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Abstract 
Within urban areas, it is necessary that areas and utilities of various kinds can be used jointly. 
Examples of such utilities are roads or parks. These common utilities raise questions about 
who will build and pay for operation and maintenance of these utilities. In areas with detailed 
development plans, these issues are primarily governed through the Planning and Building 
Act. In various studies and reports there have been criticism raised regarding the 
implementation of this legislation. Critics argue that private property owners must be 
responsible for common utilities to a greater extent than the legislation supports. 
Municipalities, without support of law, disclaim mandating public space and place utilities for 
common use on land intended for private use in detailed development plans. 
 
Extensive studies on this problem are lacking and the purpose of this thesis is to obtain a 
picture of the current situation in a number of municipalities, by studying detailed 
development plans. Valid plans, which became final years 2000-2011, in five municipalities 
in Stockholm County were studied regarding planning of common utilities. Mandate of public 
space and different land reserves were observed. The result shows that the problems described 
in the studies and reports are limited in the studied municipalities. Though, the study confirms 
that significant parts of private land are reserved for public purposes in detailed development 
plans. 
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Sammanfattning 
Inom bebyggelseområden är det nödvändigt att utrymmen och anläggningar av olika slag kan 
nyttjas gemensamt. Det kan röra sig om till exempel vägar eller grönområden. Förekomsten 
av dessa gemensamma anläggningar väcker frågor om vem som ska anlägga och bekosta drift 
och underhåll av anläggningarna. Inom detaljplanelagda områden regleras dessa frågor i 
första hand genom plan- och bygglagen. I olika utredningar och rapporter har kritik framförts 
angående tillämpningen av denna lagstiftning. Kritiken handlar om att enskilda 
fastighetsägare får ansvara för gemensamma anläggningar inom detaljplaneområden i större 
utsträckning än lagstiftningen ger stöd för. Det handlar om att kommuner, utan lagstöd, 
avsäger sig huvudmannaskapet för allmänna platser samt att anläggningar av allmän karaktär 
planläggs på kvartersmark. 
 
Omfattande studier på denna problematik saknas och examensarbetets syfte är att få en bild av 
problematiken i nuläget i ett antal kommuner. Alla gällande detaljplaner, som vunnit laga 
kraft år 2000-2011, i fem kommuner i Stockholms län har studerats med avseende på hur 
gemensamma anläggningar planlagts. Totalt har knappt 800 detaljplaner studerats. De typer 
av planbestämmelser som undersökts är enskilt huvudmannaskap för allmänna platser samt 
olika markreservat för allmänt ändamål på kvartersmark. Resultatet av undersökningen visar 
att den problematik som beskrivits i utredningar och rapporter är delvis begränsad i de 
studerade kommunerna. Undersökningen bekräftar dock att betydande delar av kvartersmark 
reserveras för allmänna ändamål genom så kallade x-områden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid olika typer av samlad bebyggelse är det nödvändigt att vissa utrymmen och anläggningar 
nyttjas gemensamt. Det kan röra sig om till exempel vägar eller grönområden. Vägen är en 
förutsättning för att överhuvudtaget nyttja bebyggelsen medan grönområdet används för 
rekreation. Oavsett ändamål är det inte praktiskt möjligt att var och en av de boende inom ett 
bostadsområde anlägger och underhåller separata, egna vägar eller grönområden. Frågan 
uppkommer då vem som ska anlägga och bekosta drift och underhåll av dessa anläggningar 
som nyttjas gemensamt. 
 
Inom detaljplanelagda områden regleras dessa frågor i första hand i plan- och bygglagen 
(PBL, 2010:900). Flera synpunkter har framförts angående tillämpningen av denna 
lagstiftning i olika utredningar och rapporter. I korthet handlar kritiken om att enskilda 
fastighetsägare får ansvara för gemensamma anläggningar inom detaljplaneområden i större 
utsträckning än lagstiftningen ger stöd för. Det handlar om att kommuner avsäger sig 
huvudmannaskapet för så kallade allmänna platser samt att de i allt större utsträckning lägger 
anläggningar av allmän karaktär på kvartersmark. 
 
Synpunkter som framförts om tillämpningen är bland annat att ”erfarenheterna visar att 
enskilt huvudmannaskap tillämpas i betydligt fler fall än uttalanden i förarbetena ger uttryck 
för” och att det är ”mycket vanligt förekommande att detaljplaner innehåller bestämmelser om 
att även kvartersmark ska användas för allmänt ändamål, i form av så kallade x- och z-
områden”1. Vidare sägs att det är ”snarare regel än undantag att hela trafiksystem läggs ut på 
kvartersmark, trots att avsikten är att vägar med mera ska betjäna ett allmänt ändamål”2. I de 
aktuella utredningarna och rapporterna hänvisas dock inte till någon statistik angående hur 
omfattande problemen är. I en rapport från Lantmäteriet skrivs det att såvitt det är känt saknas 
omfattande studier om denna problematik och att problemanalysen får bygga på flera av 
varandra oberoende rapporter och undersökningar3. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att få en bild av nuläget i ett antal kommuner av den 
problematik som beskrivits om enskilt ansvar för anläggningar inom detaljplaner. Det innebär 
att för ett antal kommuner kartlägga i vilken omfattning kommunerna lägger ansvaret för 
gemensamma anläggningar i detaljplaner på enskilda fastighetsägare. Syftet kan konkretiseras 
med följande frågeställningar om detaljplanerna i undersökningen: 
 

§ Hur vanligt är enskilt huvudmannaskap för allmänna platser? Finns särskilda skäl för 
kommunen att avsäga sig huvudmannaskapet i planerna med enskilt 
huvudmannaskap? 

                                                
1 SOU 2005:77, s. 549 
2 Ibid., s. 550 
3 Lantmäteriet, 2008, s. 21 
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§ Hur vanliga är planbestämmelser om att kvartersmark ska vara tillgänglig för allmänna 
ändamål genom så kallade x- och z-områden? Används planbestämmelserna på ett mer 
omfattande sätt än vad som är avsett med lagstiftningen? 
 

§ Hur vanliga är markreservat för gemensamhetsanläggningar som kan tänkas nyttjas av 
allmänheten? 

 
§ Hur vanliga är planbestämmelser om att gemensamhetsanläggningar ska vara allmänt 

tillgängliga genom så kallade gx- och gz-områden? 

1.3 Metod 
För att undersöka omfattningen av enskilt ansvar för gemensamma anläggningar i detaljplaner 
studerades planhandlingar i fem kommuner i Stockholms län. Inom ramen för detta 
examensarbete var det endast möjligt att studera ett begränsat antal av Sveriges totalt 290 
kommuner. Dessa valdes inom Stockholms län där det finns flera storstadskommuner med 
många aktuella planprojekt. Ett krav vid urvalet av kommuner var att kommunerna skulle ha 
sina gällande detaljplaner tillgängliga via kommunens webbsida. Detta för att möjliggöra en 
enkel insamling av ett stort antal detaljplaner samt för att lätt kunna spara detaljplaner och 
återgå till dessa vid eventuell kompletterande undersökning.  
 
De fem kommunerna som studerades var: Huddinge, Nacka, Tyresö, Upplands Väsby och 
Vallentuna. I undersökningen studerades samtliga detaljplaner i de fem kommunerna som 
vann laga kraft från år 2000 till och med år 2011. Detta för att fokusera på situationen i 
nuläget och då bedömdes det att äldre detaljplaner inte behövde studeras. 
 
En genomgång gjordes av detaljplanerna med fokus på hur gemensamma anläggningar 
planlagts. De planhandlingar som i första hand studerades var plankarta/planbestämmelser. 
Vid behov hämtades kompletterande information ur planbeskrivningar och 
genomförandebeskrivningar. Detaljplanerna undersöktes och i de fall planerna innehöll 
enskilt huvudmannaskap, x-områden, z-områden, g-områden, gx-områden eller gz-områden 
noterades detta. För allmänna platser med enskilt huvudmannaskap undersöktes om det fanns 
så kallade särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap inom planområdet. För markreservat 
med g, x, z, gx eller gz undersöktes ändamål och omfattning av markreservatet. Information 
om detaljplanerna sammanställdes i ett särskilt dokument som utgör bilaga till 
examensarbetet. 
 
Detaljplaneområden kan vara av skiftande storlek. De kan exempelvis omfatta allt från 
enstaka bostadsfastigheter till stora bostadsområden med flera kvarter. I genomgången av 
planer gjordes inte skillnad på olika typer av planområden. Gemensamma anläggningar 
studerades oavsett om det enbart var enstaka enbostadshus inom planområdet eller om 
planområdet täckte ett stort bostadsområde med flera kvarter. Resultatet av studien bör ses 
som en indikation på hur kommunerna planlägger gemensamma anläggningar i det totala 
detaljplanearbetet och inte enbart för exempelvis stora bostadsområden. 
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1.4 Disposition 
Kapitel 1 utgör inledningen på examensarbetet och här redovisas bland annat syfte, metod och 
frågeställningar. Den teoretiska delen i kapitel 2 presenterar relevant lagstiftning samt 
synpunkter på tillämpningen av lagstiftningen. Kapitel 3 innehåller information om själva 
undersökningen och ska underlätta tolkningen av resultatet. I kapitel 4 presenteras resultatet 
av undersökningen av detaljplaner i de fem kommunerna. Förutom att presentera resultatet i 
form av statistik visas typexempel för att illustrera olika typer av planläggning. En 
sammanfattande analys av undersökningen finns i kapitel 5. 
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2 Gemensamma anläggningar i detaljplaner 
I detta kapitel presenteras den lagstiftning som rör detaljplaneläggning av gemensamma 
anläggningar. Först ges en bakgrund till varför gemensamma anläggningar behövs samt en 
introduktion till PBL som är den huvudsakliga lagstiftningen för planläggning. Detaljplanen 
som planinstrument beskrivs. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt en genomgång av de olika 
möjligheterna som finns för att planlägga gemensamma anläggningar. Lagstiftningen 
presenteras tillsammans med synpunkter på tillämpningen av den. 

