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Abstract 
Aesthetic design programs are often used as a complimentary document to detailed 
development plans in Sweden and they focus on the areas architecture and design. The 
content varies between programs because there are no requirements in the Swedish Planning 
and Building Act (plan- och bygglagen, PBL) of neither the establishment nor the content. 
 
The general development of the detailed development plans and the connected aesthetic 
design program is that they are getting more and more detailed early in the spatial planning 
process which violates the intentions of PBL by not using brief outlines in the beginning of 
the spatial planning process. Due to the lack of requirements of the establishment of the 
aesthetic design program there is also no clear or statutory way of linking the two documents 
together. How the linking is done is the municipalities own decision, which leads to many 
variants that affect the municipality in its work in different ways.  
 
The purpose of my master thesis is to create an understanding of why the spatial planning 
process is conducted the way it is and how the detailed development plans become so 
detailed. This by conducting an empirical qualitative spatial planning process description of 
10 detailed development plans in Stockholm County, with emphasis on the aesthetic design 
program, and interviews with the plan architect of each detailed development plan. 
 
The study showed that the project leaders and the project group from the municipality have 
the biggest influence on the spatial planning process. They decide which documents to 
establish, when to establish them, they take care of all the mandatory parts of the process and 
they decide the content of the aesthetic design program after discussion with the developer 
and consultants. The developer produces the documents required by the municipality as a 
basis for decision making and the aesthetic design program with the help from its consultants. 
The developers probably establish the aesthetic design program due to lack of competence 
from the municipality but also out of practical reasons. Because the developers very often act 
as initiators to the process they already have made sketches of the area with the help from 
consultants which easily can produce the aesthetic design program because they are already so 
involved in the project. 
 
The politicians have not been involved in the making of the aesthetic design program, neither 
has the public used its opportunities of public influence (samråd, granskning) to get their point 
across regarding the aesthetic design program. 
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Sammanfattning 
Gestaltningsprogram är idag ett vanligt kompletterande dokument till detaljplaner i Sverige 
för att beskriva ett områdes utformning med fokus på estetik och arkitektur. 
Gestaltningsprogrammens innehåll varierar från program till program då det inte finns något 
krav på att ett gestaltningsprogram måste upprättas och kopplas till detaljplaner enligt PBL. 
Gestaltningsprogrammen kan beskriva områdena väldigt övergripande för att bara skapa en 
idé om hur de önskar att området skall upplevas. De kan även vara mer detaljerade och 
illustrera arkitekturen för området och vilka material som skall användas.  
 
Den generella utvecklingen av detaljplaner och tillhörande gestaltningsprogram är att de blir 
mer och mer detaljerade tidigt i processen vilket strider mot PBLs intentioner om 
översiktlighet i den inledande planprocessen. Då det inte finns något krav på upprättandet av 
gestaltningsprogram finns det inte heller lagstadgat hur kopplingen mellan detaljplan och 
gestaltningsprogram skall göras. Hur denna koppling löses är upp till kommunerna själva 
vilket leder till många olika varianter med olika konsekvenser för kommunen i dess arbete.  
 
Syftet med mitt arbete är att skapa förståelse för varför processen ser ut som den gör idag och 
hur det kommer sig att detaljplanerna blir så detaljerade. Detta genom en empirisk kvalitativ 
detaljplaneprocessbeskrivning av 10 stycken upprättade detaljplaner i Stockholms län, med 
fokus på gestaltningsprogrammet, och intervjuer med respektive planarkitekt. 
 
Det visade sig att det största inflytandet på detaljplaneprocessens gång har projektledarna och 
projektgruppen från kommunen. De beslutar vilka dokument som skall upprättas, när 
dokumenten skall upprättas, de handhar den formella hanteringen av ärendet, de upprättar de 
obligatoriska handlingarna till detaljplanen och bestämmer hur gestaltningsprogrammet skall 
utformas samt dess innehåll efter gemensamma diskussioner med representanter från både 
kommunen, exploatören och konsulterna. Exploatörerna i sin tur tar fram de dokument som 
kommunen kräver som beslutsunderlag och gestaltningsprogrammet med hjälp av konsulter. 
Exploatörerna tar förmodligen fram gestaltningsprogrammet då kommunen inte besitter 
tillräcklig kompetens för det, men även av praktiska skäl då exploatören väldigt ofta har 
agerat initiativtagare till detaljplaneprocessen och därmed redan har en arkitektkonsult som 
har tagit fram idéskisser för området och därmed är insatt i arbetet och enkelt kan fortsätta 
med det arbetet och handha upprättandet av gestaltningsprogrammet. 
 
Vidare har politikerna inte varit inblandande i gestaltningsprogrammets utformning, inte 
heller har privatpersoner i kommunen använt sig av möjligheterna vid samråd och granskning 
för att lämna synpunkter på gestaltningsprogrammet. 
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1. Inledning 
 
0B1.1 Bakgrund 
Gestaltningsprogram är idag ett vanligt komplement till detaljplaner och ses vid många 
nybyggnationer som en självklarhet för att förmedla och understryka den arkitektoniska och 
estetiska delen i planerandet av områdetFP

1
PF. Det finns däremot inget krav i plan- och bygglagen 

(PBL) på att ett gestaltningsprogram måste utformas till varje detaljplan och därmed finns det 
inte heller något uttryckligt krav på innehållet i ett gestaltningsprogram i PBL. 
Gestaltningsprogrammets innehåll regleras på det sättet att PBL anger att en detaljplan inte 
skall vara mer detaljerad än nödvändigt med hänsyn till planens syfte, vilket betyder att om 
kommunen väljer att koppla gestaltningsprogrammet, eller något annat dokument, till planen 
så att de blir juridiskt bindande ska inte heller de dokumenten vara mer detaljerade än 
nödvändigt med hänsyn till planens syfte.FP

2
PF  

 
Gestaltningsprogrammen kan vidare kopplas till detaljplanen på olika sätt. Kommunen kan i 
planbestämmelserna hänvisa till att gestaltningsprogrammet skall följas, som beskrivet ovan. 
Vid detta förfarande blir gestaltningsprogrammet rättsligt bindande och skall ligga till grund 
för framtida bygglovsprövningar. Kommunen kan även skriva en informationsruta på 
plankartan att det till planen hör ett gestaltningsprogram som skall följas eller i andra 
dokument hörande till planen informera om gestaltningsprogrammets upprättande vilket gör 
att gestaltningsprogrammet förblir ett fristående och ickerättsligt bindande dokument och 
underlag för framtida bygglovsprövningar. Ett annat alternativ är att kommunen binder 
gestaltningsprogrammet till det genomförandeavtal eller exploateringsavtal som de träffar 
med exploatören. Programmet blir då fristående och icke rättsligt bindande vid framtida 
bygglovsprövningar. Däremot bör det ses som ett bindande avtal mellan de två parterna och 
de blir inbördes skyldiga att utföra sina förpliktelser.FP

3 
 
Så beroende på hur man kopplar gestaltningsprogrammet till detaljplanen får 
gestaltningsprogrammet och dess innehåll olika rättsstatus.FP

4
PF  

 
Forskning visar idag på att initieringsfasen till projekt har flyttats upp och sker tidigare i 
planeringsprocessen, se figur 1. Figur 1 visar en jämförelse i initieringsprocessen mellan 1931 
års stadsplanelag, som är föregångaren till dagens PBL, och dagens PBL. Figuren visar att 
PBL fortfarande har samma struktur som stadsplanelagen från 1931 förutom att 
initieringsfasen har flyttats upp. Studier visar att det är exploatörerna som visar idéskisser för 
områden som de vill bygga och agerar initiativtagare till planprocesser och byggande. Dessa 
idéskisser ligger sedan till grund för upprättandet av detaljplaner och tillhörande 

 
 
 
P

2 
PPBL 4:32 

1
P Tornberg, 2008, sid 38  

P

P

3
P Kalbro, Lindgren och Paulsson, 2012, sid 16  

P

4
P Ibid. sid 16 
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P

gestaltningsprogram.  Detta i kombination med juridiskt bindande kopplingar mellan 
detaljplaner och gestaltningsprogram gör att dessa gestaltningsprogram ligger till grund för 
senare bygglovsprövningar. Vilket kan bli ett problem, som utvecklas nedan.P

 
PF

5
PF  

 

 

Figur 1. Jämförelse mellan projektinitieringen i 1931 års stadsplanelag och nuvarande 2011 års PBLFP

6 

 

Om gestaltningsprogrammen upprättas tidigt under planprocessen så bryter de mot de tidiga 
planeringsfasernas syfte att vara översiktliga enligt PBL. Det uppstår också ett annat problem 
med ett så pass tidigt och detaljerat införande som gestaltningsprogrammen innebär, nämligen 
att förutsättningarna kan hinna förändras från införandet fram till bygglovsprövningen som då 
gestaltningsprogrammet skall ligga till grund för, om det har valts att kopplas till detaljplanen 
som bindande planbestämmelser. Detta kan då leda till tidskrävande och därmed kostsamma 
planändringar och lovprövningar för planavvikelser om det visar sig att en situation låser sig 
på grund av hög detaljeringsnivå.  T.ex. så finns kanske inte en viss produkt kvar i sortiment 
som det enligt detaljplanen och gestaltningsprogrammet anges skall användas, kanske har det 
visat sig att en viss konstruktionsmetod inte fungerar som den ska under de givna 
förhållandena osv. vilket gör att man måste genomföra planändringar eller lovprövningar för 
att kunna ändra eller tillåta vissa avsteg från detaljplanen och gestaltningsprogrammet 
(planavvikelser).FP

7
PF  

 
Det finns ett tydligt glapp mellan hur denna planprocess är tänkt att fungera och hur den 
faktiskt genomförs idag, alltså ett glapp mellan det formella och informella systemet i 
planeringsprocessen. Där det formella systemet, lagstiftningen, säger att detaljplanerna inte 
får var mer detaljerade än nödvändigt medans det informella systemet, hur det fungerar i 
praktiken, visar att detaljplanerna i många fall är så pass detaljerade att det leder till 

                                                 
 
 
P

P

6
P Ibid. sid 6  

5
P Ibid. sid 6-8 

P

7
P Ibid. sid 21 
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kostsamma planändringar, lovprövningar, förseningar och ökade handläggningstider som 
drabbar både kommun och exploatör.FP

8 

 

1B1.2 Syfte 
Med en kvalitativ empirisk fallstudie skall jag beskriva denna planprocess, i ett försök att 
skapa förståelse till varför den ser ut som den gör idag i praktiken. Syftet är således att 
tydliggöra detaljplaneprocessen och dess ingående delar och klarlägga vilka som är 
inblandande i upprättandet av dokumenten och till hur stor del de påverkar upprättandet och 
innehållet i dokumenten. Med anledning av den bakgrund som presenterats angående 
gestaltningsprogrammets inverkan på hela detaljplanens detaljeringsnivå kommer jag ägna 
gestaltningsprogrammet extra uppmärksamhet. 
 

1.3 Frågeställning 
Jag ska i arbetet försöka skapa förståelse för planprocessen och reda ut vilka det är som är 
inblandade i den och deras del i upprättandet av de till detaljplanen hörande dokumenten. 
Detta genom att besvara följande fyra frågeställningar: 

 
 När i planprocessen bestäms det vilka dokument som skall upprättas? När beslutas det 

om uppförandet av gestaltningsprogrammet? 
 

 Vem bestämmer vilka dokument som skall upprättas? Vem beslutar att ett 
gestaltningsprogram skall upprättas? 

 
 Vilka deltar i utformningen av de olika dokumenten? Vilka är med i utformningen av 

gestaltningsprogrammet? 
 

 När upprättas dokumenten? När upprättas gestaltningsprogrammet? 
 
 

2B1.4 Metod, avgränsningar och disposition 
Arbetet är ett beskrivande och analyserande arbete av detaljplaneprocessen, med tonvikt på 
framställandet av gestaltningsprogrammet, med utgångspunkt från en kvalitativ empiriskt 
fallstudie av 10 stycken utvalda detaljplaner i Stockholms län där det har upprättats ett 
tillhörande gestaltningsprogram.  
 
Gestaltningsprogrammen och detaljplanerna har valts ut på särskilda grunder. Dels har jag 
valt detaljplaner med tillhörande gestaltningsprogram från Stockholmsområdet för att det är 
en av de mest expansiva regionerna vad gäller nybyggnad och därmed finns det fler 
                                                 
 
 
P

8
P Ibid. sid 21-22 
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detaljplaner med tillhörande gestaltningsprogram att tillgå. Jag valde dem även från 
Stockholmsregionen av praktiska skäl då jag eventuellt var tvungen att kunna besöka dem för 
granskning och uthämtning av handlingar. Jag har också valt detaljplaner med tillhörande 
gestaltningsprogram som är relativt nyproducerade, från 2000 och framåt, så att möjligheten 
skulle vara större att alla deltagare och dokument fortfarande gick att få tag på. Detaljplanerna 
är även utvalda på den grunden att de skulle planera för relativt stora områden för boende. 
Storleken var avgörande just för att det är vanligare att man upprättar gestaltningsprogram för 
större områden. Att detaljplanerna skulle planera för boende är utgångspunkten från den 
tidigare undersökningen/forskningsrapporten Detaljplaner i praktiken - Är plan och 
bygglagen i takt med tiden?FP

9
PFdär jag har kunnat använda mig av redan en viss del utvalda och 

studerade fall. Jag har denna rapport som utgångspunkt då denna rapport redovisar för hur 
utvecklingen ser ut i dag gällande hanteringen av detaljplaner och gestaltningsprogram och 
dess detaljeringsgrad och jag vidare fördjupar mig i vem det är som driver fram de detaljerade 
planerna med gestaltningsprogram som inte studerats i ovan nämnda rapport, men som de 
rekommenderar för fortsatta utredningar och studier. För att aktualisera problemet med 
detaljplaner med för hög detaljeringsnivå och juridiska kopplingar har jag valt planer där 
plankarta eller planbestämmelserna hänvisar till gestaltningsprogrammet. Jag har även valt 
detaljplaner där kommunen bedömt det lämpligt med ett normalt planförfarande för 
detaljplaneprocessen som beskrivs närmare nedan under 2.4 Planprocessen. 
 
Antalet studerade planer har jag bland annat valt med utgångspunkt från Detaljplaner i 
praktiken - Är plan och bygglagen i takt med tiden?FP

10
PF som har tio planer som grund men även 

efter den tid jag har haft möjlighet att lägga ned på detta arbete. I viss mån har jag också blivit 
begränsad i antalet studerade detaljplaner på grund av handläggarnas brist på tid för att kunna 
hjälpa mig samt pensioneringar. På samma sätt har jag blivit begränsad i valet av studerade 
kommuner. Den ursprungliga idén var att studera detaljplaner med tillhörande dokument från 
tio olika kommuner. Valet av kommuner har berott på planarkitekternas möjlighet att hjälpa 
mig i kombination med de övriga kriterierna för urval. Fallstudien utfördes för tio stycken 
detaljplaner med tillhörande dokument från fyra kommuner. Fördelen med studie av fler 
detaljplaner med tillhörande dokument från samma kommun är att det ger möjlighet till 
jämförelse av hanteringen av processen mellan kommuner men även mellan handläggare och 
projekt. 
 
Jag har i största möjliga mån haft kontakt med planarkitekterna för detaljplanerna då de även 
agerar projektledare. För tre detaljplanestudier har inte detta varit möjligt. För Haninge, 
Nedersta-Skarplöt, talade jag med en, av två, projektledare som då var anställd som 
landskapsarkitekt, som idag jobbar som planarkitekt på ett konsultföretag. För Huddinge, 
Västra Balingsnäs, har jag talat med planchefen.  För Tyresö, Strandängarna, talade jag med 

 
 
 
P

9
P Ibid 

P

10
P Ibid 
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projektledaren som även är planchef. I fortsättningen gör jag ingen skillnad på dem och 
refererar till dem alla som planarkitekterna. 
 
Informationsutbytet med planarkitekterna har skett per mail och telefonsamtal och har främst 
rört utvecklingen av gestaltningsprogrammet. Jag har i mina samtal utgått från de fyra 
frågorna som jag har i min frågeställning. 
 
De dokument jag har studerat är planuppdrag, startpromemorior, plankartor, 
planbeskrivningar, genomförandebeskrivningar, illustrationer, ram/planavtal, 
exploateringsavtal, programsamrådsredogörelser, samrådsredogörelser, 
granskningsutlåtanden, planprogram, gestaltningsprogram i olika versioner, 
utredningar/analyser/undersökningar, miljökonsekvensbeskrivningar och minnesanteckningar 
från diverse möten och sammanträden.  
 
