
 
 

 

 

 

  

Tids- och kostnadsvinster i 

planprocessen 

 

 

Time and cost benefits of planning process 

 

 

 

 

Författare:  Jasmina Imamovic 

   Rahman Patwary 

Uppdragsgivare: Sveriges Byggindustrier 

Handledare:  Simon Imner, Sveriges Byggindustrier 

   Håkan Jersenius, KTH ABE  

Examinator:  Per Roald, KTH ABE 

Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Ekonomi  

Godkännandedatum: 2013-02-28 

Serienr:   2012:75 

  



 

 

  



 

III 
 

Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker tidsåtgången av två skilda planprocesser. Det ena 

projektet beläget i Sverige och det andra i Tyskland. Anledningen till att jämförelsen 

gjordes med Tyskland är på grund av deras paragraf 34. Paragrafen innebär att 

nybyggnation kan ske utanför ett detaljplanerat område inom tätort och har på senare 

tid varit omtalad i svensk media. Byggbolagen i Sverige anser idag att det är en 

omständlig process från projektidé till byggstart och begär en förändring i 

planprocessen för att kunna påskynda byggandet.  

Befolkningen växer i framför allt storstäderna och det byggs för få bostäder för att 

kunna tillgodose efterfrågan.  En av de bidragande orsakerna till att det byggs för lite är 

en allt för långt utdragen planprocess.  

 

Undersökningen av planprocessen för de två projekt i denna rapport har utförts genom 

analys av deras respektive detaljplaner. Dessutom genomfördes intervjuer med Sveriges 

Byggindustrier(BI), Sveriges kommuner och landsting(SKL) och NCC för att erhålla 

deras bild av den svenska planprocessen. 

Resultatet visade att planprocessen var 1,9 år längre i Sverige och att det skiljde sig 

mellan de två projektens planförfaranden. Programskedet tog längst tid i Sverige och i 

Tyskland tog programskedet och samrådet lika lång tid. Undersökningen visade också 

att slutpriset för två likartade husprojekt i respektive land skiljde sig med cirka 51 % 

billigare pris för det tyska projektet. Till detta kan det påpekas att byggprisindex är 

lägre i Tyskland och de har en effektivare produktutveckling, som är ett led i en 

snabbare planprocess. Vid en kortare planprocess kan kapitalkostnaden minskas och ur 

kundens perspektiv innebär det att slutpriset kan sänkas.  

Det finns flera orsaker till varför bostadsbyggandet inte flyter på trots den rådande 

bostadsbristen. Ett är att det tar för lång tid i hanteringen kring dokumentation av 

handlingar i de olika skedena i planprocessen. Därutöver tar överklagandeprocessen en 

lång tid och ett förslag är att färre instanser skulle påskynda processen. Vidare 

rekommenderas tydligare riktlinjer i PBL, slopande av kommunala särkrav och att inte 

detaljplanera mer än nödvändigt. 

 

Det behövs en förändring av den svenska planprocessen för att påskynda 

bostadsbyggandet. Färre instanser under överklagandeprocessen, bättre riktlinjer i PBL 

och tydligare hantering i kommuner, införande av en mer enhetlig regeluppsättning 

över hela Sverige och att inte detaljplanera om det inte är nödvändigt. Dessa 

rekommendationer skulle förbättra den svenska planprocessen.   
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Abstract 
This thesis examines time and cost consumption under two different planning 

processes. One project located in Sweden and the other in Germany. The main reason 

why the comparison was done in relation to Germany is because of an article on 

paragraph 34.This paragraph has recently been in Swedish media and construction 

companies in Sweden are requesting a change in the planning process to make it easier 

and faster to build houses. 

The population is growing, especially in the larger cities and the buildings fail to meet 

the demands required by the city. The main reason being that they build far too few 

homes because of an inefficient planning process.  

The planning process for these two projects has been carried out through analysis of 

their planning documents. In addition, interviews were conducted with the Swedish 

Construction Organization, Sweden's municipalities and NCC to obtain their view on 

how the Swedish planning process works. 

The results showed that the planning process was 1.9 years longer in Sweden. The 

program period took the longest time in Sweden and in Germany the program period 

and the consultation period took equal time. The investigation revealed that the final 

price to the customer is about 51% less in Germany. Furthermore, the construction 

price index is lower in Germany and they have a more efficient product development. 

With a shorter planning process the cost of capital can be reduced and from the 

customer's perspective, this means that the final price can be lowered. 

There are many reasons as to why the buildings aren't meeting the demands despite the 

housing shortage.  One of them is that it takes too long in the handling of 

documentations in the different stages of the planning process.  In addition, the process 

of appeal takes a very long a time and one suggestion is that a fewer instances would 

hurry up the planning process. Further recommendations would be that the guidelines 

in the regulations should be clearer and easier to follow and not to plan in detail more 

than necessarily.  

The Swedish planning process needs to change to accelerate the housing construction. 

Fewer instances during the appeal process, better guidelines in PBL and clearer 

management in municipalities, create a more uniform set of rules across Sweden and no 

detailed plan if it is not necessary. These recommendations would improve the Swedish 

planning process 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Idén om att undersöka vissa kostnadsposter och tiden under planprocessen grundar sig 

på att Sveriges Byggindustrier (BI) vill förenkla planeringsskedet vid nybyggnation av 

bostäder. Sveriges byggindustri anser att det tar allt för lång tid vid nybyggnation av 

bostäder. Ett lågt bostadsbyggande och låga bygginvesteringar kännetecknar dagens 

bostadsbyggande i Sverige. [1] Planprocessen har under en längre tid varit ett 

diskuterat ämne med många olika aktörer involverade.  Långa ledtider i samband med 

hög efterfrågan på bostäder har lett till att byggindustrin vill ha en förbättring av den 

rådande situationen. Mindre aktörer har det svårt att konkurrera med de större 

aktörerna på marknaden. [2] 

Befolkningen växer i framför allt storstäderna och det byggs för få bostäder för att 

kunna tillgodose efterfrågan.  Allt fler vill bosätta sig i storstäderna, framför allt 

Stockholm.  

NCC som är verksamma i andra europeiska länder anser att hanteringen av 

bostadsbyggandet skiljer sig åt och att Sverige har en mer långdragen process. En 

annorlunda lagstiftning anses vara den främsta orsaken till att det kan byggas snabbare 

i Tyskland. [3] 

Under våren 2011 trädde den nya plan– och bygglagen (2010:900) i kraft. Vid 

tidigare tillfällen har plan– och bygglagen omarbetats men den senaste infördes för att 

tydliggöra, simplifiera och effektivisera plan– och byggprocesserna. [4] 

1.2  Syfte 

Syftet med denna undersökning är att jämföra två skilda planprocesser och se vilka tid- 

och kostnadsvinster det finns vid en snabbare planprocess. Undersökningen skall 

fokusera på kostnaderna och tidsåtgången vid småhusbyggandet i Sverige och Tyskland. 

1.3 Frågeställningar 

I rapporten skall följande huvudfrågor besvaras: 

 I vilka kostnadsposter finns det stora skillnader mellan Tyskland och Sverige? 

 Hur skulle en ny lagstiftning påverka nybyggnationen av bostäder? 

 Hur skulle en minskning av antalet instanser vid överklagande påskynda 

planprocessen? 

 Hur skulle en snabbare planprocess sänka produktionskostnaderna? 

 Hur skulle en förenklad planprocess med ett ”byggbeslut” se ut? 

 Varför bygger man inte mer trots den rådande bostadsbristen?  

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts är: 

 Tiden jämfördes mellan två valda projekt. Detta ger en mer fördjupad analys. 

 Kostnadsanalysen inkluderar två parhus belägna i respektive planområde och 

tillhörande respektive detaljplan. Undersökningen omfattar bara en viss andel 



2 
 

av kostnadsbilden för projekten. Det föreligger andra kostnader som på grund 

av intern kostnadsstruktur inte kunde användas.  

 Det sker ingen analys av företagets interna kostnader. 

 Innefattar inte någon djupare analys av politiska beslut.  

 Omfattar inte processen under byggnationen av bostäder, störst fokus läggs på 

stadierna inför byggskedet, från att en ansökan om att planlägga ett område 

kommer in till kommunen, fram till detaljplanen vinner laga kraft. 

 Undersökningen omfattar inte hela Tysklands planprocess, då den skiljer sig 

från kommun till kommun.  Största fokus läggs på de två planprojekt som 

undersökts.  

1.5 Metoder 

1.5.1 Metodval 

Metoderna fastställdes tidigt under studiens gång. Den analytiska metoden som har 

tillämpats för att genomföra undersökningen är litteraturstudier. De empiriska 

metoderna som har använts är företagsbesök och intervjuer. Det genomfördes dessutom 

planjämförelser mellan två länder, två detaljplaner jämfördes grundligare.   

1.5.2 Litteratur 

En litteraturstudie om planprocessen och planhandlingar har genomförts. Både den 

svenska och tyska lagstiftningen har studerats. Analyser utav tidigare studier, statistik 

över nybyggnation i Stockholmsregionen samt statistik över bostadsefterfrågan har gett 

en god överblick över nuläget. Därtill har en analys utav den tyska bostadsefterfrågan 

genomförts. Detta har gett undersökningen en bra bakgrund och underlag för att kunna 

jämföra de två enskilda projekteras tidsåtgång. Vidare har litteraturstudier skett inom 

byggkostnader, för att ge undersökningen en så detaljerad kostnadsanalys som möjligt. 

1.5.3 Intervjuer 

En djupare analys av två projekt uppförda av NCC har gjorts genom, bland annat, 

intervjuer med personer inblandade i de två utvalda projekten. Detta för att kunna få en 

bättre uppfattning om hur byggföretaget ställt sig till det problemområde som har 

undersökts i denna rapport. Företaget är både etablerat i Sverige och Tyskland. Därför 

var det lämpligt att intervjua personer på detta företag. Utöver NCC har intervjuer skett 

hos Sveriges Kommuner och Landsting (Skl) och Sveriges byggindustrier (BI). 

Fördelen med att genomföra en intervju är att personen i fråga har en specifik kunskap 

och dessutom kan följdfrågor ställas för att föra en diskussion. Nackdelen med en 

intervju är att personen i fråga besitter en viss specifik kunskap inom ett visst område. 

Det bästa resultatet är att intervjua flera personer från olika organisationer för att dels 

undvika företags särintressen, men även att få möjlighet till och göra kvalitativa 

analyser från intervjuerna. Kvalitativa intervjuer innebär att intervjun kan utvecklas, 

anpassas och det blir lättare att få en ändamålsenlig information för undersökningen.[5] 

Under undersökningens gång har det genomförts ett flertal besök hos Sveriges 

Byggindustrier (BI).  
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Sveriges Byggindustrier (BI) 

Sveriges byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivareorganisation. 

Det är ett förbund inom Svenskt Näringsliv. Organisationen har tre fokusområden som 

de ständigt arbetar med att förbättra i syfte att nå en attraktiv byggbransch. BI strävar 

efter att skapa goda villkor för byggföretag och fungerar även som ett centrum för att 

inhämta kunskaper för medlemsföretagen. Deras vision är ett ”hållbart 

samhällsbyggande i världsklass”. En av deras strategier för att åstadkomma följsamma 

och långsiktiga regler för nybyggnationer är en effektivering av plan- och 

bygglovsprocessen. [6] 

2.2 Bostadssituation idag 

2.2.1 Sverige, Stockholms län 

Stockholm läns befolkning ökar ständigt, men det byggs för lite bostäder för att kunna 

tillgodose behovet.  Allt fler människor söker sig till storstäderna, men i Stockholm län 

kan man inte tillgodose det ökande behovet av bostäder. Detta beror på ett antal 

faktorer men den viktigaste är att det byggs allt för lite jämfört med 

befolkningsökningen i Stockholms län. Diagrammet nedan visar hur befolkningen ökat 

lavinartat de senaste åren samtidigt som byggandet stagnerat. 

En otillräcklig tillgång på bostäder leder till att det blir svårare för människor att 

flytta för att studera eller för att byta arbete. Om arbetsmarknaden skall fungera gäller 

det att bostadsmarknaden också fungerar på ett effektivt sätt för att kunna skapa en 

bättre tillväxt och välfärd. [7] Den ökande efterfrågan på bostäder har också varit en 

drivande faktor till att priserna på bostadsrätter och småhus har stigit de senaste åren. 

Detta har lett till små produktionsökningar med ett högre pris på nyproduktion. 

Bostadsbyggandet behöver under en stor efterfrågan en ökad produktion av bostäder 

med små prishöjningar.[8] 

 

 
Figur 2.1: Diagrammet visar förhållandet mellan folkökningen i Stockholms län jämfört med 
färdigställda småhus. Det visar att färdigställda småhus har sjunkit de senaste åren och att 
befolkning i Stockholms län ökat.  Källa: SCB. 
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2.2.2 Tyskland 

Bostadsmarknaden i Tyskland påverkas också givetvis av den ekonomiska tillväxten, 

arbetsmarknaden och befolkningsutvecklingen. Rent allmänt utmärks Tyskland av en 

stark tillgång på bostäder. Dock råder det även där stora regionala skillnader när det 

gäller bostadsbrist. Frankfurt, Stuttgart och München är städer som präglas mest av den, 

medan delar av östra Tyskland har många lediga bostäder. Detta syns också på 

prisnivån då det kostar mer att bo i Södra Tyskland.  I Tyskland har det däremot inte 

skett några större prisökningar på fastigheter och bostäder som varit aktuellt i många 

andra länder under senare år. Majoriteten av den tyska befolkningen köper endast en 

bostad en gång under sin livstid.  Kontantinsatsen vid köpet är därtill stor och det krävs 

ett stort sparkapital innan ett bostadsköp kan fullföljas.  

Den tyska bostadsmarknaden kännetecknas dessutom av att det inte är lika 

många som äger bostadsrätter utan det är en högre andel privata hyresbostäder.[9] 

 

 
Figur 1.2: Diagrammet visar förhållandet mellan befolkningsförändringen och utfärdade bygglov för 
bostadshus. Källa: Statistik nord. 

2.2.3 Byggandets utveckling 

Bostadsbyggandet i Sverige påverkas även av konjunkturen, detta har lett till att 

byggandet har minskat det senaste året. [10] 

De senaste 50 åren har bostadsbyggandet i Sverige varit relativt sett lågt. Den 

höga bostadsbristen under 1950 till 1960-talet ledde till att riksdagen beslutade under 

1960-talet om att införa miljonprogrammet. Under en tioårsperiod byggdes cirka en 

miljon bostäder runt om i Sverige, varav en tredje del bestod av småhus. 

Bostadsbyggandet var under denna period väldigt högt. Sedan under 1980-talet sjönk 

den på nytt. Det byggdes då ca 30 000 bostäder per år. Under 1990-talet genomfördes 

statliga räntesubventioner och det gynnade byggandet men efterfrågan minskade på 

grund av konjunkturnedgången. Detta ledde till att bostadsbyggandet sjönk. Byggandet 

ökade stegvis i slutet av 1990-talet men ökade under högkonjunkturen 2006-2008. 

