att 

formaliabitar missas under processens gång. 

- Detaljeringsgraden har ökat markant de senaste sex åren 

- Måste finnas ett bättre sätt för kommuner att kontrollera byggkvaliteten 

än genom detaljeringsgraden. 

Kommuner 

 Samarbete och tillit till exploatören 

Fem av handläggarna påtalade att tilliten och samarbetet med exploatören 

påverkade graden av detaljstyrning. De menade att om samarbetet fungerat bra 

och man litade på att exploatören kommer utföra det som diskuterats under 

detaljplaneprocessen så kunde en lägre detaljeringsgrad användas. En 

handläggare nämnde att även om planbeskrivningen inte är juridiskt bindande så 

brukar exploatören följa denna då de är måna om att bibehålla en god relation 

till kommunen. Detaljeringsgraden kan även ses som en garanti för att 

exploatören håller det han lovat, menar en annan handläggare. Ibland då 

gestaltningsprogram används så kan kommunen ha anledning att släppa lite på 

bestämmelserna i detaljplanen och istället ha en bra överenskommelse med 

exploatören.  

 Tradition, upprätthålla ambition och kvalitet 

Vid sidan av tilliten till exploatören så nämner några av handläggarna att 

kommunens interna värderingar kan spela in när graden av detaljstyrning 

bestäms. Vissa kommuner har exempelvis en tradition av att jobba mycket med 

gestaltning vid förtätning och då allmänhet och politiker förväntar sig tydliga 

illustrationer. Denna tradition kan visa sig i detaljstyrningen genom att 

kommunen reglerar vart husen ska stå, dess volym och närmare utformning. 

Handläggaren påpekar dock att denna tradition måste vägas mot PBL:s krav och 

att det är en balansgång. I andra kommuner förekommer s.k. 

normalbestämmelser för viss typ av bebyggelse vilket är en form av 

schablonmässig detaljeringsgrad. 
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Gestaltningsprogrammets funktion tas också upp, och en handläggare menar att 

gestaltningsprogram främst används då kommunen har en högre vision med 

planen. En annan handläggare menar att graden av detaljstyrning har ökat med 

åren, men att detta har varit nödvändigt för att upprätthålla kvaliteten och 

ambitionen hos exploatören.     

 Förutsättningar för platsen styr 

Planområdets fysiska förutsättningar har också inverkan på graden av 

detaljstyrning, vilket är något som två av handläggarna tar upp.  Är planområdet 

t.ex. stort, beläget i känslig/svår natur, har riksintressen som berörs, m.m. kan 

anledning finnas till en högre grad av detaljstyrning. Även vilken typ av 

bebyggelse som planeras har inverkan på detaljstyrningen.  

 Synpunkter  

Allmänhetens och andra remissinstansers synpunkter på den tilltänkta 

detaljplanen kan också ha inverkan på utformningen av planbestämmelserna. En 

handläggare menar att man kan behöva vara mer detaljerad i vissa fall för att 

visa att hänsyn har tagits till allmänhetens synpunkter. En annan handläggare 

instämmer och menar att planbestämmelserna arbetas om kontinuerligt vartefter 

synpunkter kommer in. 

 Generella planer 

Fyra av handläggarna nämner att de egentligen förespråkar mer generella 

detaljplaner. En plan som är mer generell/flexibel står sig bättre över tiden och 

det är t.ex. lättare för arkitekten att i senare skeden lösa utformandefrågor. En 

handläggare menar att hon gärna vill ha generella planer, men om tilliten och 

samarbetet med exploatören inte fungerar så är det inte möjligt. Tre handläggare 

menar att detaljer som t.ex. fasadfärg eller utformning på fönsterkarmar inte är 

något som normalt sett ska regleras i en detaljplan, utan hör hemma antingen i 

bygglovsskedet eller för planer i kulturmiljöer. Utöver detta nämnde även tre 

handläggare PBL:s krav på att en detaljplan inte får göras mer detaljerad än vad 

syftet kräver. En handläggare menar också att i de fall där det inte finns en 

tydlig projektvision så skapar man en mer generell plan. 

 Övrigt 

Några av de övriga synpunkter som togs upp under denna fråga var: 

- Ofta inkommer exploatören med relativt utarbetade förslag från början, 

vilka kan vara väldigt detaljerade. 

- Trots detaljerade planer kan slutresultatet skilja sig stort från det som 

diskuterats under processen. 

- Huruvida det är kommunen eller exploatören som äger marken kan ha 

en inverkan på detaljeringsgraden. Äger exploatören marken kan inte 

krav ställas vid ett köp av marken utan mer måste regleras i planen. 
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- Detaljeringsgraden kan bero på hur mycket som är styrt i 

exploateringsavtalet eller liknande. 

- Möjligt problem med för hög detaljstyrning är att exploatören i ett 

senare skede inte kan genomföra projektet och en planändring måste 

göras.  

- En positiv aspekt med hög detaljstyrning är att exploatören blir tvungen 

att genomföra det han lovat under processen. 

- Nivån på detaljstyrningen måste ligga rätt och de värden som varit 

viktiga under processen ska styras. 

2. Synpunkter från exploatören på lägre detaljeringsgrad 

Syftet med denna fråga var att undersöka om exploatören under processens gång 

haft synpunkter på en lägre detaljeringsgrad. En följdfråga ställdes också till 

exploatörerna om huruvida de försöker parallellisera projektskeden för att spara 

tid och i så fall om detaljeringsgraden har varit ett hinder för detta. 

Exploatörer 

 Tidpunkt för projektering 

Fem av exploatörerna uttryckte att en hög detaljeringsgrad medförde att de 

behövde projektera redan under detaljplaneskedet, vilket inte sågs som positivt. 

Anledningen till detta är att det väldigt tidigt i projektet kan bli kostsamt 

samtidigt som det råder osäkerhet kring planens antagande och om projektet blir 

av. Vissa av exploatörerna påpekade också att deras projektering sker för lånade 

pengar, vilket tidigt belastar projektet med räntekostnader. Generellt sett vill 

exploatörerna därför projektera så sent som möjligt i projektet när det finns en 

större säkerhet för dess framtid och en bättre möjlighet att styra när produkten 

når marknaden. Ett påpekande som talade emot detta var att en exploatör 

nämnde att de ibland färdigställde bygglovshandlingarna redan under 

detaljplaneprocessen, så att de kunde spara tid under bygglovsskedet och att 

försäljningen då kunde starta tidigare. En annan exploatör nämnde ett liknande 

scenario där de gjorde viss projektering under planprocessens gång för att spara 

in tid i senare skeden.  

 Övrigt 

Några av de övriga synpunkter som togs upp under denna fråga var: 

- Detaljeringsgraden påverkar inte tiden i produktion och projektering så 

mycket utan det är främst försäljningen som kan gå snabbare. 

- Problem har uppstått i vissa projekt vid vår detaljprojektering då 

detaljplanen varit för detaljerad. 

- Det underlättar för politikerna att ta beslut om detaljplanen är detaljerad. 

- Parallellisering av delar av byggprocessen är omöjlig vid 

bostadsbyggande. Detta beror på sambandet mellan projektering, 

försäljning och produktion. Exploatören brukar ha ett säljkrav från 
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finansiären (banken) som gör att produktionen kan starta först efter att 

en viss andel av bostäderna har sålts. En exploatör kan inte heller gå ut 

med försäljningen innan de har ett bra säljmaterial som inte kommer att 

ändras i senare skeden, vilket man har först när projekteringen är klar. 

Detta innebär att detaljstyrningen inte utgör ett hinder för 

parallelliseringen av byggprocessens skeden. 

- Det finns saker som exploatören inte vill låsa redan i detaljplaneskedet 

av projektet exempelvis byggnadstekniken. 

- För just bostäder är det mera önskvärt med flexiblare detaljplaner då det 

är marknads känsligare än exempelvis kontor. 

- En mindre exploatör var nöjd med flexibiliteten i planen, men hade 

bekymmer med höjdbestämmelsen.  

Kommuner  

 Lägre detaljeringsgrad efterfrågas 

Två handläggare påpekade att exploatörerna generellt strävar efter lägre 

detaljering än den som kommunen jobbar med. 

 Diskussion 

Fyra av sju handläggare påpekade att detaljeringsgraden är något som diskuteras 

löpande med exploatören under detaljplaneprocessen gång. Handläggarna 

upplever att exploatörerna har förståelse för den detaljeringsgrad som väljs. Det 

är även till viss del exploatörens ansvar att granska detaljplanen så att de senare 

kan genomföra den. 

 Övrigt 

Några av de övriga synpunkter som togs upp under denna fråga var: 

- Detaljeringsgraden blir högre vid planeringen större områden då 

konsekvenserna av ett misstag blir större än vid planläggning av 

enskilda hus. 

- I känsliga områden så som kulturmiljöer kan remissinstanser vara med 

och reglera detaljer i planerna. 

- I vissa planer framför exploatören inga synpunkter under själva 

processen, utan dessa kommer fram först under genomförandet. 

4.3 Översiktsplanens eventuella inverkan 

Under detta ämne tillfrågades kommunerna och exploatörerna om hur de såg på 

översiktsplanenens roll och inverkan på detaljplaneprocessen, och om de 

jobbade aktivt med översiktsplanen inför planprocessen. 
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Exploatörer 

 Tidiga skeden och stöd för projektet 

Fyra av exploatörerna nämnde att de jobbar med eller tittar på översiktplanen 

när de undersöker förutsättningarna för ett projekt. Detta görs främst i väldigt 

tidiga skeden. En anledning för exploatörerna att titta närmare på 

översiktsplanen är bl.a. för att se om det finns stöd för projektet i den och om 

program då kan slopas. Dock så skiljer sig graden av engagemang för 

översiktplanen beroende på vilken exploatör det gäller. De större exploatörerna 

har ibland hela avdelningar som jobbar bl.a. med översiktsplaner och 

projektutveckling, medan mindre exploatörer inte satsar något alls på detta. En 

exploatör nämnde också att de tagit kontakt med kommunens exploateringschef 

och att de tillsammans använt översiktsplanen för att hitta en lämplig plats att 

bygga på. 

 Hjälpmedel för tjänstemän 

Två av exploatörerna påpekar att översiktplanen främst är ett hjälpmedel för 

tjänstemännen på kommunen för att ha stöd i att gå vidare med detaljplaner. Det 

kan vara svårarbetat att gå vidare med en detaljplan om stöd inte finns i 

översiktplanen. 

 Övrigt 

Några av de övriga synpunkter som togs upp under denna fråga var: 

- Om man som exploatör äger mark i ett område så jobbar man aktivt för 

att få in området som bostäder i översiktsplanen (om det inte redan är 

det). 

- Översiktplanen kan vara bra om större frågor behöver lösas, exempelvis 

med större elledningar, så dessa frågor inte behöver belasta 

detaljplaneprocesser senare. 

- Som exploatör tar man hellre den säkra vägen än den snabba. 

Kommuner 

 Strategiska översiktplaner 

Fyra av handläggarna påpekade att översiktplanen är mer strategisk snarare än 

detaljerad. Detta är något som de tror är positivt för kommuner i 

Stockholmsområdet då det är svårt att gå in på en detaljnivå i regioner där det 

finns en ständig utveckling. En översiktsplan ska hålla ett antal år och för att det 

ska fungera måste den vara mer strategisk. En handläggare påpekar också att det 

är viktigt att ha en aktuell översiktplan varför en rullande bearbetning av den är 

nödvändigt.  
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 Fördjupade översiktplaner och planprogram 

Med mer strategiska översiktplaner så är behovet större av fördjupade 

översiktplaner och/eller planprogram. Tre av handläggarna säger att de jobbar 

mer med antingen fördjupade översiktplaner eller planprogram då 

översiktsplanen ser ut som den gör. En handläggare påpekar att det är jättebra att 

jobba med fördjupade översiktplaner då behovet av planprogram minskar eller 

försvinner helt, och att allmänheten tidigt informeras och kan lämna synpunkter.   