Utredningen inleds med en litteraturstudie av tidigare arbeten som berör området, följt av en 
genomgång av aktuell lagtext. Vidare gås detaljplaneprocessen för de 10 planerna igenom och 
beskrivs gällande de dokument som har upprättats med en särskild del för beskrivningen av 
gestaltningsprogrammet. Arbetet avslutas med en jämförelse av processerna för de olika 
detaljplanestudierna och en avslutande diskussion med eventuella rekommendationer. 

 

3B1.5 Brister och felkällor 
I och med att den största informationsmängden om själva utvecklingen av 
gestaltningsprogrammet har inhämtats genom muntlig kommunikation finns det en risk att 
denna inte är helt korrekt. Det finns risk för informationsbortfall, missuppfattningar av både 
frågor och svar, att handläggarna inte kommer ihåg hur det gick till, att händelser är färgade 
av hur handläggaren själv upplevde situationen. Jag har intervjuat planarkitekterna för 
detaljplanerna i största mån möjligt, men jag hade kanske fått en annan berättelse om jag hade 
intervjuat arkitektkonsulterna för planerna som inte verkar under PBL på samma sätt. Alla 
dokument som kopplas till planen är ju i slutändan kommunens ansvar och i viss mån kanske 
de svarar på frågor så som de vet att de ”borde” utifrån PBL. 
 
Då jag har valt planer som har en koppling mellan plankarta/planbestämmelser och 
gestaltningsprogram säger inte detta nödvändigtvis något om hur processen ser ut för planer 
utan denna koppling. På samma vis behöver inte heller mina slutsatser beröra hela Sverige då 
de planer jag har studerat är från Stockholms län.  
 
I viss mån påverkar även åldern på planen, kommunsystemet och handläggare på kommunen 
hur mycket information som går att få fram om varje detaljplan. 
 
Man skulle även kunna ifrågasätta att de 10 planerna bara kommer från 4 kommuner i 
Stockholms län.  Även jag hade föredragit att få en bättre spridning mellan kommunerna men 
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tyvärr så har planhandläggarnas brist på tid, alternativt att de slutat arbeta på aktuell kommun 
i kombination med de övriga kriterierna jag använt mig av för val av detaljplan stoppat mig. 

 

4B1.6 Litteraturstudie/Litteraturgenomgång 
Nedan går jag igenom ett urval av arbeten som ligger till grund för mitt arbete. Det ena är ett 
tidigare forskningsprojekt i mellan Sveriges Byggindustrier och KTH och de två andra är 
examensarbeten på kandidatnivå utförda på KTH. 
 
Forskningsprojektet Detaljplaner i praktiken – Är plan- och bygglagen i takt med tiden?FP

11
PF 

utreder som titeln avslöjar hur man faktiskt hanterar detaljplaner i praktiken i jämförelse med 
hur den enligt lag skall utföras. De visar på hur initieringsfasen har flyttats framåt i tiden i 
jämförelse med 1931 års stadsplanelag. Idag initieras ofta själva byggandet innan det finns 
någon detaljplan för området. I och med att en ny PBL trädde i kraft den 2 maj 2011 var det 
första gången lagstiftningen tog fasta på detta beteende, som i praktiken redan varit praxis, 
genom att man gav byggherrarna möjligheten att ansöka om planbesked för att få reda på om 
kommunen har som avsikt att påbörja planarbete för ett område.FP

12 
 
Vidare undersöker de själva kopplingen mellan detaljplaner och gestaltningsprogram och 
konsekvensen av detta för framtida bygglovsprövningar. De kommer fram till att när 
gestaltningsprogram upprättas tidigt i planprocessen ställer det till med två problem. Dels är 
det inte korrekt i själva andan av programskede/samrådsskede att vara så pass detaljerad när 
själva tanken är att planeringen skall vara översiktlig och inte på detaljnivå. Men det har även 
en ekonomisk konsekvens. Nämligen i och med att man inför detaljerade gestaltningsprogram 
tidigt i planprocessen finns det risk för att förutsättningarna förändras fram till det att bygglov 
ska beviljas och man hamnar i en låst situation där kommunen kan bli tvungen till att göra 
kostsamma och tidskrävande planändringar eller lovprövningar av avvikelser om det är en 
mindre avvikelse.FP

13 
 
Den 2 maj 2011 trädde en ny PBL i kraft, där det främsta och mest generella målet var att 
lagen skulle bli mer lättförståeligFP

14
PF. Dessa förändringar påverkade inte detaljeringsgraden för 

detaljplaner utan det är fortfarande samma princip som gällde under 1987 års PBL där 
detaljplanerna, och gestaltningsprogrammen om de är kopplade till detaljplanen genom 
planbestämmelserna, ”inte får vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens 
syfte”.FP

15
PF  

 

 
 
 
P

11
P Ibid. 

P

13
P Ibid. sid 16-21 

12
P Ibid. sid 8 

P

14
P HTUwww.boverket.seP UTH (2012 a), “ Pressmaterial: Nu har vi en ny plan- och bygglag!” 

P

15
P Kalbro, Lindgren och Paulsson, 2012, sid 5  

 
 



 
 
 

 13

                                                

Slutligen diskuterar de om det är nödvändigt med både detaljplan och bygglov då båda idag 
hanterar frågorna på en så pass detaljerad nivå. Grundtanken i PBL är att frågor gällande 
byggande skall tas i två steg, ett generellt i och med införandet av detaljplanen och ett mer 
specifikt vid själv bygglovsprövningen. I och med att det första steget idag i praktiken med 
införandet av de detaljerade detaljplanerna och gestaltningsprogrammen är just så pass 
detaljerade fyller inte längre bygglovprövningen sitt syfte och de föreslår en förändring i 
lagstiftningen och prövningsprocessen som medför att det skall gå att använda sig av ett enda 
byggbeslut.FP

16 
 
I kandidatarbetet Gestaltningsprogram – funktion och koppling till detaljplanenFP

17
PF från KTH, 

utreds 10 detaljplaner i Stockholm och hur detaljerat det tillhörande gestaltningsprogrammet 
är och hur kopplingen mellan detaljplanen och gestaltningsprogrammet har gjorts. Det 
framkommer att det ofta finns kopplingar dem emellan som leder till att 
gestaltningsprogrammen i vissa fall blir juridiskt bindande. I de avslutande kommentarerna 
till arbetet spekulerar författaren i att anledningen till detta är politikernas önskan om att få en 
bättre bild av området så de vet vad de lovar allmänheten och ett sätt för dem att styra 
utformningen och göra reklam för kommunen. Den gemensamma nämnaren för de flesta 
genomgångna gestaltningsprogrammen trodde författaren var att det var ett sätt att samla alla 
inblandade i processen kring en gemensam idé om hur området skall vara utformat.FP

18 
 
Vidare har det skrivits ett examensarbete på KTH Vem gör vad i planprocessen? 
Arbetsfördelning mellan kommun och byggherreFP

19
PF som behandlar ansvarsfördelningen mellan 

kommunen och byggherren under planprocessen. Arbetet är i likhet med mitt en genomgång 
av processen för att redovisa vem som gör vad.FP

20
PF Jag utvecklar vidare mitt arbete med att 

utreda vem det är som efterfrågar dokumenten och fokuseringen på gestaltningsprogrammets 
utveckling.  
 
I arbetet kan man läsa att även denna undersökning visar på att privata byggherrar är 
initiativtagare till processen och lämnar in projektillustrationer och skisser till kommunen som 
de sedan tar ställning till. Författaren menar att arbetsfördelningen i planprocessen är svagt 
reglerad och därför finns det ett stort förhandlingsutrymme som både kommun och 
exploatörer utnyttjar för att besluta om vem som skall utföra de olika momenten. Vanligast 
var att kommunen tog fram planhandlingarna, bara i några få fall var det en konsult anställd 
av kommunen eller exploatören som tog fram dessa. Utredningarna tog exploatören fram och 
den formella hanteringen av ärendet, så som samråd och granskning, ansvarade kommunen 
för.FP

21 
 

 
 

P

P P

P

17
P Myhrén Wojciechowski, 2011 

16 Ibid. sid 22-24 

P P

P

19
P Iverlund och Ultenius, 2008 

18 Ibid  

20
P Ibid 

P

21
P Ibid 
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2. Detaljplaner och gestaltningsprogram, lagstiftningen 

 

5B2.1 Kommunens planläggningsmöjligheter 
Att planlägga användningen av mark och vatten anges som en kommunal angelägenhet enligt 
PBL 1:2. Denna planläggning kan ske på olika sätt. Dels måste alla kommuner enligt PBL 3:1 
ha en översiktsplan som täcker hela kommunen. Genom översiktsplanen ges kommunen 
möjligheten att se till helheten i kommunens planering, att se enskilda byggprojekt i ett större 
perspektiv. Den är kommunens avsiktsförklaring och ett politiskt måldokument. 
Översiktsplanen ska även hjälpa tjänstemän på kommunen med beslut gällande bygglov, 
detaljplanering och andra tillstånds prövningar för att se om de är i linje med en god och 
önskvärd utveckling för kommunen. FP

22
PF En översiktsplan är dock ej juridiskt bindande.FP

23
PF Här 

bör också tillägga att det finns en ytterligare planläggningsmöjlighet och det är när 
planeringen behöver samordnas mellan kommuner, regionplaner. Innehållet i dessa planer är 
dock ej lagreglerat utan bestäms av det regionplaneorgan som regeringen utser.FP

24 
 
Planläggning kan även ske genom områdesbestämmelser och detaljplaner (PBL 4:1). En 
detaljplan kan upprättas av kommunen för allt från att ändra tillåtligheten vad gäller 
användandet av en enda bostadsfastighet till ändringar av användningen för stora områden 
och nyexploateringar. I och med upprättandet av en detaljplan så UprövarU kommunen 
lämpligheten för bebyggelse och byggnadsverk på mark- och vattenområden (PBL 4:2). 
Kommuner får ta fram detaljplaner för vilka områden de vill men det finns också vissa 
tillfällen då det finns krav på att kommunen måste ta fram detaljplaner. Kravet på 
detaljplanering är beroende på hur den nya bebyggelsen ställer krav på gemensamma 
anordningar som t.ex. gator och hur många bygglovpliktiga åtgärder som skall genomförasFP

25
PF. 

 
Alla privatpersoner, företag och markägare har även möjligheten att lämna in en förfrågan om 
planbesked. Planbeskedet skall ge den som vill genomföra en åtgärd som kräver att 
detaljplanen antas, ändras eller upphävs, besked om kommunen planerar att påbörja något 
sådant arbete. Planbeskedet ska lämnas inom fyra månader, om inte annat är överrenskommet, 
vara skriftligt och innehålla motivering och om ja, när planarbetet beräknas vara klart. För 
detta besked kan kommunen ta ut en avgift. Planbeskedet är varken bindande eller 
överklagbart. Ovanstående gäller även för områdesbestämmelser. FP

26 

 

                                                 
 
 
P

22
PHTUwww.boverket.seUTH (2013 b), ”Översiktsplanens funktion” 

P

23
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 c), ”Överklaga en översiktsplan” 

P

24
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 d) ”Regionplanering” 

P

25
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 e), ”Detaljplanekravet” 

P

26
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 f), ”Planbesked” 
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6B2.2 Obligatoriska dokument 
En detaljplan skall innehålla en karta över det område som skall regleras (PBL 4:30), en 
plankarta, med nödvändiga bestämmelser. Den skall även innehålla en beskrivning av hur 
planen skall tolkas och även hur planen skall genomföras (PBL 4:31), en planbeskrivning. I 
denna planbeskrivning skall det även finnas sådant illustrationsmaterial som krävs för att 
förstå planen (PBL 4:33). Det skall även finnas med grundkartor för området och ändamålet 
och en fastighetsförteckning, om det inte är uppenbart onödigt (PBL 5:8). 
 
Planbeskrivningen skall redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är 
avsedd att genomföras, vilka övervägande som legat till grund för planens utformning med 
hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser och om planen avviker från 
översiktsplanen, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen. Det skall även finnas 
med sådant illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Själva genomförandet 
brukar upprättas som ett särskilt dokument, en genomförandebeskrivning,FP

27
PF och skall 

närmare redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt 
samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda (PBL 4:31). 
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan, den utgör en av 
planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplaner.FP

28
PF  

 
Vid upprättandet av en detaljplan är det alltså plankarta, planbeskrivning, 
illustrationsmaterial, grundkarta och fastighetsförteckning som är obligatoriska handlingar. 
Medan endast plankartan med dess bestämmelser är juridiskt bindande.FP

29
PF  

 

7B2.3 Gestaltningsprogrammet 
Ett program för att beskriva ett områdes gestaltning kan ha olika namn i olika kommuner, 
arkitekturprogram, designmanual, designprogram, gestaltningsprogram, gestaltningsprinciper, 
kvalitetsprogram och stadsmiljöprogram är exempel på beteckningar som används. FP

30
PF Jag 

kommer att använda mig av namnet gestaltningsprogram för att skapa enhetlighet.  
 
Gestaltningsprogrammets historia och användning hos kommunerna beskrivs delvis i 
avhandlingen Gestaltningsprogram i stadsutvecklingsprojektFP

31
PF. Att kommuner använder sig 

av gestaltningsprogram spårades tillbaka till programmet Framtidsformer – 
handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design som antogs av regeringen 1997 för 
att stärka intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och offentlig miljö för att 
minska risken att kvalitet och skönhetsaspekter underordnades ekonomin. Även förändringen 

 
 
 
P

27
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 g), ”Detaljplanens genomförande” 

P

29
P HTUwww.boverket.se

28
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 a), sid 4  

P UTH (2013 h), ”Planhandlingar för detaljplan” 
P

30
P Tornberg, 2008, sid 38 

P

31
P Ibid 
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PFP

                                                

i PBL 1998/1999 som berörde de estetiska värdena har påverkat användandet av 
gestaltningsprogram. Hur arbetet ser ut varierar mellan kommuner, planarkitekter och projekt. 
Det finns kommuner som har övergripande gestaltningsprogram och andra som enbart jobbar 
på projektnivå. FP

32 
 
Som beskrivet i inledningen är gestaltningsprogrammet idag ett vanlig förekommande 
dokument som upprättas i samband med upprättandet av detaljplaner för att beskriva hur ett 
område ska se ut med tanke på färg, form, design och utformningen i stort snarare än tekniska 
lösningar. Innehållet är som sagt inte lagreglerat mer än att det inte får vara mer detaljerat än 
vad som krävs med hänsyn till detaljplanens syfte (PBL 4:32). Innehållet varierar därför från 
att vara på ett fåtal sidor med text om visioner för området till att vara väldigt stora och 
detaljrika både i text och illustrationer.P

 33 
 
Eftersom det inte finns något krav på upprättandet och innehållet i ett gestaltningsprogram 
finns det heller inte heller någon bestämmelse om hur programmet skall kopplas till 
detaljplanen. Så med utgångspunkt från rapporten Detaljplaner i praktiken – Är detaljplanen i 
takt med tiden?FP

34
PF finns det två juridiska kategorier på kopplingen. Antingen blir 

gestaltningsprogrammet helt (eller delvis) juridisktbindande genom att det hänvisas till hela 
(eller delar) av programmet i planbestämmelserna. I detta fall skall gestaltningsprogrammet 
ligga till grund för framtida bygglovsprövningar. Det andra alternativet är att det inte alls 
finns någon hänvisning i planbestämmelserna till gestaltningsprogrammet och det blir då inte 
juridiskt bindande eller ett tvunget underlag till bygglovsprövningen. I detta fall kan 
kommunen och exploatören välja att koppla gestaltningsprogrammet till exploateringsavtalet 
upprättat mellan dem och programmet blir då tvingande dem emellan om hur byggandet skall 
utföras.FP

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
P

33
P Myhrén Wojciechowski, 2011, sid 4 

32
P Thornberg, 2008 

P

P

34
P Kalbro, Lindgren och Paulsson, 2012 

P

35
PIbid, sid 16 
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8B2.4 Detaljplaneprocessen  
Detaljplaneprocessen innebär upprättandet av en detaljplan och innefattar proceduren från 
översiktsplan till bygglov, se figur 2. 
 