2.1 Varför behövs gemensamma anläggningar och var regleras de? 
När ett område exploateras för bebyggelse är det nödvändigt att vissa delar av området är 
tillgängligt för gemensamma anläggningar såsom gator, vägar och parker. För att samhällets 
grundläggande infrastruktur ska vara funktionell krävs dessutom ibland att dessa 
gemensamma anläggningar är tillgängliga även för de som bor utanför området i fråga, det 
vill säga för allmänheten.4 Byggande, drift och finansiering av dessa gemensamma 
anläggningar regleras genom lagstiftning. Gemensamma anläggningar kan ha karaktären av så 
kallade naturliga monopol eller kollektiva nyttigheter och detta är motiv till varför sådana 
anläggningar behöver regleras. Naturliga monopol kräver stora investeringar och det är inte 
ekonomiskt att bygga flera anläggningar av samma slag, till exempel vägar eller vatten- och 
avloppsledningar. Kollektiva nyttigheter kännetecknas av att någons användande av 
nyttigheten inte hindrar någon annans användande, till exempel vägar eller naturområden. 
Vidare är det svårt att ta ut kostnader för utnyttjandet av den kollektiva nyttigheten. Motiv till 
lagstiftningen om gemensamma anläggningar är således att reglera monopolställningen som 
uppkommer för naturliga monopol samt att garantera att kollektiva nyttigheter byggs och 
finansieras på ett sätt som förhindrar ”fripassagerare”.5 
 
Frågor kopplade till gemensamma anläggningar inom detaljplaner regleras i första hand 
genom PBL6. PBL innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och även om 
byggande7. I PBL finns bestämmelser om fyra typer av planer; regionplan, översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser8. Detta examensarbete handlar om frågor som regleras 
genom detaljplaner så någon närmare beskrivning ges ej av övriga plantyper. 
 
I Sverige ansvarar kommunerna för planläggning av mark- och vattenområden genom det så 
kallade ”kommunala planmonopolet”9. Detaljplanen kan ses som ett verktyg för kommunen 
att förverkliga lokala politiska ställningstaganden om användning och utformning av mark- 
och vattenområden10. Detaljplaner ska upprättas främst för ny sammanhållen bebyggelse eller 
för omvandling av bebyggelseområden. I vissa fall ska detaljplaner upprättas även för enstaka 

                                                
4 SOU 2005:77, s. 543 
5 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 67 
6 SOU 2005:77, s. 543 
7 1 kap. 1 § PBL 
8 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 26-27 
9 Ibid., s. 28 
10 Boverket, 2011 
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byggnader.11 Detaljplaner är till skillnad från översiktsplaner rättsligt bindande. En detaljplan 
har flera syften; det är en metod för att utforma markanvändningen, detaljplaneprocessen ska 
ge insyn och inflytande för medborgare, detaljplanen medför rättigheter och skyldigheter för 
kommunen/fastighetsägare och till sist ger detaljplanen förutsättningar för en rationell och 
effektiv tillståndsprocess då grundläggande frågor om markanvändningen fastställs i planen.12  

2.2 Detaljplanens innehåll 
I en detaljplan kan tre typer av områden förekomma; allmän plats, kvartersmark och 
vattenområden. En detaljplan ska bestämma och ange gränserna för dessa områden. Om 
kommunen är huvudman för allmänna platser så ska även användningen och utformningen av 
dessa anges. Tillåten användning av kvartersmark och vattenområden ska också bestämmas i 
detaljplanen.13 
 
Allmänna platser i en detaljplan är till exempel gator, vägar, torg, naturområden och parker 
som ska vara tillgängliga för allmänheten. På kvartersmark får fastighetsägare uppföra 
”enskild” bebyggelse och i detaljplanen ska tillåten användning av kvartersmarken 
bestämmas, exempelvis bostäder, kontor, handel, centrum, skola eller industri. Om det finns 
vattenområden inom detaljplanen ska tillåten användning av dessa bestämmas. Det kan vara 
bryggor, båthamnar och badplatser med mera.14 
 
Utöver detaljplanens obligatoriska uppgifter som nämnts ovan kan en mängd preciseringar 
göras för att detaljplanens syften lättare ska uppnås. Det rör sig till exempel om precisering av 
mark- och vattenanvändning, bebyggelsens omfattning och utformning, genomförandefrågor 
samt markytans utformning och höjdläge.15 En möjlig precisering av markanvändningen, som 
är särskilt aktuell för gemensamma anläggningar, är så kallade markreservat. Genom 
markreservat kan kommunen bestämma att mark ska vara tillgänglig för olika typer av 
anläggningar för allmänna ändamål även inom områden som ej utgör allmän plats.16  
 
Bestämmelser om vad som får regleras i en detaljplan återfinns i 4 kap. PBL och detaljplaner 
får inte innehålla planbestämmelser som reglerar annat än vad som finns uppräknat i detta 
kapitel.17 Förutom att andra planbestämmelser än dessa är otillåtna finns det två andra viktiga 
begränsningar av regleringens omfattning. För det första får en detaljplan inte vara mer 
detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till planens syfte. För det andra ska det vid 
detaljplanens utformning tas skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och 
fastighetsförhållanden som kan inverka på plangenomförandet. Särskild hänsyn ska tas i de 
fall där enskild mark ska tas i anspråk för allmän plats eller för allmänt ändamål 

                                                
11 4 kap. 2 § PBL 
12 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 27 
13 4 kap. 5 § PBL 
14 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 30-31 
15 Boverket, 2009, s. 69 
16 4 kap. 6 § PBL 
17 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 32 
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(markreservat). Då ska planen vara utformad så att fördelarna med planen överväger de 
olägenheter som planen orsakar för enskilda.18 

2.3 Planläggning av gemensamma anläggningar 
Gemensamma anläggningar inom detaljplaner kan placeras både på allmän plats och på 
kvartersmark. Om anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten finns tre alternativ; 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
samt allmänna anläggningar på kvartersmark.19 Om anläggningen är tänkt att nyttjas 
gemensamt av enskilda fastighetsägare, och inte av allmänheten, kan en gemensam 
anläggning inrättas på kvartersmark för dessa fastighetsägare20.  

2.3.1 Gemensamma anläggningar för allmänheten 

2.3.1.1 Allmänna platser 
Med allmän plats i PBL avses ett område som är allmänt tillgängligt och avsett för 
gemensamma ändamål. Allmänna platser får inte fastighetsindelas så att enskild rätt 
uppkommer och de får inte stängas av för allmänheten.21 Kommunen ska vara huvudman för 
allmänna platser om det inte finns ”särskilda skäl”; i sådana fall får kommunen bestämma att 
de inte ska vara huvudman för en eller flera allmänna platser22. Reglerna om huvudmannaskap 
för allmänna platser bygger på att kommunerna har ett stort och grundläggande ansvar för 
allmänna platser i detaljplaner23. När kommunen inte är huvudman för de allmänna platserna 
är det fastighetsägarna själva som har ansvaret för de allmänna platserna genom så kallat 
enskilt huvudmannaskap. Vid enskilt huvudmannaskap regleras byggande och drift av 
anläggningarna genom anläggningslagens (AL, 1973:1149) bestämmelser om 
gemensamhetsanläggningar.24 
 
I den tidigare byggnadslagen (BL, 1947:385) gjordes skillnad mellan områden med 
stadsplaner och områden med byggnadsplaner. Inom stadsplaner gällde kommunalt 
huvudmannaskap för allmänna platser och inom byggnadsplaner gällde enskilt 
huvudmannaskap för allmänna platser. När plan- och bygglagen (ÄPBL, 1987:10) infördes 
var avsikten att huvudmannaskapet inom detaljplaner skulle fördelas enligt samma principer 
som tidigare. Det innebar att det var inom sådana planområden där det tidigare användes 
byggnadsplan som kommunen kunde avsäga sig huvudmannaskapet.25 I propositionen till 
ÄPBL angavs fritidshusområden och industriområden som exempel på typiska områden där 
kommunen kunde överlåta ansvaret på fastighetsägarna26. Senare har Lantmäteriet i en rapport 
sammanfattat rättspraxis gällande huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner. Då 

                                                
18 4 kap. 32 § 3 st. och 36 § PBL, Kalbro och Lindgren, 2010, s. 32 
19 Eriksson och Karlsson, 2007, s. 9 
20 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 82-83 
21 Boverket, 2009, s. 78 
22 4 kap. 7 § PBL 
23 Prop. 2009/10:170 s.198 
24 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 83 
25 Prop. 2009/10:170 s.198 
26 Prop. 1985/86:1 s. 566 
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konstaterades det att enskilt huvudmannaskap har accepterats även för områden för 
permanentboende om det funnits enskilt huvudmannaskap i området sedan tidigare. En 
enhetlig förvaltning av ett större område är också en omständighet som talar för enskilt 
huvudmannaskap. Detta gäller särskilt vid blandat boende, det vill säga bostadsområden som 
består av både fritidsboende och permanentboende. Något fall antydde att enskilt 
huvudmannaskap torde vara möjligt även i renodlade permanentbostadsområden. I flera av 
fallen var områdets karaktär av betydelse för bedömningen av frågan om huvudmannaskap.27 
 
När kommunen är huvudman för allmänna platser har de möjlighet att av fastighetsägarna i 
området ta ut kostnader för anläggning och förbättring av de allmänna platserna28. Drift- och 
underhållskostnader för allmänna platser får inte tas ut av fastighetsägarna via avgifter utan 
måste finansieras med skattemedel29. Vid enskilt huvudmannaskap ansvarar fastighetsägarna 
själva för byggande, drift och underhåll30. 
 