 Kommunikation med allmänheten 

Två av handläggarna tycker att det är viktigt att kommunicera översiktplanen 

och dess innehåll till allmänheten, så det blir tydligare vad man kan förvänta sig 

av sin boendemiljö i framtiden. Dock så är det ofta många som berörs, och det 

kan därför vara svårt att nå ut till alla. Översiktplanen kan också vara svårtolkad 

för gemene man och i realiteten är det få som känner till översiktplanen i sin 

kommun, vilket är ett problem då den ligger till grund för den framtida 

detaljplaneringen. En handläggare ställer sig dock frågan om det skulle spela så 

stor roll om översiktplanen skulle kommuniceras bättre till allmänheten då folk 

värnar om sina egna intressen främst. 

 Övrigt 

Några av de övriga synpunkter som togs upp under denna fråga var: 

- Ofta strider nya projekt mot översiktplanen då den tagits fram långt 

tidigare och under andra förutsättningar. 

- Vissa komplexa projekt skulle gynnas av att vissa frågor lyfts i tidigare 

skeden som t.ex. översiktplanen. 

4.4 Inblandade parter i planprocessen 

Under detta ämne ställdes ett antal frågor som berörde kommunikation och 

samarbete mellan exploatör och kommun, allmänhetenens påverkan, konsulters 

roll och hur remissinstanser fungerat i planprocessen. 

1. Kommunikationen mellan exploatör och kommun 

Syftet med denna fråga var att undersöka hur den praktiska kommunikationen 

fungerar mellan de två drivande parterna. Frågan gällde t.ex. hur ofta parterna 

träffats under projektets gång, vilken form mötena var i, m.m.  

Exploatörer 

 Variation beroende på skede 

Det mest förekommande svaret från exploatörerna var att antalet möten med 

handläggaren på kommunen varierade, men i snitt var varannan till var tredje 

vecka det vanligaste intervallet för planmöten under pågående arbete. En 

exploatör påpekade även att man kommunicerade nästan dagligen under vissa 
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perioder, i form av mail eller telefonsamtal. Inför större skeden i planprocessen, 

som exempelvis beslut i nämnder eller samråd så intensifieras också kontakten 

med kommunen. Under andra perioder då svar från nämnder eller 

remissinstanser inväntas så kan det dröja månader eller upp till ett halvår mellan 

möten.  

 Övrigt 

Några av de övriga synpunkter som togs upp under denna fråga var: 

- Arkitekten har fungerat som en länk mellan exploatören och kommunen. 

Innebar att exploatören inte behövde träffa kommunen själva lika ofta. 

- Det är viktigt att som exploatör lyssna på kommunens handläggare och 

anpassa kommunikationen beroende på den enskilde handläggarens 

arbetssätt. 

- Det har inte varit ett problem att nå varandra kommunikationsmässigt. 

Kommuner 

 Variation 

I likhet med exploatörerna så angav fyra av handläggarna att fysiska möten skett 

ca var tredje vecka till en gång i månaden, men att mötesfrekvensen kunde 

variera kraftigt beroende på vilket skede som planprocessen var i. Flest möten 

hålls i början av planprocessen, och ju närmare antagandet desto färre möten blir 

det uppger två av handläggarna.  

 Interna möten 

Några av handläggarna nämnde även hur den interna kommunikationen i t.ex. 

projektgrupper skötts under processen gång. Vissa grupper träffades 

kontinuerligt, ibland träffades bara delar av gruppen beroende på vilka frågor 

som skulle diskuteras, o.s.v. I perioder så kunde möten hållas varje vecka. En 

handläggare poängterar att en fördel med att arbeta i projektgrupper är att man 

slipper interna remisser och kan lösa de frågor som uppkommer vid möten. 

 Övrigt 

En övrig synpunkt som togs upp var: 

- Mängden möten (både interna och externa) kan vara en nackdel då det 

resulterar i mindre tid till att praktiskt arbeta med planer. Detta bidrar till 

längre planprocesser.  

2. Samarbetet mellan exploatör och kommun 

En av de större frågorna under intervjun berörde samarbetet mellan exploatören 

och kommunen och hur det fungerat under den aktuella detaljplaneprocessen. 

Frågan löd: 
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”Hur tycker du att samarbetet med exploatören/kommunen fungerat? Har ni 

dragit åt samma håll eller har intressekonflikter uppstått? Vad beror konflikterna 

på i så fall?” 

Frågan resulterade i en mängd svar av olika karaktär. 

Exploatörer 

 Samarbetet fungerar bra  

Generellt sätt är samtliga exploatörer positivt inställda till samarbetet med 

kommunen. Alla tycker att själva samarbetet med handläggaren fungerat bra, 

och om det uppstått problem under processen så har det inte berott på att 

samarbetet inte fungerat, utan andra faktorer. Flera av exploatörerna menar att 

samarbetet med kommunen handlar om att kompromissa och att det är ett 

givande och tagande. En exploatör tillägger att kommunen nog varit 

överbelastade och att det kan ha påverkat processen något. 

 Handläggaren 

Det framkom en rad olika åsikter om handläggarna av olika karaktär. Åsikterna 

berörde främst handläggarens erfarenhet, ledaregenskaper och om handläggaren 

bytts ut under processen gång. 

En exploatör menar att det är viktigt att det finns ett tydligt ledarskap hos 

handläggaren, så att denne kan styra och stå emot interna krav från andra inom 

kommunen. Med en svag handläggare så är det lätt hänt att det blir mycket 

tyckande från olika håll som får inverkan på detaljplaneprocessen och som inte 

alltid är relevant.  

Erfarenheten hos den enskilde handläggaren är också en punkt som berörs av tre 

exploatörer. En handläggare som är oerfaren kan vela för mycket och ta den 

säkra vägen vilket påverkar planprocessen. En påläst handläggare som kan ge 

klara besked uppskattas också. 

En av exploatörerna påtalade att det handläggarbyte som gjordes under 

processens gång haft en negativ inverkan. Den nya handläggaren hade andra 

värderingar och åsikter vilket gjorde att projektets förutsättningar förändrades 

helt. I detta fall kunde även personkemin spelat in. En annan exploatör påtalade 

att både kommunens handläggare och deras projektledare varit samma under 

hela processens gång, vilket varit positivt och underlättat arbetet. 

 Andra avdelningar på kommunen 

Vissa av exploatörerna tog även upp hur samarbetet med andra avdelningar på 

kommunen fungerat och upplevts. 

I ett fall nämns miljöavdelningen och att de varit negativt inställda till projektet 

och därmed fördröjt processen. I ett annat fall nämns exploateringsavdelningen 

som en försinkande faktor, vilket exploatören spekulerade i berodde på 
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osäkerhet hos handläggaren i kombination med byte av chef på avdelningen. 

Även att det ingår för många olika personer från olika avdelningar i kommunens 

projektgrupper är något som berörs. Detta leder till för mycket tyckande enligt 

exploatören och hänvisar återigen till vikten av ett tydligt ledarskap från 

handläggaren. En exploatör tyckte att det var bra om bygglovsavdelningen satt 

med under planprocessen då det underlättade i det senare bygglovsskedet. 

 Övrigt 

Några av de övriga synpunkter som togs upp under denna fråga var: 

- I Sverige kan exploatören i samarbete med kommunen ta fram 

detaljplaner. Detta är inte självklart i andra länder där planmonopolet 

helt styr. 

- I egenskap av exploatör är vi gärna med som stöd till kommunen under 

samrådsmöten då de ofta får hård kritik från allmänheten. Detta skapar 

en bra relation med kommunen. 

- Samarbetet och kommunikationen mellan politikerna och tjänstemännen 

på kommunen har brustit i ett av de studerade fallen. Exploatören och 

politikerna hade en överenskommelse om en inriktning på projektet, 

vilken de drev igenom trots att tjänstemännen var av en annan åsikt. 

Som en konsekvens av detta hamnade exploatören och handläggaren i 

en djup förtroendekris. Exploatören upplevde då att tjänstemännen 

skötte processen dåligt genom att inte förankra sina beslut politiskt och 

haft fokus på arkitektur snarare än på planfrågor.  

- Ett bättre startmöte mellan kommunen och exploatören där man går 

igenom förutsättningarna för projektet efterfrågas.  

- Som projektledare handlar mycket om att få med kommunen på tåget 

och prata rätt språk med dem. Kommunen intresserar sig i frågor som 

rör mervärde och kvalitet snarare än bara pengar. 

Kommuner 

 Samarbetet  

Till skillnad från exploatörerna uppvisar handläggarna en mer varierad bild av 

hur de anser samarbetet fungerat med exploatören under processen. Tre av 

handläggarna tycker att samarbetet fungerat bra eller ovanligt bra. En 

handläggare var positivt överraskad av en exploatör som trots sin ringa storlek 

och erfarenhet uppvisade stor professionalitet. Resterande fyra handläggare har 

mer varierade åsikter. En handläggare menar att målsättningen alltid är att man 

ska komma överens med exploatören, men att kommunen i slutändan ändå är 

den styrande parten som får igenom det förslag som de anser är bäst. Det 

handlar om ett givande och tagande är en annan åsikt. I ett fall har samarbetet 

fungerat bra mellan exploatören och kommunen i planskedet men gått snett i det 

senare genomförandeskedet då exploatören vill ändra planen.  
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Det kan även pendla mellan projekt och även inom ett projekts olika faser 

huruvida det är en strid eller ett samarbete med exploatören säger en annan 

handläggare. Det finns otroligt mycket att vinna på att komma överens men i 

vissa fall inser man som handläggare att det inte är lönt att försöka, och då får 

hela processen en mer tvist/förhandlingskaraktär vilket tar på krafterna och 

tiden. Anledningen till varför det kan bli så beror främst på personkemi och 

kompetensnivå hos exploatören, och mycket skulle kunna lösas om exploatören 

i dessa fall hade mer förståelse för kommunens processer och hur det fungerar.  

En handläggare medger att samarbetet inte alls fungerat bra i en av de studerade 

planerna, där exploatören känt att kommunen misstänkliggjort dem (vilket 

kommunen gjort) och det varit diskussioner under hela processens gång. 

Handläggaren pekar ut det faktum att hon tog över planen från en annan person 

och krävde mer än den förre av exploatören som en möjlig förklaring till de 

konflikter som uppstått.       

 Källor till problem 

Fyra av handläggarna nämner olika källor till diskussioner och problem med 

exploatören som uppstått under planprocessen gång. I ett fall har bullerkraven 

varit svåra att uppfylla och där har exploatören känt viss frustration över alla 

omtag som gjorts från kommunen sida p.g.a. detta. I ett annat fall gällde 

diskussionerna gatustandarden och exploatören ville ha en lägre standard än den 

kommunen krävde. En av planerna var konfliktfylld från början och 

handläggaren menar att det var tuffa förhandlingar från start som gällde i princip 

allt som planen berörde. I vissa lägen var både kommunen och exploatören redo 

att lägga ned hela projektet p.g.a. alla diskussioner. Generellt behöver 

exploatörerna få en bättre förståelse för att handläggaren inte alltid har tid med 

just deras projekt menar en handläggare. Ofta är det exploatören som levererar 

sina handlingar för sent, levererar fel handlingar och lyssnar inte på 

handläggaren som gör att tiden kan rinna iväg. När exploatören kommer in två 

veckor sent med sina handlingar så kan man inte som handläggare kasta ifrån sig 

allt annat då. Det kan vara en källa till irritation och problem om exploatören 

inte inser detta. 