 

Figur 2. Processen för upprättande av en detaljplan vid normalt planförfarande.FP

36
 

 
I femte kapitlet i PBL anges hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, 
ändras och upphävas och om hur besked om en sådan planläggning skall ske. Det finns två 
former för detta planförförande. Dels normalt planförfarande, se figur 2, som innefattar en 
process med flera tydliga skeden och är det mest omfattande alternativet och även 
grundförfarandet. Alternativet till ett normalt planförfarande är enkelt planförfarande vilket 
endast får användas om planen/ärendet kan anses ha liten betydelse och saknar intresse för 
allmänheten.FP

37
PF Vid det ett enkelt planförfarande behöver inte detaljplanen följa den struktur 

som beskrivs i figur 2, kommunen brukar inte uppföra något detaljplaneprogram utan 

                                                 
 
 
P

P

37
P HTUwww.boverket.se

36
P Ibid. sid 9 

UTH (2013 i), ”Detaljplaneprocessen” 
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upprättar direkt ett detaljplaneförslag som en begränsad samrådskrets får samråda kring. 
Kommunen genomför ingen granskning av förslaget utan kommunen underrättar 
samrådskretsen om eventuella ändringar som de har två veckor på sig att lämna synpunkter 
på.FP

38
PF För att kunna använda sig av enkelt planförfarande måste detaljplaneförslaget också 

stämma överrens med översiktsplanen för området och Länsstyrelsens granskningsyttranden 
till denna. Nedan redovisas närmare vad som innefattas i de olika förfarandena.FP

39 
 
I samband med att kommunen avgör vilket planförfarande de skall använda sig av avgör 
kommunen också om de anser sig vara i behov av ett planprogram för detaljplanen. Detta 
program skall då ange planens utgångspunkter och mål, för att underlätta det fortsatta 
planarbetet (PBL 5:10). Det kan vara lämpligt att utforma ett sådant program om den nya 
planen inte stämmer överrens med översiktsplanen, om området är väldigt stort och det i 
framtiden kan tänkas planläggas med flera detaljplaner i omgångar eller om det är en 
komplicerad plan med många intressenter och motstående intressen. Därmed ges möjligheten 
att tidigt i skedet få upp olika alternativ och möjligheter till diskussion. Väljer kommunen att 
upprätta ett program måste de ha samråd på samma villkor som när planförslaget tas fram, se 
nedan.FP

40
PF Vidare skall kommunen avgöra om det finns ett behov av att göra en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planen (PBL 4:34), en behovsbedömning. 
  
Därefter skall det genomföras ett samråd för att redovisa ett förslag till detaljplan. Detta 
skede har som syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt där alla berörda har 
möjlighet att ta del av förslaget och har möjligt att lämna sina åsikter. Under samrådet är 
kommunen skyldig att samråda med lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och andra 
kommuner om de berörs av förslaget. Under detta skede är det positivt om planförslaget inte 
är alltför detaljerat från början utan istället ges möjligheten att utvecklas och ta form under 
denna tid. Detta samråd skall avslutas med en samrådsredogörelse där alla åsikter om planen 
redovisas med kommentarer och förslag från kommunen med dessa inkomna åsikter i 
åtanke.FP

41 
 
Där efter kommer granskningsskedet. Här meddelar kommunen kända sakägare och andra 
berörda när och var planen som de avser att anta kommer att finnas tillgänglig för granskning. 
Planen skall finnas tillgänglig för granskning i minst tre veckor. Detta skede skall också 
avslutas med ett granskningsutlåtande där alla skriftliga synpunkter sammanställs med 
kommunens kommentarer gällande synpunkterna. Skillnaden med detta sammanställande och 
det i skedet innan är att kommunen så snabbt som möjligt även skall skicka ett meddelande 
till de som inte kommer att få sina synpunkter beaktade/tillgodosedda med en kommentar om 

 
 
 
P

38
P HTUwww.stockholm.seUTH (2013 j), ”Planprocessen” 

P

39
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 k), ”Detaljplaneprocessen” 

P

40
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 l), ”Program till detaljplan” 

P

41
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 m), ”Samrådshandlingar” 
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varför. Skulle det vara så att granskningen leder till stora förändringar i planförslaget måste 
det ske ytterligare en granskning av det nya förslaget.FP

42 
 
Planen antas av kommunfullmäktige, kommunfullmäktige kan även, om planen inte är av stor 
vikt eller principiell betydelse, delegera antagandet till kommunstyrelsen eller 
byggnadsnämnden. Efter antagandet skall berörda meddelas och ges information om hur de 
kan överklaga planenFP

43
PF. Planen vinner laga kraft efter tre veckor, om inte länsstyrelsen väljer 

att överpröva kommunens beslut eller om förslaget blir överklagat.FP

44
PF Kommunens beslut 

överklagas till Länsstyrelsen, vars beslut går att överklaga hos mark- och miljödomstolen, 
vars beslut endast går att överklaga till mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd 
lämnas. Högsta domstolen prövar endast ärendet om det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen.FP

45 
 
I min processbeskrivning kommer jag även att beröra dokument som planuppdrag som 
lämnas av kommunstyrelsen till berörd avdelning på kommunen som godkänner att 
avdelningen kan börjar arbeta med framtagandet av detaljplanen.FP

46
PF Start-PM upprättas av 

berörd avdelning och den projektgrupp som skall arbeta med planen för att kortfattat beskriva 
vad som skall göras.FP

47
PF Om det finns en exploatör för området som önskar det planlagt brukar 

det upprättas ett ram-/planavtal mellan kommunen och exploatören straxt efter påbörjad 
planering som anger kommunens och exploatörens åtaganden inför detaljplaneprocessen.FP

48
PF 

Detta avtal är inte juridiskt bindande till skillnad mot exploateringsavtalet som tecknas i 
samband med att planen antas.FP

49 
  

 
 
 
P

42
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 n), ”Granskning av detaljplan” 

P

43
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 o), ”Antagande av detaljplan” 

P

44
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 p), ”Detaljplaneprocessen” 

P

45
P HTUwww.boverket.seUTH (2013 q), ”Instansordning” 

P

47
P Tyresö kommun, Bostäder vid Bollmora allé (2010 a), sid 1-2 

46
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2005 a), sid 1-6  

P

P

48
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2005 b), sid 1-6  

P

49
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 a), sid 1-8  
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3. Studie av detaljplaner och gestaltningsprogram i praktiken 

 
9B3.1 Den empiriska fallstudien 
Nedan redovisas förloppet för upprättandet av dokumenten tillhörande de utvalda och 
studerade detaljplanerna. Varje redovisning inleds med en beskrivning av området, följt av en 
processbeskrivning för upprättandet av dokumenten och sedan en separat redovisning för 
utvecklingen av det tillhörande gestaltningsprogrammet och en kort beskrivning av 
programmet och dess koppling till detaljplanen. Varje fallredovisning avslutas med en 
sammanfattande tidslinje där det är markerat vem som begärt ett dokument/handling och vem 
det är som tagit fram det. Denna information redovisas för de dokument som detta är relevant 
för, övriga handlingar är med för att skapa förståelse för processen. 
 
Markeringen ”gemensamt” betyder att beslutet har fattats, eller dokument tagits fram, efter 
gemensamma diskussioner där hela projektgruppen deltagit med representanter från 
kommunen, exploatören och konsulter och där planarkitekten uttryckt att det var ett 
gemensamt beslut, eller arbete.  Markeringen ”kommunen” innebär att beslutet eller 
framtagandet av dokumentet har skett enbart av den del av projektgruppen som kommer från 
kommunen. Markeringen ”exploatören” innebär att ansvaret för framtagandet av dokumentet 
ligger på exploatören, det vanligaste är dock att exploatören anställer en konsult för 
framtagandet av underlag. 
 
Sammansättningen av projektgruppen från kommunen beror på hur kommunen själv väjer att 
arbeta. Men projektansvarig brukar vara en planarkitekt och en exploateringsingenjör som 
sedan tar in expertis från andra avdelningar på kommunen vid behov, men vanligen byggs 
gruppen upp av någon från mark, någon från VA, någon från bygglov och någon naturkunnig. 
Detta anpassa även efter projektets svårigheter. 
 
Efter vardera fallredovisning, i den avslutande sammanfattningen och tidslinjen väljer jag att 
se projektstart från dagen då startpromemorian (start-PM) är daterad då den ofta innehåller 
mer information än det föregående planuppdraget från kommunstyrelsen. I de fall jag inte 
lyckats få fram något start-PM har jag använt mig av planuppdraget som projektstart som 
brukar föregå startpromemorian med någon dag till några veckor.  
 
Gestaltningsprogrammet har jag fört in i sammanfattningen då det fått en utformning som är 
väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll. Denna bedömning är gjord efter okulär 
besiktning av gestaltningsprogrammets utformning i de olika skedena men även efter samtal 
med aktuell planarkitekt. Utredningarna är placerade på tidslinjen vid den tidpunkt då de är 
utförda. Övriga dokument är placerade enligt tidpunkt för utförande eller dokumentets 
datering. Informationen om gestaltningsprogrammets utveckling är till största del från 
intervjuer, därav varierar innehållet något i beskrivningarna mellan de olika planerna och är 
ibland uppenbart färgat med planarkitektens åsikter. 
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11B3.1.1 Haninge, Nedersta-Skarplöt 
Områdena Nedersta och Skarplöt ligger i kommundelen Västerhaninge i Haninge kommun. 
Planområdet är sedan tidigare inte planlagt och ägs till största del av Haninge kommun och 
Skanska, men även några enskilda fastighetsägare. Området skall prövas för ett successivt 
utbyggande av boende i en- och tvåplanshus med ca 600 bostäder med trädgårdsstaden som 
förebild. FP

50 
 
UTiden innan start-PM:U Området har sedan lång tid tillbaka planerats för bostäder av Haninge 
kommun. Ända sedan 1970 har NCC i olika omgångar studerat Nedersta för utbyggnad och 
1990 började även Skanska studera nybyggnadsmöjligheterna för Skarplöt. Under 1999-2000 
lämnar Skanska och NCC, efter markanvisning från kommunen, in idéskisser för områdena 
och 2001 antar kommunen ett utvecklingsprogram för Västerhaninge där kommunen förklarar 
sin önskan om en utbyggnad i området.FP

51
PF  

 
UTiden från och med start-PM till samråd:U I maj 2005 antas startpromemorian för 
detaljplanearbetet för detaljplaneområdet Nedersta-Skarplöt. I och med att det finns ett så pass 
nytt utvecklingsprogram för området beslutar projektledarna, bestående av en av kommunen 
intaget plankonsult/projektansvarig och en av kommunens egna arkitekter, att det inte behövs 
upprättas något planprogram för området. Därefter börjar kommunen och exploatörerna 
förbereda de handlingar som de måste redovisa i samband med samrådet.FP

52 
 
I september 2005, håller kommunen ett möte med exploatörerna för att gå igenom vad som 
krävs för att kunna upprätta detaljplanen. De tar ett gemensamt beslut om vilka handlingar 
som måste tas fram för området och vem som skall ansvara för att de tas fram. Ansvaret för 
planbeskrivningen och plankartan läggs på plankonsulten och kommunens arkitekt. 
Beställningen av den obligatoriska grundkartan läggs på exploatörerna. FP

53
PF Den första 

utredningen som genomförs är en förundersökning av fornlämningar i hela området utförd av 
Riksantikvarieämbetet, på initiativ av exploatörerna, men efter beslut från LänsstyrelsenFP

54
PF. 

För att kunna genomföra projektet bedömer de gemensamt att det behövs göras geotekniska 
utredningar, bullerutredningar och VA-utredningar som exploatörerna själva ansvarar för för 
sitt respektive område. Vidare beslutar projektgruppen på kommunen att det skall genomföras 
flera gemensamma undersökningar för området, en landskapsanalys, en magnetfältsberäkning 
och en trafikutredning.FP

55
PF Alla dessa undersökningar utförs under våren/sommaren 2006 av 

exploatörerna.FP

56
PF  

                                                 
 
 
P

P

51
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 c), sid 2-3  

50
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 b), sid 3-4  

P

52
P Maria Borup, intervju 

P

54
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 e), sid 13  

53
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2005 d), sid 1-3  

P

P

55
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2005 f), sid 1-3  

P

56
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 g), sid 13  

 
 



 
 
 

 22

 
UTiden från och med samråd till granskning:U Under samrådstiden kommer det in synpunkter 
från två privatpersoner som påpekar att det inte finns redovisat några konsekvenser för två åar 
som rinner genom området. Dessa synpunkter beaktas av kommunen och de beslutar att 
genomföra en översiktlig bedömning av dagvattensinverkan på den ena ån. Flera synpunkter 
från både allmänheten och berörda instanser gäller bullerpåverkan från befintlig och 
tillkommande bebyggelse. Detta resulterar i att det gemensamt beslutas att exploatörerna 
måste genomföra en bullerutredning. Lantmäteriet utför även en undersökning av ett gammalt 
täckdikningsföretag i hopp om att kunna upphäva det efter önskemål från projektgruppen.FP

57 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Under 
granskningstiden kommer det in ungefär likadana synpunkter som under granskningen, men 
kommunen anser nu att allt nödvändigt är utrett och gör inga fler utredningar utan endast 
mindre förändringar i planen.FP

58 
 
UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Det beslutas tidigt i processen, i samband med 
upprättandet av start-PM, att det kommer bli tvungen att fram ett gestaltningsprogram för 
områdetFP

59
PF. Detta för att området är så stort och skall byggas ut under många år och det 

kommer därför behövas ett tydligt dokument med visionen för området så att den inte går 
förlorad vid ett eventuellt byte av berörda parter och anställda. Att utbyggnaden kommer ta 
lång tid påverkar också möjligheten till hur gestaltningsprogrammet kan utformas.FP

60 
 
Gestaltningsprogrammet tas fram i samma projektgrupp som arbetar med hela planförslaget. 
Denna grupp består av personal från i princip alla avdelningar på kommunen, allt från VA, 
trafik och park till barn och utveckling. Gruppen består även av utomstående plankonsulter 
intagna av kommunen, exploatörerna själva och konsulter anställda av dem.  En av 
exploatörernas konsulter får ta ett stort ansvar för gestaltningsprogrammet då han är erfaren. 
Konsulten har hand om en stor del av planeringen och utformningen och ritar även alla skisser 
i gestaltningsprogrammet.FP

61 
 
Projektgruppen får väldigt tidigt klart för sig att det inte är möjligt att upprätta ett detaljerat 
gestaltningsprogram med produktspecifikationer för att försöka få de två områdena att hänga 
ihop visuellt på grund av den långa utbyggnadstiden. De väljer att programmet ska 
koncentrerade sig på att förmedla en vision för området, trädgårdsstaden ska vara grunden, 
med husfasaden nära gatan, alla ska ha formklippta häckar i avenbok och en speciell 

                                                 
 
 
P

57
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 h), sid 22  

P

59
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2005 j), sid 1-3  

58
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 i), sid 1-11  

P

P

60
P Maria Borup, intervju 

P

61
P Maria Borup, intervju 
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utformning av gatorna. Detta ska få hela området att hänga ihop trots olika färgsättningar, 
materialval och husutformningar.FP

62 
 
Under samrådstiden presenterar kommunen det material som tagits fram. Den enda 
synpunkten som kommer in som berörde områdets gestaltning kommer från en privatperson 
som tycker att kommunen inte har gjort gestaltningsprogrammet tillräckligt detaljerat och 
således lämnat för mycket frihet åt byggherren.FP

63
PF Denna synpunkt ger inte kommunen något 

mer att arbeta utifrån då de just hade försökt undvika en sådan detaljstyrning i 
gestaltningsprogrammet.FP

64 
 
Under granskningstiden kommer det också bara in en synpunkt som berör gestaltningen i 
området. Det är en önskan från en privatperson om skisser på vilka sorts hustyper som ska 
byggas i området.FP

65
PF Inte heller denna synpunkt ger projektgruppen något mer att arbeta med 

då de just velat undvika denna typ av styrning för att minska risken för framtida låsningar i 
byggandet.FP

66 
 
Det laga kraft vunna gestaltningsprogrammet är 8 sidor långt och beskriver den viktiga 
grunden och principen för stadsrummens och byggnadernas utformning. Det fokuserar på 
platsbildningar, torg, lekplatser, parkeringar, förgårdar, tomtgränser och gator som ska bilda 
stommen för området och få det att kännas enhetligt. Programmet skall leva vidare efter 
byggnadstiden och de skisser som finns är därför skisser över hur häckar skall planteras i 
förhållande till gatorna och exempel på olika typgator.FP

67 
 
Detaljplanen hänvisar till att gestaltningsprogrammet Uskall följasU på tre platser under 
planbestämmelserna. Dels för utformningen av allmän plats, dels för utnyttjandegraden och 
även markens anordnande inom kvartersmark som innefattar utformningen av kvartersmark, 
kvartersgator och bygränder. Denna koppling mellan detaljplanen och 
gestaltningsprogrammet medför att gestaltningsprogrammet blir juridiskt bindande och skall 
ligga till grund för bygglovsprövningarna.FP

68
PF Jag har inte haft något exploateringsavtal 

tillgängligt för kontroll av vad som har beslutats mellan kommunen och exploatören om hur 
innehållet i gestaltningsprogrammet skall efterlevas. 
 