Genom införandet av nuvarande PBL blev det möjligt att ha fler än en huvudman inom en 
detaljplan. Finns det flera allmänna platser inom en detaljplan kan dessa alltså ha olika 
huvudmän.31 Det har förekommit att områden delats upp i flera detaljplaner på grund av att 
kommunen var tvungen att antingen vara eller inte vara huvudman inom hela planområdet. 
Lagändringen skulle lösa detta praktiska problem så att områden inte behöver delas upp i flera 
detaljplaner på grund av frågan om huvudmannaskap. Införandet av nya PBL innebar dock 
ingen lättnad i kraven gällande när kommunalt huvudmannaskap ska tillämpas.32 

2.3.1.2 Kvartersmark för allmänna ändamål 
Som ett komplement till allmänna platser har kommunen möjlighet att inom kvartersmark 
göra markreservat för olika anläggningar för allmänna ändamål. Det gäller trafik- och 
väganläggningar, energianläggningar, anordningar för elektroniska kommunikationsnät och 
ledningar som behövs för allmänna ändamål. 33 Dessa anläggningar ska vara tillgängliga för 
allmänheten och vanliga beteckningar i detaljplanen är x (allmän gång- och cykeltrafik), z 
(allmän körtrafik) och t (allmän vägtrafiktunnel) 34.  
 
Markreservatet i sig innebär inget annat än att marken inte får bebyggas. För att enskild mark 
ska få tas i anspråk för det allmänna ändamålet krävs att kommunen skaffar sig en rätt till 
detta över berörda fastigheter. Vanligtvis säkerställs rätt genom bildande av servitut enligt 
fastighetsbildningslagen (FBL, 1970:988) till förmån för en kommunägd fastighet.35 
 

                                                
27 Lantmäteriet, 2009, s. 12 
28 6 kap. 24-25 §§ PBL 
29 6 kap. 21 § PBL 
30 Lantmäteriet, 2008, s. 18 
31 4 kap. 7 § PBL 
32 Prop. 2009/10:170 s. 201 
33 4 kap. 6 § PBL, Kalbro och Lindgren, 2010, s. 119 
34 Boverket, 2009, s. 97 
35 SOU 2005:77, s. 546 
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Möjligheten att reservera mark för allmänna ändamål infördes ursprungligen i BL. Syftet med 
bestämmelsen var bland annat att möjliggöra trafik genom en byggnads undervåning (till 
exempel en arkad) samt att kunna använda slänter i anslutning till gatumark.36 Dessa 
planbestämmelser var tänkta som undantag och skulle tillämpas där marken behövde utnyttjas 
i begränsad omfattning eller för ett tredimensionellt utnyttjande där utrymmet inte kunde 
planläggas som allmän plats. Efter införandet av tredimensionell fastighetsindelning finns det 
egentligen inte behov längre av markreservat för tredimensionellt utnyttjande.37 

2.3.2 Gemensamma anläggningar för enskilda fastighetsägare 

2.3.2.1 g-områden 
Förutom markreservat för allmänna ändamål kan kommunen i en detaljplan även bestämma 
markreservat för gemensamhetsanläggningar38. Områden som ska användas för gemensamma 
ändamål av ett antal enskilda fastighetsägare kan då markeras med ”g” i detaljplanen. Dessa 
g-områden upplåts vid plangenomförandet till förmån för den anläggningssamfällighet som 
inrättas enligt AL för att tillgodose det gemensamma ändamålet. Markreservatet i sig reglerar 
inte gemensamhetsanläggningen som sådan.39 Däremot kan gemensamhetsanläggningen 
regleras i detaljplanen genom särskilda bestämmelser om fastighetsindelning med mera40. 
 
En typ av planläggning där omfattande g-områden kan förekomma är vid så kallade 
storkvarter41. I storkvarter planläggs stora områden som kvartersmark för både bebyggelse och 
gemensamhetsanläggningar. De anläggningar inom kvartersmark som ska utgöra 
gemensamhetsanläggningar i storkvarter är sådana anläggningar som vanligtvis hör till allmän 
platsmark.42  
 
Gemensamhetsanläggningar regleras i AL och i detaljplaner blir dessa bestämmelser aktuella 
både för gemensamhetsanläggningar på kvartersmark och då gemensamhetsanläggningar ska 
inrättas vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats43. En gemensamhetsanläggning är en 
anläggning som är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser ändamål av stadigvarande 
betydelse. Gemensamhetsanläggningar prövas vid lantmäteriförrättning.44 De fastigheter som 
ingår i gemensamhetsanläggningen utgör en anläggningssamfällighet som bekostar och 
ansvarar för utförande och drift av anläggningen45. AL innehåller flera villkor som ska vara 
uppfyllda för att en gemensamhetsanläggning ska få inrättas. Det är villkor både för enskilda 

                                                
36 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 82 
37 SOU 2005:77, s. 549-550 
38 4 kap. 18 § 1 st. PBL 
39 Lantmäteriet, 2008, s. 18-19 
40 4 kap. 18 § PBL. I ÄPBL reglerades detta i en fastighetsplan, se 6 kap. 3,4 och 6 §§ ÄPBL. 
41 SOU 2005:77, s. 563 
42 Grafström, 2008, s. 19 
43 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 68 
44 1 § AL 
45 14-15 §§ AL 
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och allmänna intressen.46 Då en gemensamhetsanläggning regleras i en detaljplan sker 
prövningen av de så kallade väsentlighets- och båtnadsvillkoren i planen47. 
 
I ett examensarbete gjordes en kartläggning av stora gemensamhetsanläggningar. Det 
konstaterades att AL saknar tydliga begränsningar för antalet fastigheter som får anslutas till 
en gemensamhetsanläggning, anläggningens omfattning samt ändamålen med anläggningen. 
Kartläggningen visade att gemensamhetsanläggningar passar bäst för en mindre grupp av 
fastigheter men att det finns väl fungerande stora gemensamhetsanläggningar. Avgörande för 
anläggningens funktion är delägarna och deras förståelse för behovet och innebörden av 
anläggningen.48 

2.3.2.2 gx- och gz-områden 
Det förekommer att markreservat för gemensamhetsanläggningar kombineras med 
bestämmelser att samma markområde ska vara tillgängligt även för allmän gång-, cykel- eller 
körtrafik. Dessa områden markeras med gx eller gz. Denna typ av bestämmelser saknar stöd i 
lagstiftningen. Ambitionen med dessa områden är normalt att området förutsätts förvaltas och 
bekostas av en anläggningssamfällighet men att området samtidigt ska hållas öppet för allmän 
trafik.49 

2.4 Allemansrätten 
En annan lagstiftning som bör nämnas i sammanhanget är den så kallade allemansrätten. Det 
är den begränsade rätt var och en har att nyttja någon annans fastighet (mark och vatten). Det 
handlar främst om att färdas över fastigheten eller att under en kortare tid uppehålla sig på 
fastigheten. Allemansrätten är skyddad i 2 kap. 15 § regeringsformen (RF, 1974:152) men 
allemansrättens innebörd regleras inte närmare i någon lagstiftning. Nyttjandet enligt 
allemansrätten begränsas dock av att nyttjandet inte får medföra nämnvärd olägenhet eller 
skada för fastighetsägaren eller annan med rätt till fastigheten.50 

2.5 Synpunkter på tillämpningen av aktuell lagstiftning 
I PBL-kommitténs slutbetänkande i SOU 2005:77 lämnade kommittén förslag till reformering 
av dåvarande plan- och bygglagstiftningen och där berörs bland annat frågor om 
gemensamma anläggningar i detaljplaner. Kommittén menar i betänkandet att erfarenheterna 
visar att enskilt huvudmannaskap tillämpas i betydligt fler fall än uttalandena i förarbetena ger 
uttryck för. De menar att kommunerna inte levt upp till det grundläggande ansvar de har för 
allmänna platser i en detaljplan. Kommittén menar dessutom att det är ”mycket vanligt 
förekommande” att detaljplaner innehåller bestämmelser om att kvartersmark ska vara 
tillgänglig för allmänna ändamål genom x- och z-områden. De säger att det snarare är regel än 
undantag att hela trafiksystem läggs ut på kvartersmark trots att avsikten med dessa 
anläggningar är att de ska nyttjas för allmänna ändamål. Kommittén menar att det också blivit 