 Kommunens interna samarbete 

Några handläggare tar upp frågan hur samarbetet inom kommunens avdelningar 

fungerat. En handläggare påpekar att det händer att konflikter uppstår mellan 

exploateringssidan och bevarandesidan inom kommunen, där det kan 

förekomma en väldigt stark positionering under planprocesser. Som handläggare 

kan det vara svårt att medla mellan dessa intressen, och en bättre och snabbare 

process skulle kunna uppnås om alla inblandade vore mer lösningsinriktade än 

probleminriktade. 

Flera av kommunerna som intervjuats jobbar i projektgrupper där medlemmar 

från olika avdelningar ingår under framtagandet av detaljplanen. Vilka som 

ingår i projektgruppen varierar, en handläggare säger att det främst är vem som 
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äger marken (exploatören eller kommunen) som styr gruppens sammansättning. 

Två handläggare säger att det förekommit meningsskiljaktigheter inom 

projektgruppen men att det har gått att lösa dessa frågor. 

En handläggare menar även att det är en stor fördel om man kan jobba i par med 

en annan handläggare under planprocesser. Ofta kan det vara väldigt ensamt 

som handläggare bl.a. vid möten med stora exploatörer som har hela sin 

organisation bakom sig, då kan det vara bra att vara två. 

 Exploatörens roll 

Fyra handläggare kommenterade exploatörens roll i planprocessen ur olika 

aspekter. En handläggare menade att det är positivt för samarbetet om 

exploatören går in för sina uppgifter mellan mötena och är lyhörda. Samma 

handläggare har även bra erfarenhet av mindre exploatörer och upplever att de 

ofta har en lite högre ambitionsnivå än de större exploatörerna. De större 

exploatörerna har färdiga och snäva projekteringsanvisningar vilket inte ger 

arkitekten så mycket att jobba med. Mindre exploatörer kan vara mer villiga att 

testa något nytt och vara mer engagerade. En exploatör får beröm av en 

handläggare för att de varit generösa med underlagsmaterial i startskedet av 

processen då det är en vinst för alla att få en bra start och ett bra underlag. En 

annan handläggare menar att det är bra om exploatören har en förståelse för den 

roll som handläggaren har, så att de blir motiverade att göra något bra. Detta 

stöds av en annan handläggare som tycker att samarbetet med exploatörens 

projektledare fungerat bra och att detta kan ha berott på att projektledaren var en 

gammal arkitekt och kurskamrat till chefen på avdelningen och därför 

underlättade förståelsen för vissa frågor. 

En handläggare påpekade att exploatören ofta byter projektledare till 

genomförandeskedet vilket gör att mycket av den information och förståelse 

som fanns under detaljplaneskedet försvinner på vägen.  

3. Allmänhetens påverkan 

Exploatörer 

 Allmänheten har påverkan på processen 

Tre av exploatörerna uppger att allmänheten har inverkan på slutresultatet av en 

planprocess. Kommunen vill inte köra över sina medborgare och därför lyssnar 

de mycket på allmänheten och låter dem få stort inflytande, menar en exploatör. 

I ett av de studerade fallen utgick en stor del av planområdet efter samrådet då 

allmänheten kritiserat förslaget, och detta är ett verkligt exempel på hur 

demokratin haft sin gång säger en annan exploatör. Vissa områden i Stockholm 

är i princip obyggbara då det finns för mycket skrivkunnigt folk, och där krävs 

politisk uppgörelse för att något ska hända. Ytterligare en åsikt är att 

allmänheten missar PBL:s syfte med att väga enskilda intressen mot de 

allmänna, deras inställning är ”NIMBY” trots att de bor i en stad! Det är dock 
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endast de fall där allmänheten verkligen tyckt till som blir påverkade, i annat fall 

påverkas planförslaget inte om inga synpunkter inkommer, påpekar en annan 

exploatör. 

 Exploatörens kommunikation med allmänheten 

Exploatörerna fick även frågan om de själva bidragit med något extra i 

planprocessen, eller om all kommunikation med allmänheten skötts genom 

standardkommunikationen från kommunen. (Samråd, utställning) 

Svaren varierade något, några exploatörer överlät all kommunikation med 

allmänheten åt kommunen, medan andra såg en poäng i att själva engagera sig. 

En exploatör sade att de låter kommunen sköta all kommunikation med 

allmänheten och att de är försiktiga med att själva blanda sig i det. Bland de 

exploatörer som tagit egna initiativ så sade en att det är personligt hur de inom 

företaget väljer att kommunicera med allmänheten, vissa projektledare låter 

processen verka av sig själv medan andra, som han själv, haft möten med 

grannar som fått uttrycka sina åsikter och ge konstruktiv kritik. En annan sade 

att företaget brukade satsa på bl.a. personliga möten med dem som har 

synpunkter, dialoger med kommunstöd och diskussioner med grannar. Detta är 

ett medvetet drag då de som bor i området vet vad folk efterfrågar och 70% av 

köparna till projektet bor inom en 5 km radie. Det är en vinst för företaget att 

kommunicera med närområdet. En annan exploatör instämmer i samma 

argument och menar att de gärna är med under möten med allmänheten, dels för 

att stötta kommunen och stå för vad de ska bygga, men även dels för att det ofta 

är just grannarna som är potentiella köpare. 

Som exploatör kan man genom att ta fram bra material till samråd och 

utställningar vara behjälplig till allmänheten. Att vara aktiv under samråden är 

ett annat sätt. En exploatör säger att de på dessa sätt försöker nå ut till 

allmänheten, men även på andra sätt t.ex. sätta tejpbitar på grannars fönster för 

att visa hur deras utsikt kommer förändras, m.m. Vissa personer ur allmänheten 

rår man som exploatör dock aldrig på, och ofta är det inte ja-sägarna som 

uttrycker sina åsikter på mötena utan det är mest de som är negativa som får 

komma till tals. NIMBY är den vanligaste åsikten från allmänheten menar 

samma exploatör. 

Andra exempel på hur exploatörer själva deltagit i kommunikationen med 

allmänheten var t.ex. extra källarmöten med grannföreningar eller dialoger 

angående gemensamma vägar med grannar.  

Kommuner 

 Standardkommunikation 

Alla handläggare utom en angav att de använt sig av standardkommunikation 

med allmänheten i de studerade planerna. Vad som är standardkommunicering 

varierar från kommun till kommun, i en kommun hålls exempelvis alltid 
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informationsmöten innan samrådet och i en annan sätter man upp lappar i 

närområdet och informerar både i kommunhus och på internet. Den handläggare 

som inte angav att standardkommunikation använts hade hållit ett öppet hus 

möte i ett bibliotek där exploatören var med och där allmänheten kunde gå runt 

bland olika ”stationer”.  En handläggare medger också att han varit dålig på att 

informera grannar i rätt tid, men att det samtidigt är svårt att vara tydlig nog då 

det alltid finns klagomål på något sätt. 

En handläggare påpekar att allmänheten förväntar sig tydliga samrådsmöten 

enligt den ”gamla” modellen, och att öppet hus möten inte fallit väl ut enligt 

hans erfarenhet. I samma kommun har man nu också fått ett mer tydligt uppdrag 

att börja jobba mer med tidiga dialoger med allmänheten, vilket inte fanns förr. 

 Allmänhetens påverkan 

Handläggarna hade spridda åsikter om till vilken grad allmänheten hade 

påverkan på resultatet av planprocessen. Två av handläggarna sade att 

allmänheten inte haft så stor påverkan, i det ena fallet berodde det på att 

allmänheten varit positiva och inte tyckt något och i det andra fallet berodde det 

på att de synpunkter som framkom var rent subjektiva eller hade en åsikt som 

kommunen motsatte sig vilket ledde till att de inte fick sina synpunkter 

tillgodosedda. En handläggare uppgav att de boende var ganska aktiva och om 

man är intresserad så finns det bra möjligheter att tycka till och påverka. I 

samma fall medförde allmänhetens synpunkter till att hushöjder ändrades och att 

mer parkmark skapades. Ett annat exempel på hur allmänheten haft påverkan 

var då den negativa opinionen i tre av de studerade fallen ledde till att delar av 

planområdena togs bort.  

Två av handläggarna menar även att allmänheten kan generera mycket extra 

arbete. Ibland får vissa personer ur allmänheten extremt mycket 

uppmärksamhet, och mängden synpunkter som kommer in kan genera mycket 

extra administrativt arbete och extra möten. 

 Övrigt 

En övrig synpunkt som tog upp var att allmänheten ibland har svårt att förstå det 

material som skickas ut eller publiceras innan samråd eller utställning. Svårt att 

nå ut till alla. 

4. Konsulters roll 

Exploatörer 

 Plankonsulter 

I flera av de studerade fallen användes plankonsulter av olika anledningar under 

planprocessen. Ibland kan exploatören ha egna plankonsulter och ibland kan 

kommunen ha sina. De flesta av exploatörerna som kommenterade 

plankonsulternas roll var positivt inställda till dessa, några exploatörer var dock 
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negativa. En exploatör tyckte inte att plankonsulter var bra alls, utan att 

handläggarna ska göra sitt jobb och att kommunen ska ”äga” projektet, inte en 

konsultfirma. Vidare menade han att erfarna handläggare kan sina områden och 

konsulter besitter inte de kunskaperna som erfarenheten ger. En annan exploatör 

håller delvis med och tycker att det i grunden är bra om det är handläggaren som 

håller i detaljplanen, och i annat fall så måste en konsult som har bra kontaker 

eller som kan kommunen bra hittas. Två av exploatörerna tyckte att det fungerat 

bra med plankonsulter, det gick snabbare under plankonsultens tid samt att de 

ofta jobbar med strukturerat än handläggarna som kan ha tendenser att sväva ut. 

En exploatör kommenterade att även om det är plankonsulter som jobbar med 

detaljplanen så är det ändå kommunen som brukar vilja ha sista ordet. 

 Erfarenheter av konsulter 

De flesta exploatörer uppvisar en positiv erfarenhet av konsulter (ej 

plankonsulter). Exploatörerna tror inte att planprocessen fördröjs nämnvärt av 

konsulters inblandning och att konsulter inte medvetet vill fördröja. En 

exploatör menar att de måste anta att konsulterna jobbar professionellt och en 

annan säger att konsulterna visserligen tjänar på att kommuner är 

underbemannade men att de vill bli anlitade igen och gör därför ett bra jobb.  

Konsulter kan vara mer fokuserade på ett projekt åt gången och är lättare att 

”elda på” än handläggare på kommunen som man istället mer måste vädja till, 

tycker två av exploatörerna. 

Arkitekten tas upp av en av exploatörerna som ett möjligt problemområde. De 

får uppdrag från både kommunen och exploatören och det kan ställa till med 

problem. En annan exploatör är inne på samma ämne och menar att vissa 

handläggare kräver mycket utredningar och ritningar och att det då är viktigt att 

dessa uppdrag går igenom exploatören och inte konsulterna då det är 

exploatören som i slutändan ska betala.   

 Styrning av konsulter 

Två av exploatörerna påpekar att det brukar fungera bra med konsulter, men att 

man som exploatör måste vara med och tala om vad man vill ha och styra dem 

åt rätt håll. Annars kan de t.ex. rita för mycket. 

Kommuner 

 Plankonsulter 

Sex av handläggarna kommenterade plankonsulternas roll under planprocessen. 