 
 
 
                                                 
 
 
P

P

63
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 k), sid 21  

62
P Maria Borup, intervju 

P

64
P Maria Borup, intervju 

P

66
P Maria Borup, intervju 

65
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 l), sid x  

P

P

67
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2007 m), sid 1-8  

P

68
P Haninge kommun, Nedersta-Skarplöt (2009 n) 
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Sammanfattning Haninge, Nedersta-Skarplöt: 
 
 Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättandet 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2005 Start-PM    Kommunen Kommunen 
    : Planavtal med Skanska, markanvisningsavtal med NCC 
2006 
    | 8 utredningar utförda   Gemensamt Exploatörerna 
2007 Gestaltningsprogram   Kommunen Gemensamt 
    | Samråd     Kommunen Kommunen 
    | 2 utredningar utförda föranledda av samrådet  Gemensamt Exploatörerna 
    | Granskning    Kommunen Kommunen 
2008 
    | Exploateringsavtal 
    |  
2009 Laga kraft 26 mars 2009  

 

 Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

 Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 3. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 
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12B3.1.2 Huddinge, Västra Balingsnäs 

Området Västra Balingsnäs ligger inom kommundelen Sjödalen i Huddinge kommun och 
angränsar till Orlångens naturreservat. För Västra Balingsnäs finns ingen äldre gällande 
detaljplan men det tangerar ett förlängt strandskyddsområde. Området ägs till största del av 
Huddinge kommun, en mindre del ägs av Ersta Diakonisällskap. Området planeras för cirka 
260 bostäder, både flerbostadshus, småhus i olika former och en förskola.FP

69
PF Området planeras 

för att byggas ut i tre etapper under fem år.FP

70
PF  

 
UTiden innan start-PM:U Kommunen genomför 2004-2005 en förstudie av området, där de 
använder sig av parallella uppdrag. Brunnberg och Forsheds förslag på bebyggelsestrukturen 
vinner och kommer att utgöra en grund för den fortsatta planeringen. FP

71 
 
UTiden från och med start-PM till samråd:U Under våren 2005 får samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området och i samband med detta upprättas även 
ramavtal mellan kommunen och tre exploatörer.FP

72 
 
Kommunen väljer att upprätta ett planprogram för området och ställer ut det för 
planprogramsamråd sommaren 2005. Ett flertal synpunkter som kommer in under 
programsamrådstiden gäller kompletteringar och justeringar i de illustrationer som finns. 
Många önskar en minskad exploateringsgrad så att inte rekreationsvärden går till spillo. Det 
finns också oro för att det ska finnas för få skolplatser och en ökad bullerproblematik. Men 
ingen är enbart negativ till den nya bebyggelsen. Inför samrådet utreds busstrafik i området 
för att senare uteslutas.FP

73 
 
Inför samrådet utreder en konsult upphandlad och vald av kommunenFP

74
PF de hydrologiska 

förhållandena i området.FP

75
PF Resultaten från undersökningen leder till att projektgruppen 

beslutar att minska antalet bostäder från 300 till 260 st då vissa områden visar sig olämpliga 
att bygga på, både av byggtekniska anledningar men även för bevarande av naturvärden.FP

76 
 
UTiden från och med samråd till granskning:U Vintern 2005-2006 håller kommunen samråd. 
Under samrådstiden inkommer Länsstyrelsen med synpunkter på kommunens 
detaljplaneförslag som de inte tror är genomförbart på grund av det markavvattningsförbud 
som råder i Stockholmslän. Kommunen begränsar området som är aktuellt för beslut om 

                                                 
 
 

P

P

P

70
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 d), sid 22  

69
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 c), sid 3-5  

P

71
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 e), sid 8  

P

73
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2005 g), sid 1-2  

72
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2005 f), sid 1-2  

P

P

74
P Åke Andersson, intervju 

75
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 h), sid 21  

P

76
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2005 i), sid 1-2 
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dispens.FP

77
PF Länsstyrelsen, Balingsnässkolans föräldragrupp och en liknande skrivelse berör 

barnperspektivet i planen. De två sistnämnda önskar att kommunen lämnar ett större 
naturområde orört invid skolan för barnens lek och vistelse. Kommunen utreder andra 
möjligheter men kan inte tillmötesgå önskningarna på denna punkt.FP

78
PF Det inkommer även 

synpunkter från kommunstyrelsens exploaterings- och miljönämnd som önskar utredningar 
vad gäller dagvattenhanteringen och redovisningen av den i alla planhandlingar, även i 
gestaltningsprogrammet. FP

79 
 
Kommunen tecknar ett ramavtal med Ersta Diakonisällskap för köp av mark som de sedan 
skall sälja vidare till exploatörernaFP

80
PF. Exploatören utför en dagvatten- och trafikutredning på 

kommunens begäran. Kommunen ansöker om beslut om dispens från 
markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning för en del av området.FP

81 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Under 
granskningen kommer det in synpunkter som till största del renderar i kompletteringar och 
förtydliganden i plankartan vad gäller avrinningsstråk, bruttoarea för småhusen och förskolan, 
förändring av x-område för vandringsled till stråk med beteckningen Natur samt att 
bestämmelsen ”vind får inredas” ändras till ”vind får ej inredas”.FP

82
PF  

 
Innan antagandet av planen upprättas exploateringsavtal med två av exploatörerna, Skanska 
och Småa, då Alliance Fastigheter inte längre har ekonomiska möjligheter att uppföra det 
planerade området. Deras område tas inte över av någon annan exploatör utan ligger kvar i 
kommunens ägo. Detaljplanen antas och vinner laga kraft i juli 2007.P

 83 PFP

 
UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Att det ska upprättas ett gestaltningsprogram är 
kommunen medveten om ganska tidigt i processen. Området är stort och det ska byggas av tre 
exploatörer så kommunen vill samordna gestaltningen. Arbetet med gestaltningsprogrammet 
utförs främst av kommunens egna anställda med viss hjälp från ett konsultbolag på uppdrag 
av kommunen som de kunde bolla idéer med.FP

84
PF Redan under arbetet med planprogrammet tar 

kommunen med dess planarkitekt och landskapsarkitekt tillsammans med den arkitekt, som 
de valt under de parallella uppdragen, fram övergripande principer för områdets gestaltning. 
FP

85 
 

                                                 
 
 

P

P

78
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 k), sid 15-19  

77
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 j), sid 4-5  

P

P

79
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 l), sid 7-8  

80
P Huddinge kommun , Västra Balingsnäs (2006 m), sid 1-3  

P

81
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 n), sid 42  

P

83
P Åke Andersson, intervju 

82
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 o), sid 13  

P

P

84
P Åke Andersson, intervju 

P

85
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 p), sid 4  
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Under programsamrådstiden kommenterar Vattenfall vad gäller gestaltningen att de 
förutsätter att kommunen och eller exploatören själv står för eventuella merkostnader för 
utformning av transformatorstationer för allt utöver normalstandard.FP

86
PF I övrigt kommer det 

inte in några synpunkter som berör områdets gestaltning.FP

87 
 
Inför samrådet lägger kommunen till mer detaljer angående arkitekturen och utformning av 
husen.FP

88
PF Miljönämnden påpekar att dagvattenfrågorna behöver förtydligas i samtliga 

handlingar, även i gestaltningsprogrammet. I övrigt kommer det inte in några synpunkter på 
gestaltningen.FP

89 
 
Inför granskningen lägger kommunen till ytterligare detaljbestämmelser och illustrationer till 
gestaltningsprogrammet.FP

90
PF Under granskningen påpekar Vattenfall att det inte är 

genomförbart med träribbor som beklädnadsmaterial på transformatorstationerna då de måste 
ha ett säkerhetsavstånd på minst fem meter till brännbar byggnadsdel. Kommunen tar bort 
idéskisserna för utförandet ur gestaltningsprogrammet och förtydligar att exploatören står för 
kostnader utöver normalfallet i genomförandebeskrivningen.FP

91 
 
Det laga kraftvunna gestaltningsprogrammet är 35 sidor och innehåller väldigt mycket 
illustrationer och referensbilder för att beskriva intentionerna för området. Fokus i 
programmet ligger på hur den nya bebyggelsen ska kunna smälta in i naturen. I hela området 
ska man alltid ”ha naturen in på knuten”. Husen skall anpassas efter topografin, man skall 
bevara en sumpskog inom området och allmänna platser och entréerna skall bestå av en så 
obehandlad natur som möjligt.FP

92 
 
Enligt planbestämmelserna UskallU utformningen av de allmänna platserna, lokalgator, 
platsbildningar och vänplaner, ske i enlighet med gestaltningsprogrammet, likaså markens 
anordnande. För placeringen och utseendet på byggnaderna samt dagvattenhanteringen finns 
planbestämmelser som reglerar utförandet men med något vagare koppling till 
gestaltningsprogrammet då de formulerar sig som så att ”Use ävenU gestaltningsprogram”. För 
utformningen av återvinningsstationer och transformatorstationer UskallU 
gestaltningsprogrammet följas. De har även en informationsruta utanför planbestämmelserna 
som upplyser om att det till planen hör ett gestaltningsprogram. Med dessa kopplingar är det 
klart att gestaltningsprogrammet skall ligga till grund för framtida bygglovsprövningar i de 
flesta fallen.FP

93 

                                                 
 
 
P

87
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 r)  

86
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2005 q), sid 9  

P

P

88
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 s), sid 4  

P

89
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 t), sid 2  

P

91
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 v), sid 6  

90
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 u), sid 4  

P

P

92
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2006 w), sid 1-35  

P

93
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 x)  
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PFP

 
Gestaltningsprogrammet utgör även en kontraktshandling och kopplas till exploateringsavtalet 
där exploatören förbinder sig att följa programmet vid projektering, upphandling och 
uppförande.P

 94 
 
Sammanfattning Huddinge, Västra Balingsnäs: 
  

Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättande 
 –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2004 Idéskiss för området genom parallella uppdrag  Kommunen Arkiteter 
2005 Förstudie     Kommunen Kommunen 
   | Start-PM    Kommunen Kommunen 
   | Ramavtal med tre exploatörer  
   | Hydrologisk studie   Kommunen Kommunen 
   | Antagande av detaljplaneprogram  Kommunen Kommunen 
2006 Samråd    Kommunen Kommunen 
   | Ramavtal med Ersta Diakoni 
   | Dagvatten- och trafikutredning   Kommunen Kommunen 
   | Ansökan och beslut om dispens från markavvattningsförbudet Kommunen Kommunen 
   | samt tillstånd till markavvattning 
   | Gestaltningsprogram   Kommunen Kommunen 
2007 Granskning    Kommunen Kommunen 
   | Exploateringsavtal med Skanska och Småa AB 
   | Laga kraft 10 juli 2007 

 

 Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

  Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 4. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 

 

 
 

                                                 
 
 
P

94
P Huddinge kommun, Västra Balingsnäs (2007 y), sid 22-23  
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13B3.1.3 Nacka, Båthöjdens äldreboende 
Området ligger i Fisksätra, Nacka kommun och är 1,2 ha stort och ägs av kommunen. Syftet 
med planen är att möjliggöra uppförandet av bostäder och ett äldreboende samt att säkerställa 
allmänhetens tillgång till gång- och cykelväg genom området. Det finns en äldre gällande 
detaljplan för området från 1969 som medger allmänt ändamål.FP

95
PF   

 
UTiden innan start-PM:U Enligt en äldre detaljplan är området utlagt för allmänt ändamål och 
framtida reserv för ospecificerat ändamål. Områdets utveckling har varit omtvistad under flera 
år. Områdesnämnden Fisksätra-Saltsjöbaden beslutar 2001 att detaljplanelägga området och 
fastighetskontoret kom in med en förfrågan om planändring för området för att kunna 
bebygga det med bostäder. Planarbetet fortsätter 2001/2002 men läggs ned efter protester från 
närboende. 2002 antas en ny översiktsplan där området sätts till enbostadshus. Planarbetet 
återupptas 2006 med intentionen att bygga både bostäder och äldreboende.FP

96 
 
Kommunen bedömer inte att planens genomförande kommer att medföra någon betydande 
miljöpåverkan, varför ingen miljökonsekvensbedömning är nödvändig. Efter beslut i 
kommunfullmäktigt 1990 tas dock alltid en miljökonsekvensbeskrivning fram i samband med 
en ny detaljplan i Nacka men kallas då miljöbedömning om inte framtagandet av en MKB är 
tvunget enligt miljöbalkens krav, prövat genom behovsbedömningen.FP

97 
 
UTiden från och med start-PM till samråd:U Kommunen och exploatören upprättar ett 
detaljplaneavtalFP

98
PF och inför samrådet genomförs en riskutredning och bullerutredning av 

exploatören på kommunens begäran i enlighet med vad som skrivits i startpromemorian om 
vad som behövde utredas vidare.FP

99 
 
Under planprocessens gång beslutas det att endast äldreboende är aktuellt. FP

100 
 
UTiden från och med samråd till granskning:U Båthöjdens samfällighetsförening och några 
närliggande fastigheter lämnar synpunkter under samrådet, bland annat på plankartan och 
benämningen ”vårdboende” och önskar att det skulle kompletteras med äldreboende för att 
göra det tydligare och undvika oönskad användning. Detta får de inget gehör för. Boende i 
närområdet och Båthöjdens samfällighetsförening yrkar på att en redovisning/illustration bör 
adderas i genomförandebeskrivningen för att definiera arbetsområdet. Kommunen meddelar 
att sådana bestämmelser regleras i exploateringsavtalet och i trafik- och anordningsplaner.FP

101
PF 

                                                 
 
 
P

P

96
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 b), sid 3  

95
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 a), sid 1-2  

P

97
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 c), sid 1  

P

99
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2006 e), sid 1-2  

98
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 d), sid 2 

P

P

100
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 f), sid 3  

P

101
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2008 g), sid 7-8  
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Kommunen beslutar vidare att exploatören skall utföra en dagvattenutredning som underlag 
för förslag till hanteringen som sedan läggs till genomförandebeskrivningen.FP

102 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Under 
granskningen kommer det in synpunkter från Båthöjdens samfällighetsförening, några 
närliggande fastigheter och 210 stycken närboende som igen påpekar vikten av att 
komplettera benämningen vårdboende eller ersätta det helt med äldreboende i plankartan. De 
får nu gehör för detta och kommunen gör en ändring i plankartan. FP

103
PF Planen vinner laga kraft 

i juni 2009.FP

104 
 
UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Redan i startpromemorian fastställer projektgruppen 
inom kommunen behovet av upprättandet av ett gestaltningsprogram.FP

105 
 
Gestaltningsprogrammet tas fram av exploatörens konsulter efter möten och förhandlingar 
mellan kommunen, exploatören, konsulter och de verksamhetsaktörer som efter 
färdigställandet ska driva äldreboendet. Framtagandet av gestaltningsprogrammet går hand i 
hand med framtagandet av övriga planhandlingar, främst plankarta och planbeskrivning som 
kommunen har ansvar för. De ändringar som görs under planarbetet är en följd av både 
inkomna synpunkter och planarbetets fortlöpande.FP

106 
 
En av synpunkterna under samrådet kommer från Båthöjdens samfällighet samt ägare till 
närliggande fastigheter och gäller att de ville ha en starkare koppling mellan detaljplan och 
gestaltningsprogram, de önskar formuleringar som ”gestaltningsprogram skall följas”. 
Kommunen väljer dock att ha kvar formuleringen ”bebyggelsen skall i huvudsak utformas i 
enlighet med gestaltningsprogram” med motiveringen att vissa justeringar kan komma att 
behövas göras i gestaltningsprogrammet efter projektering av området vilket då skulle 
försvåras med en mer styrande koppling. Efter samråd beslutar kommunen att utförda en 
dagvattenutredning för att utreda hanteringen närmare då den är problematisk med stora 
hårdgjorda ytor, vilket, enligt planarkitekten, resulterade i den största förändringen som 
gjordes i gestaltningsprogrammet. FP

107 
 
Under granskningen kommer det in synpunkter som återigen yrkar på en tydligare koppling 
mellan plankartan och gestaltningsprogrammet, men kommunen menar även denna gång på 
att det är ärligare att ha kvar hänvisningen ”skall i huvudsak utformas i enlighet med 

                                                 
 
 
P

P

103
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 i), sid 2  

102
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2008 h), sid 2  

P

104
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 j)  

P

105
P Johan Håkansson, intervju 

P

P

107
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2008 k), sid 6-8  

106
P Johan Håkansson, intervju 
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gestaltningsprogram” då det vid projektering och i praktiken kommer att uppstå vissa 
justeringar i jämförelse med gestaltningsprogrammet.FP