Sedan sjönk det under finanskrisen 2009. [11] 

Bostadsbyggandet i Tyskland påverkades inte avsevärt av finanskrisen utan 

byggandet fortsatte som det tidigare gjort, bostadsköpen påverkades dessvärre. Det är 

främst den tyska befolkningen som inte har tillräckligt med kapital för att förvärva 

bostäder under kritiska tider. [9] 
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 Bostadsbristen i Tyskland var hög och under 1990-talet påbörjades byggande 

kraftigt över hela landet. Bidrag och subventionerade bostadslån infördes och detta 

ledde till ett överskott av bostäder i början av 2000-talet. Under 2000 och 2005 fick 

bostadsinvesteringarna en negativ utveckling.  Tillgången på bostäder i dagens Tyskland 

är god. [12] 

2.3 Politisk inverkan på bostadsbyggandet 

2.3.1 Sveriges lagstiftning 

Den svenska planlagstiftningen styrs av den sittande regeringen.  Den lagstiftning som 

styr byggandet heter Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). Riksdagen har utarbetat 

den under en längre tid.  

Enligt Hans Lind är risken att förlora väljare ofta större om man bygger, än om 

man inte bygger. Vid nybyggnation kommer det oftast invändningar från närboende, 

miljögrupper eller andra bostadsföretag med ekonomiska intressen. [8] 

2.3.2 Tysklands lagstiftning 

Tysklands motsvarighet till PBL heter Baugesetzbuch (BauGB) och där definieras lagar 

och bestämmelser över uppförande av byggnader samt upprättande av detaljplaner. 

Den tyska lagstiftningen beslutas av förbundsriksdagen, Bundestag och delstaterna har 

en viktig roll, då hälften av besluten kräver deras godtagande. Den politiska strukturen i 

Tyskland är rangordnad i tre nivåer: 

1) Förbundsstaten 

2) 16 delstater, bundesländer och dess regeringar 

3) Lokala myndigheter, ca 13 000 distrikt, Kreise [9]  

2.3.3 Kommunalt planmonopol  

Kommunerna i Sverige har en stor roll vid beslutsfattande vid nybyggnation. De fattar 

beslut om hur ett planområde skall planläggas. Kommunerna har flera viktiga roller vid 

bostadsbyggande i Sverige. De påverkar inte bara byggandet utan även kostnaderna för 

det byggda. Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga 

användningen av mark och vatten. [13] Denna lag ger kommunerna ett stort inflytande 

på byggandet och de kan även genom eget markinnehav påverka byggandet. De 

bestämmer var det skall byggas och vad som ska byggas. [14] 

2.3.4 Riksintresse 

Staten har möjlighet att stoppa eller tvinga fram planer om det finns ett riksintresse, 

exempelvis statliga vägar och järnvägar. Områden som anses vara viktiga för Sverige ur 

natur och kulturhistorisk synvinkel enligt miljöbalken påverkar bostadsbyggandet. 

Detaljplaner kan stoppas på grund av ett riksintresse och detta prioriteras framför 

bostadsbyggandet i vissa situationer.[15]  

2.3.5 Kommunala markanvisningar  

Det kommunala markinnehavet ger kommunen rätt till att sälja marken till 

marknadspris. Tidigare såldes marken enligt reglerade anvisningar och motsvarade 

kommunens självkostnad för markinnehavet. Kommunerna följer EU-direktiv om hur 

försäljning av mark skall genomföras. Deras markinnehav ger dem rätt att bestämma 

vilken/vilka byggherrar som tillåts genomföra en detaljplan. [2]  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Tidigare undersökningar inom planprocessen 

Tidigare studier har gjorts inom ämnesområdet. Studierna har främst bestått av 

analyser av hur lång tid planeringsprocessen sträcker sig i ett bostadsprojekt.  

En undersökning genomförd av Olof Graner visar att samspelet mellan de olika 

aktörerna kan vara en bidragande faktor till en längre tidsåtgång. [16] 

Johanna Honkala och Anna-Malin Stenlund genomförde en undersökning om en 

detaljplan skall ha med ett planprogram eller ej. Deras studier visade att det finns en 

skillnad i planprocessen beroende på i vilken kommun bostadsprojektet uppförs i. [17]   

Thomas Kalbro undersökte plan- och bygglovsprocessen i några utvalda 

kommuner. Hans undersökning visade att planer med ett normalt planförande 

genomfördes på mellan 1,5–3,5 år. Den totala tidsåtgången räknades från det att 

ansökan om planläggning inkommit till kommunen tills den vunnit laga kraft. [18] 

Enligt författarna till Bostadsbyggandets hinderbana visar en internationell 

forskning att det inte bara är planeringsprocessens längd som skapar problem utan det 

finns även andra faktorer. Däremot anser författarna att osäkerheten i 

planeringsprocessen är den största faktorn som skapar problem för bostadsbyggandet, 

eftersom byggbolagen inte vet hur lång tid en planprocess kommer att pågå tills det blir 

bygglov.  

Det har visat sig att en del projekt inte blir ekonomiskt hållbara när planprocessen 

blir alltför utdragen eftersom konjunkturen, om den vänder neråt under 

planeringsskedet, kan få markpriset att falla drastiskt. Det kan då visa sig att 

byggbolaget inte gör någon vinst vid försäljning av bostäderna. 

Dock påvisar även studierna som författarna har gjort att de större byggbolagen 

ibland gynnas av en komplicerad planprocess. De stora företagen har under flera år 

byggt upp ett kontaktnät med kommunen och har även lärt sig hur systemet fungerar. 

Således kan dessa aktörer ta kontakt med viktiga personer inom kommunen för att få ut 

angelägen information samt framföra sina egna intressen. I och med detta så 

konkurreras mindre aktörer ut inom branschen, eftersom deras kontaktnät inte är lika 

utbrett samt att de inte har lika stora resurser för en utdragen planprocess. [8] 

Enligt forskarna Thomas Kalbro, Eidar Lindgren och Jenny Paulsson skulle en 

förenklad modell, där det används färre instanser än tidigare, vara ett sätt att påskynda 

processen.  På nästa sida visas två figurer som är hämtade från deras forskarrapport 

som framlägger att detaljplanprocessen skulle kunna förkortas till en instans mindre 

och därmed påskynda tiden fram till bygglov. Eftersom dagens gestaltningsprogram är 

så pass detaljerade och noggranna skulle granskningsskedet över detaljplanen skippas 

och ersättas med ett ”byggbeslut”.  Detta resulterar i ett yttringstillfälle mindre och 

friktion som kan uppstå mellan skedena tas bort. Det finns redan idag en förenklad 

modell som introducerades i PBL 1987. Dock kan den förenklade modellen bara 

användas vid vissa begränsade situationer. Om det står skrivet i detaljplanen att bygglov 

inte krävs så behöver det inte sökas. [19]  

Enligt 9 kap § 7 (2010:900) kan kommunen göra undantag från kravet på att 

bygglov krävs, om det är inom ett område med detaljplan eller inom ett område som 
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omfattas av områdesbestämmelser och på det sätt kommunen bestämt i 

områdesbestämmelserna. [20]  
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Översiktsplan 

Medborgarinflytande 
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Markanvändningsbeslut 

Bygglov 

Fördjupad översiktsplan 

Figur 2. Hur processen är uppbyggd idag med två prövningar, ett vid detaljplan och ett vid bygglov Mellan 
dessa sekvenser finns det möjlighet till yttringar som fördröjer processen. Källa: Detaljplaner i praktiken 
(2012) 

Översiktsplan 

Fördjupad översiktsplan 

Figur 3.1:  Den förenklade modellen som visar ett beslut istället för två. I och med den höga 

detaljrikedomen hos detaljplanerna idag kan man ifrågasätta om det behövs en ytterligare prövning 

för bygglov. Källa: Detaljplaner i praktiken (2012) 
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3.2 Planprocessen i Sverige 

3.2.1 Normalt planförfarande 

När ett förslag till en detaljplan upprättas, ska detta vanligtvis redovisas på en eller flera 

så kallade grundkartor. Med grundkarta avses en karta som visar bland annat den 

aktuella fastighetsindelningen. 

Med en grundkarta som grund redovisas den blivande markanvändningen enligt 

planförslaget. Den färdiga plankartan består av två kartor i en och samma kartbild. Den 

ena består av fastighetsindelningen, topografi och befintlig bebyggelse före 

planförslaget. Den andra består av planen, som visar den nya tänkta markanvändningen. 

Till planförslaget skall även en fastighetsförteckning ingå, där det framgår vilka 

fastigheter och samfälligheter som berörs av det nya planförslaget. PBL och 

planläggning är en kommunal angelägenhet, därför skall kommunen, när den upprättar 

nya planer ta hänsyn till organisationers, myndigheters eller andra personers 

synpunkter. Kommunen är skyldig att samråda med lantmäterimyndigheten, 

länsstyrelsen och andra kommuner som berörs av planförslaget när ett nytt förslag till 

detaljplan upprättas. Därutöver ska även fastighetsägare som berörs av planförslaget 

samt de hyresgäster och boende som berörs av planförslaget få ett tillfälle till samråd. 

Samrådens syfte är att ge goda beslutsunderlag i planärendena och att ge 

möjlighet till insyn i planförfarandet samt möjligheten till att påverka. Beroende på 

antalet personer som berörs av planförslaget går samråden till på olika sätt. En särskild 

samrådredogörelse redovisar resultatet av samrådet och innehåller de förslag och 

synpunkter samt vilka ställningstaganden som gjorts. 

Kommunen skall granska det slutliga planförslaget under en viss granskningstid, 

som varar minst tre veckor. Kommunen skall sedan kungöra detta i en lokaltidning samt 

på kommunens anslagstavla. Informationen om kungörelsen skall underrättas till de 

som berörs. Av kungörelsen skall det framgå vad detaljplanen innebär, var förslaget 

finns att titta på för granskning, till vem synpunkter skall lämnas till och att dessa ska 

lämnas under granskningstiden. Vidare ska det framgå att rätten till överklaga beslutet 

inte kan ske utan att skriftliga synpunkter har lämnats in under granskningstiden.  

Under granskningstiden ska förslaget finnas tillgängligt i en utställning för alla 

som vill granska det. Efter utställningstiden skall kommunen göra en sammanställning 

av de synpunkter som framförts skriftligen och redovisa sina förslag på hur kommunen 

har tagit hänsyn, eller inte tagit hänsyn, till de inkomna synpunkterna. Kommunen skall 

också ta hänsyn till och underrätta de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Ifall 

de nya inkomna synpunkterna innebär stora förändringar i det granskade planförslaget, 

skall det nya planförslaget ställas ut på nytt och granskas igen. 

Kommunfullmäktige antar den färdiga detaljplanen, dock kan kommunfullmäktige 

delegera rätten att anta till en byggnadsnämnd eller kommunstyrelsen om detaljplanen 

är av mindre betydelse. Vidare ska informationen om beslutet att detaljplanen har 

antagits skickas till de berörda parter som informerats vid tidigare skeden om 

planförslaget.  

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens 

beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen. För att kunna överklaga skall 

skriftliga invändningar framförts mot planförslaget i samband med samrådet eller under 

granskningstiden. [21] 
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När tiden för överklagande gått ut och ingen har besvärat sig över detaljplanen 

vinner den laga kraft, vilket innebär att kommunen och markägarna inom planområdet 

blir bundna av planen. Endast bygglov, marklov och rivningslov som överensstämmer 

med planen får beviljas. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Enkelt planförfarande 

Med enkelt planförfarande avser man en snabbare planprocess som kan tillämpas när 

ett planförslag är förenligt med översiktplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. 

Förutsättningar är att förslaget saknar intresse för allmänheten och inte heller medför 

en väsentlig påverkan på miljön samt att den är av begränsad betydelse. 

Översiktsplan 

Sammanställning av 

synpunkter i ett 

granskningsutlåtande 

Program 

Startskede 

- 

Samråd 

Utställning 

Antagande 

Laga Kraft 

Samrådsredogörelse 

Vinner laga kraft inom tre veckor 

om beslutet ej överklagas 

Figur 3.2: De olika skeden som ingår i normalt planförfarande. 



 

11 
 

Vad som skiljer från normalt planförfarande är att samrådeskretsen bör begränsas, en 

särskild samrådesgörelse behövs inte och en granskning/utställning ersätts med en 

underrättelse direkt till samrådeskretsen. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Planprocessen i Tyskland 

3.3.1 Normalt planförfarande  

Den tyska planprocessen är väldigt lik det förfarande som finns i Sverige.  Det generella 

tillvägagångsättet vid normalt förfarande är att stadsbyggnadskontoret 

(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) beslutar att inleda en ändring i kommunens 

markanvändningsplan (översiktsplan).  

Efter beslutet skall ett första förslag till ny användning av marken visas upp för 

allmänheten. I förslaget skall det finnas föreslagna ändringar, allmänna mål och det 

förväntade resultatet över vad det nya förslaget innebär. Här ges allmänheten en chans 

till att yttra sig och påverka och bidra med sina egna idéer. Samtidigt skall myndigheter 

och personer som berörs av ändringen få möjlighet till att komma med synpunkter eller 

kritik. Detta skede är inte helt olikt det som i Sverige kallas för samråd.  

Efter det första samrådet revideras planförslaget och presenteras i ett andra 

samråd med den justerade planen. Där beaktas kommentarer från de som yttrat sig från 

första tillfället. I samma skede så visas det reviderade förslaget, inklusive en skriftlig 

redogörelse och väsentlig information över sannolika miljöeffekter i en utställning som 

är öppen för allmänheten. Eventuella invändningar och förslag beaktas och utvärderas 

av planeringsavdelningen på stadsbyggnadskontoret. En sammanvägning görs över de 

som är för och de som är mot det nya förslaget. När detta görs, beaktas både offentliga 

och privata intressen på ett rättvist och skäligt sätt. Parallellt med utställningen sker ett 

samråd med myndigheter på nytt om det nya förslaget. Kommentarer från allmänheten 

som inkommit under utställningen, som inte tillgodosetts i det nya ändrade förslaget, 

presenteras för senaten och kommunfullmäktige inför deras övervägande i det 

slutgiltiga beslutet.   
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- 

Samråd 

Antagande 

Laga Kraft 

Underättelse direkt till samrådeskretsen 

 

Figur 3.3: De skeden som ingår vid enkelt planförfarande 
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En ändring i markanvändningsplanen beslutas av senaten och överlämnas 

därefter till kommunfullmäktige för parlamentarisk diskussion och godkännande. 

När planen har godkänts (vunnit laga kraft) kungörs detta i kommunens officiella 

tidning. Sakägare som motsatt sig planen under det andra samrådet, underrättas om hur 

beslutsprocessen har gått till. Om liknande invändningar har tagits emot från fler än 50 

personer, så får även allmänheten ta del av redogörelsen över beslutet till den nya 

planen. [23] 

 3.3.2 Enkelt planförfarande 

Det förenklade planförfarande kan användas för ändringar av markanvändningsplanen 

om det har en liten inverkan på de övergripande planmålen. I detta förfarande är 

möjligheten till att allmänheten kan yttra sig, om den nya planen, begränsad till den 

offentliga utställningen. I utställningsskedet har även privata och offentliga intressen 

som blir påverkade av den nya planen, en chans att yttra sig om de föreslagna idéerna. 