Åsikterna var blandade, en del hade ingen erfarenhet av plankonsulter, medan 

andra ofta jobbade med dessa. Fyra av handläggarna säger att de tagit in 

plankonsulter p.g.a. resursbrist och för att kunna hinna med. Det kan ta tid vid 

överlämnandet av projektet, men om konsulten inte använts alls så skulle det ta 

ännu längre tid säger en handläggare. En handläggare menar även att 
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konsulterna kan avlasta då det finns för lite resurser, men att det rent 

effektivitetsmässigt kan vara dåligt att ha plankonsulter. Det blir många fler 

granskningssteg då plankonsulter är inblandade vilket inte är effektivt. En annan 

handläggare säger att hon tagit in en plankonsult för att stärka upp under kritiska 

förhandlingslägen med exploatören. 

En handläggare betonar att om plankonsulter används så är det viktigt att 

kommunen är med och granskar och skriver på.  

 Erfarenhet av konsulter 

Ingen av de tillfrågade handläggarna tror att konsulter försöker förhala 

planprocessen medvetet för att tjäna mer pengar, utan att de är måna om att göra 

ett bra jobb och bli anlitade igen. En handläggare menar att när konsulterna 

jobbar så brukar de vara fokuserade och inte dra ut på tiden. Två handläggare 

tycker att konsulterna fungerat bra i de aktuella planerna, medan en handläggare 

har haft både positiva och negativa erfarenheter av konsulter. De konsulter som 

fungerade dåligt hade inte levererat det material som de skulle. Kommunen har 

ramavtal och kan därför inte heller välja fritt vilka konsulter de vill använda. 

Andra erfarenheter av konsulter är att de gärna vill ha extrajobb och att de 

kommer med nya saker som de tror behöver utredas, etc. Även att konsulter ofta 

tar på sig för mycket jobb och inte håller tidplaner är ett problem som nämns, 

vilket drabbar handläggarna som ibland ska basera sina tjänsteskrivelser på det 

resultat som konsulterna levererar.  

Två handläggare tar också upp arkitektens roll som konsult. Den ena 

handläggaren menar att kompetensen och lyhördheten hos exploatörens arkitekt 

är av stor vikt och en viktig faktor i tidsaspekten då en osäker och oerfaren 

arkitekt kan ta lång tid på sig att få fram ett förslag. Den andra handläggaren 

tycker att arkitekter ska vara mer rakryggade och stå upp för sin kompetens och 

inte bara sitta i exploatörens knä hela tiden.  

5. Remissinstanser 

Exploatörer 

 Länsstyrelsen 

Fem av exploatörerna tar upp Länsstyrelsen som den remissinstans som 

fördröjer och försenar planprocessen mest. Länsstyrelsen kan ofta komma med 

synpunkter som har stor påverkan, och en exploatör säger att om man har 

projekt i känsliga områden så är Länsstyrelsen i princip en utvecklande part och 

det är då viktigt att ha en handläggare som har en relation och förståelse till 

Länsstyrelsen. En exploatör ifrågasätter varför Länsstyrelsen får inkomma 

försent och sist av alla remisser och ändå måste bli hörda när privatpersoner och 

företag måste hålla tiderna exakt. En annan exploatör menar att Länsstyrelsen 

sätter sin egen tidplan och agerar som någon form av överbestämmare. 



61 

 

Exploatören uttrycker det som att Länsstyrelsen lagt en ”blöt filt” över hela 

innerstan.  

I två av de studerade fallen hade Länsstyrelsens synpunkter avgörande betydelse 

för det fortsatta arbetet med planerna. I ett av fallen inkom dem med synpunkter 

på sista dagen av utställningen där de meddelade att de inte accepterade den 

lösning som fanns. Detta trots att ärendet legat på deras bord två gånger tidigare. 

Exploatören tyckte att detta var ett märkligt förfarande. I det andra fallet 

påtalade Länsstyrelsen, tre år in i processen efter utställningen, att strandskydd 

gällde vilket innebar att stora delar av projektet fick göras om eller utgå. 

 Åsikter om remissinstanser 

Exploatörerna hade ett antal åsikter som rörde remissinstanser generellt. 

Remissinstanserna har oftast mest att säga och måste hållas ned då alla 

synpunkter inte kan tillgodoses, är en åsikt. Remissinstansernas krav måste 

sättas i sitt sammanhang och en rimlighetsbedömning måste göras. En annan 

exploatör påpekar att remissinstanser tar tid när mer omfattande frågor ska lösas, 

och ställer sig frågan om de är slöa eller underbemannade. Två av exploatörerna 

påpekar att det är bra med en bredd på remissinstanserna då många synvinklar 

kan fångas in, men att handläggaren måste kunna väga samman vilka som är 

viktigta. Processen med remissinstanser kan lätt bli lite seg. En åsikt är också att 

handläggarna och tjänstemännen på kommunen inte vågar stå emot de 

”proffstyckande” remissinstanserna som t.ex. skönhetsrådet eller stadsmuseet. 

Andra remissinstanser utöver Länsstyrelsen som upplevts tröga eller svåra att få 

svar ifrån är Trafikverket, fjärrvärmebolagen, elbolagen, miljö/hälsa 

avdelningen på kommunen och Stockholms Lokaltrafik. 

Kommuner 

 Länsstyrelsen 

Alla tillfrågade handläggare nämnde att Länsstyrelsen antingen kan dra ut på 

tiden genom sena remissvar eller att de inkommer med synpunkter som 

fördröjer. En handläggare nämner ett exempel då Länsstyrelsen ville ha en 

kulturmiljöinventering som hade fördröjt processen om det inte varit för att 

kommunen just då hade en praktikant med erfarenhet av detta. Flera av 

handläggarna påtalar att Länsstyrelsen är den viktigaste remissinstansen då deras 

synpunkter väger tungt senare när beslut ska fattas och att de därför måste 

invänta deras svar oavsett hur försenade de är. En handläggare menar att 

Länsstyrelsen är svår att få tag på då de inte svarar i telefon eller på mail och att 

allt ska skötas via remisser vilket gör hela processen väldigt stolpig. 

Handläggaren påpekar även att de nästan alltid försenar processerna med 2-4 

månader genom att förlänga svarstiden. En annan handläggare nämner att 

processen fördröjs 1-2 månader av sena remissvar och att det oftast är 

Länsstyrelsen de måste vänta in. Frustrationen är så stor för en handläggare att 

han har lust att JO-anmäla Länsstyrelsen. Två handläggare påtalar att de flesta 

andra remissinstanser håller sina tider och att de oftast själva ansvarar för att 
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hålla utsatta tider. Överklagandet hos Länsstyrelsen tar även det lång tid då det 

ska vidare till deras juridiska avdelning vilka måste läsa in sig på detaljplanen då 

Länsstyrelsen haft en annan handläggare under processens gång. 

 Politiska nämnder 

Två av handläggarna nämner att politiska nämnder, likt Länsstyrelsen, kan dröja 

med sina remisser och beslut. Detta kan bero på att nämnderna endast har 

sammanträde varannan månad och vissa tar paus över sommaren. En av 

handläggarna ifrågasätter om nämnderna alltid behöver tycka till och om det inte 

hade räckt med att deras tjänstemän tog ställning till de vanligaste frågorna. 

 Övrigt 

Några av de övriga synpunkter som togs upp under denna fråga var: 

- När en handläggare blir mer erfaren så kan han lyfta frågor tidigare med 

de olika remissinstanserna och på så sätt hindra att det påverkar 

tidsåtgången. 

- En bra informell relation med de andra avdelningarna vilket gör att de 

interna remisserna går snabbt. 

4.5 Slutkommentarer och övriga synpunkter 

I slutet på intervjutillfällena så tillfrågades alla om de hade någon 

slutkommentar eller något övrigt att tillägga. Detta var ett tillfälle för dem att ta 

upp saker som inte berörts under intervjun som de tyckte var av vikt för detta 

arbete.  

Exploatörer 

Detta var en väldigt öppen fråga vilket speglas i den variation av svar som gavs. 

Dessa presenteras nedan: 

- En mindre aktör tyckte att man kom långt med sunt bondförnuft i 

processen. Denne spekulerade även i om de större exploatörerna inte 

kunde pressa på kommunerna mer så att de hanterade deras ärenden 

snabbare. 

- De saker som generellt är problematiska under detaljplaneprocessen är 

detaljeringsgraden, den svårberäkneliga tiden och de kommunala 

särkraven. 

- Som exploatör försöker man under hela processen gång gissa vad 

marknaden vill ha, och om det blir fel så kan det behöva ritas om vilket 

för detaljerade planer kanske förhindrar. Detta kan i värsta fall leda till 

tidsspillande planändringar. 

- Det som kan förbättras i detaljplaneprocessen är överklagandet, 

detaljeringsgraden och exploateringsgraden. 

- Gestaltningsprogram brukar vara en kompromiss med kommunen, då 

de ändå har möjlighet att tycka till i senare skeden. En detaljplan ska 
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inte ta upp alla detaljer utan ligga på den nivå som behövs i det 

aktuella fallet. Samverkan med kommunen är bra då det skapar 

förtroende och därmed inte längre behöver ha ”hängslen och livrem”. 

- Det finns skillnader mellan både olika handläggare och olika 

kommuner. Stockholms kommun är bäst och ju längre ifrån storstaden 

man kommer desto sämre blir det. Detta beror på större erfarenhet och 

bättre kompetens. 

- Främst Stockholm gör program för stora områden vilket gör det 

omöjligt att bygga där förrän programmen är klara, vilket är synd då 

det kunnat byggas där. 

- Enskilda tjänstemän kollar oftast på problemen med att bygga på en 

plats snarare än möjligheterna. De tittar tidigt på detaljer som vi som 

byggherrar ändå måste lösa i senare skeden i enlighet med PBL och 

BBR. 

- Tjänstemännen vågar inte ta beslut pga. att politikerna ger dem oklara 

direktiv. ”Våga planlägg!” för det finns lagstiftning och en medveten 

marknad som kommer hålla uppe kvaliteten. 

- De starkare ”visionärerna” hamnar på planavdelningen i kommunen 

medan de svagare hamnar på bygglovsavdelningen. Detta gör att dåligt 

utförda projekt kan komma igenom om kommunen inte har en styrd 

detaljplan. 

- Man kan fråga sig varför man måste ge kommunen något för att få 

bygga på sin fastighet? Men så är det och det är bara att spela med. 

Kommuner 

Detta var en väldigt öppen fråga vilket även speglades i den variation av svar 

som gavs av kommunerna. Dessa presenteras nedan: 

- Det var svårt att få byggherren att bygga hyresrätter, vilket reglerades i 

exploateringsavtalet. Det var svårförhandlat, men i detta område blev 

det runt 20-25% hyresrätter. 

- Det känns som om politikerna inte har förtroende för oss 

(handläggare), vilket kan vara problematiskt. De måste lita på att vi 

besitter en yrkeskompetens och respektera det som är vårt expert 

område. 

- Som handläggare så styrs vi oerhört mycket av politikerna och rättar 

oss efter deras direktiv. 

- En ledande politiker (Kristina Alvendal) tolkade en kommande 

översiktsplan väldigt strikt vilket innebar att ett projekt fick ändras 

radikalt. Handläggaren poängterade att det viktigaste i sådana fall är att 

det framgår att politikerna och tjänstemännen/kontoret haft olika 

åsikter. 

- En exploatör som är otydlig med vad de vill göra förlänger 

planprocessen. 

- Varför är det viktigt att planprocessen går fort? Vem är det som tjänar 

på det? Inte medborgarna i alla fall! Denna frågan lyfts för sällan. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer resultaten av studien att analyseras och diskuteras. 