                                                
46 Ekbäck, 2007, s. 42 
47 4 kap. 18 § 3 st. PBL 
48 Ohlsson, 2012, s. 137 
49 SOU 2005:77, s. 550 
50 Bengtsson, 2004, s. 7 
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allt vanligare att x- och z-bestämmelser kombineras med bestämmelsen g inom samma 
område.51 I ett examensarbete gjordes en fallstudie på Malmö kommun där det undersöktes 
hur allmänhetens tillträde till kvartersmark säkrades. Studien visade att planläggning med gx 
var mycket omfattande i Malmö kommun och att det i vissa fall användes istället för allmän 
plats.52 
 
Lantmäteriet har också gjort bedömningen att reglerna om huvudmannaskap för allmänna 
platser i detaljplan inte sällan tillämpas på ett sätt som strider mot gällande lag. I likhet med 
PBL-kommittén menar Lantmäteriet att kommuner beslutar om enskilt huvudmannaskap trots 
att särskilda skäl ej föreligger samt att kvartersmark i stor utsträckning används för allmänna 
ändamål genom x-, z-, gx-, och gz-områden. Lantmäteriet menar i en rapport att även om det 
inte går att beskriva omfattningen i absoluta tal så visar tillgängliga underlag att det inte är 
fråga om enstaka undantag utan en utbredd praxis som tillämpas av flera kommuner. Detta 
utgör ett reellt problem enligt Lantmäteriet.53 Uttalandena från både PBL-kommittén och 
Lantmäteriet kom före ikraftträdandet av nya PBL. Som tidigare nämnts innebar dock inte 
införandet av nya PBL någon förändring i ansvarsfrågan rörande allmänna platser. 
Synpunkterna är därför fortfarande aktuella efter införandet av nya PBL. 

2.5.1 Skäl till utvecklingen 
Skälen till den utveckling som beskrivs ovan är ekonomiska enligt PBL-kommittén och denna 
bedömning delas av Lantmäteriet54. Kommuner vill undvika framtida kostnader genom att 
lägga kostnadsansvaret på enskilda fastighetsägare. Detta sker antingen genom enskilt 
huvudmannaskap för allmän plats eller genom att förlägga allmänna nyttigheter på 
kvartersmark istället för på allmän plats.55 PBL-kommittén menar att utvecklingen under de 
senaste decennierna inneburit en påtaglig övervältring av allmänna kostnader på kollektiv av 
enskilda fastighetsägare56. 

2.5.2 Konsekvenser av tillämpningen 
Beskrivet sätt att planlägga gemensamma anläggningar kan få konsekvenser för bland annat 
allmänhetens tillträde, kostnadsansvar samt det rättsliga genomförandet. När det gäller 
allmänhetens tillträde så påverkas detta av hur kommunen väljer att planlägga den allmänna 
nyttigheten. Om kommunen är huvudman och har förvärvat äganderätten till området i fråga 
har allmänheten sannolikt utan vidare tillträde till området. Allmänhetens tillträde är inte lika 
självklart om en gemensamhetsanläggning förvaltar anläggningen. Sannolikt får allmänhetens 
tillträde då baseras på allemansrätten, oavsett om det gäller en gemensamhetsanläggning på 
allmän plats (enskilt huvudmannaskap) eller en gemensamhetsanläggning på kvartersmark (g-
område). Lantmäteriet har länge framfört som grundprincip att gemensamhetsanläggningar 
måste anses vara enskilda. Som bakgrund anges att det inte står i överensstämmelse med 

                                                
51 SOU 2005:77, s. 549-550 
52 Grafström, 2008, s. 4 
53 Lantmäteriet, 2008, s. 27 
54 Ibid., s. 24 
55 SOU 2005:77, s. 550 
56 Ibid., s. 553 
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skyddet för enskild egendom att enstaka fastighetsägare bekostar och förvaltar anläggningar 
som sedan ska användas av allmänheten.57 
 
När gemensamhetsanläggningar kombineras med x- och z-bestämmelser förekommer olika 
varianter för att praktiskt lösa allmänhetens tillträde. En första variant är att enbart kombinera 
bestämmelsen g med x eller z. Bestämmelsen x eller z ger i sig dock ingen tillträdesrätt. En 
andra variant är att ansluta en kommunal fastighet till gemensamhetsanläggningen. Det är 
dock tveksamt om detta automatiskt ger allmänheten tillträde eftersom anslutningen gäller den 
deltagande fastighetens behov och inte allmänhetens behov. En tredje variant är att 
kommunen träffar avtal med anläggningssamfälligheten eller samfällighetsföreningen om 
allmänhetens tillträde. Denna lösning har bristen att plangenomförandet blir beroende av att 
en sådan överenskommelse träffas. En fjärde variant är att gemensamhetsanläggningen 
inrättas parallellt med att servitut upplåts till förmån för en kommunägd fastighet. Detta löser 
troligen frågan om tillträde men kan leda till oklarheter rörande förvaltningsansvar. Problem 
att lösa tillträdet för allmänheten kan uppkomma även för x- och z-områden, utan 
kombination med g. Det kan dels ifrågasättas om ett servitut för en kommunägd fastighet har 
betydelse för allmänhetens tillträde och dels finns det svårigheter att uppfylla 
servitutsrekvisiten genom att hitta en lämplig härskande fastighet att knyta rättigheten till.58 
 
I dagsläget kan det ifrågasättas hur stora problem det finns med allmänhetens tillträde till 
gemensamma anläggningar. Troligen har allmänheten i stor utsträckning tillträde till både 
allmänna platser med enskilt huvudmannaskap och x- och z-områden. Trots detta bör tillträdet 
vara rättsligt säkerställt på lång sikt. Utvecklingen mot mer enskilt huvudmannaskap kan dock 
leda till att dessa frågor får större betydelse och att anläggningar som var avsedda för 
allmänheten blir alltmer privatiserade.59 
 
Förutom konsekvenser gällande tillträde får sättet att planlägga gemensamma anläggningar 
konsekvenser för kostnadsansvaret för anläggningarna. Vid enskilt huvudmannaskap för 
allmänna platser och i storkvarter där gator och andra anläggningar ligger på kvartersmark 
måste fastighetsägarna betala både för sina anläggningar och för driften av allmänna platser 
med kommunalt huvudmannaskap genom kommunalskatten. För en enskild fastighetsägare är 
det alltså bättre från ekonomisk synpunkt att bo i ett område med kommunalt 
huvudmannaskap eftersom kommunen måste bekosta driften av de allmänna platserna. När 
kommunen är huvudman för allmänna platser har den möjlighet att ta ut kostnader för 
anläggandet från fastighetsägarna i området. Detta gäller dock inte när de allmänna 
anläggningarna ligger på kvartersmark. Utvecklingen mot allt fler allmänna anläggningar på 
kvartersmark leder alltså till att kommunens möjligheter att ta ut kostnader av 
fastighetsägarna minskar.60 
 

                                                
57 SOU 2005:77, s. 550-551 
58 Ibid., s. 551-552 
59 Ibid., s. 552 
60 Ibid., s. 553 
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Gällande kostnadsansvar kan planbestämmelser som x och z leda till oklarheter kring ansvar 
för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder. Enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS, 1998:814) är fastighetsägaren ansvarig 
för sådana åtgärder inom kvartersmark som iordningställts och begagnas för allmän trafik. 
Kommunen är dock ansvarig för åtgärderna om området har upplåtits till kommunen enligt 14 
kap. 18 § PBL. Det kan ifrågasättas om kommunens ansvar gäller enbart när 14 kap. 18 § 
tillämpats, vilket är ovanligt, eller om kommunen ansvarar för åtgärderna i samtliga fall där 
kommunen förvärvat en rättighet för x- eller z-områden. I förlängningen kan ansvar för dessa 
åtgärder också handla om eventuellt skadeståndsansvar vid olyckshändelser varför det är 
viktigt med klara ansvarsförhållanden i dessa frågor.61 
 
Förutom konsekvenser för tillträde och kostnadsansvar kan tillämpningen av lagstiftningen 
också leda till konsekvenser för det rättsliga genomförandet. Utöver problemet att finna en 
lämplig kommunägd fastighet att kunna upplåta rättigheter till förmån för vid till exempel x- 
och z-områden så är det främst gx- och gz-områden som kan medföra problem för själva 
genomförandet. Både kommunen och anläggningssamfälligheten kan bli skyldiga till inlösen 
enligt 14 kap. 18 § PBL. Olika ersättningsprinciper gäller dessutom för de båda fallen. Mark 
för gemensamhetsanläggningar ersätts normalt med ett genomsnittligt tomtvärde medan mark 
för allmänna trafikanläggningar normalt ersätts med ett marginellt tomtvärde eller ett 
råmarksvärde. Samtliga oklarheter gällande plangenomförandet skulle undanröjas om 
anläggningarna istället utgjorde allmän plats.62 

2.5.3 Vad tycker enskilda fastighetsägare? 
I ett examensarbete undersöktes hur företrädare för gemensamhetsanläggningar ställde sig till 
att ansvara för anläggningar av allmännyttig karaktär. Sex stycken 
gemensamhetsanläggningar i Stockholmsområdet undersöktes som alla var av stor omfattning 
och hade sådan karaktär att de kunde nyttjas av allmänheten. Resultatet visade att företrädarna 
för gemensamhetsanläggningarna överlag var positivt inställda till att själva ansvara för 
anläggningarna. Däremot fanns en önskan om att kommunen skulle bidra till att finansiera 
drift och underhåll genom att delta i gemensamhetsanläggningen.63 
 