Det nya förslaget beslutas genom att senaten antar den nya ändringen. Dessutom 

behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas. [23]  
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Figur 3.4: Beskrivning över hur tyska planprocessen går till innan ett nytt byggprojekt tar sin början. 
Källa Senatsverwaltung für stadtentwicklung 
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3.3.3 Paragraf 34 

I den tyska plan- och bygglagsstiftningen finns det en paragraf som snabbar upp 

processen för att bygga bostäder. Den heter Paragraf 34 och är en av de främsta 

anledningarna till att det byggs fortare i Tyskland än i Sverige. [3]  

Paragrafen är likställd med ett enkelt planförfarande i Sverige och innebär att 

krångliga detaljplaneprocesser inte behöver göras, som det ofta krävs i svenska 

sammanhang med många tillfällen till yttranden. Paragrafen lyder:   

 

”§34 Tillåtligheten av utvecklingsprojekt inom bebyggda områden 

  

(1) Inom tätorter är ett utvecklingsprojekt tillåtet om det är av liknande typ av 

byggnadsanvändning, design och landområde samt följer de karaktäristiska 

dragen för sin närmiljö och tillhandahållandet av lokal offentlig infrastruktur har 

säkrats. Kraven på sunda levnads- och arbetsvillkor måste följas. Det allmänna 

utseendet på orten får inte försämras. Kraven på sunda levnads- och arbetsvillkor 

måste vara uppfyllda.”[24] 

 

För att få tillämpa paragraf 34 måste byggarna skicka en ansökan till myndigheterna 

som beslutar ifall det blir ett ja eller nej.  Om byggarna får avslag gäller det vanliga 

tillståndssystemet, vilket innebär längre plantider och ökad byråkrati.  

Historien bakom paragraf 34 går tillbaka till 1990 vid Tysklands återförenande då 

insåg de att delstaterna i det forna DDR var i behov ut av nya bostäder. På kort tid skulle 

många nya bostäder byggas. För att då undvika att bostadsbyggandet stod stilla på 

grund av långa planprocesser, inrättades paragraf 34. Effekterna från paragraf 34 blev 

framgångsrika och efter en övergångsperiod utökades paragraf 34 till hela Tyskland. [3] 

3.4 Byggkostnader 

3.4.1 Kostnadsdefinitioner  

Det finns olika definitioner på vad som ingår i ett byggprojekts byggkostnader. Denna 

rapport följer boverkets definitioner av vad som definierar byggkostnader.  Nedan finns 

de olika kostnadsposterna förklarade. Se även figur 8 för en mer ingående beskrivning 

av kostnadsbegreppen, vad som ingår samt hur stor den procentuella fördelningen är 

för varje kostnad.  

3.4.2 Produktionskostnad 

Produktionskostnad är den ihopräknade kostnaden för att anskaffa en byggnad. Den 

delas in i två delposter, markkostnad och byggnadskostnad. I dessa kostnader ingår 

likaså finansiella kostnader, administrativa kostnader samt avgifter och skatter. [25] 

3.4.3 Markkostnad 

Markkostnad definieras som kostnad för anskaffning av mark och markanläggning. 

Något som räknas till markkostnad är tomtkostnad därpå räknas likaså 

lagfartskostnader, plankostnader, rivningskostnader, kostnader för vägar och gator 

utanför kvartersmark och fastighetsbildningskostnader. 
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3.4.4 Byggnadskostnad 

Detta begrepp definieras som kostnad för uppförande av en byggnad inklusive 

byggandstillbehör. Förutom detta ingår även byggherrens övriga kostnader och moms. 

[26] 

3.4.5 Entreprenadkostnad 

Entreprenadkostnad är hur mycket byggherren betalar för själva entreprenadarbetet i 

byggprojektet. De ingående kostnaderna skiljer sig beroende på vilken typ av 

entreprenad byggprojekt uppförs i. Om byggherren väljer att använda sig av en 

totalentreprenad ansvarar totalentreprenören både för projekteringen och byggandet. 

Vid totalentreprenad är det endast en entreprenör som sköter utformningen av 

byggobjektet. Om byggherren väljer att använda sig av en generalentreprenad ingår 

projekteringskostnaderna i byggherrens åtagande. Vid en generalentreprenad är det 

byggherren som sköter projekteringen fram till färdiga bygghandlingar. [27]  

3.5 Produktionskostnader för en bostad 

Sveriges Byggindustrier har uppskattat och delat in de generella 

produktionskostnaderna för en bostad i tre huvuddelar. [28] 

 Byggherrekostnader som utgör 20-24% och då inräknas köp av mark, garantier, 

försäkringar, projektering och kommunala avgifter.  Ett exempel på byggherre är 

en bostadsrättsförening eller ett allmännyttigt bostadsföretag. 

 Byggkostnader motsvarar 57-63%  

 Moms utgör 17-19% 

 
Figur 3.5:  Figuren visar produktionskostnad, byggnadskostnad och entreprenadkostnad. Den visar 
sambanden mellan de olika kostnadsposterna. Källa: BI 
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4. Genomförande 

4.1 Litteraturstudie 

Att effektivisera PBL är ett aktuellt problem. Många avhandlingar finns där olika sorters 

problemställningar och förslag till att lösa problem som infinner sig i planprocessen i 

Sverige. Dessa studier har tagits hänsyn till vid analysen av framtaget material.  För att 

få en större förståelse för PBL har utvalda delar ur PBL studerats, mest de som berör 

planprocessen. Främst består litteraturen av böcker men även en del skrifter på internet 

har använts. 

Mycket av litteraturen har varit på svenska undantag de tyska delarna, där har det 

funnits engelska översättningar som vidare översattes till svenska. Allt som har 

studerats i litteraturen är inte aktuellt i denna rapport utan har, till stor del, ökat 

förståelsen kring problemområdet för att lättare ta fram analyser till frågeställningarna.  

4.2 Intervjuer 

För att få förståelse för hur nuläget ser ut, samt ge en överblick på hur insatta 

branschmänniskor ställer sig till problemfrågeställningarna, gjordes fem intervjuer för 

att öka undersökningens infallsvinklar. Svaren från intervjuerna är en del av 

faktainsamlingen. Det har genomförts intervjuer med fem personer. En ansvarig för 

husbyggnadsfrågor hos BI, två personer som arbetar som handläggare på SKL och två 

anställda hos NCC.  

För att förbereda oss innan intervjuerna med personerna, gjordes en inläsning om 

det berörda företaget, de inblandades huvudsakliga sysselsättning och hur 

genomförande av kvalitativa intervjuer skall tillämpas. Frågorna har i viss omfattning 

varit densamma till alla men har vinklats lite olika beroendes på vem som har 

intervjuats. 

De intervjuer som har genomförts har skett hos olika företag/organisationer för 

att kunna få varierande synvinklar på problemområdet. Det finns många egenintressen 

hos de intervjuade företagen/organisationerna, men det har funnits i åtanke när 

rapporten har skrivits. Intervjuerna tillförde rapporten olika synvinklar på hur 

företag/organisationer upplever att den rådande bostadsmarknaden fungerar. Det är 

viktigt att involvera dessa företag och att ta del av deras synpunkter.  

4.2.1 NCC 

Anledningen till varför en intervju genomförde med NCC var deras arbete i Tyskland och 

deras generella tankegångar kring planprocessen i både Sverige och Tyskland. Frågorna 

som ställdes var inriktade på vad NCC anser om paragraf 34 och största skillnader 

mellan Tyskland och Sverige.  

4.2.2 SKL 

Sveriges kommuner och landsting har en central roll i den svenska planprocessen. 

Intervjun genomfördes för att kunna få deras generella tankegångar kring den svenska 

planprocessen.  Frågorna var inriktade på vad de anser om överklagandeprocessen, 

hantering av dokumentation, detaljplaner och samarbetet mellan olika instanser.  
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4.2.3 BI  

Sveriges byggindustrier har god kunskap kring hur planprocessen fungerar i Sverige.  

Anledningen till varför en intervju genomfördes med BI var för att få deras syn på vad 

de anser måste förbättras i den svenska planprocessen.  De inhämtar dessutom 

kunskaper från sina medlemsföretag och har goda kunskapar om planprocessen i andra 

länder.  Frågorna som ställdes var kring nya PBL, planprocessen i Tyskland och i andra 

länder.  

4.3 Jämförelse mellan två projekt 

En del av undersökningen har gått ut på att jämföra två projekt, ett i Sverige och ett i 

Tyskland. Det är NCC som står bakom projekten och enligt företaget är det två likvärdiga 

projekt.  Med likvärdigt så har vi utgått från NCC:s klassificering där företaget grupperar 

områden i en skala A-C. Där A syftar på de attraktivaste lägen i Storstockholm, B är lite 

mindre attraktiva områden belägna utanför Stockholm och C anses vara de minst 

populära områdena.  

Undersökningen påbörjades med att sammanställa det material som låg till grund 

för de två olika projekten. Sedan gjordes en undersökning av hur tiden vid planförandet 

av dessa projekt skiljdes åt med avseende på planprocessens olika skeden, från 

startskede till det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Eftersom NCC:s kalkylmodell och interna kostnadsstruktur är centrala delar av 

deras affärsmodell kunde inte en grundlig analys av kostnaderna genomföras i de två 

projekten. Istället gjordes en generell kalkyl utifrån deras egna resonemang kring tids- 

och kostnadsvinster i planprocessen. En jämförelse mellan dessa två länders 

konsumentprisindex och byggprisindex genomfördes för att få en helhetsbild på 

kostnadsläget i länderna.  

4.3.1 Projektet i Sverige 

Information hämtades från Huddinge kommuns hemsida. Där fanns vissa dokument 

som detaljplanen och gestaltningsprogrammet. Sedan har även Huddinge kommun 

kontaktats och dokument som inte fanns på hemsidan har tillhandahållits. Frågor kring 

projektet besvarades av Huddinge kommun och materialet kunde sedan analyseras. 

Denna information har sedan sammanställs och redovisas under både faktainsamlingen 

och resultatkapitlet. Både planprogrammet och detaljplanen analyserades för att sedan 

kunna sammanställa den totala tidsåtgången för detaljplanearbetet. Ett parhus som 

omfattas av den undersöka detaljplanen analyserades grundligare. Det som undersöktes 

var installationer, vatten- och avlopp och fast inredning.   

4.3.2 Projektet i Tyskland  

Informationen hämtades från projektledaren Sabine König för det relevanta projektet i 

Tyskland. Både via telefon och via mejl, då de inte har någon digital lagring av 

projektdokumentation.  Viss information och bilder hämtades från Hamburgs kommuns 

hemsida. Det fanns upplagda dokument och bilder på deras hemsida som var till hjälp 

vid analysen av projektet. Som tidigare nämnt för det svenska projektet undersöktes ett 

parhus som omfattas av den undersöka detaljplanen grundligare. Det som undersöktes 

var installationer, vatten- och avlopp och fast inredning.   
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4.4 Företagsbesök   

Syftet med företagsbesöken har varit att få en övergripande nulägesbeskrivning av 

byggindustrin idag, att få en bakgrund till varför problemen har uppstått och hur de 

anser att den kan förbättras.  Vidare har besöken lett till kontakter med kunnigt folk 

inom branschen och företag som är engagerade i problemområdet. Upplägget har sett ut 

som följer: 

 Ta reda på vilka som är insatta inom frågeställningarna. 

 Boka träff och ha en diskussion med dessa. 

 Resultatet från intervjun sammanställs och begrundas till slutsatsen. 
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5. Faktainsamling 

5.1 Planprocessen för Vistabergs allé 

Det projekt som har undersökts byggs av NCC och den fördjupade analysen gällde ett 

parhus som omfattas av denna detaljplan. Parhuset är av storleken 120 kvm med fyra 

sovrum. Detta är den sista etappen för NCC i Vistaberg. Området ligger centralt i 

Huddinge. De bygger en trygg och barnvänlig trädgårdsstad som är både modern, 

bekväm och har närhet till naturen. Det är enligt NCC ett B läge, då det är beläget några 

kilometer från Stockholms stadskärna. Restiden är ca 15 minuter från Stockholms 

central med pendeltåg till Huddinge station.  

Figur 5.1: Illustrationsbild över Vistabergs allé. Källa: Huddinge kommun 

5.1.1 Syfte med planen och planförutsättningar 

Syftet är att möjliggöra utbyggnad av knappt 500 nya lägenheter i flerbostadshus, 

radhus, parhus och villor med god bostadskvalitet. Planen syftar till att ge nya 

bostadskvarter med en god helhetsgestaltning. Det kommer att byggas enligt 

trädgårdsstadsmodellen med generösa gårdsrum. De nya bostadsbyggnaderna skulle 

utformas som en trädgårdsstad med en kombination av bostäder och icke störande 

verksamhet. 

Det är Huddinge kommun och fyra exploatörer som tillsammans har planerat 

utbyggnad av gator och fastigheter. Byggherrarna inom området är NCC, SMÅA och 

Vistabergs förvaltning AB. Marken ägs tills största del av Huddinge kommun men 

planområdet har även några enskilda fastighetsägare. 

Detaljplaneförslaget var förenligt med regionplanen och det fanns en 

översiktsplan gjord av Huddinge kommun år 2000. I översiktsplanen fanns det beskrivet 

ett bostadsområde med lägre markutnyttjande. Planprocessen genomfördes enligt 

normalt planförfarande. 
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5.1.2 Program 

Kommunstyrelsen gav i oktober 2001 byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett 

program för Vistabergsområdet. Detta skulle vara ett underlag för kommande 

detaljplaneläggning. Ett planprogram för Vistaberg, upprättades i maj 2002 och var på 

remiss mellan mitten av juli och mitten av september 2002. Efter remissen omarbetades 

planen för att rätta till vissa punkter. Samhällsbyggnadsnämnden godkände 

planprogrammet i mars 2004. Kommunstyrelsen godkände det i november.  

5.1.3 Samråd/utställning 

Samrådet för planen hölls från mitten av maj till mitten av augusti 2004. 

Samrådsredogörelse har upprättats i december 2004. Utställning av förslaget till 

detaljplan ställdes ut under första delen av 2005.  

5.14 Antagande/Överklagande 

Detaljplanen antogs den 12 oktober 2005.  Efter antagandet har det kommit in 

överklaganden men några avslogs och en återkallades.  

5.1.5 Laga kraft 

Detaljplanen vann laga kraft den 7 september 2005. [29] 

5.1.6 Tidsdiagram 

 

 

 
2002 2003 2004 2005 

 
                                

Program                                 

Samråd                                 

Utställning                                 

Antagande                                 

Överklagande                                 

Laga kraft                                 
 
Tabell 5.1: Tabellen visar tidsåtgången för planprocessen för Vistaberg allé. 
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5.2 Planprocessen för Billstedt 103 

Det projekt som har att undersökts byggdes av NCC Tyskland och den fördjupade 

analysen bygger på ett parhus som omfattas av denna detaljplan. Parhuset är av 

storleken 126 kvm med fyra sovrum. NCC bygger 48 hus med både radhus och 

dubbelhus. De fokuserar på att bygga husen efter NCC:s koncept kombinerat med 

arkitekternas tolkning. Det är enligt NCC ett B läge, då det är beläget några kilometer 

från Hamburgs stadskärna. Restiden är ca 20 minuter från Hamburg med kollektivtrafik.  