108 
 
Det laga kraftvunna gestaltningsprogrammet är 20 sidor och består av mycket text som 
beskriver hur utformningen skall gå till för att anpassa omgivningen, byggnaden och miljön 
till äldre människor och deras särskilda behov. Programmet är därför detaljerat på vissa 
punkter som t.ex. att markens ytskikt och färgsättning ska vara enhetlig för att inte skapa 
höjdillusioner eller att alla sittbara möbler ska ha armstöd och ha en sitthöjd på minst 45 cm. 
Det finns även detaljstyrning gällande många andra materialval för byggnaden och 
omgivningen och belysningsarmatur som inte går att motivera på samma sätt.FP

109
PF  

 
I planbestämmelserna hänvisas det till gestaltningsprogrammet på en punkt där det står att 
”bebyggelsen Uutformas i huvudsakU enligt gestaltningsprogram”, vilket är en otydlig koppling 
dem emellan. Planbestämmelserna är juridiskt bindande men om utformningen skall ske i 
huvudsak enligt gestaltningsprogrammet lämnar det utrymme för avsteg från 
gestaltningsprogrammet. Det blir otydligt med vad det är som faktiskt gäller vid en 
bygglovsprövning. Vidare finns en informationsruta på plankartan som anger att det till 
planen hör ett gestaltningsprogram. Denna upplysning har ingen juridisk verkan på 
gestaltningsprogrammets status.FP

110 
 
 I gestaltningsprogrammet informeras det om att gestaltningsprogrammet är en bilaga till 
exploateringsavtalet och även förutsätts kopplas till detaljplanen genom en hänvisande 
planbestämmelser.FP

111
PF  Jag har dock inte haft något exploateringsavtal tillgängligt för 

uppföljning av detta. 
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109
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 m), sid 1-20  

108
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 l), sid 3  

P

110
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 n), sid 1-2  P

P

111
P Nacka kommun, Båthöjdens äldreboende (2009 o), sid 1-20  
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Sammanfattning Nacka, Båthöjdens äldreboende: 

 
Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 

     upprättande upprättande 
 –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       

2006 Behovsbedömning   Kommunen Kommunen 
   | Start-PM    Kommunen  Kommunen 
   : Detaljplaneavtal     
2008 Riskutredning + Bullerutredning  Kommunen Exploatören 
   | Gestaltningsprogram   Kommunen Exploatören 
   | Samråd    Kommunen Kommunen 
   | Förstudie dagvattenhantering    Kommunen Exploatören 
   | Miljöredovisning   Kommunen Kommunen 
2009  
   | Granskning    Kommunen Kommunen 
   | Exploateringsavtal 
   | Laga kraft 25 juni 2009 

 

  Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

  Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 5. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 

 

 
 

 
 



 
 
 

 33

14B3.1.4 Nacka, del av Kil 1:1 
Detaljplaneområdet ligger i Boo, Nacka kommun och tillhör ett större område som planeras 
för en etappvis utveckling av den privata markägaren AB L E Lundberg. Syftet med planen är 
att pröva en sammanhållen småhusbebyggelse, bevara Kils gårds kulturhistoriska värdefulla 
bebyggelse och omgivande naturmiljö samt att göra strandområdet mer allmäntillgängligt. 
Området planeras för cirka 20 stycken nya villor med högteknologisk inriktning. Området är 
ej planlagt sedan tidigare men ligger delvis inom ett utökat strandskyddsförordnande på 300 
meter från strandlinjen.FP

112 
 
UTiden innan start-PM:U 1998 kommer AB L E Lundbergs in med idéskisser för området till 
kommunen och inte långt därefter lämnar de även in en ansökan om planbesked för området.P

 

PFP

113 
 
UTiden från och med start-PM till samråd:U Den 2 maj 2000 godkänner kommunstyrelsen 
startpromemorian och detaljplaneavtalet.FP

114
PF Sedan startat planarbetet och projektgruppen 

beslutar att uppföra ett planprogram för området. Vid efterföljande möten i projektgruppen 
diskuterar de gemensamt, men kommunen beslutar, vilka övriga utredningar som måste göras. 
Eftersom platsen är bullerstörd från Värmdövägen och Värmdöleden beslutar de att 
genomföra en bullerutredning för att se om bullerproblemet går att lösa enligt krav från 
Länsstyrelsen. Kommunen väljer konsulten som utför utredningen. Sedan låter de exploatören 
själv välja konsult för VA- och dagvattenutredningen.FP

115
PF Enligt beslut i kommunfullmäktige 

1990 skall det alltid upprättas en MKB i Nacka kommun vid planläggning, även fast aktuell 
behovsbedömning inte visar på någon betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning 
med mark och vatten eller andra resurser, men de kallar den då miljöbedömning.FP

116 
 
UTiden från och med samråd till granskning:U Under samrådstiden meddelar Länsstyrelsen att 
de inte ser särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet. Kommunen kompletterar 
planbeskrivningen med ytterligare motiv till varför strandskyddet borde upphävas. 
Kommunen tar även bort de planerade villorna närmast strandlinjen vid Kilsviken. Många 
synpunkter gäller bullerproblematiken men kommunen hänvisar till bullerutredningen och att 
den nya bostadsbebyggelsen inte beräknas få bullernivåer överstigande Länsstyrelsens 
krav.FP

117 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Under 
granskningstiden konstaterar Länsstyrelsen ändringen i planen där de villorna närmast vattnet 

                                                 
 
 
P

112
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2004 a), sid 1-3  

P

113
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2004 b), sid 3   

P

115
P Tord Runnäs, intervju  

114
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2004 c), sid 3-4  

P

P

116
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2004 d), sid 2  

P

117
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2004 e), sid 1-2  

 
 



 
 
 

 34

har tagits bort och att strandskyddet därmed kan bibehållas cirka 100 meter från strandlinjen. 
Vilket de tyckte var en viktig aspekt. De uppskattar även att det lagts till mer naturmark 
närmast Värmdövägen vilket medger en obruten kontakt med Kilsviken. Det inkommer 
liknande synpunkter på bullerproblematiken som under samrådet. Kommunen svarar att de 
genom god projektering och samarbete med vägverket kommer kunna undvika 
bullerproblem.FP

118
PF Kommunen ansöker om strandskyddsdispens innan planen antas.FP

119 
 
UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Projektgruppen inom kommunen är tidigt överrens om 
att det skall upprättas ett gestaltningsprogram för området. Planarkitekten säger att det är ett 
vanligt krav från kommunen att exploatören ska ta fram gestaltningsprogrammet. Nacka 
kommun brukar endast göra det själv om planområdet är väldigt litet och endast berör ett fåtal 
fastigheter och blir därmed enklare vilket gör att planarkitekterna själva besitter den kunskap 
som krävs för upprättandet. I gestaltningsprogrammet gör kommunen de flesta illustrationerna 
vilket de själva därför anser lite ovanligt. Men detta för att projektgruppen inom kommunen 
har en bestämd uppfattning om vilka hus som är lämpliga.P

 
PFP

120 
 
Utvecklingen av detta gestaltningsprogram utgår från det planprogram som upprättats för 
området. Kommunen och en konslut arbetar med förslaget innan samråd.FP

121
PF Under 

samrådstiden framförs från handikappsförbundet att området och bostäderna inte är tillräckligt 
handikappsanpassade vilket kommunen hörsammar och inför förändringar i 
gestaltningsprogrammet som gör området mer lättillgängligt för handikappade.FP

122
PF  

 
Under granskningstiden kommer det inte in några synpunkter gällande områdets 
gestaltningFP

123
PF. 

 
Det laga kraftvunna gestaltningsprogrammet är 14 sidor och berör många områden kort. 
Husen skall byggas och placeras i lanskapet med en medveten relation till naturen, och hela 
området skall utnyttja befintliga nivåskillnader och man skall i största möjliga mån bevara det 
befintliga kulturlanskapet både inom området och runt omkring. Programmet specificerar 
också vilka material som skall användas i husens yttre utformning och att de ska ha tydliga 
entréer utan att specificera med illustrationer exakt hur husen skall se ut.FP

124 
 
I planbestämmelserna hänvisas det till gestaltningsprogrammet för byggnader och 
anläggningar som UskallU utformas enligt gestaltningsprogrammet som gör programmet 
juridisktbindande vid bygglovprövningar för byggnader och anläggningar. Det hänvisas också 
                                                 
 
 

P

P

118
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2005 f), sid 2 

P

119
P Tord Runnäs, intervju 

P

121
P Tord Runnäs, intervju 

120
P Tord Runnäs, intervju 

P

P

122
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2004 g), sid 4  

P

123
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2005 h), sid 1-2  

124
P Nacka kommun, del av Kil 1:1 (2004 i), sid 1-14  
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från planbestämmelserna till gestaltningsprogrammet att de egenskaper i miljön som ej får 
förvanskas vid nybyggnad eller ändring preciseras närmare i planbeskrivningen och 
gestaltningsprogrammet. Det finns även skyddsbestämmelser för värdefulla byggnader i 
området som hänvisar till att gestaltningsprogrammet UskallU följas vid tillbyggnad. Dessa 
hänvisningar gör gestaltningsprogrammet juridiskt bindande på dessa punkter. Plankartan 
informerar även att det till planen hör ett gestaltningsprogram som inte påverkar programmets 
juridiska ställning.FP

125 
 
I exploateringsavtalet är hänvisningen till gestaltningsprogrammet inte helt tydlig men 
gestaltningsprogrammet omnämns och tanken är att intentionerna i gestaltningsprogrammet 
skall följas vid uppförandet.FP

126 
 
Sammanfattning Nacka, del av Kil 1:1: 
  

Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättande 
 –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1998 Idéskisser    Exploatören Exploatören 
    :   
2000 Start-PM    Kommunen Kommunen 
    | Detaljplaneavtal 
    | Samråd för planprogrammet   Kommunen Kommunen 
    | Planprogram antaget   
2003 Bullerutredning    Kommunen Kommunen 
    |  VA-, och dagvattenutredning   Kommunen Exploatören 
    | Gestaltningsprogram   Kommunen     Gemensamt 
2004 Samråd     Kommunen Kommunen 
    | Granskning    Kommunen Kommunen 
    : 
2007 Miljöbeskrivning   Kommunen Kommunen 
    : Ansökan om strandskyddsdispens  Kommunen Kommunen 
2010 Laga kraft 11 november 2010 
    | Exploateringsavtal 

 

Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

 Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 6. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 
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15B3.1.5 Nacka, Kvarnholmen etapp 1 
Området Kvarholmen etapp 1 ligger i Nacka och är den första etappen av fyra, i att 
återanvända den kulturhistoriskt värdefulla industrimiljön för bostadsändamål på redan 
ianspråktagen mark. Detaljplanen skall ge möjlighet att framställa ungefär 240 lägenheter och 
lokaler för annan verksamhet. Kvarnholmen utveckling AB äger marken genom 
Holmenkvarnen 5 AB och Holmenkvarnen 7 AB (Tidigare KF Fastigheter). Området är ej 
planlagt sedan tidigare och strandskydd gäller formellt över hela området.FP

127
PF  

 
UTiden innan start-PM:U 1999 antas ett kvalitetsprogram för Nackas norra kust för att ange 
riktlinjer för hur riksintressen för kulturminnesvården kan tillgodoses. I programmet radas det 
upp ett antal viktiga aspekter så som platsbildningar, siktlinjer och bevarande av 
kulturhistoria.FP

128 
  
UTiden från och med start-PM till samråd:U Kommunstyrelsen lämnar planuppdrag under våren 
2002. Projektgruppen från kommunen beslutar om upprättandet av ett planprogram för ett 
större område Kvarnholmen-Hästholmssundet-Östra Gäddviken som detta område ingår i. 
Utvecklingen av planprogrammet fortgår 2002-2006 och utvecklar rekommendationerna från 
kvalitetsprogrammet för den norra kusten. KF Fastigheter deltar i programutformningen och 
utför en antikvarisk förundersökning på kommunens begäran för att kunna avgöra hur de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna kan användas för bostäder i framtiden.FP

129
PF Utöver 

detta genomförs även 11 andra inventeringar/utredningar av exploatören efter beslut i 
kommunens projektgrupp för att få underlag till program och planarbetet.FP

130 
 
UTiden från och med samråd till granskning:U Under samrådstiden är de synpunkter som 
kommer in överlag positiva till att området skall omvandlas men många är oroliga över hur 
kulturmiljön hanteras och bevaras. Många synpunkter som kommer in gäller också frågor 
utanför området så som förskolor, idrottsanläggningar och broförbindelser som inte hanteras. 
Efter bearbetningar och justeringar av förslaget behåller det i princip sitt syfte och innehåll 
som innan samrådet.FP

131
PF Innan granskningen ansöker Kommunen till Länsstyrelsen om 

strandskyddsdispens.FP

132 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Under 
granskningen inkommer relativt få synpunkter, men de som kommer in behandlar samma 
frågor som togs upp under samrådet. Efter granskningstidens slut lämnar Länsstyrelsen beslut 
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127
P Nacka kommun, Kvarnholmen (2008 a), sid 1-2  

P

128 
PNacka kommun, Kvarnholmen (2008 b), sid 14  

P

130
P Nacka kommun, Kvarnholmen (2008 d), sid 33  

129
P Nacka kommun, Kvarnholmen (2008 c), sid 6  

P

P
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P Nacka kommun, Kvarnholmen (2008 e), sid 2  

P
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P Nacka kommun, Kvarnholmen (2008 f), sid 2  
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PFP

till kommunen om beviljad strandskyddsdispens. Detta beslut blir giltigt när detaljplanen 
vinner laga kraft i mars 2009.P

 133 
 
UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Under programskedet bestämmer projektgruppen från 
kommunen att det skall upprättas ett gestaltningsprogram för alla detaljplaner som ska 
upprättas på Kvarnholmen. Kommunen beslutar detta då byggandets omfattning och till viss 
del användning anses vara en gestaltningsfråga. Gestaltningsprogrammet får därmed en 
särskild status då det särskilt skall bevaka de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna med 
bestämmelser om vad som får göras och inte göras med byggnaderna som är ett riksintresse 
och kräver kulturminnesvård.FP

134 
 
Det mesta av arbetet med gestaltningsprogrammet sker innan samrådet. Programmet tas fram 
(något motvilligt) av byggherren. Projektgruppen från kommunen vill att exploatören skall ta 
fram ett gestaltningsprogram för att kunna försäkra sig om att exploatören kommer att bygga i 
enlighet med kommunens intentioner, då detta program kommer att ligga till grund för och 
motiverar de byggrätter som detaljplanen skapar.FP

135 
 
Framtagandet av gestaltningsprogrammet sker parallellt med planförslaget och görs av 
byggherren, byggherrens konsulter och kommunens arbetsgrupp som består av planarkitekter, 
landskapsarkitekt, kommunantikvarie, bygglovarkitekt och trafikplanerare. Det är samma 
grupp människor som arbetar med planförslaget som arbetar med gestaltningsprogrammet. På 
grund av de kulturhistoriska värdena i området sker flera samråd med antikvarisk expertis och 
även avstämningar med Länsstyrelsen. Beroende på komplexiteten stämmer projektgruppen 
av med fler chefsnivåer och expertis.FP

136 
 
Under samrådstiden kommer det in flera synpunkter på själva utformningen. Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Länsmuseet efterlyser en tydligare redovisning i gestaltningsprogrammet 
hur kommunen planerar att ta till vara på de kulturhistoriska värdena i området, framför allt 
fasaderna, i och med dess riksintresse, och att gestaltningsprogrammet är tänkt att vara 
beskyddaren av riksintresset för området. Detaljplanen bearbetas och görs mer tydlig i målet 
att bevara de kulturhistoriska intressena och industriella prägel på området. I och med detta 
tas vissa föreslagna påbyggnader bort från huskroppen då de förändrar fasadens utseende. 
Handikapprådet efterfrågar även en tydligare redovisning av hanteringen av handikappfrågor i 
gestaltningsprogrammet som hörsammas av kommunen genom redovisning av hur kajområdet 
har gjorts lättillgängligt med anpassad utformning och materialval. Dessa förändringar 
föranledes av många diskussioner inom arbetsgruppen.FP

137 
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Under granskningstiden lämnar Länsmuseet synpunkter på att de fortfarande tycker att 
kommunen inte är tillräckligt varsam i fasadförändringarna med för stora fönster och 
påbyggnader. Projektgruppen hörsammar åsikten om påbyggnaden på ett av husen och 
bearbetar programmet för att få påbyggnaden att bättre knyta an till befintliga fasaduttryck. 
Endast mindre förändringar görs i gestaltningsprogrammet efter granskningen.FP