Resultaten från fallstudien och intervjuerna är omfattande och många olika 

åsikter har tagits upp. Det hade därför varit ett för omfattande arbete att beröra 

alla dessa ämnen i analysen. De ämnen som tas upp nedan är sådana som lyfts 

av flera intervjuade och/eller varit av särskild betydelse.     

5.1 Tidsåtgången för de studerade detaljplanerna 

I likhet med Graners och Boklunds iakttagelser (kap. 2.2) angående tidsaspekten 

för detaljplaner, så har det även i denna studie visat sig att tidsåtgången för de 

studerade detaljplanerna varierar mycket. Med initieringstiden inräknad 

varierade tidsåtgången mellan 29 och 84 månader fram till antagandet. Utan 

initieringstiden varierade tidsåtgången mellan 26 och 72 månader fram till 

antagandet. Figur 14 och 15 nedan visar en sammanställning av tidsåtgången för 

de studerade detaljplanerna, med och utan initieringstiden. 
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Figur 14. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D1-D7 

Figur 15. Tidsåtgång (i månader) för detaljplan D1-D7 utan initiering 
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Initieringstiden, som ofta kan vara svårdefinierad, spelar en stor roll för 

tidsåtgången. I de studerade fallen utgör medelvärdet för initieringstiden 35% 

respektive 27%  av den totala tidsåtgången, beroende på om det är detaljplaner 

med eller utan planprogram. Se figur 16 och 17. I de aktuella fallen utgörs 

initieringstiden av olika faktorer beroende på vilken plan eller kommun det 

handlar om. I vissa kommuner finns olika typer av planköer, i andra fall handlar 

det om att vissa förstudier gjorts, o.s.v. Allt detta räknas till initieringstid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärdet av tidsåtgången för de studerade detaljplanerna är 46 månader utan 

planprogram och 60 månader med planprogram. Se figur 18. I de fall där 

planprogram använts så tar de efterföljande två skedena (samråd och 

utställning/granskning) i genomsnitt två månader kortare tid. Dock så tar 

planprogramskedet i genomsnitt 17 månader. Detta innebär att detaljplanerna 

med planprogram i genomsnitt tagit 15 månader längre tid.  
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Figur 16. Genomsnittlig tidsåtgång (i procent) för detaljplanerna 

Figur 17. Genomsnittlig tidsåtgång (i procent) för detaljplanerna utan planprogram 
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5.1.1 Diskussion 

Då urvalet av detaljplaner till denna studie är begränsat till sju detaljplaner från 

fyra olika kommuner så är studien mer kvalitativ än kvantitativ. Det begränsade 

urvalet ger liten möjlighet till att dra generella slutsatser angående tidsåtgången 

för detaljplaner. Dock ger ändå de studerade planerna en bild av hur 

tidsåtgången kan se ut i detaljplaner för bostäder i kommuner runt 

Stockholmsregionen.  

Initieringstiden är en viktig faktor för tidsåtgången. I många fall kan det vara 

svårt att konkret säga när initieringstiden börjar då det oftast inte finns mycket 

dokumentation kring detta skede. I flera av de studerade fallen har exploatörerna 

fått tillfrågas om när de anser att initieringstiden börjat. Initieringstiden har 

också en större inverkan på exploatörernas uppfattning om den totala 

tidsåtgången för detaljplaneprocessen då det råder delade meningar om när en 

detaljplaneprocess börjar. Exploatören ser ofta sin egen initiering som början på 

processen, medan handläggarna på kommunen ser ett godkänt Start-PM eller 

uppdrag att påbörja detaljplanearbete som initiering. En exploatör som fått vänta 

i ett eller två år p.g.a. planköer ser hela kötiden som en initieringsfas, medan 

handläggaren som tar sig an ärendet efter kötiden ser att projektet påbörjas först 

då.  

Man kan ifrågasätta att initieringsskedet, som vanligtvis innehåller minst 

konkreta frågor att lösa, tar mer än en fjärdedel av tidsåtgången då program har 

använts och mer än en tredjedel då program har slopats. Dock så kan större 

projekt gynnas av en längre tids förankring hos exempelvis politiker och 

nämnder. De större projekten kommer påverka fler avdelningar inom 

kommunen då exempelvis infrastruktur och kommunal service kan behöva 

byggas ut och dessutom kräva politiska uppgörelser. Detta kan tala för att 

initieringstiden behöver få ta en större del av tidsåtgången för vissa projekt.  

Figur 18. Genomsnittlig tidsåtgång (i månader) för detaljplanerna med respektive utan 

planprogram 
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Planprogrammet har i de studerade fallen inneburit att processen i genomsnitt 

tagit 15 månader längre tid jämfört med genomsnittstiden för planer utan 

program. Ett argument för att ha planprogram har varit att de senare skedena 

skulle kortas. Den tidsbesparingen har i genomsnitt endast varit två månader i de 

studerade planerna, och frågan är om detta kan motivera de extra 17 månader 

som planprogrammet i genomsnitt tagit. Dock så får medborgarna/allmänheten 

ett extra skede att lämna sina synpunkter och bli informerade om den kommande 

planläggningen vilket kan vara positivt. Denna nytta måste dock vägas mot 

samhällets behov av att snabbare få igenom planläggningen i det enskilda fallet. 

5.2 Politikens roll och kommunens organisation 

Politikens roll berördes på flera olika sätt av många av de intervjuade. Med 

politiker avses främst nämnder men även högre instanser som KF eller KS.  En 

detaljplaneprocess fortskridande är på många sätt beroende av politikernas 

inställning, och både handläggarna och exploatörerna blir påverkade på många 

sätt.  

Politiken har ett inflytande på flera olika sätt. Tiden för detaljplaneprocessen 

kan i hög grad påverkas av den inställning politikerna har för projektet eller hur 

smidigt den politiska beslutsprocessen går. Fem av de sju intervjuade 

handläggarna samt flertalet exploatörer påtalade att de politiska nämndernas 

beslut kan fördröja planprocessen. Genom bordläggningar, politisk oenighet, 

sommaruppehåll, uppgörelser och återremisser som måste besvaras så kan 

politiken tidsmässigt fördröja detaljplaneprocesser då det är dem som i 

slutändan tar de beslut som gör att processen kan fortskrida eller inte.  

Både en handläggare och en exploatör uttrycker att det borde vara möjligt för 

politiker att delegera ned vissa frågor till tjänstemännen, och ifrågasätter om det 

verkligen är nödvändigt att politikerna tycker till i alla frågor. Ett exempel på en 

sådan fråga var då en ledande politiker i en av kommunerna tolkade en 

kommande ÖP på ett strikt sätt vilket medförde att en viss typ av bebyggelse 

bannlystes. En handläggare menar att de styrs oerhört mycket av politikerna och 

rättar sig efter deras beslut. I en av kommunerna uttrycker handläggaren att det 

inte känns som att politikerna har förtroende för sina tjänstemän, och detta kan 

vara problematiskt. De måste lita på att handläggare besitter en yrkeskompetens 

och respektera det som är handläggarens expertområde.  

Något som blev tydligt under intervjuerna var den komplexa organisation som 

existerar i kommunerna. Politiken är tätt sammankopplad med denna 

organisation och utgör en viktig del av den. Under samtalen med kommunerna 

och exploatörerna blev handläggarens roll som central figur i organisationen 

påtaglig. I varje detaljplaneprocess måste en rad faktorer samordnas och det 

ställs stora krav på handläggaren att leda de andra parterna samtidigt som 

avvägningar mellan olika intressen måste göras hela tiden. En handläggare 

måste också kunna medla under interna motsättningar vilket en av handläggarna 

gav ett exempel på. I det fallet ville exploateringssidan utveckla och bebygga ett 



68 

 

område medan bevarandesidan (bl.a. miljöavdelningen) var helt emot detta. 

Handläggaren upplevde detta som problematiskt då båda sidor var 

probleminriktade snarare än lösningsinriktade vilket gjorde det svårt att som 

handläggare kunna medla avdelningarna emellan och komma vidare i processen. 

Utöver detta måste handläggaren vanligtvis agera mellanhand mellan politiker, 

exploatörer och remissinstanser. Detta samband illustreras nedan i figur 19.        

 

Figuren ska främst illustrera kommunens organisation som är sammansatt av 

nämnderna som politikerna sitter i (den rosa tårtan) och avdelningarna som 

tjänstemännen är uppdelade i (den gröna tårtan). Det som utkristalliserats ur 

intervjuerna är hur handläggaren (HL) som sitter på planavdelningen blir en 

mellanhand i kommunikation mellan politiker, exploatör och remissinstanser. 

Handläggaren ska hantera synpunkter från de andra avdelningarna (bitarna i den 

gröna tårtan), väga in remissinstansernas svar, förhandla med exploatören och 

sedan lägga fram detta för de beslutande nämnderna. Nämnderna i sin tur ger 

tjänstemännen (inkl. handläggaren) olika direktiv över kommunens inriktningar 

och framtida planer. I nämnderna sitter politiker som tillhör olika partier vilka 

sitter i fyraårsperioder mellan kommunvalen. Det som kan komplicera 

ytterligare är att exploatören och vissa remissinstanser exempelvis Länsstyrelsen 

också kan vara uppdelade i olika avdelningar som måste komma överens internt, 

vilket illustreras av den blå och orangea tårtan. 

Figuren kan även användas för att visa den indelning av organisations-

kommunikation som Dainty m.fl. kallar den interna och externa dimensionen. 

Den interna dimensionen åsyftar kommunikation mellan ledning och arbetare 

inom en organisation, vilket kan liknas vid kommunen med politiker och 

tjänstemän. Den externa dimensionen, eller den inter-organisatoriska 

dimensionen har fokus på informationsutbytet med de externa parterna. I det 

illustrerade fallet hade detta varit kommunikationen mellan kommunen och de 

externa parterna, dvs exploatör och remissinstanser. Dainty m.fl. poängterar att 

även fast dessa dimensioner representerar skilda processer, så är de beroende av 

Figur 19. Illustration av kommunens organisation och kommunikation under planprocessen 
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varandra och sammanflätade. Detta innebär att om den ena är ineffektiv så 

kommer den andra sannolikt att bli negativt påverkad.
43

 

De interna arbetssätten med projektgrupper och att ha en bra 

informellkommunikation mellan avdelningar på kommunen var något som lyftes 

under intervjuerna som ett bra sätt att lösa interna remisser. Då projektgrupper 

och projektmöten kan ses som formell kommunikation så hjälper det ändå till att 

sammanföra de olika avdelningarna och därmed öka chanserna för att informell 

kommunikation och personliga relationer skapas. Dainty m.fl. beskriver den 

formella och informella kommunikationen som organisationens ”skelett” 

respektive ”centrala nervsystem” som driver de gemensamma tankeprocesserna, 

handlingarna och reaktionerna. Denna liknelse är även lämplig då den illustrerar 

hur nödvändiga båda kommunikationssorterna är för en organisations funktion; 

ta bort en av aspekterna och du gör den obrukbar.
44

 

5.2.1 Diskussion 

Politikens roll och kommunens komplexa organisation var två faktorer som blev 

tydliga under arbetets gång. Innan studien påbörjades såg vi 

detaljplaneprocessen mer som en linjär process med en början och ett slut. Efter 

intervjuerna stod det klart att processen påverkas och är beroende av ett antal 

faktorer, däribland politiken och organisationen och hur väl de fungerar. Det 

blev mer och mer tydligt hur viktig och invecklad handläggarens roll är. 