 
 Figur 5.2: Plankarta över Billstedt 103. Källa: Hamburg.de 

5.2.1 Syfte med planen och planförutsättningar 

Området omfattas av cirka 300 enheter. Det var en arkitekttävling under 2007, där NCC 

var en av fyra vinnare. Denna tävling omfattade en del av området.  Eftersom området 

tidigare har varit jordbruksmark och är omgivet av en park var avsikten att skapa ett 

utrymme för familjer där området präglas av mycket vegetation samt utrymme för 

lekplatser bland de nya byggnaderna. Därtill fick alla hus och carports gröna tak 

(sedumtak). Dessutom har alla hus en lika hög energistandard som lågenergihus har. Ett 

särskilt lokalt värmesystem planerades och installerades.  Området har inspirerats av en 

trädgårdsstad. Planprocessen genomförs enligt ett enkelt förfarande enligt § 13 BauGB. 

[30] 

5.2.2 Program  
Utvecklingen av planen "Billstedt 103" startades under tredje kvartalet av 2006. 

Utvecklingsplanen godkändes den 18 september 2007. [31]  
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Efter en lång period av tystnad på grund av den ekonomiska krisen började det planeras 

långsamt igen under mitten av 2009. Detta projekt är inte helt representativt för tyska 

bostadsprojekt på grund av den långa utvecklingstiden och avbrottet i 

planeringsprocessen på grund av en den ekonomiska krisen. [30] 

5.2.3 Samråd/Utställning 

Samrådet för planen hölls den 8 juni 2010. Utställning av förslaget till detaljplan skedde 

under 30 juni till 11 augusti 2010. [32]  

5.2.4 Antagande/Överklagande 

Planen har inte haft några överklaganden. Då det är ett enkelt planförfarande ingår inte 

antagandeskedet.  

5.2.5 Laga kraft 

Detaljplanen vinner laga kraft det fjärde kvartalet under 2010 efter några års 

diskussioner. [30]  

5.2.6 Tidsdiagram 
 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

 
                                        

Program                                         

Samråd                                         

Utställning                                         

Överklagande                                         

Laga kraft                                         
 
Tabell 5.2: Tabellen visar tidsåtgången för planprocessen för Billstedt 103. 

5.3 Kostnadsaspekter på projekten 

5.3.1 Kostnader för parhus beläget i Vistaberg trädgårdsstad 

I inköpspriset för parhuset omfattas en carport samt förråd. Parhuset är fullt utrustat 

med vitvaror i både kök och badrum. Runtomkring huset kommer det att planteras träd, 

buskar och gräsmatta. Gator och gatubelysning ansvarar Huddinge kommun för. Vissa 

delar av området erhåller kommunalt vatten och avlopp dock täcker inte det hela 

planområdet. Därför skall kommunalt vatten och avlopp dras till de nya utbyggnaderna. 

Detta ansvarar Huddinge kommun för, men det måste beaktas i slutpriset. Dagvattnet 

kommer att omhändertags enligt lokalt omhändertagande av vatten (LOD) intill 

fastigheten. Tomtarean är cirka 225 kvadratmeter med träd, buskar och gräsmatta.  [33] 
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Bild 5.1: Parhus i Huddinge ” Vistaberg Trädgårdsstad”, 120 kvm: utropspris 3 850 TSEK [450 
TEUR). Källa: NCC 

 

 
Bild 5.2: Parhus i Huddinge. Källa: NCC 

5.3.2 Kostnader för parhus beläget i Hamburg-Öjendorf 

I priset för parhuset ingår ej carporten, utan kan köpas för en tilläggskostnad på 50300 

kr (5900 euro). [34] Badrummet är utrustat med allt förutom tvättmaskin och 

torktumlare. Det finns ledningar dragna för sanitet. I köket finns det varken köksskåp 

eller vitvaror, slutkunden måste på egen hand inreda det.  I princip får kunden ett hus 

med de grundläggande ledningarna, medan väggfärg och liknande väljs mot en 

tilläggskostnad. [30] Parhusets markanslutningskostnader ingår i inköpspriset, det vill 

säga vatten, avlopp och elektricitet.  Tomtarean är cirka 250 kvadratmeter med träd, 

buskar och gräsmatta. [34] 
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Bild 5.3: Parhus i Hamburg ”Die einzigartige Doppelhaushälfte Adler”, 126 kvm: utropspris 2 550 
TSEK (299 TEUR). Källa: NCCD 

 
Bild 5.4: Parhus i Hamburg. Källa: NCCD 

5.4 Intervju med NCC Housing 

Oscar Månsson är trainee på NCC sedan några månader tillbaka. Han har spenderat ca 

två månader i Berlin, Tyskland. Under sin tid i Tyskland har han fått en inblick i hur de 

arbetar och hur deras system appliceras i praktiken.  

I Tyskland är det varje stat som sköter sin egen planprocess och mycket handlar 

om personkemi vid skrivning av kontrakt och vid förhandling. Under ett helt projekt har 

de endast en projektledare och denne ansvarar för hela budgeten. I Sverige är det inte 

helt ovanligt med fem olika projektledare under ett helt projekt. Detta beror, enligt 

Oscar, på att processen tar längre tid i Sverige. Dock bör det poängteras att deras 

projektomfattning är mindre än i Sverige. De bygger ett område i taget.  I det tyska 

samhället är de mindre byggföretagen mer etablerade än de större.  
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Om det inte finns en detaljplan, då kan paragraf 34 användas men den kan inte 

användas vid varje projekt.  Företaget måste söka om lov om att få utnyttja förfarandet 

som paragraf 34 innebär och om det blir godkänt av staten behöver inte en detaljplan 

upprättas utan man kan söka bygglov direkt – förutsatt att man följer vad som fastslagits 

i översiktsplanen.   

Något som fungerar i Tyskland är att köpa optioner, det vill säga rätten till att 

köpa marken. Företagen slipper då lägga ut hela summan och de betalar istället ränta. 

Detta minskar risken för företagen om det skulle visa sig att det inte får ett bygglov. 

Detta sätt att köpa mark är vanligt i Hamburg och det skrivs ett kontrakt med villkor, om 

ett bygglov fås betalar byggbolaget resten av summan för marken. Detta gäller både för 

kommunal mark och privatägd mark. Det är markägaren som bestämmer på vilket sätt 

de vill sälja sin mark.   

Produkterna som NCC använder sig av är standardiserade plattformar som 

påskyndar själva byggandet. Vid standardisering kan man dra nytta av inlärningskurvor 

det vill säga att kostnaden såväl som tiden per tillverkad enhet minskar med antalet 

producerade enheter. Dessutom finns möjlighet till ständiga förbättringar då man har en 

plattform att utgå ifrån. [35] 

5.5 Intervju med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) 

Sveriges kommuner och landsting är en politiskt ledd organisation. Det är en 

arbetsgivar- och intresseorganisation. Anna Eklund och Emilie Gullberg är båda 

handläggare på SKL. 

De anser att det är stora skillnader på hur kommuner arbetar och hur hög 

detaljeringsgrad kommunerna tillämpar på sina översiktsplaner. De anser att 

kommunerna inte kan minska markpriset för det skulle inte gynna skattebetalarna utan 

bara byggbolagen som skulle tjäna mer pengar. De anser att även om markpriset skulle 

sänkas skulle priset för slutkunden vara detsamma. Markprissättningen är svårt att ge 

sig på, men vad gäller markanvisningsprocessen skulle kommunerna kunna göra en del 

för att få in rätt anbud för att inte trissa upp priserna.  Det kan visa sig i vissa projekt att 

byggbolagen får ge för mycket för marken och projektet blir då kanske i slutändan inte 

genomförbart. 

De tycker att det är svårt att svara på hur den generella planprocessen fungerar i 

Sverige. De tycker att det finns stor skillnad mellan olika kommuner och städer. 

Kommunerna jobbar på olika sätt och vissa kommuner har noggrannare 

översiktsplaner. Vissa kommuner kanske inte alls har detaljerade översiktsplaner. De 

kanske har alltför lite information om hur arbetet skall utformas.  Kommunerna arbetar 

olika strategiskt, beroende på vilka intressen det finns. Detaljplanerna är alltför 

ingående med en stor detaljeringsgrad, skulle kunna vara bra att undersöka 

förenklingsmöjligheter. I vissa fall har kommunerna inte heller tid. 

Något de upplever är att regelverket är svårtolkat vid vissa frågor som exempelvis 

bullerfrågor. Det hindrar kommunerna att sätta sig in i vissa frågor vid ett projekt när 

det finns en osäkerhet hur de skall hanteras. Detta blir då ett hinder och något som 

förhindrar processen vid hanteringen av olika ärenden. 

Dessutom tycker de att uppkomsten av sena uppgifter som kommer fram under 

en process fördröjer hanteringen. Exempelvis kan det visa sig att länsstyrelsen kommer 

fram till uppgifter sent i processen vid vissa projekt. Det kan röra sig om att det måste 

göras en arkeologisk undersökning eller likande.  
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De anser att ett tydligare regelverk och möjligheter till en digital hantering av 

dokument under en process skulle skynda på själva hanteringstiden. Idag är det en 

analog hantering av dokumentationen och det tar lång tid genom att det skickas från 

avdelning till avdelning. Om det fanns en ”godkännande knapp” för länsstyrelsen redan 

från början skulle de inte kunna komma med sena uppgifter under processen. En bättre 

dialog i ett tidigt stadium och länsstyrelsen borde ha rakare riktlinjer. Många kommuner 

tycker det är bra att ha länsstyrelsen som bollplank med deras expertkompetens vid 

vissa specifika frågor. Andra vill inte ha länsstyrelsen som ett bollplank. 

De tycker att nya PBL (2010:900) har inneburit mer dokumentation och resurser.  

Det är mer administration än i gamla PBL. I nya PBL har kommunerna inte samma 

kontroll som tidigare. Planer görs fortfarande enligt gamla PBL, så inga effekter av den 

nya har märkts av ännu.  

Överklagandeprocessen är det största hindret vid bostadsbyggandet. Osäkerheten 

under överklagandeprocessen fördröjer processen, men de anser att det är viktigt med 

en demokratisk förankring. De betonar att våra politiker tycker att det är bra att 

länsstyrelsen är en första instans. Det skulle annars vara för stor osäkerhet att skicka 

alla ärenden direkt till domstolen. Överklagandemöjligheterna måste ses över. Vid 

överklagande i Danmark måste en viss summa pengar betalas för att överklaga. De 

tycker att det skulle vara rimligt att betala en viss summa vid överklagande. Det är en 

kostsam process för de offentliga handläggningarna vid överklagande.  

Planmonopolet är enligt dem en av de viktigaste principerna för demokrati. De 

tycker att det är bra att kommunen har ett monopol då de arbetar med andra frågor 

förutom byggandet. Det är viktigt att en instans har övergripande kontroll men de 

tycker att samverkan mellan kommunerna skulle kunna förbättras. Det byggs bara i en 

tredje del av kommunerna och i de kommuner med hög aktivitet finns ju bättre 

kompetens jämfört med de där det är lägre aktivitet.  

De har inte tillräckligt med kunskap och information om paragraf 34 för att kunna 

veta om den skulle påskynda processen i Sverige, men om det är något som skulle kunna 

snabba på processen är det värt att undersöka lite närmare. De tror inte alla dagens 

hinder skulle kunna lösas genom införande av denna bestämmelse.  

Kommunerna skulle vilja använda enkelt planförande i lika stor utsträckning som 

normalt, men länsstyrelsen tillåter inte detta. Skall ett enkelt planförande användas skall 

det inte finns ett allmänt intresse.  

Enligt dem kan inte kommunerna tillgodose bostadsefterfrågan. De säljer mark till 

de som vill bygga. De har inga verktyg för att förvärva mark, utan säljer mark som den 

äger sedan tidigare. Det finns redan många byggrätter, där byggbolaget eller de som 

äger marken inte vill bygga för de skulle då släppa ut för mycket på marknaden. Det 

finns ett intresse att inte heller bygga för snabbt för det skulle leda till att 

bostadspriserna sjunker.[36] 

5.6 Intervju med Sveriges Byggindustrier (BI) 

Björn Wellhagen är ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier. Han 

anser att den svenska planprocessen inte är tillräckligt effektiv och att den skiljer sig åt 

ganska mycket mellan kommunerna och hur de hanterar planprocessen.  Det är inte 

acceptabelt att det idag i Stockholm skall ta 6-8 år från idé till färdigställande.  En lång 

tidsåtgång är det främst i tillväxtområdena och där finns det största behovet av att 

bygga bostäder.  
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Kommunala särkrav kan driva upp kostnaderna eftersom det kan blir många olika 

särkrav, exempelvis gällande buller, energieffektivisering eller tillgänglighet. Kraven är 

inte samordnande mellan kommunerna utan har vuxit fram till en tävling mellan 

kommunerna genom att de sätter upp krav för att visa sig bättre gentemot andra 

kommuner. Ett nationellt regelverk skulle vara mycket bättre. Samma krav skulle gälla 

alla.  

Björn tycker att nya PBL (2010:900) gjordes under en kort tid och är inte helt 

färdig. De största skillnaderna är mer av en kosmetisk karaktär. Införande av ett 

tidskrav på 10 veckor för handläggning av bygglov har uppskattats av byggindustrin.  

Ett införande av ett incitament vid hantering av ärenden skulle kunna vara ett sätt att 

påskynda kommunerna. Tidsgränser skulle även kunna införas för detaljplaner.  

Överklagande är den största faktor enligt Björn som förlänger processen vid 

bostadsbyggandet. Avgifter skulle kunna leda till att överklagandeprocessen skulle 

kunna minskas, men det är knepig situation. Avgifter skulle minska medborgarnas 

inflytande och det är alltid känsligt att diskutera. Danmark har ett avgiftssystem där en 

viss avgift erläggs vid överklagande men ges tillbaka om överklagandet går igenom. 

Genom en digital teknik vid hanteringen skulle handläggningstiden kunna påskyndas. 

Omständlig fråga då mycket skall vägas in och alla skall ges rätt att överklaga men det 

måste begränsas. BI förespråkar en sammanslagning av instanser och det är något som 

skulle vara positivt för överklagandeprocessen. Istället för att det skall finnas fyra 

instanser förespråkar de två instanser. Kommunen och länsstyrelsen blir en gemensam 

första instans. Den andra instansen skulle mark- och miljödomstol vara och vid speciella 

fall mark – och miljööverdomstolen.  

Alla förslag som förenklar processen är viktiga att undersöka inte bara i tysk 

planprocess utan även i andra länder. Paragraf 34 är något som de tycker låter 

intressant att undersöka. Det är svårt att säga hur den skulle kunna anpassas till svensk 

lagstiftning. Lagarna skiljer sig väldigt mycket och det största hindret är nog hur den 

skulle passa in i svensk lagtext. 

Produktionskostnadernas ökning beror på att markkostnaderna har gått upp i 

Sverige. Kommuner tar mer betalt vid försäljning av mark. Deras uppdrag är att vårda 

kommunernas pengar. För ett antal år sedan hade kommunerna fastställda taxor för 

mark när produktionskostnader och lånevillkoren var styrda av staten.  Då visste man 

vilka vinster det fanns för byggföretagen. Det är idag en fri marknad för bostäder och 

äganderätter. De säljs till marknadsmässiga priser. Kommunerna har upptäckt det och 

säljer därefter marken till ett högre pris. 