138
PF Men som 

föranledds av många diskussioner.FP

139 
 
Det laga kraftvunna gestaltningsprogrammet är på 72 sidor. Gestaltningsprogrammet inleds 
med en beskrivning av områdets historia och vilka kulturhistoriska värden som finns kvar 
avseende arkitektur, teknik, samhälls- och socialhistoria samt dess sällsynthet. Det finns även 
med en stadsbildsanalys. Den övergripande plan- och gestaltningsidén har helt sin grund i den 
tidigare industrimiljön som skall fortsätta att prägla området. Det redovisas en mängd 
illustrationer och fotografier på de ursprungliga fasaderna med text som beskriver dess 
material och hur byggnaderna är bevarade interiört och vilka förändringar som får göras. Det 
skall även uppföras tre nya byggnader som redovisas i text och bild hur de skall förhålla sig 
till befintlig bebyggelse och arkitektur. Kajens formgivning får även stort utrymme och 
redovisas detaljerat, likaså belysningen för området. Illustrationerna är en stor del av 
programmet.FP

140 
 
I planbestämmelserna hänvisas det till gestaltningsprogrammet. Dels hänvisas det till att 
ändringar av byggnader som inte får rivas (alla) UskallU ske enligt gestaltningsprogram och att 
all tillkommande bebyggelse, alla tillägg till befintlig bebyggelse och kajområdet UskallU 
utformas i enlighet med gestaltningsprogrammet. Således skall gestaltningsprogrammet ligga 
till grund för bygglovsprövningar för området. På plankartan informeras det även om att det 
till planen hör ett gestaltningsprogram.FP

141 
 
I exploateringsavtalet nämns gestaltningsprogrammet i en av bilagorna för omfattning och 
utförandebeskrivning av allmänna anläggningar. Det upplyses om att där inga andra 
föreskrifter finns gällande de allmänna anläggningarnas omfattning och utförande gäller 
gestaltningsprogrammet, vilket gäller kajen och dess möblering, gång- och cykelvägar, 
belysning och parkanläggningar.FP

142 
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Sammanfattning Nacka, Kvarnholmen etapp 1: 
  

Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättande 
 –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1999 Kvalitetsprogram för Nackas norra kust  Kommunen Kommunen 
    :    
2002 Start-PM     Kommunen Kommunen 
    | 12 st inventeringar och utredningar  Kommunen Exploatören 
    |       
2003 Planprogram på samråd     
   :   
2006 Godkännande av planprogram  
   : Planavtal    
2007 Riskanalys för påsegling, sol- och vindstudie  Kommunen Exploatören 
   : 
2008 Fördjupad riskanalys för påsegling  Kommunen Exploatören 
   | Gestaltningsprogram   Kommunen Exploatören 
   | Samråd    Kommunen Kommunen 
   | Ansökan om strandskyddsdispens  Kommunen Exploatören 
   | Granskning    Kommunen Kommunen 
   | Exploateringsavtal 
2009 Laga kraft 27 mars 2009 

 

Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

  Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 7. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 
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16B3.1.6 Nacka, Tollare Träskväg 
Det planerade området ligger i Boo, Nacka, invid Tollare träsk och ett blivande naturreservat. 
Det utgör den första av fyra detaljplaneläggnings- och utbyggnadsetapper i området.FP

143
PF 

Området ägs av NCC AB och har en äldre gällande byggnadsplan som medger 
villabebyggelse. Nu skall området förtätas med ca 20 stycken nya villor och knytas ihop med 
omkringliggande bebyggelse.  I samband med detta skall elektriska högspänningsledningar 
markförläggas.FP

144
PF  

 
UTiden innan start-PM:U Då området huserat ett pappersbruk 1922-1964 finns det föroreningar i 
både mark och vatten. För att få bygga i ett sådant förorenat område måste kommunen och 
NCC ansöka om tillstånd.FP

145
PF Inför denna miljödom måste en mängd undersökningar göras, 

geotekniska undersökningar och undersökningar av lämpliga åtgärder i vatten och strandzon 
med hänsyn till föroreningarna. Dessa sker på kommunens begäran men utförs av exploatören 
eller av exploatören anlitad konsult.FP

146
PF NCC får en miljödom 2005 och börjar arbeta i vattnet 

med en bottentäckning.FP

147 
 
Kommunen utför under denna tid även tre kulturhistoriska dokumentationer av området och 
de gamla byggnader som inte kommer att finns kvar när bygget är klart, för framtida 
dokumentation.FP

148 
 
Då detaljplaneläggningen innefattas i ett större utbyggnadsområde och en etappvis utbyggnad 
bedömer kommunen det lämpligt att upprätta ett planprogram för området.FP

149
PF Detta program 

tas gemensamt fram av kommunen och exploatören.FP

150
PF Exploatörens konsulter utför en 

stadsstrukturanalys och en belysning av påverkan av strandskyddet i Tollare.FP

151
PF Under 

samrådet för programmet kommer det in många synpunkter angående områdets naturvärden, 
djurliv och rekreationsvärden. De påpekar att det råder strandskydd i området och värnar om 
den kulturmiljö som finns. Detta uppmärksammar kommunen till viss del i utformandet av 
programmet.FP

152 
 
UTiden från och med start-PM fram till samråd:U I och med startpromemorian beslutar 
kommunen vilka områden som skall bygga ut först och upprättar ett gemensamt start-PM för 
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alla fyra etapper.FP

153
PF Innan samrådet skriver kommunen och NCC på ett ram- och 

detaljplaneavtal. Där i reglerar dem bland annat parternas engagemang i processen, vilka 
dokument som måste upprättas och vem som har ansvar för dem.FP

154 
 
UTiden från och med samråd fram till granskning:U Under samrådstiden kommer det in 
synpunkter om önskan om större hänsynstagande till den kringliggande naturen från Boo 
Miljö- och Naturvänner, Nacka miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Nacka och 
Fastighetsföreningen Tollare egna hem. Kommunen tar hänsyn till synpunkterna och lägger ut 
ett område öster om Tollare träsk som naturmark med tanken att det skall ingå i det blivande 
naturreservat som kommunen valt att utreda samtidigt, och även anpassa detaljplaneärendets 
hantering efter.FP

155 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Efter 
synpunkter från granskningen och arbetsutskottet för naturreservatsutredningen revideras 
planförslaget från 24 föreslagna villafastigheter till 19 stycken. Underrättelsen om 
revideringen hanteras genom enkelt planförfarande och de berörda fastighetsägarna 
godkänner revideringarna skriftligt.FP

156 
 
Därefter ansöker Miljö- och stadsbyggnadsnämnden om upphävande samt införande av 
strandskyddsförordnande inom området till Länsstyrelsen. Ansökan är dock ofullständig och 
på grund av olyckliga omständigheter, då ansökan förmodligen blivit förlagd, blir den 
liggandes hos Länsstyrelsen under lång tid utan beredning.FP

157
PF Innan ansökan blir 

kompletterad och godkänd så undertecknar kommunen och exploatören exploateringsavtalet 
och kommunen antar detaljplanen.FP

158
PF Detaljplanen antas således under felaktiga premisser. 

Vid antagandet står det i handlingarna att området inte innefattas av strandskydd vilket är 
felaktigt. Efter komplettering skriver Länsstyrelsen i sitt domslut att detta är beklagligt men 
att det inte haft någon avgörande betydelse för hur planärendet bedömts och behandlats under 
processens gång.FP

159 
 
Innan Länsstyrelsen lämnar sitt domslut så blir detaljplanen överklagad till Länsstyrelsen som 
avslår överklagandena, vilket överklagas till regeringen som inte tar upp överklagandet till 
prövning.FP

160
PF Planen vinner laga kraft i november 2010.FP

161 
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UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Att det ska upprättas ett gestaltningsprogram för 
området diskuterades på kommunen långt innan miljödomen kom år 2005. I kommunen har 
de en mängd olika områden som är mer eller mindre aktuella för utbyggnad. Kommunen 
väger områden och dess för- och nackdelar mot varandra för att se vad som väger tyngst. Nu 
var det bostadsförsörjning som var mest aktuellt och därmed skulle Tollare bebyggas. De 
resonerar som så att gestaltningsprogrammet behövs då det är ett komplicerat område där de 
behöver ta hänsyn till både naturreservatet som ska bildas parallellt med denna plan samt 
föroreningar och att det är till ytan stort område som ska bebyggas under lång tid och i 
etapper.FP

162 
 
Enligt ram- och detaljplaneavtalet är gestaltningsprogrammet exploatörens ansvarFP

163
PF. Inför 

samrådet arbetar NCC, kommunen och konsulter bekostade av NCC tillsammans med 
gestaltningsprogrammet.FP

164 
 
Under samrådstiden kommer det in synpunkter från fastighetsföreningen Tollare träsk som 
vänder sig mot den nya bebyggelsens utformning som får en karaktär av kedjehus som de 
anser bryta för mycket mot den redan äldre befintliga bebyggelsen. Detta beaktas och den 
illustrerade bebyggelsen i gestaltningsprogrammet bearbetas och nya hustyper med sadeltak 
tas fram.FP

165 
 
Under granskningstiden kommer det återigen in synpunkter gällande gestaltningen från 
Fastighetsföreningen Tollare träsk där de anser att den nya bebyggelsen inte är tillräckligt 
”gammeldags”. Kommunen svarar i granskningsutlåtandet att illustrationerna i 
gestaltningsprogrammet är exempel på modern bebyggelse som de anser är anpassad till den 
befintliga miljön. Men de påpekar också att detaljplanen inte låser utformningen utan den 
slutgiltiga utformningen sker i och med bygglovsprövningen. Dock informerar de om att de är 
avogt inställda till kopior, pastischer, av de äldre villorna.FP

166 
 
Det laga kraftvunna gestaltningsprogrammet är 41 sidor långt och gäller för hela 
Tollareområdet som Tollare Träskväg är en del av. Programmet inleds med generella mål för 
gestaltningen gällande allmän tillgänglighet, topografi, vegetation, bebyggelse och 
markplanering med formuleringar som t.ex., entréer skall vara omsorgsfullt utformade och bra 
mikroklimat skall eftersträvas. Det redovisas många referensbilder från andra områden som 
nyligen byggts i sjönära lägen så som Järla Sjö och Hammarby sjöstad. 
Gestaltningsprogrammet är väldigt övergripande då det behandlar allt från offentlig miljö till 
val av belysningsarmatur till privat förgårdsmark. Två sidor är särskilt vigt för Tollare 
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Träskväg där det redovisas en alternativ hustyp, dess placering i terrängen och en 
gatusektionstyp. Området ska bestå av friliggande villor i trä.FP

167 
 
Det finns ingen hänvisning i planbestämmelserna till gestaltningsprogrammet. På plankartan 
finns informationen att det till planen hör ett gestaltningsprogram. Således är programmet ett 
icke rättsligtbindande dokument vid uppförandet av detaljplanen.FP

168
PF  

 
I exploateringsavtalet mellan kommunen och NCC skriver de att det till avtalet hör ett 
gestaltningsprogram.FP

169 
 
 
Sammanfattning Nacka, Tollare Träskväg: 
  

Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättande 
 –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2005 Utredningar inför miljödomen   Kommunen  Exploatören 
    | Miljödom    Gemensamt        Exploatören 
    | Kulturdokumentation Kommunen        Kommunen 
2006 Start-PM för planprogram Kommunen       Kommunen 
    | VA, och dagvattenutredningar Kommunen        Exploatören                        
    | Antagande av planprogrammet  
2007 Start-PM                                                                                        Kommunen      Kommunen 
   | Ram- och detaljplaneavtal  
   | Gestaltningsprogram   Kommunen     Exploatören 
   | Samråd    Kommunen  Kommunen 
2008   
   | Granskning    Kommunen    Kommunen 
   |  
2009 Ansökan om upphävande och införande av   Kommunen  Kommunen 
   | strandskyddsförordnande   
   | Exploateringsavtal     
   | Antagande juni 2009 
2010 Överklagan till Länsstyrelsen 
   | Överklagan till regeringen 
   | Laga kraft november 2010 
 

Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

  Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 8. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 
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17B3.1.7 Tyresö, Bostäder vid Bollmora allé 
Området ligger norr om Tyresö centrum och alldeles i anslutning till den nya infarten till 
centrum och ägs av Taraxacum och Tyresö kommun. Området planeras för flerfamiljshus med 
ca 200 bostäder. För området finns redan tre gällande planer var av två där 
genomförandetiden ej gått ut.FP

170 
 
UTiden innan start-PM:U Innan planuppdraget och startpromemorian utförs en 
markföroreningsundersökning för området. Detta i samband med planläggningen av ett större 
område som även detta område ingår i. Det finns vid detta tillfälle planer på att bygga radhus 
på området/parkeringen. Av någon anledning genomförs aldrig detta. Således finns det 
gällande planer för området när man börjar med de nya planerna. Vid planeringen väljer 
kommunen att ta med denna markföroreningsutredning, som därför inte belastar budgeten för 
detta projekt, utan exploatören för ett annat.FP

171 
 
2007, tre år innan startpromemorian, uppförs ett förnyelseprogram för Tyresö centrum som 
innefattar detta område. Programmet markerar området som lämpligt för bostäder. 
Kommunen anser att det inte är till någon fördel att upprätta något ytterligare program för 
området.FP

172 
 
UTiden från och med start-PM till samråd:U I början på 2010 upprättar kommunen ett start-PM 
för området. Till vilket de fogar en förenklad behovsbedömning. Denna behovsbedömning 
utvecklar kommunen inför samrådet då Länsstyrelsen skall bedöma och yttra sig om det 
redovisade materialet, eller bristen där på.FP

173 
 
Inför samrådet utförs även två undersökningar av exploatören på kommunens begäran, en 
geoteknisk undersökning och en trafikanalys. Utförandet är inget som diskuteras, då om 
trafikundersökningen inte hade genomförts hade Länsstyrelsen påpekat och krävt det då 
Länsstyrelsen har ansvar för hälsa och säkerhet där buller och trafikfrågor inräknas. Den 
geotekniska utredningen är bra att göra tidigt för båda parter så att de vet vad marken tillåter 
för byggnader, enligt planarkitekten. Här vet de att marken inte har de bästa 
grundförutsättningarna, därför finns det ömsesidiga önskemål om denna utredning.FP

174 
 
UTiden från och med samråd till granskning:U Under samrådet kommer det in synpunkter från 
myndigheter och föreningar som främst renderar i mindre förändringar i plankartan. 
Fastighetsägare och hyresgäster i närområdet har många synpunkter och funderar på hur 
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parkeringen i området ska lösas. Dock inget som förändrar planen.FP

175
PF Efter samrådet utförs 

buller-, markradon- och en miljöteknisk utredning för området begärda av kommunen utförda 
av exploatören. Utredningarna har inget med synpunkterna från samrådet att göra utan var 
planerade sedan tidigare.FP

176 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Under 
granskningstiden kommer det inte in några synpunkter från fastighetsägare eller hyresgäster 
på det redovisade materialet. Övriga synpunkter från myndigheter och föreningar resulterar i 
mindre tillägg, justeringar och förtydliganden i planhandlingarna. Kommunen lägger till en 
planbestämmelse för fasadmaterialet på parkeringshuset i plankartan utan inverkan från 
inkomna synpunkter.FP

177 
 
UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Projektgruppen vet när de får planuppdraget att de är 
tvungna att uppföra ett gestaltningsprogram för området. Projektgruppen består av en 
planarkitekt, en exploateringsingenjör, en representant från bygglov och en representant från 
anläggning, de inhämtar även expertis från andra avdelningar vid behov samt representanter 
från exploatören och dess konsulter. Att framtagandet är så självkart beror på att området 
ligger precis invid den nya entrén till Tyresö och därför har arkitektoniska krav på sig då det 
kommer vara det första man ser vid ankomst till kommunen via denna infart.FP

178 
 
Inför samrådet sker inte så mycket arbete med gestaltningsprogrammet. Exploatören tar fram 
några referensobjekt som redovisas under samrådet men arbetar till största del i grova drag. 
Då det inte finns något krav på gestaltningsprogram anser inte projektgruppen att det finns 
någon anledning till att göra det mer detaljerat i detta skede. Under samrådet kommer det inte 
in några synpunkter som berör områdets gestaltning. Därefter börjar de arbeta med 
programmet mer intensivt. Projektgruppen från kommunen väljer att arbeta på detta sätt då de 
anser att det var svårt att arbeta med programmet för tidigt då de faktiskt inte vet så mycket 
om området. Att börja arbetet efter samrådet ger också arkitekterna en bättre chans att komma 
in i arbetet, se vad som ska göras, hur arbetet går till och vad kommunen och byggaren vill få 
fram enligt planarkitekten.FP