Handläggaren är kommunens egen projektledare och därmed ställs höga krav på 

samordningsförmåga och ledarskap, vilket kanske inte är det första man 

förknippar med handläggare på planavdelningen. En tydlig skillnad mellan de 

intervjuade handläggarna på kommunen och projektledarna hos exploatören var 

att alla handläggare utom en var unga och relativt oerfarna, medan åldern och 

erfarenheten var betydligt högre bland exploatörerna. Flera av de intervjuade 

handläggarna uppgav att den aktuella planen var deras första plan som de 

jobbade med. Man kan därför ställa sig frågan om handläggarna har tillräcklig 

erfarenhet och kompetens att agera projektledare, som de faktiskt måste göra i 

många fall.  

Från figuren 19 ovan är det tydligt hur invecklad strukturen är kring ett 

detaljplaneprojekt. Det är många parter som ska säga sitt och många beslut är 

beroende av andras beslut eller utlåtanden. Det är lätt att klaga på att 

handläggaren jobbar sakta eller att kommunen är långsam, men i många fall 

beror tiden på faktorer som den enskilde handläggaren inte kan påverka. Detta 

kanske är något för exploatörerna att tänka mer på och ta hänsyn till. Den andra 

aspekten som figuren 19 lyfter är om kommunerna har en tillräcklig 

kommunikationsstrategi för att hantera både de interna och externa utmaningar 

som den temporära projektorganisationens kommunikation ställs inför. 

                                                
43 Dainty A. m.fl. 2006. Communication in Construction – Theory and practice s. 130 
44 Dainty A. m.fl. 2006. Communication in Construction – Theory and practice s. 134 
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I de flesta av kommunerna som intervjuer hållits i så jobbade man i större eller 

mindre utsträckning i projektgrupper kring detaljplaneprocesserna. Dessa 

projektgrupper kunde variera i storlek och sammansättning, men själva 

arbetsformen innebar att de flesta handläggarna deltog i mycket möten under 

processens gång. Det finns både för- och nackdelar med att jobba på detta sätt, 

vilket också belystes av några handläggare. Med projektgrupper finns möjlighet 

till en nära och mer informell relation till andra avdelningar på kommunen, och 

fler frågor kan lösas på plats istället för formella remisser som skickas fram och 

tillbaka. En handläggare menar att det är helt värdelöst att behöva skicka papper 

fram och tillbaka mellan avdelningar inom kommunen. Å andra sidan innebär 

projektgrupper att många möten hålls, vilket kan vara tidsödande. En 

handläggare påpekar detta och menar att vissa perioder går helt åt att delta i 

möten vilket kan distrahera och ta tid som handläggaren behöver för att 

verkligen jobba med planen. Många av handläggarna var trots allt nöjda med att 

jobba i projektgrupper och det verkar vara ett bra sätt att bedriva en planprocess 

på.  

5.3 Handläggare 

Handläggarens roll har till viss del berörts i föregående avsnitt och kommer i 

denna del utvecklas ytterligare. Under intervjuerna berördes handläggarens roll 

på olika sätt av alla intervjuade.  

I tre av de sju studerade detaljplanerna hade handläggaren bytts ut av olika 

anledningar under processens gång. I några andra fall hade handläggaren varit 

borta under delar av processen p.g.a. exempelvis föräldraledighet eller 

sjukskrivning. Detta påverkade planprocessen på olika sätt. I ett av fallen bytte 

projektet helt inriktning efter handläggarbytet, då den nya handläggaren inte 

hade samma inställning som den förre. I ett annat fall uppgav exploatören att 

inget förändrades nämnvärt av bytet.  

Exploatörerna uttrycker att handläggarens personliga egenskaper, vilja och 

erfarenhet kan ha stor betydelse för planprocessen. En handläggare som är 

engagerad kan driva på ett projekt mer vilket kan resultera i en smidigare och 

snabbare process. Även handläggarens styrka och ledarskap pekas ut som en 

viktig faktor av exploatörerna. En exploatör menar också att ju längre från 

storstaden man rör sig desto sämre kvalitet på handläggarna blir det. De 

handläggare med mest erfarenhet och kompetens finns i storstaden. 

En av handläggarna påpekar att det ställs stora krav på den som handlägger en 

detaljplan. Processen är styrd och ett misstag kan leda till att hela skeden måste 

tas om.   

5.3.1 Diskussion 

Som nämnt ovan fick ett av projekten ändra inriktning efter handläggarbytet. 

Det är förståeligt att alla människor har olika personligheter och åsikter, och 

olika handläggare kan påverka processen i olika riktningar. Handläggaren 
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bedriver dock ett myndighetsutövande, och ska representera kommunens och 

samhällets intressen och väga dessa mot enskilda intressen. Vid tolkningar av 

hur ett område ska utformas, så tycker vi att man kan ifrågasätta att två olika 

handläggare på samma kommun kan ha så pass skilda uppfattningar att projektet 

behöver ändra inriktning. Kommunen måste kunna hålla samma linje utåt, så att 

omgivningen vet vad som kan förväntas i området. Graner pekar också på detta 

problem i sin studie (se kap. 2.2) där han konstaterar att enskilda handläggare på 

kommunen kan ha olika arbetssätt vilket kan skapa problem om de byts ut.  I det 

extremfall som lyftes ovan, har man skäl att ifrågasätta myndighetsutövandet 

som princip om två handläggare har vitt skilda tolkningar av samma område. 

Detta leder till en stor osäkerhet inte bara för exploatörer utan även för grannar 

och allmänhet som måste informeras om vad som ska ske i området. 

I diskussionen i avsnittet 5.2.1 behandlas både den erfarenhet och komplicerade 

roll som handläggarna har. Många av de intervjuade handläggarna var unga och 

oerfarna. I vårt urval hade vi från början fler detaljplaner, men då flera av 

handläggarna inte var kvar på samma arbetsplats så fanns det ingen att intervjua 

och därför föll dessa planer bort. Vi har noterat att handläggarpositionen i de 

flesta fall vi har studerat innehas av yngre personer. Detta kan vara en förklaring 

till varför rotationen av handläggare har varit så stor på de fall vi studerat, då vi 

tror att yngre personer har en större tendens till att byta jobb.  

Detta kan kopplas till de åsikter som exploatörerna hade om handläggarens 

styrka, vilja och erfarenhet. En yngre person har inte den erfarenheten som 

behövs och om man dessutom är ny på arbetsplatsen så behövs det tid att bygga 

upp nödvändiga kontakter bland de andra avdelningarna. Då många av de 

intervjuade handläggarna var yngre, så kanske det inte är så konstigt att dessa 

åsikter kom upp hos exploatörerna. I ett av fallen var handläggaren äldre och 

betydligt mer erfaren vilket speglade sig i detaljplaneprocessen. Planen var 

komplicerad och krävde mycket från både kommunens och exploatörens håll, 

men resulterade i en plan som båda parter var nöjda med. I detta fall hade 

handläggaren även ett engagemang och driv att få igenom planen. Detta visar 

tydligt på den roll som handläggaren kan ha för processen.  

Då vi sett att kommunen har komplicerade organisationer med många 

inblandade avdelningar och beslutsnivåer så vill vi även lyfta frågan kring 

planavdelningarnas ”Knowledge Management” (KM) (egen översättning 

kunskapsförvaltning). Då många av de studerade fallen haft yngre och oerfarna 

handläggare som själva påpekat att processen kan tagit längre tid p.g.a. detta, så 

är en relevant slutsats att avdelningarna borde implementera KM om detta inte 

redan görs. Det verkar vara ett faktum att många handläggare är yngre och har 

mindre erfarenhet, och då är det viktigt att den kunskap som finns hos mer 

erfarna kan fångas upp av organisationen och överföras till yngre.  
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5.4 Detaljstyrning 

Detaljeringsgraden i detaljplaner var en av de större frågorna under intervjuerna. 

Kommunerna fick frågan om hur de bestämde vilken detaljeringsgrad som 

skulle användas, medan exploatörerna fick frågan vad de ansåg om 

detaljeringsgraden i detaljplaner.  

Detaljeringsgraden i de studerade fallen varierade, några av planerna var relativt 

öppna, medan andra var betydligt mer styrda. När handläggarna tillfrågades om 

detaljeringsgraden så refererade tre av dem till lagen och vad PBL föreskriver. 

Fyra av handläggarna förespråkade mer generella planer framför styrda och 

påpekade att de t.ex. håller bättre över tiden. Handläggarna nämnde ett flertal 

faktorer som inverkade på den grad av detaljstyrning som används. Dessa var: 

samarbete och tillit till exploatören, traditionen i kommunen, förutsättningarna i 

planområdet och synpunkter från remissinstanser. Även huruvida det är 

exploatören eller kommunen som äger marken kan ha inverkan, och hur mycket 

som styrts i exploateringsavtalet påverkar detaljeringsgraden.  

Exploatörernas inställning till detaljeringsgraden var samstämmig, de vill ha 

flexibla och öppna detaljplaner. Som skäl till detta menar de att den marknad 

som de jobbar mot är föränderlig och på de år som en detaljplan kan ta att få 

fram så kan marknaden ha vänt helt och inte efterfråga samma saker längre. 

Därför behövs en flexibel plan som medger att projektet kan förändras. Även 

den ekonomiska situationen, nya krav och teknisk utveckling är orsaker till 

varför exploatörerna vill ha flexibla planer. Två exploatörer berör även de olika 

särkrav som kommunerna kan ha. Dessa är krav som kommunerna ställer utöver 

PBL och BBR och de kan speglas i detaljeringsgraden då de regleras i 

planbestämmelser alternativt exploateringsavtal.   

Precis som handläggarna på kommunen så tar exploatörerna upp tilliten och 

samarbetet som en faktor som påverkar detaljeringsgraden. Exploatörerna menar 

att kommunerna inte litar på att de ska genomföra bebyggelsen med de 

kvaliteter som diskuterats under processens gång och använder detaljstyrningen 

för att säkra upp detta. En exploatör menar att det är en ogrundad rädsla då de 

lägenhetskunder som köper av dem är medvetna konsumenter som inte köper 

dålig kvalitet.  

I PBL 4:32 föreskrivs att: ” Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som 

behövs med hänsyn till planens syfte.”. Detta är lagparagrafen som reglerar 

detaljeringsgraden i detaljplaner och som handläggarna ska förhålla sig till då de 

sätter nivån för detaljeringsgraden i detaljplanen. Då det är en tolkningsfråga 

vad syftet med en detaljplan är, så kan olika intressenter ha skilda uppfattningar 

om på vilken nivå detaljeringsgraden ska ligga. Handläggarna menade att 

exploatörerna generellt sett ville ha en lägre detaljeringsgrad än den som 

kommunen ville ha.  

En intressant poäng från intervjuerna var att exploatörerna ville ha så flexibla 

planer som möjligt, och fyra av handläggarna menade att de egentligen 
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förespråkar generella planer. Det gynnar även kommunen att ha generella planer 

då de håller över tid och inte behöver ändras vid minsta avvikelse. Dock väger 

tilliten och samarbetet tungt för handläggarna, så detaljeringsgraden fungerar 

som en garanti för att exploatören håller det han lovat. 

5.4.1 Diskussion 

Detaljeringsgraden är en av de känsligare frågorna i detaljplaneprocessen. Den 

kan i många fall styra kostnaderna och därmed vinsten för exploatören som är 

den mest avgörande faktorn för om ett projekt blir av eller inte. Ju högre 

detaljeringsgrad en plan har, desto tidigare måste exploatören projektera och i 

tidiga skeden lägga pengar i projektet, vilket är en risk. Kommunen har 

planmonopol och därför är exploatören alltid i ett sämre förhandlingsläge under 

detaljplaneprocesserna. Dock så borde båda parter gynnas av en generellt sätt 

lägre detaljeringsgrad i planerna. Kommunerna får planer som håller bättre över 

tiden och behöver inte lägga ner lika mycket arbete vid framtagandet, och 

eventuella mindre avvikelser behöver inte resultera i en ändring av planen. 