Råvaror som införskaffas utanför Sveriges gränser köps in till 

världsmarknadspriser och det är något som inte kan styras. Det ställs högre krav på 

byggnationerna idag och det kan vara en orsak till att produktionskostnaderna i Sverige 

har ökat. Det finns en generell brist på bostäder i Sverige och det höjer priserna på 

bostäder. I Tyskland finns inte en lika hög efterfrågan på bostäder. [37] 
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6. Resultat 

6.1 Hur planprocessen påverkar kostnadsbilden i byggindustrin 

Husen vi tittade närmare på har en boarea som inte skiljer sig så mycket mellan 

varandra och läget samt kommunikationer är snarlika. Ändå är slutpriset dyrare för 

kunden i Sverige. Enligt Mattias Lundgren på NCC indikerar detta på effekten av tysk 

planprocess kontra svensk planprocess. Dock betonar han att det finns en viss 

standardskillnad och effekt av olika byggnormer.  

 

”Tidsåtgång i planskedet är inte det som i första hand påverkar de direkta 

kostnaderna i ett projekt utan den påverkar främst kapitalkostnaden, det vill säga 

vinstkravet på att kapital ligger bundet längre hos byggherren. Lokala krav (t.ex. 

via gestaltningsprogram) kan i och för sig vara kostnadsdrivande men då främst 

för att de försvårar standardisering av byggprocessen. Det höga kostnadsläget kan 

sedan göra att projekt inte är ekonomiskt genomförbara och skjuts på 

framtiden.”[38]  

 

Nedan följer ett principiellt resonemang från NCC huruvida tidsfaktorn har en inverkan 

på produktionskostnader och följande förenklade kalkyl baseras på schablonmässiga 

siffror: 

 

 Cirka 30% av totalkostnaden är markinvestering, resten är, som tidigare 

framgått, byggherre och produktionskostnad. Under planprocessen ligger denna 

markinvestering i balansräkningen.  

 

 En markägare, till exempel NCC eller någon annan bostadsutvecklare har en 

kapitalkostnad att täcka under perioden en investering belastar 

balansräkningen. Eftersom mark som inte har planlagts är svår att belåna krävs 

eget kapitalfinansiering. När marken börjar bebyggas – och försäljning av 

bostäder succesivt sker – kan lånefinansiering (kreditiv/bygglån) erhållas[38]. 

Kapitalkostnad för eget kapital är ca 10% efter skatt. [39] Förmodat 10% 

kapitalkostnad för eget kapital efter skatt och att detta är finansieringen för ett 

ej belåningsbart markinnehav ger detta 13.5 % före skatt. Detta leder till att 

kapitalkostnad för markinveseringen får ett lägsta vinstkrav på 30 % x 13,5% = 

4% ovanpå totalkostnad per år markinvesteringen ligger vilande i 

balansräkningen. 

 

 Vid produktion av hus brukar belåningsgraden oftast gå upp till 100%, vilket 

innebär att allt är kreditfinansierat under produktionstiden. Kapitalkostnad för 

lånat kapital är ca 3,5 % vilket motsvarar ca 5% före skatt. [39] Detta påverkas 

inte av kortare plantid. 

Resultatet blir minskad kapitalkostnad, det vill säga vinstkravet sänks med ca 4 % per år 

för varje kortare ledtid i planprocess på markutvecklingsdelen i bostadsutveckling. Ur 

kundens perspektiv innebär det samma sak som att slutpriset kan sänkas. [38] 
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Utvecklingstid detaljplan & bygglov (år) 1 2 3 4 5 6 

Mark 30 30 30 30 30 30 

Byggherre & Produktion 70 70 70 70 70 70 

Kapitalkostnad planprocess 4 8 12 16 20 24 

Kapitalkostnad byggtid 5 5 5 5 5 5 

Lägsta ej värdeskapande utropris (ex moms) 109 113 117 121 125 129 

       Lägsta projektmarginal(täckningsgrad) för att täcka 

kapitalkostnad.  8% 12% 15% 17% 20% 22% 

       
Tabell 6.1: Visar hur en förlängd ledtid i planprocessen bidrar till ökade projektmarginal för att 
täcka kapitalkostnaden, kapitalkostnad som ligger bundet vid markinvesteringen är bundet till 
planprocessen. Källa: NCC 

6.2 Kostnadsutveckling i Tyskland och Sverige 

En jämförelse mellan ländernas konsumentprisindex (KPI) och byggprisindex har gjorts. 

Detta för att få en mer översiktlig bild och en rättvisare bedömning på 

kostnadsaspekterna på projekten. Diagrammen nedan visar hur kostnadsbilden är 

mycket högre i Sverige och i takt med att prisutvecklingen för konsumtion ökat så har 

produktionskostnaderna i Sverige stigit betydligt mer än jämfört mot Tyskland – där 

produktionskostnaderna stigit i en ganska nätt och jämn nivå. Anledningen till den höga 

prisutvecklingen på produktionskostnader i Sverige är, enligt intervjupersonerna, bland 

annat de höga markpriserna och den låga konkurrensen.  

 
Figur 6.1: KPI visar att prisutvecklingen är högre i Sverige än Tyskland. Källa: SCB, Statistisches 
Bundesamt 
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Figur 6.2: Här ser vi både ländernas byggprisindex och att produktionskostnaderna är mycket högre 
i Sverige än i Tyskland. Källa: SCB, Statistisches Bundesamt 

6.3 Skillnad i tidsåtgång mellan planprocesserna 

Totala planprocessen i Sverige tog 50 månader och det tyska tog sammanlagt 27 

månader. Skillnaden mellan dessa två planprocesser var 1,9 år. Se diagrammet nedan 

för en sammanfattning av totala tidsåtgången. Det bör uppmärksammas att den tyska 

planen gjordes under enkelt planförförfarande och i Sverige under ett normalt, detta 

kan vara en bidragande orsak till att tidsåtgången var kortare i Tyskland. Vidare så 

stannade den tyska planprocessen upp på grund av finanskrisen, denna period har ej 

tagits med i jämförelsen. Uppehållet uteslöts på grund av att planprogrammet redan var 

godkänt innan processen bromsades upp.  

  
Figur 6.3: Diagrammet visar totala tidsåtgången vid de två undersöka planprocesserna. 
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Samrådsskedet under den tyska planprocessen blev utdragen på grund av långvariga 

diskussioner.  I Sverige har programskedet tagit längst tid cirka 60 % av hela processen 

jämfört med det tyska planprocess som tog cirka 44 %.  Samrådet och programskedet 

tog procentuellt lika långt tid under den tyska planprocessen.  Se figurerna nedan för 

total procentuell fördelning för respektive land.  

 
Figur 6.4: Figuren visar den procentuella fördelningen för Vistabergs allés planprocess.  

 

 
Figur 6.5: Figuren visar den procentuella fördelningen för Billstedt 103s planprocess.  
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7. Diskussion 
Nedan följer våra iakttagelser över de olika områden som undersökts i projektet. 

7.1 Tidigare undersökningar 

Av de tidigare studierna inom området har det framgått att planprocessen är en mycket 

komplex process och skiljer sig från fall till fall. Processen skiljer sig beroende av i vilken 

kommun som nybyggnationen planeras. 

Tidigare studier har påvisat att olika aktörers samspel och beroende på i vilken 

kommun bostadsprojektet uppförs är anledningar till en längre tidsåtgång. Våra 

undersökningar konstaterar också detta hinder. Samspelet mellan aktörer under 

hanteringen är något som måste förbättras. Den höga detaljeringsgraden vid 

gestaltningsprogrammet är ett tillräckligt bra underlag för ett bygglov.  Vi anser att två 

granskningstillfällen är onödiga och förlänger planeringsprocessen. 

Gestaltningsprogrammet är redan tillräckligt utformade och det räcker med endast ett 

bedömningstillfälle.  

 Detta område är något som behöver undersökas grundligare, men det är svårt att 

undersöka hanteringen av själva arbetet hos kommunen. Sverige består av ett visst antal 

(290) kommuner och alla har olika arbetssätt. Det skulle behövas en grundligare 

överblick över deras arbete.  I de tidigare undersökningarna så har man sett att 

planprocessen är en väldigt långt utdragen process och skapar en viss osäkerhet vid 

byggande. Vår uppfattning är att det behövs tydligare tidsgränser i planprocessen för att 

få en bättre förutsägbarhet vad gäller exempelvis byggkostnader, som leder till 

förbättrade förutsättningarna till ett genomförbart projekt.  

7.2 Paragraf 34 

Införande av en snarlik paragraf 34 i Sverige skulle främja byggindustrin och vara ett 

steg i rätt riktning i den rådande bostadskrisen. Det skulle påskynda byggandet i flera 

avseenden. Företag skulle ha mer möjligheter till att bygga mer och snabbare, utan att 

behöva upprätta detaljplan vid ett nytt bostadsprojekt. Eftersom det finns kulturella 

skillnader mellan Sverige och Tyskland, så är det inte helt möjligt att införa en likadan 

laguppsättning i Sverige. Dock skulle Tyskland kunna vara en förebild för hur Sverige 

kan tänja på lagstiftningen kring bostadsbyggande. Nackdelar med Paragraf 34 är att 

medborgarinflytande minskar drastiskt och att den demokratiska processen inte är lika 

stor som här i Sverige. Man har inte lika mycket att säga till om när det byggs i Tyskland. 

Dock anser vi att i Sverige råder ett för högt medborgarinflytande och allt för mycket 

överklagande påverkar planprocessen till ondo. Det tar för lång tid när personer ska få 

yttra sig vid varje skede särskilt då de inte har rättfärdiga skäl till det.  

Denna paragraf kan inte heller användas vid varje projekt och kommunen har rätt 

att säga nej om de anser att projektet inte kan genomförs enligt denna paragraf. Vi anser 

att denna paragraf inte helt till fullo skulle kunna användas i Sverige, då det i Tyskland 

används till områden som efter andra världskriget inte har bebyggts.  Dessutom ger 

paragraf 34 en trist miljö där nybyggnationen byggs enligt omgivande byggnader. Det 

skapas då ingen variation i området. Det kan appliceras i områden, där det finns ett stort 

behov av bostäder. Om miljön i dessa områden sedan tidigare är god och om det redan 

finns variation skulle en paragraf 34 kunna tillämpas.  
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En positiv sidoeffekt av det tyska förfarandet är att man kan tänka sig att en vanlig 

logik när de gäller utbud-efterfrågan gör att när flaskhalsen i planprocessen vidgas så 

ökar utbudet av byggklar mark, vilket även sänker markpriserna eller åtminstone 

dämpar prisstegringen.  

7.3 Planprocessen  

Många kommuner använder, utöver gestaltningsprogram för detaljplaner, även sina 

miljöprogram som kravställande dokument i samband med att man skall ingå i 

markanvisningsavtal. Detta gör att man för in lokala funktionskrav i processen utöver 

gestaltningskraven i den formella planprocessen.  Spretigheten i kravställanden skapar 

stora utmaningar för effektivisering utav planprocessen. Ett förslag skulle kunna vara 

att låta en översiktsplan vara det som styr och att kravställandet i översiktsplanen skall 

vara standardiserat över hela Sverige, det gäller  såväl funktionskrav som formkrav. 

Undersökningen har visat att en bidragande faktor till en förlängd planprocess är 

överklagandeprocessen. Både byggindustrin och kommunerna anser att detta är något 

som måste ses över. Allt för många instanser leder till detta, en förenkling av instanser 

skulle kunna vara ett sätt att minska dessa långa processer. Det är en svår fråga att 

diskutera, då det är viktigt med en demokratisk förankring. Vi anser att med färre 

instanser behålls medborgarnas inflytande och dessutom gynnas byggindustrin genom 

att projekten påskyndas. Det finns möjlighet att överklaga vid fyra tillfällen, det skulle 

kunna minskas till två tillfällen eventuellt tre. En förenkling av överklagandeprocessen 

skulle vara ett steg bakåt i utvecklingen av medborgarnas inflytande, men det är något 

som skulle behövas för att få igång bostadsbyggandet igen.  Storstäderna växer allt mer 

och det finns ett stort behov av bostäder.  

Hanteringen av dokument skulle även behöva förbättras. En digital hantering 

skulle leda till en snabbare överföring av dokument mellan instanser.  Dålig 

kommunikation och hantering är också faktorer till en långdragen process. Vi tycker att 

hanteringen av dokument måste förbättras. Dessutom måste samspelet mellan 

kommunerna förbättras, då de arbetar på olika sätt. Kommunerna anser även att det 

finns många oklarheter i PBL som leder till osäkerhet vid hantering. Det skulle behövas 

tydligare riktlinjer för kommunernas arbete och bättre samspel med länsstyrelsen. Ett 

alternativ för att snabba upp hanteringen är att införa incitament till de olika 

instanserna, att man tilldelar belöning till de som handlägger ärenden inom 

tidsangivelserna.   

Vidare föreslås att sakägarkretsen begränsas till endast de som detaljplanen 

verkligen berör. Här måste det stramas åt hårdare för att minimera onödiga klagomål. 

Allt som överklagas, men som inte formellt kan överklagas måste snabbt föras bort ur 

processen. En översyn av hanteringen kring överklagande är ett måste. Att överklagan 

görs mot betalning är en idé som redan används i Danmark.   

Riksintressen påverkar också nybyggnation, i vissa situationer är natur- och 

kulturhistoriska intressen viktigare än bostäder. SKL berättade under intervjun att 

riksintresse har blivit ett vanligt uttryck som används och att många kan klaga på att 

bostäder skall byggas i vissa områden. Deras ståndpunkt är då att området är av 

riksintresse.  
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7.4 Jämförelsen mellan Tyskland och Sverige 

Undersökningen visar att det är svårt rent ekonomiskt för mindre byggbolag i Sverige 

att konkurrera med de större. De mindre företagen har inte tillräckligt med kapital att 

köpa mark och sedan vänta med att eventuellt få ett bygglov. Det är en osäker 

investering och kostsam för de mindre aktörerna. I Tyskland har de mindre 

byggföretagen lättare att etablera sig då de kan köpa optioner, rätten att köpa marken. 

Ett införande av detta i Sverige skulle kunna förbättra villkoren för mindre aktörer, men 

även förbättra konkurrensen mellan byggbolagen. Om det skulle bli lättare för mindre 

aktörer att köpa mark skulle det förmodligen leda till att det skulle byggas flera 

bostäder.  

Skillnaden mellan hanteringen av dokument skiljer sig till stor del mellan dessa 

två länder. I Sverige används digitala medier mer än vad de används i Tyskland. Det 

mesta sköts analogt. Tidsåtgången är kortare i Tyskland jämfört med Sverige även om 

de har en analog hantering. Det betyder att det inte bara är själva hanteringen som 

måste ändras i Sverige utan det finns andra faktorer som orsakar utdragna processer.  

Omfattningen av utbyggnad kan vara en faktor som leder till att de tyska 

projekten snabbare vinner laga kraft. Det undersökta projektet i Tyskland omfattade 

färre byggnader än det svenska. Dessutom har den bara en byggaktör delaktigt i 

projektet.  

Vid en utdragen process där flera projektledare ingår påverkas slutprodukten då 

det är olika personer som arbetar med projektet. Skillnaden mot Tyskland är att bara en 

projektledare arbetar där och vid enstaka tillfällen görs möjligtvis ett byte av 

projektledare.  Detta blir en fördel för själva slutprodukten när bara en projektledare 

kan följa hela planprocessen.  