Ett annat examensarbete undersökte problem och konsekvenser med 
gemensamhetsanläggningar i bostadskvarter. Sex olika bostadsprojekt i Stockholmsområdet 
undersöktes. Ett vanligt problem var att boende ansåg det orättvist att de skulle bekosta 
anläggningar som i andra fall bekostades av kommunen. Även det faktum att de betalade för 
anläggningar som skulle nyttjas av allmänheten väckte missnöje. Orsaken till problemen var 
ofta en godtycklig gränsdragning i detaljplanerna mellan allmän plats och mellan vad som 
skulle förvaltas av de boende genom gemensamhetsanläggningar.64  

                                                
61 SOU 2005:77, s. 553-554 
62 Ibid., s. 555-556 
63 Eriksson och Karlsson, 2007, s. 4 
64 Lindholm, 2009, s. 4 
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2.5.4 Lösningar? 
I SOU 2005:77 framförde PBL-kommittén att deras uppfattning var att områden som 
innehåller allmänna nyttigheter och som ska nyttjas av allmänheten bör utgöra allmänna 
platser. Huvudmannaskapet bör vara kommunalt för dessa allmänna platser av tydligt allmän 
karaktär och enskilt huvudmannaskap bör tillämpas i områden med fritidshusbebyggelse. I 
övriga situationer ska huvudmannaskapet kunna delas genom att kommunen ingår i en 
gemensamhetsanläggning och bidrar till kostnaderna för utförande och drift motsvarande den 
del som tjänar allmänhetens behov. Vidare föreslog kommittén att det ska vara möjligt att ha 
olika huvudmän för olika allmänna platser inom en och samma detaljplan.65 
 
Lantmäteriet föreslog i LMV-rapport 2008:6 att det bör införas en särskild lag om avgifter för 
kommunal gatuhållning66. Som bakgrund angavs att lagstiftningen om huvudmannaskap för 
allmänna platser i sig inte är oklar. Det är de ekonomiska motiven som leder till att 
kommunerna väljer lösningar som saknar stöd i lagstiftningen och Lantmäteriets uppfattning 
var att en framtida lagstiftning på området bör åtgärda själva grunden till problemet. En lag 
om avgifter för kommunal gatuhållning skulle möjliggöra för kommunerna att ta ut avgifter 
från fastighetsägarna för drift och underhåll av de allmänna platserna. Då skulle det inte 
längre vara intressant att flytta över kostnadsansvaret för vissa allmänna platser till enskilda 
fastighetsägare.67 Lantmäteriets förslag bygger på den tidigare Plan- och byggutredningens 
förslag i SOU 1996:168 och även PBL-kommittén tar upp frågan om en särskild lag om 
avgifter för kommunal gatuhållning68. I avvaktan på införandet av en särskild lag om avgifter 
för kommunal väghållning föreslog Lantmäteriet, i likhet med PBL-kommittén, vissa 
ändringar i reglerna om huvudmannaskap för allmänna platser. Lantmäteriet ansåg också att 
kommunen skulle kunna ingå i en gemensamhetsanläggning och bidra till anläggningens 
utförande och drift.69 
 
Ett annat förslag för att komma till rätta med den felaktiga tillämpningen av lagstiftningen är 
att införa en ”laglighetsprövning” av detaljplaner och exploateringsavtal. När professionella 
exploatörer är byggherrar regleras många planfrågor i exploateringsavtal mellan kommunen 
och byggherren. Möjligheten att överklaga detaljplanen är oftast av teoretiskt intresse 
eftersom det inte ligger i byggherrens intresse att fördröja planprocessen genom ett eventuellt 
överklagande. Förslaget om laglighetsprövning lämnades av Institutionen för Fastigheter och 
byggande, KTH, i remissvar till PBL-kommitténs betänkande. Liknande förslag har framförts 
av Boverket och förslaget innebär att planer och avtal som inte har lagstöd ska kunna leda till 
ingripande från Länsstyrelsen.70 
 

                                                
65 SOU 2005:77, s. 543 
66 Lantmäteriet, 2008, s. 28 
67 Ibid., s. 34 
68 Ibid., s. 29-30 
69 Ibid., s. 35 
70 Kalbro et. al., 2009, s. 24-25 
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3 Om undersökningen av fem kommuner i Stockholms län 
I detta kapitel beskrivs undersökningen närmare för att underlätta tolkningen av resultatet i 
nästa kapitel. Kommunerna presenteras kort och antaganden som gjorts vid undersökningen 
redovisas.  

3.1 Kommunerna 
Gällande detaljplaner från fem kommuner i Stockholms län studerades i undersökningen. De 
kommuner som studerades var: Huddinge, Nacka, Tyresö, Upplands Väsby och Vallentuna. 
Vid urvalet av kommuner eftersträvades en viss geografisk spridning inom länet. Huddinge 
och Tyresö ligger söder om Stockholm, Upplands Väsby och Vallentuna ligger norr om 
Stockholm och Nacka ligger öster om Stockholm. Befolkningsmässigt är Huddinge störst med 
strax under 100 000 invånare. Nacka har 92 000 invånare, Tyresö 43 000 invånare, Upplands 
Väsby 40 000 invånare och Vallentuna 31 000 invånare.71 

3.2 Detaljplanerna 
Totalt studerades 765 detaljplaner. Det är de detaljplaner som vann laga kraft i de fem 
kommunerna från år 2000 till och med år 201172. I tabell 1 visas hur många detaljplaner som 
studerades i respektive kommun. 
 

Tabell 1. Antal studerade detaljplaner i respektive kommun. 
Kommun Antal studerade detaljplaner  
Huddinge 272 
Nacka 242 
Tyresö 92 
Upplands Väsby 121 
Vallentuna 38 
Totalt 765 

 
Samtliga undersökta detaljplaner och information om gemensamma anläggningar i dessa 
detaljplaner sammanställdes i en bilaga. I resultatdelen hänvisas av naturliga skäl inte till 
samtliga enstaka detaljplaner i undersökningen, så för närmare information om enstaka 
detaljplaner hänvisas till bilagan. 
 
Undersökningen fokuserade på hur kommunerna planlägger för gemensamma anläggningar 
och hänsyn togs inte till i vilka delar dessa detaljplaner faktiskt genomförts. Exempelvis om 
servitut inrättats för ett x-område.  

                                                
71 Statistiska centralbyrån, 2012 
72 Med undantag för eventuella gällande detaljplaner som saknas på respektive kommuns webbsida. Från Nacka 
kommun undersöktes detaljplaner fr.o.m. november 2001 då tidigare detaljplaner inte fanns tillgängliga via 
kommunens webbsida. 
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3.2.1 Behandling av tillägg till gällande detaljplaner 
Vid genomgången av kommunernas detaljplaner visade det sig att en inte obetydlig del av 
detaljplanerna utgjorde tillägg till redan befintliga detaljplaner. Då gäller den nya detaljplanen 
tillsammans med den befintliga detaljplanen; den senare detaljplanen utgör en ändring genom 
tillägg till den tidigare detaljplanen. En komplikation vid undersökningen av dessa 
detaljplaner var att till exempel ett och samma x-område kunde vara markerat i både den 
ursprungliga detaljplanen och i tillägget. För att undvika att ”dubbelräkna” sådana 
gemensamma anläggningar i dessa detaljplaner behandlades tillägg på följande sätt: 
 

§ Detaljplaner som utgör tillägg till andra detaljplaner räknades som en ”egen” 
detaljplan. Befintlig detaljplan räknades som en detaljplan och tillägget räknades som 
ytterligare en detaljplan. 
 

§  Vid undersökningen av de gemensamma anläggningarna i en detaljplan som utgör ett 
tillägg studerades ändringarna. Fanns till exempel samma x-område med i både 
tillägg och befintlig detaljplan räknades x-området inte med för tillägget. Var det dock 
ett x-område i tillägget men ej i den befintliga detaljplanen noterades x-området för 
detaljplanen som utgör tillägg. 

3.2.2 Kommentar angående undersökning av g-områden 
Vid undersökningen av markreservat för gemensamhetsanläggningar (g-områden) valdes en 
gräns på 30 berörda lägenheter. Detta innebar att endast de g-områden där uppskattningsvis 
minst 30 lägenheter var berörda studerades73. Avsikten med gränsen var att försöka avgränsa 
undersökningen till gemensamhetsanläggningar av något större omfattning där det inte var 
uppenbart att gemensamhetsanläggningen enbart tjänar enskilda ändamål. För att få en bild av 
antalet berörda valdes att för g-områden bedöma berörda lägenheter istället för berörda 
fastigheter. För exempelvis flerbostadshus och bostadsrättsradhus ger antal lägenheter en 
bättre bild av antal berörda jämfört med antal berörda fastigheter. De ändamål som studerades 
för g-områden är sådana som bedömdes vara av tydlig allmän karaktär74. Med andra ord 
sådana som i praktiken kunnat utgöra allmän plats. 
 