Exploatörer gynnas också av snabbare processer och av att ha planer med hög 

genomförbarhet och möjlighet till marknadsanpassning. 

Det som framstår som den stora anledningen till detta är en fråga om kontroll. 

Kommunen litar inte på att exploatören kommer att utföra det han lovat och de 

enda möjligheter de har att påverka detta är under detaljplaneprocessen och det 

senare bygglovsskedet. Några av handläggarna påpekade att de kunde släppa lite 

på detaljeringsgraden om vissa frågor var lösta i exploateringsavtalet. Om 

kommunen äger marken från början kan de också ställa andra krav vid 

försäljningen av marken till exploatören och på så sätt styra en del detaljfrågor 

och inte behöva ta upp dem i planen senare. PBL föreskriver att en plan inte får 

vara mer detaljerad än vad som behövs för dess syfte, och man kan tycka att 

syftet borde vara detsamma oavsett hur många frågor som lösts i 

exploateringsavtalet eller inte. Därför borde rimligtvis detaljeringsgraden också 

vara densamma oavsett vad exploateringsavtalet innehåller eller inte. Annars 

anpassas ju detaljeringsgraden efter på vilka sätt exploatörens låsts upp på andra 

håll, istället för vad det egentliga syftet med detaljplanen är.  

Detaljeringsgraden är dock ändå kommunens sätt att kunna få en garanti för vad 

som kommer byggas i framtiden, och det finns en viss poäng i det också. En 

exploatör kan skynda igenom en detaljplaneprocess för att sedan vänta i många 

år innan det passar för dem att bygga. Det kan delvis motivera varför en viss 

detaljeringsgrad ska användas. Dock så är de flesta exploatörer måna om att ha 

en god relation till kommunen och vill inte medvetet lura eller göra ett dåligt 

jobb, då det försämrar eventuella chanser i framtiden i samma kommun. Risken 

med alltför detaljstyrda planer är att det blir för mycket husbyggande och för lite 

stadsbyggande. Om för mycket fokus hamnar på utformandefrågor på detaljnivå 

är det lätt hänt att planfrågor och helhetsbilden kan bli lidande. 

Utformandefrågor och liknande bör kunna lösas i det senare bygglovsskedet. 

Detaljeringsgraden används också som ett sätt för kommunen att kunna 

kommunicera vad som ska byggas till exempelvis allmänhet och politiker. 
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Genom att ha en hög detaljeringsgrad och gestaltningsprogram så kan 

kommunen med större säkerhet presentera hur den kommande bebyggelsen 

kommer se ut. En fråga man kan ställa sig är dock hur mycket medborgare och 

allmänhet egentligen behöver veta? Spelar takvinklar och detaljer egentligen roll 

för den genomsnittliga medborgaren, eller är det helheten som är det viktiga? 

Detaljeringsgraden varierade mycket i de studerade planerna, och även vilka typ 

av särkrav som ställdes i dessa. En exploatör förklarade att olika kommuner runt 

om i Stockolms län har olika ”inriktningar”. En kommun var inriktad på miljö 

och energi, en annan på utformning, o.s.v., och detta speglades i 

planbestämmelserna. Dessa särkrav går utanför vad PBL och BBR föreskriver 

och skapar en osäkerhet för den som ska bygga, då kraven inte regleras i lag 

eller föreskrifter. Om alla Sveriges 290 kommuner skulle ha egna särkrav, så 

skulle det resultera i 290 olika ”BBR-varianter”, vilket inte är meningen. Det 

måste finnas andra sätt för kommuner att lösa detta på. 

5.5 Samarbete mellan kommun och exploatör 

Tio stycken av de fjorton intervjuade ansåg att samarbetet med den andra parten 

har fungerat bra, eller mycket bra. Alla exploatörer tyckte att samarbetet 

generellt sett fungerat bra. Handläggarna gav en mer varierad bild av 

samarbetet. Alla planerna hade sina specifika förutsättningar och problem som 

uppstod under processens gång. Både handläggare och exploatörer poängterar 

att samarbetet med den andra parten mycket handlar om att ge och ta under de 

diskussioner som uppstått. I ett fall fungerade samarbetet dåligt, vilket 

handläggaren också medgav. 

5.5.1 Diskussion 

En av de teser som vi hade i början av examensarbetet var att det skulle finnas 

brister i samarbetet mellan kommunen och exploatören, och att detta skulle vara 

orsak till problem som kunde uppstå under processen. Från intervjuerna står det 

dock klart att de flesta ändå anser att samarbetet fungerat bra, eller t.o.m. mycket 

bra i vissa fall. Alla de intervjuade har varit konfidentiella i denna studie då vi 

trott att det skulle underlätta för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Det 

går dock inte att med hundra procents säkerhet att fastställa att så har varit fallet. 

Vi kan bara hoppas på att de vi intervjuat uttryckt en så sann bild som möjligt. 

Man kan tänka sig att exploatörerna ändå känt vissa begränsningar i sin kritik 

för att inte få en dålig relation till kommunerna. De som uttryckt något annat än 

att samarbetet fungerat bra var handläggarna, vilket kan tänkas stödja 

ovanstående påstående.  

5.6 Länsstyrelsen 

Alla handläggare och fem av exploatörerna nämner Länsstyrelsen på något sätt 

under frågan som gällde remissinstanser. Länsstyrelsen är en obligatorisk part av 

planprocessen och kommunen måste samråda med dem vid upprättandet av 
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förslag till detaljplan
45

. De synpunkter som Länsstyrelsen har spelar ofta en stor 

roll för projektet, speciellt om det är svåra frågor som måste lösas. Om 

detaljplanen senare överklagas så görs det också till Länsstyrelsen, så de har en 

roll i både planprocessen och i den efterföljande överklagandeprocessen. 

Många av handläggarna påtalar att Länsstyrelsen är den remissinstans som alltid 

inkommer sist av alla med sitt svar. Ibland fördröjs processen med månader då 

deras svar måste inväntas. Exploatörerna påtalar också att Länsstyrelsen är den 

remissinstans som försenar och fördröjer mest av alla, och en exploatör ställer 

sig frågan varför de får inkomma hur sent de vill medan andra remissinstanser 

som allmänhet eller företag måste hålla tiderna exakt för att få tycka till.  

Några av handläggarna uttrycker en frustration över denna situation och 

beskriver hur svårt det är att få tag på dem via telefon eller mail, och att alla 

frågor med dem måste skötas med remisser. 

Även Länsstyrelsens agerande i två av planerna tas upp, där de i ett av fallen 

inkom på sista utställningsdagen med avgörande synpunkter som stoppade upp 

projektet trots att de haft tid att reagera innan och i ett annat fall meddelade att 

strandskydd gällde för planområdet först tre år in i detaljplaneprocessen då 

utställningen var klar vilket medförde att detta skede fick göras om. 

5.6.1 Diskussion 

Det står klart att Länsstyrelsen är den remissinstans som orsakar mest 

fördröjning i de studerade planprocesserna. Förutom att skapa fördröjning så 

verkar det som att myndigheten orsakar viss frustration och förtret hos både 

kommuner och exploatörer genom sitt agerande. En exploatör uttrycker det som 

att de agerar som någon form av överbestämmare och en handläggare frågar sig 

vad deras problem egentligen är. Vid intervjuerna så uttrycker de flesta att 

Länsstyrelsen är sena och fördröjer processen, men ingen har någon egentlig 

teori om varför det ligger till på det sättet. I februari 2012 redovisade 

Länsstyrelsen en rapport
46

 till regeringen där en redovisning av kommunernas 

arbete med bostadsförsörjningen i Stockholms län gjorts. I denna rapport har 

Länsstyrelsen bl.a. redovisat vad kommuner och exploatörer upplever för hinder 

i bostadsförsörjningen. Ett av de hinder som kommunerna beskriver är att 

Länsstyrelsen har långa handläggningstider och att detta försenar bostadsprojekt. 

Länsstyrelsen besvarar denna åsikt med följande svar:  

”Länsstyrelsen beklagar detta och konstaterar att med start förra året har 

Länsstyrelsen prioriterat att förkorta våra handläggningstider, vilket gett resultat. 

Dock blir planärendena alltmer komplexa och ärendena fler med ett ökat 

bostadsbyggande, vilket gör det svårt att ytterligare effektivisera arbetet.”
47

  

                                                
45 PBL 5:11 
46 Länsstyrelsen i Stockholms län  
47 Länsstyrelsen i Stockholms län. s. 8 
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Länsstyrelsen är uppenbarligen medvetna om det problem som finns, men i sitt 

svar verkar det inte som de är villiga att ta ytterligare steg för att underlätta för 

kommunerna. De menar att planärendena blir fler och mer komplexa vilket gör 

det svårt att effektivisera arbetet. Vi anser inte att detta är rätt sätt att se på 

saken. Kommunerna och exploatörerna är i hög grad beroende av Länsstyrelsen 

som är en obligatorisk del av planprocessen, och för att få en smidig planprocess 

(vilket alla gynnas av) så behöver alla känna ett ansvar för att processen ska röra 

sig framåt. Detta påverkar, som rapporten belyser, även bostadsförsörjningen i 

ett större perspektiv, då alla planprocesser verkar lida av samma problem. En av 

handläggarna påtalade att det överhuvudtaget är svårt att via mail eller telefon 

prata med Länsstyrelsen och att de vill sköta all kommunikation via remisser 

istället för interna möten. Detta är ett potentiellt område där förbättringar bör 

kunna ske. Överlag så verkar det som att Länsstyrelsen behöver se över sina 

interna processer för att kunna snabba på sina handläggningstider. 

Under tiden som detta arbete skrevs så tillträdde Christina Heister som ny chef 

för Länsstyrelsen i Stockholm (Landshövding). I en artikel i Metro
48

 uttalar hon 

sig om bostadsbristen och menar att Länsstyrelsen jobbar med att halvera sina 

handläggningstider och att ambitionen är att tiden från idé till färdigt hus ska 

halveras. Hon poängterar även att det är viktigt att Länsstyrelsen agerar 

medspelare för att denna ambition ska kunna uppfyllas. Dessa uttalanden pekar 

på att förändringar kan vara på gång och att situationen förhoppningsvis 

förbättras i framtiden. Dock kan det vara en lång process mellan ett sådant 

uttalande och faktiska resultat, och det kan finnas flera faktorer som styr 

huruvida dessa mål och ambitioner verkligen uppfylls. 

5.7 Översiktsplanen 

Ett av ämnena som behandlades under intervjuerna var huruvida översiktplanen 

och dess utformning kan påverka detaljplaneprocessens längd. I Trosa kommun 

har en modell för detta arbetats fram där mycket resurser satsas på 

översiktplaneringen för att få en snabbare planprocess
49

. Översiktplanen är 

tydlig och transparent och det framgår vart det ska byggas eller inte. Detta var 

anledningen till att frågan angående översiktplanen togs upp under intervjuerna, 

för att höra hur kommunerna och exploatörerna arbetade med den och vilken 

inverkan den hade på planprocessen.  

De flesta handläggare svarade att översiktplanen var mer strategisk snarare än 

specifik och detaljerad. Detta är en förutsättning för att den ska hålla i flera år 

utan att bli inaktuell menar de. Flera av handläggarna påpekar också att de tror 

att allmänheten har mycket liten eller ingen kunskap om vad översiktsplanen 

säger i kommunen, och att det är svårt att kommunicera den med dem. Några av 

exploatörerna arbetar med översiktplanen när de planerar för kommande projekt, 

medan andra exploatörer inte ägnar den så mycket uppmärksamhet. 