Vår jämförelse mellan de två exemplen på radhus byggda av NCC visade ett 

slutpris hos kunden på ca 51 % mindre för den tyska produktionen. Huruvida detta 

beror på en effektivare produktutveckling i Tyskland, med snabbare planprocess, eller 

det faktum att byggprisindex är mycket lägre i Tyskland, är svårt att ta fram, eftersom 

företagen är väldigt förtegna över deras kalkylmodeller och interna kostnadsstrukturer 

– vill de helst inte släppa ut dessa.  Dock kan vi med våra egna observationer i 

undersökningen visa att tidsåtgången i planprocessen för projekten inte skiljt sig mer än 

två år. Därför kan tidsåtgången inte anses som en prishöjande faktor i detta fall utan 

förmodligen beror det billigare priset på en helt annan kostnadsbild i Tyskland. 

Markpriserna, som ingår i produktionskostnad, har trissats upp ofantligt i Sverige, vilket 

säkerligen har lett till att NCC måste ta ut ett högre slutpris från kunden för att uppnå 

sina projektmarginaler. 

Det finns dessutom vissa faktorer som måste ses över gällande slutpriset för 

kunden.  I det tyska parhuset ingår bara själva skalet på huset med nödvändiga 

installationer. Köksskåp, carport, väggfärg eller tapeter kan köpas till en tilläggskostnad 

på inköpspriset. I det svenska parhuset ingår allt i inköpspriset, det vill säga kök, 

tapeter, carport och dylikt. Totala kostnaden blir för det tyska parhuset är egentligen 

mer än det angivna utropspriset, då fast inredning och dylikt ej ingår i utropspriset. 

Slutpriset för det tyska parhuset kan anses vara lägre än det tidigare nämnda 51 %, då 

viss fast inredning ej ingår i utropspriset. I vår undersökning har vi dock endast utgått 

från husens grundpris vid beräkning av kostnaden för slutkunden, då det ej finns exakta 
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siffor på vad alla tillägg skulle kosta. Dessutom behöver inte slutkunden köpa dessa 

tjänster av NCC som är byggherren utan kan köpa det av ett annat byggföretag.  

Jämförelsen visade att den tyska planprocessen är 1,9 år kortare än den svenska. 

Det finns skillnader mellan dessa processer som måste tas hänsyn till och det kan vara 

en bidragande faktor till tidsskillnaden. Det tyska planförandet var enligt enkelt 

planförande och det svenska var enligt normalt planförande. Det finns vissa skillnader 

under själva planprocessen gällande vilka skeden som måste genomföras. Vi anser att 

detta måste has i åtanke, men det kan föras en generell diskussion om skillnaden i tiden.  

De skeden som ingår kan diskuteras och som tidigare visats i resultatet var 

programskedet det som procentuellt var det längsta under den svenska processen. 

Under den tyska var det samrådet och planprogrammet som genomfördes under 

likvärdigt lång tid.  

7.5 Produktionskostnader 

En både för- och nackdel med den arbetsmetod som NCC jobbar med är att man 

standardiserar byggandet. En grundprincip i paragraf 34 är att nybyggandet liknar den 

befintliga omgivningen. Har man då som NCC färdiga byggelement klara, så påskyndar 

det byggandet betydligt. Dock leder de till ett väldigt monotont byggande och många 

bostäder är sig varandra lika.  Baserat på NCC:s erfarenheter av den tyska marknaden 

kan byggkostnaden reduceras med hjälp av kortare ledtider. Detta är dock inte en direkt 

effekt av kortare ledtider i planprocessen, utan en indirekt effekt av att lokala krav inte 

längre förhindrar att produktionsmetoder kan standardiseras och inlärningseffekter 

skapas. Vidare finns möjligheten till att skapa snabbare inlärning om projektcykeln kan 

repeteras snabbare från projektidé till färdigställande. NCC:s inlärningskurva i Tyskland 

indikerar att summan av produktion och byggherrekostnad reduceras med 15-20% 

varje gång fördubblad ackumulerad produktionsvolym nås. Detta ledde till en 

kostnadsreduktion på ca 40% av ursprungsläget.   
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8. Slutsats 
Planprocessen är som tidigare nämnts en komplex process där många olika aktörer 

samarbetar. Det är viktigt att detta samspel fungerar och att det finns tydliga riktlinjer 

vid olika situationer.   

Vi anser att det finns flera orsaker till varför bostadsbyggandet inte flyter på trots 

den rådande bostadsbristen. Det är inte bara kommunernas, landstingens och 

länsstyrelsernas hantering och överklagandeprocessen som är ett hinder utan även 

byggbolagen. Byggbolagen har i vissa fall gjort markförvärv, men påbörjar inte ett 

byggprojekt om de anser att det inte är lönsamt.  

En förändrad lagstiftning skulle leda till en raskare process, eftersom det skulle 

förenkla planprocessen. En förändring i lagstiftningen beträffande 

överklagandeprocessen skulle behövas framför allt för att raska på nybyggnationen. Ett 

införande av färre instanser skulle förmodligen minska ledtiden under 

överklagandeprocessen. I Tyskland finns det som tidigare nämnts två instanser för 

överklagande och alla medborgare har rätt att få sin röst hörd. Det är en lång procedur 

där flera instanser är involverade och hanteringen av dokumentation mellan instanser 

förlänger ledtiden. Samarbete mellan instanserna skulle minska dessa ledtider. 

Konsumentpriset ligger högre i Sverige än Tyskland och konkurrensen är mindre i 

Sverige. Marken säljs idag till marknadsmässiga priser och kommunerna utnyttjar detta 

genom att ta höga priser på markförvärv. Detta är något som bidragit till de höga 

produktionskostnaderna i Sverige. I Tyskland använder sig NCC i större utsträckning av 

standardiserade plattformar i sitt byggande. Detta har bidragit till att de har skapat 

inlärningseffekter och ett effektivt byggande som reducerar produktionskostnaderna. 

Produktionskostnaderna skulle kunna sänkas genom användning av standardiserade 

plattformar och genom minskade räntekostnader för marken vid kortare planprocess. 

Utöver markpriset så har studien inte tittat på vad som ligger bakom kopplingen till 

dessa höga produktionspriser, och det kan finnas andra förklaringar till 

produktionspriserna är så höga, som exempelvis den låga konkurrensen mellan 

byggbolagen. Detta har ej tagits upp i denna rapport.  
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9. Rekommendationer 

9.1 Egna rekommendationer  

Nedan finns våra rekommendationer beskrivna om vad vi anser måste förändras för att 

förbättra planprocessen: 

 

 Färre instanser under överklagandeprocessen 

Sammanslagning av instanserna under överklagandeprocessen skulle inte 

minska medborgarnas inflytande. Det skulle påskynda och förbättra hanteringen 

genom att färre instanser på ett bättre vis behandlar hanteringen angående 

klagomålen. Ju mer utdragen och svårutförsägbar planprocessen är, desto 

kapitalstarkare måste en bostadsutvecklare vara och färre kan ge sig in på 

marknaden, vilket leder till sämre konkurrens och priserna för bostäder hålls 

uppe. 

 

 Bättre riktlinjer i PBL och tydligare hantering i kommuner 

Tydligare tidsgränser måste anges för kommunens och överordnade 

myndigheters hantering av plan- och bygglovsärenden. Särskilda regler kan 

införas som säkerställer att berörda instanser behandlar ett ärende inom viss 

tid. Om myndigheterna inte håller tiden borde de få påföljder för det, exempelvis 

skadeersättning som täcker ekonomiska förluster till följd av fördröjningen. 

Dessa regler bör omfatta berörda myndigheter, det vill säga kommunen och 

länsstyrelsen när det kommer till överklaganden.  

 

 Inför en mer enhetlig regeluppsättning över hela Sverige 

Kommunala särkrav hindrar ett industriellt byggande som leder till mer 

tidseffektivt byggande. Att standardisera innebär att inlärnings- och 

inköpseffekter kan skapas och bidrar till att bostadsutvecklare kan reducera i 

produktionskostnaden. Det är inte självklart att slutpriset för kunden blir 

mindre, men ju frekventare det blir med industriellt tänkande i att byggda 

bostäder desto mer troligt är att även priset kan sänkas. Tyvärr hindras detta på 

grund av lokala krav hos kommunerna. Att låta en översiktsplan, där 

kravställandet i översiktsplanen är standardiserat över hela Sverige, vara det 

som styr skulle kunna vara en lösning. Detta gäller form- och funktionskrav.  

 

 Detaljplanera inte när det inte behövs 

I områden där detaljplaner inte finns till bör det vara möjligt att ge lov utifrån en 

fördjupad översiktsplan. En liknande modell som det tyska förfarandet som 

paragraf 34 innebär är ett förslag, där man bevarar områdets befintliga karaktär 

och att den nya bebyggelsen anpassas till omgivningen. Dock måste det 

fortfarande finnas en demokratisk förankring genom olika typer av samråd. 

Vidare hänger det ihop med att kommunen bör utveckla sin översiktliga 

planering noggrannare.  
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 Införande av incitament vid hantering av ärenden 

Ett införande av ett incitament vid hantering av ärenden skulle kunna vara en 

morot som stimulerar byggnadsnämnden till att på ett effektivt sätt avklara ett 

ärende inom rimlig tid.  Det skulle därtill kunna införas en tidsgräns inom vilket 

de måste avsluta ärendet och skulle de slutför ärendet tidigare tilldelas en 

bestämd summa pengar.  

 

Avslutningsvis vill vi illustrera med en bild som sammanfattar våra slutsatser och visar 

på ett förslag hur man skulle kunna tänkas snabba upp processen från idé till spaden i 

jorden och få fart på byggandet.    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ett standardiserad översiktsplan som är enhetligt bland kommunerna i hela Sverige 

skulle uppskattas stort av landets byggherrar. Som tidigare nämnts, är osäkerheten över 

tidsåtgången i planprocessen en av de anledningar som sätter käppar i hjulen när det 

kommer till bostadsbyggande. En mer enhetlig översiktsplan skulle göra så att de 

särkrav som kommunerna ibland har tas bort och skulle leda till att byggbolagen kan 

använda sig av mer standardiserade plattformar i byggandet som bidrar till reducerade 

produktionskostnader som i Tyskland.  

En fördjupad översiktsplan där det finns en regel som tydliggör villkoren för att 

använda ett snabbare förfarande så länge det är knutet till översiktsplanen och där den 

nya bebyggelsen anpassas till omgivningen och att den ansluter sig till samma 

byggnadsstruktur, karaktär, stil och mått som anges i översiktsplanen.  Går villkoren i 

uppfyllelse behöver en detaljplan ej upprättas och man går direkt till ett 

”byggbeslut/bygglov”. Dock får inte den demokratiska processen glömmas utan den 

sker givetvis i form av samråd innan beslutet blir antaget. Det som är önskvärt är att 

överklagandehanteringen görs på ett snabbt och effektivt sätt. Där allt är digitaliserat 

och med sammanlänkade databaser hos kommunen och länsstyrelsen(som är en 

gemensam instans) samt mark- och miljödomstolen.  Kommunen och länstyrelen blir en 

första instans som tillsammans samarbetar och bedömer överklagan.  

  

Medborgarinflytande 

Samråd 

Byggbeslut/Bygglov 

Standardiserad översiktsplan  

Figur 3.1: Ett förslag till snabbare bygglov 

 

Fördjupad översiktsplan 

En svensk ”paragraf 34” 
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9.2 Fortsatta studier 

Nedan finns våra rekommendationer beskrivna för att fortsätta studier inom 

ämnesområdet:  

  

 Undersöka hur hantering av överklagan fungerar i Danmark 

Denna studie har inte tittat på hur överklagandeprocessen ser ut i Danmark där 

man kan ta betalt för överklagan. Har det minskat deras överklagan i 

planprocessen? Vidare studier skulle kunna göras över hur deras synsätt på 

överklagandehanteringen är, och hur den påverkar deras planprocess. 

 

 Närmare granskning i överklagandeprocessen över flera detaljplaner 

En större omfattande studie på vad som överklagas i detaljplan och vilka som 

går igenom. Hur relevant är det som överklagas i detaljplanerna egentligen? En 

fördjupad studie inom hur färre instanser skulle påskynda planprocessen med 

färre tillfällen till överklagan jämfört med hur det ser ut idag. 

 

 Standardiserade arbetssätt och regler för alla kommuner 

Under undersökningens gång att har det visat sig att Sverige behöver ett 

standardiserat sätt att arbeta i kommunerna. Detta skulle kunna vara en 

fortsättning till vidare studier där man tar reda på vilket sätt en standardiserad 

översiktsplan skulle införas och hur det skall reglereras i PBL. 
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Bilaga 1 - BauGB  §13  

§ 13 Förenklat förfarande 

 

Där ändringar eller tillägg till en urban markanvändning inte påverkar de 

grundläggande principerna i planen, är det tillåtet 

 

1. avstå från att kravet att lämna information och att inleda diskussioner enligt avsnitt 3 

punkt. 1 meningen 1, 

 

2. att ge förfördelade medborgare möjlighet att lämna synpunkter inom en rimlig tid, 

eller alternativt att använda offentlig visning sätt som föreskrivs i 3 § punkt. 2, 

 

3. att ge förfördelade myndigheter möjlighet att yttra sig inom rimlig tid, eller alternativt 

att använda deltagande förfarande som anges i avsnitt 4. 
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Miljö- och SamhällsByggnadsförvaltningen             Dp 16-C-5 
Dnr SBN PL 2003.80.313 

ANTAGANDEHANDLING 

Planbeskrivning 

1. Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av knappt 500 nya bostäder och en 
förskola, samt att planlägga befintliga enskilda fastigheter med normala 
bostadsbestämmelser. Planen ger vissa möjligheter att ha verksamhet i 
anslutning till boendet. Nya gator planläggs; huvudgatornas standard är hög 
med tanke på bussframkomlighet. 
Planen syftar till att ge nya bostadskvarter och offentliga rum en god helhets- 
gestaltning. Målet är att uppnå blandad bebyggelse med goda bostadskvali- 
teter och välutnyttjad mark. Detta görs genom att bygga enligt trädgårds- 
stadsmodell där kvartersstruktur med tydliga gaturum säkerställer att 
bebyggelsen ordnas till en intressant helhet, att gaturum och platser får 
miljövärden, att gårdsrummen blir generösa samt att såväl offentliga rum 
som privata gårdar förses med plantering. I delar med mer kuperad terräng 
ska bebyggelsen anpassas till denna. 