 
 
 

                                                
73 I en rapport om tillämpningen av anläggningslagen från 1983 nämns just 30 delägare som en lämplig övre 
gräns för antalet delägare (rapporten refererar tidigare undersökningar). Se Kalbro och Larsson, 1983, s. 46-47. 
74 Följande ändamål för g-områden har ej räknats som tydlig allmän karaktär i undersökningen: parkering, 
båtplats och avfallshantering (som betjänade ett enstaka bostadsområde). 
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4 Resultatet av undersökningen 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen av fem kommuner i Stockholms län. 
Först presenteras förekomsten av allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Efter det 
redogörs för i vilken omfattning kommunerna använt sig av bestämmelser om att 
kvartersmark ska vara tillgänglig för allmänna ändamål genom x- och z-områden. Sedan 
redovisas förekomsten av markreservat för gemensamhetsanläggningar med ett visst minsta 
antal berörda lägenheter. Till sist redovisas omfattningen av kommunernas planläggning av 
markreservat för gemensamhetsanläggningar som ska vara tillgängliga för allmänheten genom 
gx- och gz-områden. 

4.1 Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 
20 detaljplaner har allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. 

Det motsvarar cirka 3 procent av de studerade detaljplanerna. 
 
Av de studerade detaljplanerna innehåller 20 stycken allmänna platser med enskilt 
huvudmannaskap. Det motsvarar cirka 3 procent av detaljplanerna. Observera att 
procentsatsen är andelen av alla studerade detaljplaner, även de som saknar allmänna platser. 
Fördelningen av detaljplanerna med enskilt huvudmannaskap mellan kommunerna visas i 
tabell 2. 
 

Tabell 2. Antal detaljplaner med enskilt huvudmannaskap per kommun. 
Kommun Antal detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap 
Huddinge 1 
Nacka 9 
Tyresö 1 
Upplands Väsby 2 
Vallentuna 7 

 
Av de fem kommunerna i undersökningen har Nacka flest antal detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. Minst antal detaljplaner med enskilt huvudmannaskap har Huddinge och 
Tyresö, med en detaljplan vardera. I figur 1 visas hur stor procentuell andel av respektive 
kommuns detaljplaner som har enskilt huvudmannaskap.75 
 

                                                
75 Under arbetets gång har indikationer tytt på att det finns skillnader mellan olika delar av landet vad gäller 
huvudmannaskap för allmänna platser. För att illustrera detta gjordes en genomgång av gällande detaljplaner i 
Orust kommun. Gällande detaljplaner tillgängliga via kommunens webbsida som vunnit laga kraft mellan år 
2000 och 2011 studerades (www.orust.se, hämtades 14 maj 2012). Ingen av dessa detaljplaner visade sig ha 
enskilt huvudmannaskap. Ett annat exempel är Ekerö kommun som i sin översiktsplan (antagen 13 december 
2005 och aktualitetsförklarad 25 maj 2010) anger att huvudmannaskapet i detaljplanerna i kommunen ska vara 
enskilt. 
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Figur 1. Procentuell andel detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för respektive kommun. 

 
Vallentuna har störst procentuell andel detaljplaner med enskilt huvudmannaskap. 18,4 
procent av deras detaljplaner har enskilt huvudmannaskap, vilket motsvarar nästan var femte 
detaljplan. Detta kan jämföras med Huddinge där endast 0,4 procent av detaljplanerna har 
enskilt huvudmannaskap. 
 
Bland detaljplanerna med enskilt huvudmannaskap finns olika typer av planområden. En 
översiktlig kategorisering av dessa planområden gjordes med utgångspunkt från vad som kan 
utgöra särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Figur 2 redovisar denna kategorisering. 
 

 
Figur 2. Kategorisering av detaljplaneområden med enskilt huvudmannaskap. Siffrorna visar antal 

detaljplaner inom respektive kategori. 
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Den typ av planområde där enskilt huvudmannaskap är vanligast är vid så kallade 
förnyelseområden med bostäder. Det rör sig om områden som helt eller delvis består av 
fritidshusbebyggelse och där detaljplanen möjliggör permanentboende i större utsträckning. 
Sju av tio av dessa detaljplaner med förnyelseområden finns i Nacka kommun. Bland de 
övriga tio detaljplanerna finns fem planer som har enskilt huvudmannaskap i området sedan 
tidigare. Det finns en plan med ett industriområde (kombinerat med kontor och handel). De 
resterande fyra planerna, under gruppen ”övrigt” i figur 2, är de planer med enskilt 
huvudmannaskap där det inte är uppenbart, genom information i planbeskrivning eller 
genomförandebeskrivning, att det skulle kunna finnas särskilda skäl för enskilt 
huvudmannaskap76. 
 
Den användning som förekommer bland de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap 
är natur, lokalgata, huvudgata, gång- och cykelväg, park och parkering. Användningen natur 
och lokalgata förekommer i flest planer med enskilt huvudmannaskap; i 16 respektive 13 av 
de 20 detaljplanerna. 

4.2 Kvartersmark för allmänna ändamål 
87 detaljplaner innehåller x-områden och 70 detaljplaner innehåller 

z-områden. Det motsvarar cirka 11 respektive 9 procent av de 
studerade detaljplanerna. 

4.2.1 x-områden 
Av de studerade detaljplanerna innehåller 87 stycken x-områden. Det motsvarar cirka 11 
procent av det totala antalet detaljplaner. I tabell 3 visas hur dessa 87 detaljplaner fördelar sig 
mellan de fem studerade kommunerna. 
 

Tabell 3. Antal detaljplaner med x-områden per kommun. 
Kommun Antal detaljplaner med x-områden 
Huddinge 27 
Nacka 21 
Tyresö 13 
Upplands Väsby 17 
Vallentuna 9 

 
Huddinge har till antalet flest detaljplaner med x-områden med 27 stycken. Minst antal har 
Vallentuna med 9 stycken. I figur 3 syns hur stor procentuell andel av respektive kommuns 
detaljplaner som innehåller x-områden. 
 

                                                
76 Med utgångspunkt från vad som i propositionen till ÄPBL och rättspraxis godtagits som särskilda skäl, se kap. 
2.3.1.1. 
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Figur 3. Procentuell andel detaljplaner med x-områden för respektive kommun. 

 
När hänsyn tas till hur många detaljplaner som studerats i respektive kommun har Vallentuna 
störst andel detaljplaner med x-områden. I 23,7 procent av de studerade detaljplanerna i 
Vallentuna finns det ett eller flera x-områden. Nacka, med sina 8,7 procent, har minst andel 
detaljplaner med x-områden. 
 
Det är stora skillnader på omfattningen av olika x-områden. I vissa fall är hela gång- och 
cykelvägnät inom ett planområde utlagda som x-område. I andra detaljplaner gäller x-området 
endast ett väldigt begränsat område, till exempel en arkad eller ett utstickande byggnadshörn 
under vilket gångtrafikanter kan passera. En genomgång gjordes av x-områdenas omfattning 
för att bedöma om de har karaktären av ett ”stråk” eller om de är av mer begränsad 
omfattning, till exempel en arkad eller byggnadshörn. Cirka 70 procent av x-områdena utgörs 
av stråk som ofta sträcker sig genom hela planområdet.  

4.2.1.1 Typexempel 
Här illustreras hur kommunerna använder sig av x-områden av skiftande omfattning. I figur 4 
syns ett utdrag från en detaljplan i Nacka där x-områdena utgörs av stråk längs ett kajområde. 
Bestämmelserna x1 och x2 anger ”marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och 
cykeltrafik” respektive ”allmänheten får inte utestängas från området”77.78 
 

                                                
77 Nacka kommun, 2000 
78 Just denna detaljplan har studerats i ett tidigare examensarbete, se Lindholm, 2009, s. 43. Där anger 
kommunen att området sannolikt skulle utgjort allmän plats om det planlagts vid ett senare tillfälle. 
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Figur 4. Detaljplan för Danviks Strand i Nacka kommun (DP 280). 

 
Även figur 5 visar ett utdrag från en detaljplan i Nacka men här är x-området av betydligt 
mindre omfattning. Planbestämmelsen anger ”Byggnad ska utformas så att portik för allmän 
gång- och cykeltrafik ska kunna öppnas.”79. Planbestämmelsen x har rödmarkerats i figur 5 
nedan. 
 

 
Figur 5. Detaljplan för Sickla köpkvarter i Nacka kommun (DP 485). 

 
Figur 6 visar ett utdrag från en detaljplan i Upplands Väsby som visar ett annat sätt att 
använda planbestämmelsen x. Planbestämmelserna anger att ”Mellan punkterna x1 och x2 ska 
marken vara tillgänglig för allmän gångtrafik till en bredd av minst 3 m, säkras genom 
servitut.”80. De aktuella planbestämmelserna, x1 och x2, har rödmarkerats i figur 6. 

                                                
79 Nacka kommun, 2010 
80 Upplands Väsby kommun, 2009 a 
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Figur 6. Detaljplan för område Norr om Kyrkvägen i Upplands Väsby kommun (nr 1354). 

 
Figur 7 visar ett utdrag från en detaljplan i Upplands Väsby som visserligen inte innehåller 
något x-område men där en annan symbol används för liknande typ av ändamål som 
bestämmelsen x. Symbolen är en vågig pil och bestämmelsen finns på kvartersmark med 
användningen bostäder, centrum och parkering. Planbestämmelsen anger ”Passage tillgänglig 
för allmän gångtrafik med en bredd av minst 3 m. Viss flexibilitet medges.”81. 
 

 
Figur 7. Detaljplan för Norra Messingen i Upplands Väsby kommun (nr 1350). 

                                                
81 Upplands Väsby kommun, 2009 b 
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4.2.2 z-områden 
70 detaljplaner i undersökningen innehåller ett eller flera z-områden. Det motsvarar cirka 9 
procent av det totala antalet detaljplaner. I tabell 4 visas fördelningen av dessa 70 detaljplaner 
mellan de fem kommunerna. 
 