179 
 
Under granskningstiden kommer det inte heller in några synpunkter gällande områdets 
gestaltning. Men enligt planarkitekten påverkar inte detta hur de arbetar med programmet. 
Arbetet skulle planarkitekten enklast likna vid ett grupparbete där exploatören är den som tar 
fram förslag som sedan kommunen granskar. För planarkitekten är det väldigt viktigt att 
texten i programmet är tydlig och enbart består av ”ska satser”. Kommunen är den som har 
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det yttersta ansvaret för programmet och rätt att besluta som de själva önskar i alla frågor men 
de kan däremot inte påverka vem exploatören väljer att anställa som arkitekt och som ritar 
området.FP

180 
 
Gestaltningsprogrammet bekostas av exploatören, detta är ett krav från kommunens sida 
vilket exploatören var medveten om från början och det var inget som diskuterades.FP

181 
Ansvariga för upprättandet av de obligatoriska dokumenten var kommunen. Planarkitekten 
upprättade plankarta och planbeskrivning men tog in underlag från andra för att kunna göra 
detta.FP

182 
 
Det laga kraftvunna gestaltningsprogrammet är 38 sidor och visar med illustrationer den nya 
bebyggelsen, som är moderna flerfamiljshus med ett enkelt formspråk, med fokus på 
fasadernas uttryck med detaljerad information om färg- och materialval. Utemiljön är mer 
generellt beskriven genom illustrationer men detaljerad i texten.FP

183 
 
Fokuset på fasaderna fortsätter i planbestämmelserna som redovisar det stora garagets 
fasadutformning och utförande som att det UskallU bekläs med lameller av aluminium, 
galvaniserad plåt, och/eller sträckmetall med inslag av glaslameller och belysas kvällstid och 
hänvisar sedan till gestaltningsprogrammet för ytterligare beskrivning av material. Utanför 
planbestämmelserna på plankartan informeras det om att det till planen hör ett 
gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet är därför en ickejuridisk handling för 
bostadshusen och inget tvunget underlag till bygglovprövning. FP

184 
 
Enligt exploateringsavtalet skall exploatören uppföra bebyggelse, utemiljö och 
parkeringshuset i enlighet med det upprättade gestaltningsprogrammet.FP

185 
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Sammanfattning Tyresö, Bostäder vid Bollmora allé: 
 
 Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättande 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1996 Undersökning av markföroreningar  Kommunen Gammal explo. 
    : 
2007 Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum Kommunen Kommunen 
    : Planförfrågan    Exploatören Exploatören 
2010 Start-PM    Kommunen Kommunen 
    | Trafikanalys    Kommunen Exploatörerna 
2011 Geoteknisk undersökning   Kommunen Exploatörerna 
    | Planavtal 
    | Samråd    Kommunen Kommunen 
    | Buller-, markradon-, och miljöteknisk utredning  Gemensamt Exploatörerna 
    | Gestaltningsprogram   Kommunen Exploatörerna 
    | Granskning    Kommunen Kommunen 
    | Exploateringsavtal  
2012 Laga kraft 16 mars 2012 

  

  Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

  Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 9. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 
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18B3.1.8 Tyresö, Kv. Porträttet 
Området ligger i kommundelen Tyresö strand, väster om Strandtorget och tillhör området 
Trädgårdsstaden. Området ägs av Tyresö kommun och det finns inga gällande planer för 
området.FP

186
PF Den nya planen skall pröva för seniorboende i flerfamiljshus, ca 60 bostäder, och 

viss centrumverksamhet i bottenplanFP

187
PF.  

 
UTiden innan start-PM:U Området ingår i ett större område kallat Trädgårdsstaden. År 2000 tar 
kommunen fram ett program för detta område som skall utgöra ramen för gestaltningen i 
området som skall bebyggas under många år och av flera olika byggherrar.FP

188 
 
UTiden från och med start-PM till samråd:U Under våren 2007 får kommunen planuppdrag och 
upprättar därmed en startpromemoria. Projektgruppen från kommunen beslutar att ta fram ett 
planprogram för området och börjar arbeta med det. Under planprogramssamrådet kommer 
det in sex skrivelser. Bland annat meddelar Tyresö Strands Markägarförening och Tyresö 
Strands Tomtägareförening att deras medlemmar känner oro över den rådande 
trafiksituationen med mycket köer och trafikstockning under rusningstimmarna. Tyresö 
kommun gör inga ändringar efter inkomna synpunkter. FP

189 
 
Kommunen ålägger därefter exploatören att utföra en sol- och skuggstudie för att se hur den 
nya byggnaden kommer att påverka befintlig kringliggande bebyggelse och en 
bullerutredning för området i enlighet med rekommendationerna i startpromemorian. 
Vägverket utför även en trafikmätning på vägen utanför.FP

190 
 
UTiden från och med samråd till granskning:U Efter samrådstiden gör kommunen endast två 
förändringar i planhandlingarna och detta är en flytt av en transformatorstation och en 
utökning av lokalgata för att ge plats för trottoar efter synpunkter från SL. Många 
fastighetsägare i närområdet uttrycker återigen sin oro för den rådande trafikbelastningen på 
Tyresövägen och att den planerade bebyggelsen kommer att vara för hög för att passa in i 
området.FP

191 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Efter 
granskningen och synpunkter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund förtydligar 
kommunen vad de gjort för att minimera överskridande ljudnivåer i planbeskrivningen. 
Kommunen i samråd med exploatören väljer att göra en förändring i användningen i planen 

                                                 
 
 
P

186
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 b), sid 2  

P

187
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 c), sid 6 

P

189
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2008 e), sid 2-4  

188
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2000 d), sid 1-16  

P

P

190
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 f), sid 5  

P

191
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2008 g), sid 1-8 
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på grund av det osäkra ekonomiska läget och öppnar upp för fler målgrupper än seniorer.FP

192
PF 

Planen antas under oktober 2009 och i samband med detta upprättas ett exploateringsavtal. 
Planen vinner laga kraft i mars 2010.FP

193 
 
UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Det grundläggande gestaltningsprogrammet från 2000 
redovisas i samband med både planprogramssamrådet, samrådet och granskningen för att visa 
intentionerna för området. Då detta program är väldigt grundläggande och inte särskilt 
detaljerat beslutar kommunen att ta fram ytterligare ett gestaltningsprogram som endast ska 
gälla för detta område. Framtagandet står exploatören för efter diskussion inom 
projektgruppen. För att detta gestaltningsprogram inte ska falla mellan stolarna väljer 
kommunen att koppla det direkt till exploateringsavtalet. Detta gestaltningsprogram redovisas 
inte vid samrådet men till granskningen är det färdigt och möjligheten finns att lämna 
synpunkter på det.FP

194 
 
Inget av gestaltningsprogrammen berörs i de synpunkter som lämnas in under 
planprogramssamråd, samråd eller granskning. Däremot har politikerna och projektgruppen 
på kommunen inte samma uppfattning om områdets utformning. Projektledarna från 
kommunen önskar att detta bygge ska vara något mer modernt än den kringliggande 
bebyggelsen inom trädgårdsstaden. Politikerna önskar en mer traditionell 
trädgårdsstadsutformning med lägre hushöjder och sadeltak där projektgruppen ville ha högre 
hus med pulpettak. Det krävs tre omarbetningar innan kommunfullmäktige godkänner 
gestaltningsprogrammet.FP

195 
 
Det övergripande gestaltningsprogrammet är 16 sidor och består till största del av beskrivande 
text. Detta program beskriver ett stort område och för att skapa en enhetlig känsla på området 
fokuserar programmet på fasadkulörer och gemensam belysningsarmatur, men även hur 
uppvärmningen i området skall ske för de olika hustyperna, takutformning på hus och 
carportar och hanteringen av dagvatten. En stor del av programmet handlar också om 
genomförandet för byggandet av det stora området.FP

196
PF Det senare och mer detaljerade 

programmet är 11 sidor och är ett komplement till det äldre övergripande 
gestaltningsprogrammet och visar med illustrationer hur det nya området skall passa in med 
den övriga bebyggelsen men ändå bidra med något nytt som de beskriver det. Programmet 
redovisar fasadmaterial som avviker från det övergripande gestaltningsprogrammet med en 
gestaltning som ”mer visar våran tid”. Det redovisas även för flerfamiljshusens planlösning 
för normalplanet och gårdarnas utformning.FP

197 

                                                 
 
 
P

192
PTyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 h), sid 1  

P

193
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 i)  

P

195
P Karin Norlander, intervju 

194
P Karin Norlander, intervju 

P

P

196
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2000 j), sid 1-16  

P

197
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2008 k), sid 1-11 
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I planbestämmelserna finns det inga hänvisningar till något av gestaltningsprogrammen. På 
plankartan finns information om att det till planen hör kvalitetsprogram för Trädgårdsstaden, 
vilket är det äldre och mer övergripande gestaltningsprogrammet, som genom denna 
hänvisning förblir ett ickejuridiskt bindande dokument och inget tvunget underlag till 
bygglovsprövning.FP

198
PF I exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören fastställs det 

dock att exploatören UskaU följa gällande kvalitetsprogram för Porträttet, vilket då alltså är det 
senast upprättade gestaltningsprogrammet. Detta gestaltningsprogram förblir även det ett 
ickejuridiskt bindande dokument vid bygglovprövning. Däremot blir det bindande mellan 
parterna.FP

199
PF Planarkitekten sa dock att bygglovshandläggarna hade använt det senaste 

programmet som underlag vid bygglovsprövning.FP

200 
 
Som tidigare nämnt står det i exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören att 
”Exploatören UskaU följa gällande gestaltningsprogram för Porträttet”.FP

201 
 
Sammanfattning Tyresö, Bostäder i Kv. Porträttet: 
 
 Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättande 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2000 Gestaltningsprogram Tyresö Strand Trädgårdsstaden  Kommunen Kommunen 
    : 
2007 Start-PM    Kommunen Kommunen 
   | Planprogramsamråd   Kommunen Kommunen 
2008 Antagande av planprogram   Kommunen Gemensamt 
   | Bullerutredning, solstudie, trafikmätning  Gemensamt Exploatören 
   | Samråd    Kommunen Kommunen 
   | Gestaltningsprogram   Kommunen   Exploatören 
2009 Granskning    Kommunen   Kommunen                                 
   |  Antagande    
   | Exploateringsavtal 
2010 Laga kraft 23 mars 2010 
 

  Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

  Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 10. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 

 

                                                 
 
 
P

199
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 m), sid 2 

198
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 l)  

P

P

200
P Karin Norlander, intervju 

P

201
P Tyresö kommun, Kv. Porträttet (2009 n), sid 4 
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19B3.1.9 Tyresö, Strandängarna etapp 1 
Området ligger i nordvästra Tyresö Strand i Tyresö längs med Erstaviken. Strandskydd gäller 
i området 100 meter från strandlinjen. Prövningen gäller upprättandet av ca 220 lägenheter 
fördelade på fem olika hustyper och säkerställandet av allmänhetens tillgång till 
strandområdet i norr genom ett promenadstråk. Området är inte planlagt sedan tidigare och 
ägs till stor del av Tyresö kommun men även av Tyresö Strands markägarförening och en 
privatperson.FP

202 
  
UTiden innan start-PM:U Hela Tyresö Strand är ett gammalt fritidshusområde som under många 
år omvandlats till permanentboende. Kommunen har i just detta område planerat för tätare 
bebyggelse och har sedan 60-talet gjort strategiska markköp i området.FP

203 
 
UTiden från och med start-PM till samråd:U Det första planuppdraget och upprättandet av 
startpromemorian sker i november 2003. Vid denna tidpunkt beslutar inte kommunen om hur 
planeringen ska ske utan lämnar öppet för olika alternativ. Därefter beslutar kommunen att de 
ska utlysa en markanvisningstävling för området.FP

204
PF För att ge alla tävlande samma 

förutsättningar ger kommunen två konsulter i uppdrag att göra en geoteknisk undersökning 
och en naturvärdesbedömning i två delar, en om naturvärden och biologisk mångfald samt en 
om områdets rekreativa värden.FP

205
PF  

 
Under 2006 utlyser kommunen markanvisningstävlingen för området och 17 förslag kommer 
in och ställs ut för allmänheten. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen under 
denna tid, som senare redovisas för politikerna inför tävlingens avgörande. Besqab 
tillsammans med Södergruppen arkitekter och WSP vinner tävlingen. När planerna för 
området är mer specifika väljer kommunstyrelsen att ge ett nytt och mer specificerat 
planuppdrag.FP

206
PF Kommunen beslutar även att genomföra en trafikmätning på en intilliggande 

väg.FP

207 
 
Kommunen gör en behovsbedömning och anser att på grund av det arbete som måste göras i 
vattnet så kommer planen medföra betydande miljöpåverkan. Så kommunen tillsammans med 
Länsstyrelsen bestämmer omfattningen på den MKB som skall upprättasFP

208
PF. Till följd av detta 

utförs en bullerutredning på exploatörens ansvar som skall ligga till grund för vissa delar i 
MKB.FP

209 
 
                                                 
 
 
P

203
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 b), sid 2 

202
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 a), sid 3 

P

P

204
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 c), sid 3 

P

205
P Sofia Kopparberg, intervju 

P

207
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 e), sid 23 

206
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 d), sid 3 

P

P

208
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 f), sid 3  

P

209
P Tyresö kommun, Strandängarna (2007 g), sid 2 
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UTiden från och med samråd till granskning:U Under samrådstiden gäller de flesta av de 
inkomna synpunkterna från privatpersoner att de inte vill att området skall bebyggas 
överhuvudtaget. Många uttrycker att de känner sig lurade, de tycker att kommunen inte följer 
översiktsplanen som angav småskalig bebyggelse, de tycker att byggande kommer förstöra 
områdets skärgårdskaraktär, fågellivet och den gröna kilen. Privatpersoner ifrågasätter 
nollalternativet i MKB och bullerutredningarna som genomförts. Det startas en förening som 
heter Föreningen rädda strandängarna som har 300 medlemmar och arbetar för att rädda den 
unika innerskärgården som Erstaviken utgör och dess strandängar. Efter samrådstiden träffas 
representanter från kommunen och Länsstyrelsen för att komma fram till hur förslaget ska 
kunna bearbetas för att hitta en balans mellan att bebygga området och öka den allmänna 
tillgängligheten och att hålla området så orört som möjligt. Kommunen väljer att ta bort fyra 
huskroppar och skjuta isär byggnaderna för att skapa ett större centralt orört naturområde. De 
väljer också att bygga spänger i vassen, för att öka tillgängligheten och minimera påverkan på 
fågellivet.FP

210 
 
Kommunen genomför en kompletterande trafikmätning för att visa de boende att 
trafikmängden inte är något problem.FP

211
PF I samband med detta skriver kommunen och 

exploatören på markanvisningsavtalet.FP

212 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Under 
granskningstiden kommer det in många synpunkter på förslaget och flertalet privatpersoner 
menar att strandskyddet inte borde hävas då utbyggnaden förstör området som annars är 
tillgängligt för allmänheten. De menar att denna utbyggnad är en dålig ekonomisk affär för 
kommunen, att kommunen har lurat dem med avsiktsförklarningen, att planen inte följer 
översiktplanen, att kommunen struntar i det rika fågellivet och de inventeringar som gjorts, att 
kommunen inte har gjort en tillräckligt grundlig MKB och att kommunen inte tar hänsyn till 
all ökad trafik vid planeringen. De flesta ändringarna som genomförs är i plankartan och 
planbeskrivningen. Visst förtydligande i MKB görs även gällande alternativredovisningen.FP

213 
 
Efter ändringarna i planförslaget antas detaljplanen i aug 2008.FP

214
PF Efter antagandet av 

detaljplanen skickar kommunen in ansökan om tillstånd till vattenverksamhet (för 
markarbeten och grundläggning) in till miljödomstolen. Denna ansökan föregås av samråd 
med myndigheter, fastighetsägare, sakägare, organisationer samt andra berörda och till denna 
ansökan bifogas MKB.FP

215
PF  MKB för vattenverksamhet antas ett år senare i februari 2011. Där 

i mellan i november 2010 vinner planen laga kraft.FP

216 
                                                 
 
 
P

P

211
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 h), sid 23 

210
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 g)  

P

212
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 i), sid 4  

P

P

214
P HTUwww.tyreso.se

213
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 j) 

UTH (2013 s), ”383 – Strandängarna, utbyggnadsområde, etapp 1” 
 