2. Bakgrund 

Planområdet är en del av Vistabergsområdet mellan Glömsta och Fullersta. 
Området består av partier med barr- och blandskog samt f d jordbruksmark 
som sedan några tiotal år låtits växa igen. Dessutom finns större villatomter 
med uppvuxna träd. 
Arbete med att ta fram ett planprogram för hela Vistabergsområdet har 
pågått efter uppdrag från kommunstyrelsen i oktober 2001. Samhälls- 
byggnadsnämnden godkände planprogrammet i mars 2004; kommun- 
styrelsen godkände det i november 2004. 
Utbyggnad av nya bostäder i Vistabergsområdet utgör en viktig del av den 
framtida bostadsförsörjningen inom Huddinge kommun. Då det är angeläget 
att utbyggnaden kan starta relativt snabbt påbörjades arbetet med detaljplane- 
läggning av Vistabergs allé innan programmet för hela Vistaberg var godkänt. 
Vistabergs allé är ett delområde inom Vistaberg. För området runt Vistabergs 
allé föreslår programmet en utbyggnad med karaktär av trädgårdsstad. Tomt 
för (för-)skola bör reserveras enligt programmet. För att möjliggöra att området 
ska få en bra kollektivtrafikförsörjning bör en gata med busstandard byggas. 
Samråd kring detaljplanen har ägt rum från mitten av maj till mitten av augusti 
2004. Samrådsredogörelse har upprättats i december 2004. Efter samrådet har 
planen reviderats; bl a har planområdet utökats med naturmark i söder, 
bergrum har utgått, bebyggelsen har bearbetats och tillåtet antal våningar har 
sänkts inom flera delområden, två pumpstationer har tillkommit. 



 

3. Avvägning enligt miljöbalken 3 och 5 kapitlet 

Markanvändningen inom planområdet är förenlig med hushållnings- 
bestämmelserna i 3 och 5 kap miljöbalken. Förändringarna bedöms inte 
innebära en betydande påverkan på miljön, enligt PBL 5 kap 18 §, men en 
frivillig MKB har gjorts enligt Huddinge kommuns planeringsriktlinjer. 

4. Plandata 

Planområdet är beläget inom Flemingsberg kommundel. Det ligger i Vista- 
bergs östra del, söder om Vistavägen och runt Mossvägen i öster gränsande 
mot Fullersta. Planområdet omfattar ca 38 hektar. 
Större markägare inom området är NCC, Västkuststugan AB, Sveakronan 
AB och kommunen. Kommunen avser sälja sin mark till en eller flera 
exploatörer. Befintligt småhusbestånd ägs av privatpersoner. 

5. Tidigare ställningstaganden 

5.1 Regionplan 
Regionplan 2001, anger området som övrig regional stadsbygd. 
Detaljplaneförslaget är förenligt med Regionplanen. 

5.2 Översiktsplan 
Översiktsplan 2000 för Huddinge kommun, redovisar området för bostäder 
med lägre eller lågt markutnyttjande, samt någon tomt för allmänt ändamål. 

Ur översiktsplanens 
markanvändningskarta. 
Aktuellt planområde är 
inringat. På kartan är 
rastrerade områden för 
bostäder - stora 
punkter indikerar lägre 
markutnyttjande; små 
punkter visar lågt 
utnyttjande. Mörka 
områden är tänkta för 
allmänna ändamål. 

Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen. Dock har i plan- 
förslaget placeringen av mark för allmänt ändamål ändrats och den nya 
bostadsbebyggelsens gränser har justerats. 

5.3 Program för detaljplan 
Ett planprogram för Vistaberg, upprättades i maj 2002 och var på remiss 
mellan mitten av juli och mitten av september 2002. 
Planprogrammet omfattar Vistaberg mellan Fullersta och Glömsta och har 
till syfte att ligga som underlag för kommande detaljplanearbete. Planområ- 
det Vistabergs allé ligger i den östra delen, söder om Vistavägen och runt 
Mossvägen i öster gränsande mot Fullersta. 
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Efter programremissen har planprogrammet omarbetats för att bla tillgodose 
önskemål om en något högre exploatering med bibehållande av de kvaliteter 
en småskalig förtätning och utbyggnad ger. Samhällsbyggnadsnämnden 
godkände planprogrammet i mars 2004; kommunstyrelsen godkände det i 
november 2004. 
Den föreslagna bebyggelsen är förenlig med det godkända programmet. 

Planprogrammets 
markanvändningskarta. 
Aktuellt planområde är 
inringat. 

5.4 Detaljplaner 
Planområdet är inte detaljplanelagt. För större delen av området gäller utom- 
plansbestämmelser. För en mindre del av området vid Hagebyslingan gäller 
områdesbestämmelser. I västra delen av området finns ett schaktningsförbud. 

Rastrerade områden har 
områdesbestämmelser; 
 för vita områden gäller 
utomplansbestämmelser. 

6. Förutsättningar och förändringar 

Inriktningen för planarbetet har varit att skapa ett område med trädgårds- 
stadskaraktär med bebyggelse med arkitektoniska kvaliteter och offentliga 
rum med kvalitet. Till planen är därför ett gestaltningsprogram knutet. Det 
behandlar övergripande principer för trädgårdsstaden samt tillämpningen i 
Vistaberg med avseende på bebyggelse, gator och platser, samt grönytor. 

6.1 Mark och vegetation, se även miljökonsekvensbeskrivning 
Vistaberg är ett exempel på det sörmländska sprickdalslandskapet, och 
kännetecknas av en småkuperad naturtyp och en tidigare uppodlad dalgång 
mellan skogsklädda, bergiga höjder. Planområdet består av en flack öst- 
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västlig dalgång på ca 35 meters höjdnivå, med omgivande bergkullar upp 
till 60 m ö h. I väster avsmalnar dalgången för att därefter öppna sig i 
Lövstadalgången. I området finns rester av ett par mindre landskapsrum 
som tidigare hållits öppna. Sedan hävden upphört är de västra delarna i en 
långt framskriden igenväxningsfas. De östra delarna är någorlunda öppna 
med grupper av tallar. Höjderna är läsbara genom de uppvuxna gran- och 
tallbestånden som avtecknar sig med sina mörka siluetter. Bergkullarna är 
skogsbevuxna och domineras av barrträd, i norrsluttningarna mest gran 
och enstaka tallar, i sydsluttningarna gles tallskog med enstaka inslag av 
björk och andra lövträd. Den norra bergkullen är flackare och täckt med 
morän. Den södra höjdryggen är brant med flera stup, tunna jordlager och 
frilagda berghällar. 
Naturmark som avses förbli obebyggd får i planen användningen natur och 
blir allmänplatsmark. På kvartersmark bör en del vegetation kunna sparas 
och berghällar kunna vara kvar. Utformningsbestämmelse om att marken 
inte får bebyggas skyddar särskilt viktiga partier. 

6.2 Geotekniska förhållanden 
Enligt översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun består 
planområdet av berg i dagen eller berg på ringa djup i de högre partierna; 
fast jord som morän, sten, grus, sand och lerjord med genomgående torr- 
skorpa på berg eller morän i på de lägre partierna; samt lös jord, lerjord 
utan genomgående torrskorpa, i östra delen av de lägre partierna. Vidare 
geotekniska undersökningar har inte bedömts vara nödvändiga för 
planarbetet men kan bli aktuella i byggherrarnas regi vid utbyggnaden. 
Kommunen har låtit göra en fördjupad geoutredning för utbyggnaden av 
huvudgatorna (Ramböll 2004). Det finns inga stabilitets- eller sättnings- 
problem för gatorna, men störande vibrationerna kan inte uteslutas varför 
utredningen föreslår åtgärder där det finns lera under vägkroppen. 
En studie av möjligheterna att tillämpa lokalt omhändertagande av 
dagvatten samt fördjupad dagvattenutredning har utförts under 2004. Det 
befintliga dagvattensystemet nedströms planområdet och anslutnings- 
möjligheterna har studerats. För hantering av dagvatten från allmänplats- 
mark (gator) föreslås dimensionering och lokalisering av fördröjnings- 
magasin. För hantering av dagvatten från kvartersmark har beräkningar 
gjorts på hur stora fördröjningar som behövs. 

6.3 Fornlämningar och kulturmiljö 
Inga kända fornlämningar finns i området, men finns i angränsande delar av 
Vistaberg. Fältinventering för en fornlämningsutredning för planområdet har 
utförts under hösten 2003. Ett flertal ställen bedöms som tänkbara boplats- 
lägen och behöver kontrolleras med sökschakt. Provgrävningar för att 
klarlägga förekomst av fornlämningar/riktigt gamla bosättningar har gjorts 
under försommaren 2004 utan att några fornlämningar kunnat konstateras. 
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6.4 Bebyggelse och anläggningar, se även gestaltningsprogram 
Största delen av planområdet är obebyggt dock finns småhusbebyggelse av 
varierande karaktär och ålder. I öster gränsar planområdet till Fullersta med 
blandad småhusbebyggelse och i väster till ett fritidshusområde. 
Huvudändamålet för kvartersmarken är bostäder men icke störande verksamhet 
tillåts i begränsad omfattning. En tomt för förskola (fyra eller fem avdelningar är 
avsett) reserveras i planen med användningsbestämmelsen skola. Inom 
planområdet finns i dag en transformatorstation, efter utbyggnad kommer upp till 
fyra stationer att behövas varför fyra E-områden inrättas i plan för dessa. För två 
pumpstationer ges möjlighet genom utformningsbestämmelse på allmänplatsmark. 
Avsikten bakom planbestämmelserna för utnyttjandegrad, utformning, placering 
mm har varit att ge en styrande men inte låsande reglering av gestaltningen. 
För nybebyggelsen har bestämmelser för utnyttjandegrad och våningsantal satts 
för att få en småskalig men relativt tät bebyggelse. Merparten av bebyggelsen blir 
två våningar. På några ställen tillåts en något högre bebyggelse för att ge området 
bostadshus med hiss. Med avsikten att försäkra sig om att området får en blandad 
bebyggelse är det i delar av nybyggnadsområdena endast tillåtet med flerbostadshus 
och sammanbyggda småhus; andra delar tillåter även eller endast friliggande hus. 
Huvuddelen av nybebyggelsen har givits placerings- och utformningsbestäm- 
melser som ska ge gaturummet en sammanhållen gestaltning. I delar med 
brantare terräng har anpassning till denna prioriterats. Flera av utformnings- 
bestämmelserna hänvisar till gestaltningsprogrammet och dess riktlinjer. 
Befintliga enskilda bostadsfastigheter får för Huddinge kommun normala 
bestämmelser för exploatering och utformning. Förtätning är möjlig på flera 
ställen och sker på respektive fastighetsägares initiativ. 

6.5 Offentlig service 
Behov av förskole- och skolplatser till följd av utbyggnaden kan tillgodoses 
inom ramen för befintlig skolutbyggnadsplan. Närmaste skola är Vistaskolan 
som ligger i anslutning till planområdet. En tomt som passar för en förskola 
har reserverats för skoländamål i planen. 

6.6 Kommersiell service 
Från planområdet ligger Huddinge centrum två till tre kilometer bort, där 
finns ett stort utbud av både social och kommersiell service. Dagligvaru- 
handel finns även på närmare avstånd i Fullersta. I planprogrammet för hela 
Vistaberg anges en möjlig tomt för handel vid korsningen Hagebyvägen/ 
Glömstavägen. Inom denna detaljplan finns vissa möjligheter att ha 
verksamheter i anslutning till bostadsfastigheterna. 

6.7 Tillgänglighet 
I trädgårdsstadens relativa småskalighet har möjligheter sökts att bygga en 
del av de nya bostäder i mer än två våningar för att tillskapa bostäder med 
hiss. På några tomter på sydsidan av Vistabergs allé tillåts därför tillåts 
därför tre våningar plus en takvåning mot gården. Flera andra tomter tillåter 
två våningar plus förhöjd vindsvåning. Sett över hela planområdet kommer 
dock många av de nya bostäderna att byggas i två plan utan hiss. 
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Behovet av handikapparkering ska beaktas vid utbyggnaden. Den valda 
gestaltningen med många mindre parkeringsplatser förkortar avstånden 
mellan bilplatser och entréer. 
Huvuddelen av planområdet är relativt flackt men några höjdpartier finns och 
delar av dem kommer att bebyggas. I planarbetet har målsättningen varit att 
klara kommunens normala krav på tillgänglighet med max 6% lutning på gc- 
banor, max 10% på körbanor. Till bebyggelsen på två av höjderna går inte 
fotgängartillgängligheten på gatans gångbana att klara med rimliga åtgärder 
utan de kommer att ha en lutning upp mot 8 respektive 10 %. Separata 
tillgängliga gång- och cykelväg kommer därför att anläggas på dessa ställen. 

6.8 Friytor, se även gestaltningsprogram och mkb 
Planområdet som idag är mestadels obebyggt och har betydelse som lokal 
rekreationsresurs. Även efter utbyggnad kommer naturpartier att finnas kvar för 
bostadsnära rekreation med möjlighet att ströva i skog på områdets höjdryggar. 
Huvudändamålet för friytor på allmänplatsmark är natur. Avsikten är att dessa 
ska vara vårdade men behålla skogskaraktären med enkla gångstigar. Inom 
planområdet tillskapas även ett mindre parkområde för en lekplats. 
Inom kvartersmark för nybebyggelse är bostadskvarterens innergård en viktig 
friyta för de boende i respektive kvarter. Gården är tänkt att inrymma både 
privata och för kvarteret gemensamma delar. Bostadsgårdarna får enligt utform- 
ningsbestämmelse endast bebyggas i begränsad omfattning med uthus. Några 
delar av kvartersmarken har fått utformningsbestämmelse om att marken inte får 
bebyggas för att spara vegetation och berghällar. Daghemmet är placerat i plan- 
områdets utkant med närhet till naturmark. Daghemstomten rymmer egna lekytor. 

6.9 Gator och trafik, se även gestaltningsprogram och mkb 
Vägtrafik 
En trafikstudie för området har utförts av SCC (november 2003). Exploateringen 
av Vistabergsområdet samt förtätningen i Glömsta innebär ökade trafikmängder 
och nya resmönster inom området samt i omkringliggande områden. Planom- 
rådet trafikförsörjs i huvudsak från Glömstavägen. Trafiken genom området 
kommer att vara högst i det initiala utbyggnadsskedet. Då ytterligare etapper 
byggs ut tillkommer fler avlastande vägar varefter trafiken längs Vistabergs allé 
minskar. Trafikmängderna väntas i det initiala skedet uppgå till ca 1500 fd/dygn 
längs Vistabergs allé och ca 2300 fd/dygn längs Hagebyvägen. 

Gång- och cykelvägar 
Inom planområdet kommer huvudgatorna förses med gång- och cykelbanor, 
lokalgatorna med gångbana; därutöver byggs några särskilda gång- och 
cykelvägar för att förbättra tillgängligheten mot tex busshållplatser och skola. 
Från planområdet och vidare mot tex Huddinge Centrum och Huddinge 
sjukhus finns separata gång- och cykelvägar på delar av sträckorna men inte 
fullständigt. Översyn av gång- och cykelvägnätet pågår inom kommunen. 

Kollektivtrafik 
Tillgängligheten till kollektiv trafik är godtagbar, området kommer att 
trafikeras av buss. Hållplatser kommer att finnas på maximalt 500 meters 
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avstånd från bostad. Bussarna anknyter till bl a pendeltåg. Pendeltågs- 
stationen ligger på cirka två kilometers avstånd. 

Parkering 
Parkering ska utföras i enlighet med Huddinge kommuns parkeringsnorm. 
Parkering för flerbostadshus ska beräknas efter 9,5 bilplatser för boende och 
1,5 för besökande per 1000 kvm BTA. För enbostadshus (även gruppsmåhus 
och radhus) ska parkeringen beräknas efter 1,5 bilplatser i gemensam parke- 
ring eller 2,0 platser i individuell parkering. Huvudregeln är att parkeringen 
ska ske på tomtmark, inom planområdet kan undantag göras för besöks- 
parkering som efter särskild prövning kan förläggas som kantstensparkering 
på lokalgator där så är lämpligt. 