Tabell 4. Antal detaljplaner med z-områden per kommun. 
Kommun Antal detaljplaner med z-områden 
Huddinge 16 
Nacka 18 
Tyresö 19 
Upplands Väsby 15 
Vallentuna 2 

 
I figur 8 visas den procentuella andelen detaljplaner med z-områden i respektive kommun. 
Störst andel z-områden finns i Tyresö med 20,7 procent. Lägst procentuell andel har 
Vallentuna med 5,3 procent. 
 

 
Figur 8. Procentuell andel detaljplaner med z-områden per kommun. 

 
Det vanligaste ändamålet bland z-områdena är vägslänter. I drygt 80 procent av detaljplanerna 
med z-områden anges i planbestämmelserna att berörd mark ska vara tillgänglig för 
vägslänter. Övrig användning av z-områden inkluderar mark tillgänglig för skötsel av 
gatumark, stödmur samt allmän körtrafik vid centrumområde, bro och tunnel.  
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4.2.2.1 Typexempel 
I likhet med x-områdena så förekommer det stora skillnader i z-områdenas omfattning mellan 
olika detaljplaner. Detta illustreras nedan med utdrag från två detaljplaner. I figur 9 visas ett 
utdrag från en detaljplan i Tyresö. Här har ett smalt område på kvartersmark kring samtliga 
gator getts planbestämmelsen z.  
 

 
Figur 9. Detaljplan för Sjöbacken i Tyresö kommun (nr 394). 

 
Planbestämmelsen z anger att marken ska vara tillgänglig för släntintrång. Det är på grund av 
ombyggnad av gator i enlighet med detaljplanen som slänt behöver gå in på fastigheterna som 
gränsar mot allmän plats. Istället för att kommunen löser in marken (vilket hade varit 
alternativet om vägslänten utgjort allmän plats) utgör marken fortsatt kvartersmark men 
utrymmet reserveras för släntintrång. Kommunen avser att träffa frivilliga avtal med 
fastighetsägarna om släntintrång och om inte det är möjlighet får servitut bildas genom 
lantmäteriförrättning.82 Även Huddinge har flera detaljplaner där några meter av 
kvartersmarken intill samtliga gator inom planområdet utgör z-områden83.  
 
I figur 10 visas ett exempel på en annan typ av z-område. Detaljplanen kommer från 
Huddinge och planbestämmelserna anger att z-området ska vara tillgängligt för allmän 
körtrafik och att vändmöjlighet ska finnas84. Planbestämmelsen z har rödmarkerats i figur 10. 
 

                                                
82 Tyresö kommun, 2011, s. 9-10 
83 Till exempel detaljplan för Östra Glömsta (11-A-7) och detaljplan för Sjöängen II (20-A-5). 
84 Huddinge kommun, 2005 a 
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Figur 10. Detaljplan för Vistabergs Allé i Huddinge kommun (16-C-5). 

4.3 Gemensamhetsanläggningar för enskilda fastighetsägare? 
25 detaljplaner innehåller g-områden med uppskattningsvis fler än 30 

berörda lägenheter. Det motsvarar cirka 3 procent av de studerade 
detaljplanerna. 

 
Av de studerade detaljplanerna innehåller 25 stycken minst ett g-område där de berörda 
lägenheterna uppskattas till fler än 30 stycken. Det motsvarar cirka 3 procent av 
detaljplanerna och i tabell 5 visas hur dessa detaljplaner är fördelade mellan kommunerna.  
 

Tabell 5. Antal detaljplaner med g-områden (> 30 berörda lägenheter) per kommun. 
Kommun Antal detaljplaner med g-områden 

(> 30 berörda lägenheter) 
Huddinge 7 
Nacka 10 
Tyresö 0 
Upplands Väsby 3 
Vallentuna 5 

 
Nacka har flest detaljplaner med g-områden av denna omfattning; 10 stycken. Bland de 
undersökta detaljplanerna i Tyresö fanns däremot inga sådana g-områden. I figur 11 visas hur 
stor andel av respektive kommuns detaljplaner som innehåller g-områden med 
uppskattningsvis fler än 30 berörda lägenheter. 
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Figur 11. Procentuell andel detaljplaner med g-områden (> 30 berörda lägenheter) för respektive 

kommun. 
 
Sett till det totala antalet detaljplaner i respektive kommun har Vallentuna störst andel 
detaljplaner med g-områden av aktuell omfattning. I 13,2 procent av Vallentunas detaljplaner 
finns minst ett g-område med uppskattningsvis fler än 30 berörda lägenheter. I de fyra övriga 
kommunerna är motsvarande andel mindre än 5 procent. Lägst andel har Tyresö där det inte 
finns någon detaljplan med sådana g-områden. 
 
Dessa g-områden är markreserverat för gemensamhetsanläggningar för flera olika ändamål. 
Information om gemensamhetsanläggningarnas tänkta användning finns vanligen i 
planbestämmelserna, genomförandebeskrivningen och/eller planbeskrivningen. Bland de g-
områden som hittats i undersökningen anges i de flesta fall minst två ändamål för 
gemensamhetsanläggningar i respektive detaljplan. Till exempel att gemensamhetsanläggning 
ska bildas för väg och ledningar. 
 
Som nämndes i kapitel 3 har endast g-områden med ändamål som är typiska för allmänna 
platser studerats, med andra ord anläggningar som i praktiken skulle kunna utgöra allmänna 
platser istället för gemensamhetsanläggningar. g-områdena som hittats i undersökningen kan 
grovt kategoriseras efter följande tre ändamål; trafik (lokalnätet), natur/park eller torg. 
Ändamålet trafik är vanligast och förekommer i 22 av 25 detaljplaner. g-områden för natur- 
och/eller parkändamål finns i 15 detaljplaner. I 2 detaljplaner finns g-områden för torg. 
 
Av de 25 planerna med g-områden bedöms 10 stycken ha karaktären av storkvarter där 
kvartersmarken ska innehålla både bebyggelse och omfattande gemensamma anläggningar. 

4.3.1 Typexempel 
Nedan redovisas exempel på hur kommunerna detaljplanelägger g-områden för de tre olika 
kategorierna av ändamål som nämndes ovan. I figur 12 visas utdrag från en detaljplan i 
Vallentuna som innehåller cirka 70 villor. Huvudgata och ett litet naturområde utgör allmän 
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plats men gator av lokalnätstyp samt övriga naturområden är planlagda som g-områden på 
kvartersmark. Denna detaljplan är en av planerna med storkvarter där flera gemensamma 
anläggningar ligger på kvartersmark.  
 

 
Figur 12. Detaljplan för bostäder på Olhamra 1:53 i Vallentuna kommun (D20081104-2). 

 
I figur 13 visas ett exempel på ett g-område för ett torg. Detaljplanen från Nacka innehåller 
bland annat hotell- och konferensverksamhet, bostäder samt ett stationsområde. Torget ligger 
på den så kallade Restaurantholmen som innehåller bland annat bostäder, 
konferensanläggning samt lokaler för kultur och rekreation. Det är den centrala delen av den 
gulmarkerade kvartersmarken som har planbestämmelsen g. I figur 13 har denna 
planbestämmelse rödmarkerats. Torget föreslås utgöra gemensamhetsanläggning och enligt 
planbeskrivningen ska det ”utformas på ett sådant sätt att det inte uppfattas som privat”85. 
 

                                                
85 Nacka kommun, 2003, s. 10 
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Figur 13. Detaljplan för område vid Saltsjöbadens station och Restaurantholmen i Nacka kommun (DP 
322). 

4.4 Gemensamhetsanläggningar för allmänna ändamål 
7 detaljplaner innehåller gx-områden och 3 detaljplaner innehåller 
gz-områden. För respektive bestämmelse motsvarar det mindre än 1 

procent av de studerade planerna. 

4.4.1 gx-områden 
Totalt 7 detaljplaner i undersökningen innehåller gx-områden. Det motsvarar 0,9 procent av 
alla studerade detaljplaner. I tabell 6 visas hur dessa detaljplaner fördelar sig mellan 
kommunerna. 

Tabell 6. Antal detaljplaner med gx-områden per kommun. 
Kommun Antal detaljplaner med gx-områden 
Huddinge 3 
Nacka 1 
Tyresö 1 
Upplands Väsby 1 
Vallentuna 1 

 
Huddinge har flest detaljplaner med gx-områden (3 stycken) och övriga kommuner har 1 
detaljplan vardera med gx-områden. I figur 14 visas hur stor procentuell andel av respektive 
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kommuns detaljplaner som innehåller gx-områden. Högst procentuell andel har Vallentuna 
med 2,6 procent och lägst andel har Nacka med 0,4 procent. Samtliga kommuner har dock låg 
procentuell andel; under 3 procent. 
 

 
Figur 14. Procentuell andel detaljplaner med gx-områden för respektive kommun. 

 
I tre av de sju detaljplanerna innehållande gx-områden är samtliga gator (av typen lokalnät) 
planlagda som gx-områden. Av de resterande fyra detaljplanerna används gx-områden i tre 
planer på enstaka stråk inom planområdet.  I den sista planen är gx-området väldigt litet och 
täcker ett område där en gång- och cykelbana (x-område) korsar en gata (g-område). 