                                                
48 Lindholm, P. 2012-03-15. Chris Heister: så ska staden växa. 
49 Hindersson, P. 2011. Trosa sparar tid med översiktsplan. 
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5.7.1 Diskussion 

En av tankarna i början av examensarbetet var att Trosas modell borde kunna 

användas av flera kommuner, och på så sätt få en smidigare planprocess. Efter 

att ha talat med främst handläggarna så insåg vi att intresset för detta var relativt 

svalt. En handläggare påpekade att man aldrig kan jämföra en kommun i 

Stockholms-området med en liten kommun som Trosa, och att förutsättningarna 

i storstadsområden är för komplexa för att man ska kunna arbeta som i Trosa. 

De flesta verkade nöjda med de översiktsplaner som idag fanns i kommunerna, 

så därför studerade vi inte frågan närmare senare i arbetet.  

5.8 Lagstiftningen 

En fråga under intervjun handlade om lagstiftningen, och vad de intervjuade 

ansåg om den. Med lagstiftningen avsågs främst PBL och de lagar som styr 

planprocessen.  

Många av de intervjuade, både handläggare och exploatörer, tog upp 

överklagandeskedet och den tid det tar. Exploatörerna var mycket kritiska till 

denna process och menade att det oftast bara är tidsspillan och ännu en 

osäkerhetsfaktor för dem. Några handläggare höll med om att överklagandena 

tar tid eller för lång tid och att de som överklagar sällan får rätt då de överklagar 

på fel grunder.  

Flera av handläggarna påpekade att själva utformningen av detaljplaneprocessen 

med samråd, utställning, m.m. var bra och att det är viktigt att denna process kan 

balansera planmonopolet. Genom detaljplaneprocessen ges möjlighet till insyn, 

dialog och överprövning vilket är viktigt. Exploatörerna hade inte några 

specifika synpunkter på själva utformningen av detaljplaneprocessen utan 

menade att den är som den är och att de försöker förhålla sig till den.  

Två övriga synpunkter som dock togs upp av exploatörerna under lagstiftningen 

var det faktum att exploateringsavtalen inte är reglerade i lagen och att detta har 

lett till en gråzon, och att kommunerna har tekniska särkrav som inte är 

reglerade i föreskrifter eller lag. 

5.8.1 Diskussion 

Överklagandeskedet och dess tid var ett av de självklara ämnena under 

lagstiftningen för de intervjuade. De allra flesta höll med om att det tar för lång 

tid och är för komplicerat. Överklagandeskedet har dock inte studerats närmare i 

detta arbete och är inte inräknat i beräkningarna av tiden för de studerade fallen. 

Förhoppningen under frågan om lagstiftningen var att de intervjuade skulle ge 

fler kommentarer kring själva detaljplaneprocessen och hur den upplevs, men så 

blev det inte. En av exploatörerna menade att han inte hade reflekterat så mycket 

över själva utformningen av detaljplaneprocessen med sina olika steg, utan att 

det bara är något som finns och som man måste förhålla sig till. Detta kan vara 

orsaken till att många av de intervjuade inte hade några direkta synpunkter på 

just utformningen, för att det är en viss inarbetad metod och det är svårt att tänka 
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sig hur det annars skulle se ut. Då det inte framkom så mycket synpunkter 

förutom överklagandetiden, så är det svårt att göra närmare övriga reflektioner.  

En av exploatörerna poängterade dock vikten av att exploateringsavtalen 

lagregleras. Detta är ingen ny tanke, men är ändå värd att poängtera. I det 

aktuella fallet så tog exploateringsavtalet mer än ett år att förhandla fram med 

kommunen. Detta kan självklart spela roll för både samarbetet och tidsåtgången 

för planprocessen.  
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6. Slutsatser 

Under examensarbetets gång har det blivit mer och mer klart hur invecklad och 

komplicerad en detaljplaneprocess i realiteten är. Verkligheten ligger långt ifrån 

den linjära modell som presenteras i kapitel 2.1.3. En detaljplaneprocess 

framgångar eller motgångar styrs av en rad olika faktorer där vissa kan få mer 

eller mindre genomslag. De fysiska förutsättningarna för platsen, kompetens och 

personlighet hos de människor som är inblandade och målsättningar för de 

inblandade parterna är faktorer som i hög grad kan styra hur smidig en 

detaljplaneprocess blir. I vissa fall kan även tur eller otur spela in vilket kan 

tyckas orättvist men har visat sig vara en verklig faktor.  

Handläggarens roll och dennes betydelse för processen är också något som 

genom arbetet har utkristalliserats. Genom hela processen ska handläggaren dels 

ta fram detaljplanen men även ha kontakt och samråda med en rad olika parter, 

som ofta kan ha olika målsättningar och arbeta i olika typer av organisationer, 

som illustreras i kapitel 5.2. Detta innebär att handläggaren måste agera 

projektledare och ha den styrka, erfarenhet och ledarskapsförmåga som krävs för 

att sy ihop hela projektet. Utifrån resultaten från intervjuerna så kan man 

ifrågasätta om den genomsnittlige handläggaren besitter denna kompetens och 

bakgrund. Detta är något som framtida studier kan tänkas undersöka och ge mer 

klarhet kring. 

Från de intervjuer som genomförts, och med bakgrund av den höga 

detaljeringsgraden i vissa planer, framkom det att en del av handläggarna såg sig 

själva som arkitekter för planprocessen. Vi är av åsikten att handläggarna 

snarare måste se sig själva som projektledare med arkitektkunskaper för att få ett 

grepp om stadsbyggnation. Fokus för handläggarna bör ligga mer på 

stadsbyggande snarare än husbyggande, då de måste kunna driva en 

komplicerad detaljplaneprocess med många inblandade parter. Det är viktigare 

att helhetslösningen fungerar än att detaljer angående husen styr planprocessen 

då kommunen har en möjlighet att påverka utformningen i den senare 

bygglovsprövningen.     

Alla inblandade parter måste känna ett gemensamt ansvar för att processen ska 

löpa smidigt framåt. Detta gäller handläggare, olika avdelningar på kommunen, 

politiker, exploatören, allmänheten, remissinstanser, m.fl. Planprocessen är ett 

samspel mellan alla dessa parter och om någon part förhalar (medvetet eller ej) 

kan det påverka hela processen. I vår studie så pekar resultaten på att 

Länsstyrelsen verkar vara en bidragande orsak till längre planprocesser. En fråga 

som detta väcker är vilken inverkan Länsstyrelsen har i detaljplaneprocesser, 

och hur deras interna processer fungerar? Det är en fråga som kan vara 

intressant att studera i framtiden. 

Det är även viktigt att allas roller och ansvar är tydliga så att ”var uppgift har sin 

man”, och att en ömsesidig respekt för varandras roller finns. I vår studie visar 

resultaten på att både kommun och exploatörssidan kan förbättra detta. 
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Exploatörer kan tjäna mycket på att vara lyhörda och underlätta handläggarnas 

arbete t.ex. genom att leverera rätt saker i rätt tid, och ha en förståelse för att 

tidsåtgången i processen inte alltid beror på handläggarens arbetstakt. Det finns 

mycket som sker i bakgrunden som påverkar tidsåtgången, detta inkludera allt 

ifrån politiska beslut till externa och interna remisser. Inom kommunen finns 

både tjänstemännen och politikerna, vilka i vissa fall verkar ha svårt att ha 

förståelse för varandra. Detta missgynnar processen då kompetenser inte 

kommer till användning och meningsskiljaktigheter tar tid att lösa. 

Andra frågor som väckts under arbetets gång och som kan vara intressesanta att 

studera närmare är: 

 I vilken omfattning har kommunen förberett strategier för hantering av 

organisationsfrågor samt intern och extern kommunikation? 

 Om kommunerna använder sig av Knowledge Management för att ta till vara 

på och sprida kunskapen hos erfarna handläggare? 

 Hur upplever konsulterna planprocessen och vilka åsikter kan de tillföra till 

de diskussioner som förts i detta arbete? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tanken med denna intervjuguide är att den ska fungera som underlag för de intervjuer som är 

inbokade som en del i vårt examensarbete. Den ska vara ett stöd för oss under intervjuerna 

samt en kort introduktion till intervjupersonerna inför intervjun. Denna guide visar i grova 

drag vad vi vill diskutera och under intervjun kommer dessa mynna ut i mer specifika frågor. 

De ämnen som vi vill föra upp till diskussion under intervjun är följande: 

 Introduktion (vår bakgrund och din bakgrund) 

 Detaljplaneprocessen, från initiering till antagande 

o Tidsaspekten 

o Lagstiftningen 

o Vad fungerar bra och mindre bra 

o Förslag på förbättringar 

 Detaljeringsgraden i detaljplanerna 

o Avgörande faktorer 

o Positivt/negativt med olika grader av detaljstyrning 

o Hur fungerar det med byggherrens arbetsätt 

 Översiktsplanernas eventuella inverkan på planprocessen 

 Inblandade parter i planprocessen 

o Kommunikation 

o Roller och inflytande 

 Kommun 

 Exploatör/byggherre 

 Allmänhet 

 Konsulter 

 Remissinstanser 

 Generella/övriga frågor/synpunkter (om det finns sådana) från dig eller oss 

 Vi kan även eventuellt ha några enstaka frågor rörande de specifika 

projekten/detaljplanerna och dessa får besvaras i den mån du kan eller kommer ihåg. 

Vi förväntar oss inte detaljkunskaper men tar gärna del av den information du har och 

kommer ihåg. 

 

OBS! 

Alla som deltar i intervjuerna kommer förbli anonyma i arbetet och alla svar, från 

exploatörer, konsulter och kommuner, kommer hållas konfidentiella. Det kommer 

alltså inte vara möjligt att koppla ihop de svar vi får med ett specifikt projekt eller 

kommun. Anledningen till detta är att försöka få så sanningsenliga svar som möjligt, 

och så att den intervjuade personen inte känner sig pressad eller obekväm med att 

svaren kommer att kunna kopplas till denne. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Vad tycker du om tidsaspekten för detaljplaneprocessen? 

Vad anser du om längden på detaljplaneprocessen? 

Vad anser du om lagstiftningen idag? Hindrar den på något sätt eller är den bra? Är det något 

man upplever som onödigt? Något som är bra att det finns? 

Vad tycker du fungerar bra idag under DP-processen, resp. inte bra? 

Vad tycker du kan förbättras? 

När ni/du bestämmer/avgör hur detaljerad/styrd en DP ska vara, vad tar ni hänsyn till då? Gör 

man på något speciellt sätt då detaljeringsgraden bestäms? Gör er kommun på något speciellt 

sätt? 

Har BH haft synpunkter/önskemål på en lägre detaljeringsgrad för att kunna snabba på 

byggprocessen vid framtagandet av DP:n? 

Har Nacka kommun jobbat med sambandet mellan en väl utformad översiktsplan och 

detaljplaneprocessen? 

Hur tycker du att samarbetet m. exploatören fungerat? Har ni dragit åt samma håll eller har 

intressekonflikter uppstått? Vad beror konflikterna på isåfall? 

Hade insyn i varandras arbetssätt kunnat förhindra konflikter? 

Hur stor påverkan har allmänheten haft på processen? Hur mycket har kommunicerats med 

dem? Bara det nödvändiga eller mer? 

Tror du att planprocessen förlängs av att konsulter är inblandade i DP-processen? 

Har inväntande av remissinstansers svar fördröjt eller försenat någon planprocess? 

Specifika frågor ang. XXXXXX: 

 