Gatuutformning 
Gestaltningen av gatorna har studerats i planarbetet. Gatuutformningen ska ge 
god framkomlighet och vackra gaturum. Lokalgatorna planeras för 30 km/h; 
huvudgatorna planeras för 50/30, dvs 50 km/h på sträcka och 30 km/h i 
korsningspunkter och vid passager. 
För huvudgatorna har fyra normalsektioner tagits fram och för lokalgatorna 
sex stycken. Normalsektionerna har förts in på plankartan med utformnings- 
bestämmelser. Dessa hänvisar till gestaltningsprogrammet där samtliga 
sektioner finns uppritade med mått. Då hus eller avgränsning med tex häck 
kan komma att ligga nära gatumarken har av trafiksäkerhetsskäl införts 
utformningsbestämmelse om sikt i korsningar. 

6.10 Störningar, se även miljökonsekvensbeskrivningen 

Buller 
Inga kända bullerkällor påverkar området i dag. Den måttliga exploaterings- 
graden innebär att trafikmängderna alstrade inom området kommer att bli 
relativt små. En studie av förväntat trafikbuller i området har utförts av 
Ingemansson (februari 2004). Trots de små trafikmängderna blir det svårt att 
längs delar av Hagebyvägen och Vistaberg allé klara riksdagens riktvärden 
för trafikbuller vid bostäder bl. a. innebärande att det ska vara högst 55 
dB(A) ekvivalent mot fasad och uteplats. I planeringspraxis i Huddinge 
kommun och i länet har olika avstegsfall utarbetats. Avstegsfall A innebär att 
samtliga lägenheter kan ges en tyst sida med ljudnivå betydligt lägre än 55 
dB(A) mot vilken minst hälften av boningsrummen kan orienteras och att 
tyst uteplats kan anordnas i anslutning till bostaden. 
Vid hastighet 50 km/timme på Hagebyvägen och Vistabergs allé kommer 
bullerkrav i stort sett att klaras enligt tillämpning av avstegsfall A. I plan- 
bestämmelserna anges högsta ekvivalenta och maximala ljudnivåer inom- 
och utomhus. 

Luft 
I eller intill området finns inga källor som avger föroreningshalter av betydelse 
för planområdet. Området har låga värden av kvävedioxid och luftburna 
partiklar. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid innebär att dygnsmedel- 
värdet inte ska överstiga 60 µg/m3. Denna norm ska klaras senast 2005. 
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Nivåerna i Vistaberg ligger i intervallet 12-24 µg/m3. Miljökvalitetsnormen för 
partiklar (sk PM10) innebär att gränsvärdet 50 µg/m3 dygnsmedelvärde ska 
klaras år 2005. I Vistabergsområdet är halterna i intervallet 27-30 µg/m3. 
Områdets värden ligger således väl under gällande miljökvalitetsnormer. 
Utbyggnaden medför inte sådana trafikmängder att gällande riktvärden 
överskrids lokalt. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar kommer 
inte att överskridas. 

Radon 
Området ligger inom låg- och normalriskområde för radon. 

6.11 Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
För närvarande är VA-nätet utbyggt endast inom delar av området. Vid ut- 
byggnad kommer hela området att få kommunalt vatten och avlopp. Den 
västra delen av nybyggnadsområdet kommer att avledas via pumpning över 
till den östra delen, den östra delen och den västra delen avleds via pumpning 
till Mossvägen i planområdets östra del. Ledningar läggs i gator; två 
pumpstationer förläggs i östra respektive västra planområdet. 

Ytvatten-dagvatten 
Dagvattnet ska som princip omhändertas på fastigheten genom att i första 
hand infiltreras, t ex genom att på lämpliga platser anlägga ytor med genom- 
släppligt material samt att anlägga planteringar. En dagvattenutredning har 
gjorts för att bl a utreda lämpliga ytor för infiltration. I andra hand ska 
dagvattnet fördröjas innan avledning sker till befintligt dike intill området, 
enl kommunens dagvattenstrategi, se miljökonsekvensbeskrivningen. 

6.12 Energi 

Elförsörjning och energi 
I området finns en transformatorstation. Elförsörjningen till området måste 
byggas ut för att klara den nya bebyggelsen. Planen ger möjlighet till fyra 
transformatorstationer. Ledningar läggs i gator. Fjärrvärmeförsörjning finns i 
Huddingevägen och är för närvarande utbyggd till Vistaskolan, möjligheter 
finns att försörja planområdet. 

Elektriska fält 
Inga luftburna kraftledningar finns i närheten. 

Avfallshantering 
Sophantering skall ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående 
källsortering och återvinning. 

7. Administrativa frågor 

Frågor om ansvarsfördelning för genomförandet, fastighetsrättsliga frågor, 
avtalsfrågor, tidplan mm behandlas i genomförandebeskrivningen. 
Tidigare schaktningsförbud beslut enligt 40§ andra stycket byggnadslagen 
upphör inom bestämmelseområdet. 
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Genomförandetiden är 15 år från det planen vinner laga kraft. 
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UTSTÄLLNINGSHANDLING 

Genomförandebeskrivning 

1. Organisatoriska frågor 

1.1 Tidplan för planarbetet 
Samråd för planförslaget har skett från mitten av maj till mitten av augusti 
2004. Samrådsredogörelse har upprättats december 2004. Under hösten 
2004 har planförslaget reviderats. Utställning av förslaget till detaljplan kan 
göras under första delen av 2005 och ett antagande ske runt sommaren 2005. 

Bygglov kan ges när planen vunnit laga kraft. Avsikten är att utbyggnaden 
ska kunna påbörjas under slutet av 2005. 

1.2 Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för gator och övrig allmän platsmark. 
Stockholm Vatten AB ansvarar för va-ledningar samt pumpstationer på 
allmän mark. Vattenfall Sveanät AB ansvarar för elledningar på allmän 
mark samt transformatorstationer på kvartersmark. 

Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark – byggnader, utemiljö, 
anläggningar för dagvattenhantering mm – är enskilt. 

1.3 Avtal 
Ramavtal har tecknats mellan kommunen och fyra exploatörer rörande 
villkoren för planläggning och utbyggnad av området. Exploateringsavtal 
kommer att tecknas med respektive exploatör i samband med att detalj- 
planen antas. Detta avtal kommer att följa principerna i ramavtalet och bl a 
reglera kostnadsfördelning för planläggning och utbyggnad av gator och 
andra allmänna platser, marköverföringar, etappindelning och övriga villkor 
för utbyggnaden som t ex att en etableringsplan ska upprättas. 

Avtal om fastighetsreglering kommer att träffas med övriga markägare inom 
planområdet som berörs av markintrång för gator, park och naturområde. 
Dessa avtal kommer att innehålla överenskommelse om ersättning för 
ianspråktagen mark och anläggningar, kostnad för lantmäteriförrättning, 
eventuell justering av infarter och slänter på kvartersmark. 

1.4 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från det datum planen vinner laga kraft. 

- 10 – 



 

 

2. Fastighetsrättsliga frågor 

2.1. Fastighetsbildning 
Området kommer att indelas i enskilda tomter och allmän plats. Befintliga 
villatomter samt några mindre delområden förnyas/exploateras som 
stycketomter. Av befintliga villatomter har ett fåtal tillräckligt stor areal för 
att avstyckningar ska kunna ske. Fastighetsägaren avgör själv när och om 
avstyckning ska genomföras. Övriga delområden ska byggas ut samordnat, 
delområde för delområde, och i samband därmed fastläggs tomtgränserna. 
Ansökan om fastighetsbildning görs hos Lantmäterimyndigheten i Huddinge 
kommun. Gemensamhetsanläggningar får anordnas för parkering och 
gemensamma gårdsdelar inom kvarteren. 

Tomter för transformatorstationer avstyckas till egna fastigheter. Pumpsta- 
tioner kan förläggas på gatumark (där utformningsbestämmelse så tillåter). 

2.2 Fastighetslösen 
Detaljplanen innebär att fastighetsreglering och markinlösen för allmänplats- 
mark måste ske beträffande fastigheterna 1:18-1:19, 1:30-1:31, 3:58 3:60-61 
vilket regleras i exploateringsavtal. Även servitut för transformatorstation på 
1:19 berörs. Vidare kommer Huddinge kommuns fastigheter Glömsta 2:1, 
Rosenhill 1:1, 1:3, 1:5, Vistaberg 1:23-25, 1:27-29, 3:64, 3:306 samt 3:308 
att beröras av fastighetsreglering. 

Vistaberg 1:13, 1:22, 1:26, 1:32, 2:58, 2:59, 2:60, 2:61, 2:62, 2:63, 2:64, 
2:65, 2:66, 2:67, 2:71, 2:72, , 2:73, 2:74, 3:59, 3:65, 3:307, 3:309, 3:312 
samt 3:323 kommer att beröras av inlösen av allmänplatsmark för gator, 
park och naturområde. 

Några befintliga tomter kan via köp tillföras mark. Respektive fastighetsägare 
avgör själv om och när en sådan fastighetsreglering ska göras. 

3. Ekonomiska frågor 

3.1 Kostnader för att upprätta detaljplan 
Kostnader för upprättande av detaljplan delas mellan de fyra i området 
ingående exploatörerna enligt ramavtal. Plankostnadsavgift vid byggnation 
ska erläggas av respektive fastighetsägare/byggherre genom planavgift i 
samband med bygganmälan såvida detta inte reglerats i exploateringsavtal. 
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3.1 Kommunalekonomi 
Kostnader för gatuutbyggnad kommer delvis att belasta kommunen (i den 
mån de inte bekostas av exploatörerna enligt exploateringsavtal, eller av 
fastighetsägare enligt gatukostnadsutredning, se nedan). Dessutom tillkom- 
mer driftskostnader för nya gator, gc-vägar och gångbanor och ny belys- 
ning samt kostnad för skola och barnomsorg. Tomt för en förskola 
reserveras i området. Kommunen får intäkter från försäljning av mark i 
området. 

3.2 Utbyggnad 

Exploatörerna och respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av 
området. Det ekonomiska ansvaret för projektering och anläggande inom 
kvartersmarken ligger på respektive fastighetsägare/byggherre. I detta 
ingår även taxa för bygglov, bygganmälan samt lantmäteriförrättningar. 
Anslutningsavgifter för tex VA, el, fjärrvärme erläggs enligt vid utbygg- 
naden gällande taxa. 

Lokalgator inom nybyggnadsområdet bekostas av exploatörerna enligt 
exploateringsavtal. För fastigheter som inte ingår i exploateringsavtal 
förutsätts gatukostnader tas ut enligt kommunens reglemente. En gatu- 
kostnadsutredning kommer att göras och ställas ut under våren 2005. 

4. Utbyggnadsordning 

Kommunen och de fyra exploatörerna har för avsikt att tillsammans 
planera sina respektive utbyggnader av gator och fastigheter. 
Utbyggnaden kommer att ta flera år med successiva inflyttningar varför 
det är viktigt att färdigställda delar kan fungera tillfredsställande. 
Västkuststugan som äger mark i planområdets västra delar avser att börja 
med kvarteret norr om Vistabergs allé, och när det är klart påbörja sina 
byggen söder om allén. Götenehus som avser köpa mark av Sveakronan 
öster om Hagebyvägen planerar att bygga hela kvarteret i en etapp. 

Småa som avser köpa mark av kommunen i planområdets centrala delar 
planerar att starta sin byggnation i de södra delarna och bygga successivt 
norrut. NCC som äger mark i planområdets östra delar avser att börja sin 
byggnation i öster och bygga successivt västerut. 

Hagebyvägen och Vistabergs allé avser kommunen att färdigställa provi- 
soriskt för byggnationen men man planerar att vänta med slutligt 
beläggning mm tills byggtrafiken upphört. 

De provisoriskt färdigställda vägarna kommer att fungera som 
arbetsvägar för byggnationen. Nya lokalgator kommer också att under en 
övergångsperiod fungera som arbetsvägar för att därefter få sin slutliga 
utformning. 
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5. Medverkande 

Detaljplanearbetet leds av Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens 
(MSB) planavdelning genom en projektgrupp. Följande tjänstemän har 
deltagit: 

Nina Åhman, MSB, planavdelningen 
Inger Forsberg, exploateringsavdelningen 
Lotta Berggren, MSB, gatukontoret 
Lena Fyrvald, MSB, miljökontoret 
Anneli Runefelt, MSB, bygglov 

På kommunens uppdrag har Rein Matson från Topia landskapsarkitekter AB 
samt Lotta Lehmann och Jonas Tapper från White arkitekter AB (tidigare 
även Kjell Torstensson och Fredrik Wallin från White) deltagit i arbetet. 

Nina Åhman 
Arkitekt 
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Bilaga 3 - Illustrationsbild för Vistaberg allé 

 



 
 

 
  



 

 

Bilaga 4 - Situationsplan för Vistaberg allé 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 

 

Bilaga 5 - Plankarta för Billstedt 103 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 6 - Frågemall 

 

SKL 

1. Hur anser ni att planprocessen fungerar i Sverige? 

2. Vad anser ni om nya PBL (2010:900)? 

3. Vad anser ni tar lång tid vid bostadsbyggande? 

4. Tycker ni att kommunerna tillgodoser bostadsefterfrågan? 

5. Tror ni att färre instanser skulle snabba på planprocessen? 

6. Vad anser ni om det kommunala planmonopolet? 

7. Varför används inte enkelt planförande i lika stor utsträckning som normalt planförande? 

8.  Vad anser ni om paragraf 34 i Tyskland? 

9. Skulle detta system fungera i Sverige? 

10. Hur fungerar samarbetet mellan kommun- och länsgränserna? 

11. Skiljer sig detaljeringsgraderna på översiktsplaner och detaljplaner eller finns det något 

system som alla arbetar efter? 

 

NCC 

1. Vilka är de största skillnaderna mellan svensk och tysk planprocess? 

2. Hur skiljer sig NCC arbetssätt i Tyskland jämfört med i Sverige? 

3. Vilka fördelar/nackdelar finns det med paragraf 34? 

4. Vad anser du om paragraf 34? 

5. Vad anser ni måste förbättras för att påskynda planprocessen? 

6. Vad anser ni är det största hindret under planprocessen? 

7. Vad är det största skillnaderna gällande byggkostnader? 

8. Tror ni en sammanslagning av instanser vid överklagande påskyndar planprocessen i Sverige?  

 

BI 

1. Hur anser du att planprocessen fungerar i Sverige? 

2. Vilka är det största skillnaderna mellan nya och gamla PBL? 

3. Vad anser du om nya PBL (2012:900)? 

4. Vad anser du tar lång tid vid bostadsbyggandet? 

5. Vad anser ni om paragraf 34? 

6. Skulle det kunna införas i Sverige? 

7. Vad anser du om den tyska lagstiftningen?  

8. Vad anser du om överklagandeprocessen? 

9. Har du några metoder för att minska överklagandeprocessen? 

10. Vad är orsaken till att produktionskostnaderna ökat i Sverige de senaste 10 åren?  

 