4.4.1.1 Typexempel 
Nedan visas två exempel på olika gx-områden. Det första exemplet i figur 15 visar ett utdrag 
från en detaljplan från Tyresö där gatorna är utlagda som gx-område (rödmarkerat). 
 

 
Figur 15. Detaljplan för Backsippevägen i Tyresö kommun (nr 318). 
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I detaljplanen ovan anges att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Bestämmelsen gx finns i 
detta fall alltså på allmän platsmark och inte på kvartersmark. De andra två detaljplanerna där 
samtliga lokalgator utgör gx-områden har inte enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. 
Istället har den ena planen ingen allmän plats utan gatunätet är planlagt som gx-områden på 
kvartersmark. Den andra planen har allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, men 
allmän plats utgörs endast av huvudgatan och gatorna i lokalnätet är utlagda som gx-områden 
på kvartersmark. 
 
I figur 16 syns ett exempel på ett gx-område som gäller ett enstaka stråk inom planområdet. 
Utdraget kommer från en detaljplan i Huddinge och gx-området gäller ett gång- och 
cykelstråk över kvartersmark som passerar intill ett g-område för en parkeringsanläggning.  
 

 
Figur 16. Detaljplan för Klockarvägen i Huddinge kommun (7-D-7). 

4.4.2 gz-områden 
Av de studerade detaljplanerna innehåller 3 stycken gz-områden. Det motsvarar 0,4 procent 
av det totala antalet detaljplaner. I tabell 7 visas hur de 3 detaljplanerna fördelar sig mellan 
kommunerna. 

Tabell 7. Antal detaljplaner med gz-områden per kommun. 
Kommun Antal detaljplaner med gz-områden 
Huddinge 1 
Nacka 1 
Tyresö 1 
Upplands Väsby 0 
Vallentuna 0 
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Huddinge, Nacka och Tyresö har en detaljplan vardera med gz-områden. I Upplands Väsby 
och Vallentuna finns inga detaljplaner med gz-områden. I figur 17 visas hur stor procentuell 
andel av respektive kommuns detaljplaner som innehåller gz-områden. 
 

 
Figur 17. Procentuell andel detaljplaner med gz-områden för respektive kommun. 

 
Med hänsyn tagen till antalet detaljplaner i respektive kommun har Tyresö högst procentuell 
andel detaljplaner med gz-områden. Deras andel är dock endast drygt 1 procent så samtliga 
kommuner har väldigt låg procentuell andel detaljplaner med gz-områden. gz-områdena som 
finns i de tre detaljplanerna är alla av samma karaktär. Det är ett g-område för ändamålet 
tillfart som ”korsar” ett z-område för ändamålet vägslänt. 

4.4.2.1 Typexempel 
I figur 18 visas ett utdrag från en av de detaljplaner som innehåller gz-områden. Detaljplanen 
kommer från Huddinge och visar två små gz-områden. Samtliga gz-områden som hittats i 
undersökningen är små och täcker inget större område än just det område där tillfarten korsar 
släntområdet. 
 

 
Figur 18. Detaljplan för Talldalen, Östra delen, i Huddinge kommun (16-C-8). 
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5 Sammanfattande analys 
I inledningen ställdes specifika frågeställningar kring omfattningen av enskilt 
huvudmannaskap, kvartersmark för allmänna ändamål samt gemensamhetsanläggningar för 
enskilda och allmänna ändamål. I detta kapitel analyseras resultaten utifrån dessa 
frågeställningar och slutligen ges några avslutande kommentarer. 

5.1 Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser 
Den kritik som framförts mot tillämpningen av reglerna om huvudmannaskap handlar om att 
kommunerna skulle avsäga sig huvudmannaskapet även när det saknas särskilda skäl. I 
undersökningen har 20 detaljplaner enskilt huvudmannaskap och efter en översiktlig 
kategorisering av dessa planområden är det endast i fyra detaljplaner jag bedömer att det 
enskilda huvudmannaskapet kan ifrågasättas. Sammantaget är det alltså mycket få detaljplaner 
i denna undersökning där valet av enskilt huvudmannaskap kan ifrågasättas baserat på vad 
som i propositionen till ÄPBL och rättspraxis godtagits som särskilda skäl för enskilt 
huvudmannaskap. 

5.2 Kvartersmark för allmänna ändamål 
Kritiken gällande x- och z-områden handlar om att dessa planbestämmelser skulle användas i 
alltför stor utsträckning och omfatta hela trafiksystem istället för de mer begränsade områden 
som var avsedda med lagstiftningen. Drygt var tionde detaljplan i undersökningen innehåller 
planbestämmelsen x och 70 procent av dessa x-områden utgör stråk som ofta sträcker sig 
genom stora delar av planområdena. Jag anser därför att undersökningen bekräftar bilden av 
att betydande delar av kvartersmark används för allmänna ändamål genom x-områden.  
 
z-områden förekommer i ungefär samma antal detaljplaner som x-områden.  Omfattningen av 
z-områdena skiljer sig mellan detaljplanerna men undersökningen visar att kommunerna 
huvudsakligen använder planbestämmelsen z till ett av de med lagstiftningen avsedda 
ändamålen, nämligen vägslänter. Därför anser inte jag att planläggningen med z i de studerade 
detaljplanerna kan ifrågasättas. 

5.3 Gemensamhetsanläggningar för enskilda fastighetsägare? 
Markreservat för gemensamhetsanläggningar, där uppskattningsvis minst 30 lägenheter86 
berörs av anläggningen, finns i 25 detaljplaner. Av dessa g-områden bedöms 10 stycken ha 
karaktären av storkvarter, där både bebyggelse och omfattande gemensamma anläggningar 
planläggs inom kvartersmark. Det är svårt att dra några slutsatser kring eventuell problematik 
med studerade g-områden eftersom själva anläggningarna inte studerats närmare och eftersom 
även större gemensamhetsanläggningar kan vara välfungerande. Det kan dock konstateras att 
markreservat för gemensamhetsanläggningar av denna omfattning förekommer i relativt få 
detaljplaner, i cirka tre procent av de studerade detaljplanerna. 
 

                                                
86 För motivering varför berörda lägenheter studerats istället för berörda fastigheter, se kap. 3.2.2. 
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Det bör påpekas i detta sammanhang att gemensamhetsanläggningar kan inrättas inom ett 
detaljplaneområde utan att det bildats markreservat för dessa. Därför kan fler stora 
gemensamhetsanläggningar vara tilltänkta eller inrättade inom undersökta detaljplaner än vad 
resultatet redovisar.   

5.4 Gemensamhetsanläggningar för allmänna ändamål 
Planläggning med gx och gz är inte omfattande i de detaljplaner som undersökts. Respektive 
planbestämmelse förekommer i mindre än en procent av detaljplanerna. Kommunerna i denna 
undersökning bekräftar därmed inte den bild som beskrivits om en utbredd användning av 
planbestämmelserna gx och gz.  

5.5 Avslutande kommentarer 
Överlag är det inga stora skillnader i undersökningen mellan kommunernas planläggning av 
gemensamma anläggningar. Det är Vallentuna som skiljer sig från de andra kommunerna i 
några delar av undersökningen. Jag tror att dessa skillnader till viss del kan förklaras med att 
Vallentuna har jämförelsevis få gällande detaljplaner från perioden 2000-2011 och av de 
detaljplaner som finns är majoriteten planområden som omfattar hela bostadskvarter. Inom 
den typen av planområde är det sannolikt att olika gemensamma anläggningar förekommer 
oftare jämfört med om planområdet omfattar till exempel enstaka enbostadshus.  
 
Denna undersökning av detaljplaner i fem kommuner gör inte anspråk på att ge en fullständig 
bild av detaljplaneläggning av gemensamma anläggningar. Den täcker dock in fem 
kommuners detaljplanearbete under en tolvårsperiod med knappt 800 gällande detaljplaner. 
Efter genomgång av dessa detaljplaner kan konstateras att undersökningen inte bekräftar hela 
den problematik som beskrivits om kommuner som inte lever upp till det grundläggande 
ansvar kommunerna har för allmänna platser inom detaljplaneområden. Enskilt 
huvudmannaskap utan särskilda skäl, markreservat för stora gemensamhetsanläggningar och 
gx- och gz-områden förekommer i väldigt liten omfattning i de studerade detaljplanerna. z-
områden förekommer i större omfattning, men används uteslutande för de med lagstiftningen 
avsedda ändamålen. Den del där undersökningen kan sägas bekräfta beskriven problematik är 
för x-områden. Markreservat på kvartersmark genom x-områden förekommer i ungefär var 
tionde detaljplan och i 70 procent av dessa detaljplaner omfattar x-områdena klart större 
områden än vad som är avsett med lagstiftningen. 
 
Även om syftet med detta examensarbete inte är att jämföra situationen i olika kommuner kan 
denna undersökning förhoppningsvis illustrera att planläggning av gemensamma anläggningar 
utförs på skilda sätt av kommuner. En typ av planläggning som är utbredd i en kommun 
(exempelvis gx-områden som undersöktes i ett tidigare examensarbete) är nästintill obefintlig 
i andra kommuner (samtliga kommuner i denna undersökning). Jämförelsen kan också göras 
vad gäller förekomst av enskilt huvudmannaskap. Förekomsten av enskilt huvudmannaskap är 
inte särskilt utbredd bland kommunerna i denna undersökning och det kan jämföras med 
andra kommuner som uteslutande använder sig av enskilt huvudmannaskap. 
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