P

215
P Tyresö kommun (2010 l)  
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UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Att det ska upprättas ett gestaltningsprogram för 
området bestämmer projektgruppen på kommunen redan innan markanvisningstävlingen. 
Framställandet av gestaltningsprogrammet görs av en arkitekt anlitad av exploatören. 
Arkitekten ritar och skriver det som kommunen och exploatören kommer överrens om efter 
diskussion. Kommunen har sedan huvudansvaret för att materialet inte innehåller vaga och 
oklara formuleringar som t.ex. ”bör följas”. Det material som presenteras under tävlingen 
används som grund för arbetet med gestaltningsprogrammet inför presentationen i samband 
med samrådet.FP

217 
 
Under samrådet kommer det inte in några synpunkter som påverkade 
gestaltningsprogrammet.FP

218 
 
Under granskningstiden kommer det in synpunkter som berörde gestaltningen. En 
privatperson tycker att formuleringarna är missvisande och förskönande. En privatperson 
tycker att det är dåligt att kommunen ändrat i handlingarna mellan samråd och granskning och 
gett Besqab frihet att själv välja takbeklädnad i plåt vilket kan förstöra för dem med 
ljusreflektioner. Kommunen svarar att takbeklädnaden redovisas som plåt i 
gestaltningsprogrammet, men vilket sort det blir bestäms vid bygglovsprövningen. 
Länsstyrelsen anser att det tydligare bör framgå i kvalitetsprogrammet att gångvägarna och 
sprängerna kommer att begränsas till de i illustrationerna redovisade, vilket kommunen 
hörsammar och lägger till i gestaltningsprogrammet att de ska utföras ungefär i den 
omfattning och placering som i illustrationerna. Länsstyrelsen tycker även att kommunen ska 
genomföra de åtgärder för att minska miljöpåverkan som redovisas i MKB. Kommunen 
hörsammar detta och inför åtgärderna i genomförandebeskrivningen och 
gestaltningsprogrammet.FP

219 
 
Att det inte kommer in så många synpunkter på själva gestaltningen påverkade inte arbetet 
nämnvärt för kommunen enligt planchefen. De fortsätter att förhandla med exploatören om 
utformningen. Planchefen menar att kommunen har en ambition för området och har inte 
möjligheten att ta hänsyn till allt allmänheten vill. Kommunen har en skyldighet att ta fram 
bostäder i ett växande Stockholm. Skulle boende alltid få bestämma och ha veto skulle inga 
bostäder byggas enligt planchefen.FP

220 
 
Det laga kraft vunna gestaltningsprogrammet är 29 sidor och gäller för både detta område, 
etapp 1, och nästföljande utbyggnadsområde, etapp 2. Gestaltningsidén för området har en 

                                                                                                                                                         
 
 
P

216
PHTUwww.tyreso.seUTH (2013 t), ”383 – Strandängarna, utbyggnadsområde, etapp 1” 

P

218
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 m), sid 23 

217
P Sara Kopparberg, intervju 

P

P

219
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 n) 

P

220
P Sara Kopparberg, intervju 
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tydlig anknytning till områdets vattennära läge med hav och strandängar som inspiration. 
Illustrationer och text beskriver tydligt hur byggnadskropparna skall förhålla sig till 
omgivningen och varandra. Det finns karaktärs- och materialbeskrivningar för husen som 
varierar i tydlighet där det t.ex. anges att trapphusen skall vara varma, men även att de putsade 
fasaderna skall kompletteras med målade träpartier vid balkonger och burspråk. Programmet 
behandlar även utformningen på gator, entréer och spänger med principskisser, illustrationer 
och text med materialval.FP

221 
 
På plankartan i en ruta för upplysningar informeras det att det till detaljplanen hör ett 
gestaltningsprogram och att av programmet framgår hur området UskaU utföras och gestaltas 
avseende husutformning, markplanering m.m. Denna tydliga hänvisning leder dock inte till att 
gestaltningsprogrammet blir juridiskt bindande vid bygglovsprövning.FP

222
PF  

 
I markanvisningsavtalet mellan kommunen och exploatören anges endast att exploatören i 
samråd med kommunen ska upprätta ett gestaltningsprogram för området och att i samband 
med slutbesiktningen skall gestaltningsprogramsansvarig för Tyresö kommun skriftligen 
godkänna att exploatören har fullföljt sina åtaganden enligt getsaltningsprogrammet.FP

223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
P

P

222
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 p)  

221
P Tyresö kommun, Strandängarna (2008 o), sid 1-29  

P

223
P Tyresö kommun, Strandängarna (2007 q) 
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Sammanfattning Tyresö, Strandängarna etapp 1: 
  

Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättande 
 –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

2003 Start-PM    Kommunen Kommunen 
    : 
2004 Geoteknisk utredning, naturvärdesbedömning  Kommunen Kommunen 
    : som underlag till tävlingen    
2006 Markanvisningstävling för området  Kommunen Exploatören   
   | Nytt start-PM    Kommunen Kommunen 
   | Beslut om MKB omfattning   Kommunen Kommunen 
   |     +Länsstyrelsen 
   | Trafikmätning (nov)   Kommunen Kommunen 
2007 Bullerutredning    Kommunen        Exploatören 
   | Gestaltningsprogram   Kommunen Exploatören 
   | Samråd    Kommunen Kommunen 
   | Exploateringsavtal/markanvisningsavtal 
   | Trafikmätning (juli)   Kommunen Kommunen 
   |  
2008 Granskning    Kommunen Kommunen 
   | Antagande aug 2008     
   : 
2010 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet  Kommunen Exploatören 
   | Laga kraft 4 nov 2010 
   : 
2011 Antagande av MKB för vattenverksamhet 

 

  Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

  Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 11. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 
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20B3.1.10 Tyresö, Trygghetsboende vid Björkbacken 
Området ligger i kommundelen Bollmora i Tyresö, i anslutning till dess centrum och ägs av 
kommunen och det kommunägda bolaget Tyresö Bostäder AB. Syftet med planen är att det 
skall byggas boende för äldre med bottenvåningar för centrumverksamhet och 
vårdmottagning. För vissa delar av området finns två gällande detaljplaner.FP

224
PF Detaljplanen 

skall ge möjlighet till att bygga ca 77 lägenheter.FP

225 
 
UTiden innan start-PM:U 2007 upprättas ett program för förnyelse och utveckling av Tyresö 
centrum där området läggs ut som bostäder.FP

226 
 
UTiden från och med start-PM till samråd:U I augusti 2008 upprättar kommunen ett start-PM för 
området och tecknar ett planavtal med Tyresö Bostäder AB.FP

227
PF I och med stödet för 

byggandet i både förnyelseprogrammet och en nyligen antagen översiktsplan bedöms det inte 
nödvändigt med något planprogram och ett detaljplaneförslag börjar tas fram till samrådet. 
Under förnyelseprogrammet genomfördes även en behovsbedömning som inte bedömde 
någon betydande miljöpåverkan från projektet som kommunen håller fast vid.FP

228
PF Mycket 

förberedande arbete är redan gjort i och med förnyelseprogrammet. Så detta projekt är väl 
berett både formellt och informellt enligt planarkitekten.FP

229
PF  

 
UTiden från och med samråd till granskning:U Både Länsstyrelsen, Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund och Stockholms lokaltrafik lämnar in synpunkter på hur avsteg från 
bullerriktvärden för området hanteras i planhandlingarna. Efter samrådstiden beslutar 
projektgruppen från kommunen att exploatören måste genomföra en utökad bullerutredning 
för att se om hur de klarar buller från en närliggande väg och kompletterar plankartan med 
korrekta bestämmelser för bullerstörningar och avstegsfall från riksdagens antagna 
bullerriktlinjer. Exploatören ombes även att utföra en sol- och skuggstudie för att visa de 
boende i området hur de kommer att påverkas av den ny byggnaden. De flesta synpunkterna 
från samrådstiden från boende i området gäller att de vill bevara naturkaraktären i området 
och inte ha en ny gångväg genom området. Vilket det redan har tagits hänsyn till.FP

230 
 
UTiden från och med granskningen till och med att detaljplanen vinner laga kraft:U Under 
granskningen kommer det in synpunkter och önskemål om bevarande av naturmark i området. 
Synpunkterna hörsammas och föreslaget parkmarksområde i planen ändras till 

                                                 
 
 
P

P

225
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 b), sid 8  

224
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 a), sid 3-4  

P

226
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 c), sid 4 

P

228
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 e)  

227
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2008 d)  

P

P

229
P Sophia Norrman Winter, intervju 

P

230
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 f), sid 1-9  
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naturmarksområde.FP

231
PF Innan programmet antas upprättas ett exploateringsavtal mellan 

kommunen och Tyresö Bostäder, därefter vinner planen laga kraft i juli 2009.FP

232 
 
UGestaltningsprogrammets utvecklingU: Att det ska upprättas ett gestaltningsprogram till planen 
är kommunen medveten om tidigt i processen och i start-PM anges bland annat gestaltningen 
som ett område för särskilda studier under planarbetet för att kunna göra bra helhetslösningar 
för trafik, anknytningar och utformningen. Gestaltningsprogrammet utvecklas allteftersom 
planarbetet fortskrider. Under samrådet redovisas endast en situationsplan för området. Denna 
utökas till granskningen med text, bilder och andra referensobjekt.FP

233 
 
 Planarkitekten för planen arbetar som så att hon i början av arbetet tar fram ett basdokument 
med de rubriker som hon vill ha med, som sedan lämnas över till exploatörens arkitekt som 
fyller på med text och bilder. Planarkitekten lämnar även över två-tre olika referensobjekt för 
kvalitetsprogram som gjorts för andra planer i Tyresö. Planarkitekten lämnar vidare 
synpunkter och kräver ändringar på de delar i arkitektens text och bildförslag som inte 
uppfyller projektgruppens önskemål eller krav.FP

234 
 
Det kommer inte in några synpunkter på gestaltning eller utformning under varken 
samrådstidenFP

235
PF eller granskningstidenFP

236
PF från varken allmänheten eller någon av 

remissinstanserna. 
 
Det laga kraftvunna gestaltningsprogrammet är 19 sidor. Programmet beskriver de tre nya 
punkthusen med exakta färgval för de olika kropparna och med tydliga anknytningar mellan 
centrum och trygghetsboendet. Det visar övergripande skisser på hur alternativa utformningar 
av ett gemensamt kök med servering skulle kunna placeras. För utemiljön beskrivs visionen 
om större gemensamma samlingsplatser och mindre mer intima sittplatser.FP

237 
 
I planbestämmelserna hänvisas det till gestaltningsprogrammet för utformningen generellt och 
transformatorstationernas utformning UskallU ske i enlighet med gestaltningsprogrammet för 
den nya bebyggelsen, vilket gör gestaltningsprogrammet juridisktbindande som underlag för 
bygglovsprövning på dessa punkter. På plankartan har de även en informationsruta som anger 
att det till planen hör ett gestaltningsprogram som det framgår ur hur området skall utföras 
och gestaltas. Denna koppling gör det dock inte till ett juridiskt tvunget underlag till 
bygglovprövning.FP

238 

                                                 
 
 

P

P

P

232
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 h)  

231
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 g), sid 1 

P

233
P Sophia Norrman Winter, intervju 

P

P

235
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 i), sid 1-11  

234
P Sophia Norrman Winter, intervju 

236
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 j), sid 1-3  

P

237
P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 k), sid 1-19  

P
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P Tyresö kommun, Trygghetsboende vid Björkbacken (2009 l)  
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Enligt exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören ska exploatören följa gällande 
gestaltningsprogram för Trygghetsboende vid Björkbacken, vilket gör dem inbördes skyldiga 
att utföra det dem åtagit sig genom gestaltningsprogrammet.FP

239 
 
 
Sammanfattning Tyresö, Trygghetsboende vid Björkbacken: 
  

Upprättade dokument/handlingar  Beslut om  Ansvar för 
     upprättande upprättande 
 –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007 Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum Kommunen Kommunen 
   :      
2008 Start-PM 13 aug 2008   Kommunen Kommunen 
   : Planavtal   
2009 Samråd    Kommunen Kommunen 
   | Bullerutredning    Kommunen Exploatören 
   | Sol- och skuggstudie   Kommunen Exploatören 
   | Gestaltningsprogram   Kommunen Exploatören 
   | Granskning    Kommunen  Kommunen 
   | Exploateringsavtal 
   | Laga kraft 13 juli 2009 

   

  Ungefärlig tid för beslut om upprättande av gestaltningsprogram 

  Gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i omfattning och innehåll 

Figur 12. Sammanfattning av detaljplaneprocessen för upprättandet av detaljplanens dokument med information 
om vem som beslutat om, och ansvarat för upprättandet av dokumenten 
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10B3.2 Jämförelse och analys 
Fallstudien ovan redovisade detaljplaneprocessen från projektstart till och med att de 10 
detaljplanerna vunnit laga kraft, med utvecklingsprocessen för gestaltningsprogrammet 
särskilt redovisat i ett eget stycke. Sett till processen för att ta fram de tillhörande dokumenten 
för de olika detaljplanerna är de generellt sett väldigt lika, där den största skillnaden är 
tidsaspekten. Utvecklingsprocessen för gestaltningsprogrammen är även den någorlunda 
likvärdig där projektgruppen från kommunen tar de slutgiltiga besluten och exploatören utför 
dem. Den största skillnaden är mellan de handläggarna, som i vissa fall väljer att ta fram ett så 
färdigt gestaltningsprogram som möjligt inför samrådet i jämförelse med de som låter 
samrådshandlingarna vara mer övergipande och sedan tar fram det slutgiltiga programmet 
inför granskningen. 
 
Nedan skall jag sammanfatta och redogöra för resultaten och göra en jämförelse och analys av 
resultaten. Redovisningen av gestaltningsprogrammet sker separat. 
 
21B3.2.1 De tillhörande dokumenten 
Genom processbeskrivningen i fallstudien har jag besvarat de fyra frågeställningarna jag 
utgick ifrån för de tillhörande dokumenten: 
  

 När i planprocessen bestäms det vilka dokument som skall upprättas?  
 

 Vem bestämmer vilka dokument som skall upprättas? 
 

 Vilka deltar i utformningen av de olika dokumenten? 
 

 När upprättas dokumenten? 
 
Av de till planen hörande dokumenten som jag studerat går det att kategorisera dem under 
formell hantering, utredningar/undersökningar och ansökningar. Jag kommer att med 
utgångspunkt från dessa kategorier besvara de fyra frågeställningarna och göra en jämförelse 
och analys mellan hanteringssätten för de olika planerna. 
 
UFormell hanteringU: Under denna kategori hamnar de dokument som krävs enligt PBL för 
upprättandet av en detaljplan. Beslutet att ta fram en detaljplan sker genom att 
kommunstyrelsen lämnar ett planuppdrag till ansvarig enhet på kommunen, alternativt att 
exploatörerna själva ansöker om planbesked hos kommunen. Utan att aktivt sökt efter 
planbesked hos kommunerna går det att läsa sig till i planbeskrivningarna att exploatörerna i 5 
av 10 fall har varit aktiva i initieringen till upprättandet av de nya detaljplanerna. De har 
deltagit i diskussioner om områdets utveckling och lämnat in idéskisser för områden innan det 
har lämnats något planuppdrag från kommunstyrelsen och upprättats något start-PM. Detta 
stämmer in i slutsatserna från arbetet ”Vem gör vad i planprocessen? Arbetsfördelning mellan 
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kommun och byggherre” där författaren menar att de privata byggherrarna är initiativtagare 
till processen.FP

240
PF  Men själva beslutet om upprättandet av detaljplan görs alltid av 

kommunstyrelsen i och med planuppdraget. I dessa fem fall där exploatören har agerat 
initiativtagare har marken även varit ägd av exploatören. FP

241 
 
Vad gäller den formella hanteringen av ärendet så som programsamråd, samråd och 
granskning samt upprättandet av programsamrådsredogörelse, samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande har kommunerna oavkortat stått för det själva för alla planer. 
Upprättandet av dessa handlingar regleras i PBL.  
 
För framtagandet av de resterande obligatoriska handlingarna har det inte varit lika strikt. De 
fall som jag har studerat stämmer generellt sett överrens med slutsatserna i arbetet Vem gör 
vad i planprocessen? Arbetsfördelning mellan kommun och byggherreFP

242
PF, där det konstateras 

att kommunen tar fram de obligatoriska handlingarna så som plankarta, planbeskrivning och 
eventuellt illustrationer och fastighetsförteckning. Dock var det en kommun som hade valt att 
ta in en konsult för upprättandet av de obligatoriska handlingarna. Det fanns även kommuner 
som valt att låta exploatörens arkitektkonsult ta fram illustrationerna som de kunde 
komplettera texten med. Dessa handlingar utvecklades och kompletterades under 
detaljplaneprocessens gång. 
 
Att kommunen väljer att handha hanteringen av ärendet är föga förvånande då det är deras 
yttersta ansvar att allt går korrekt till.  Det bör kommenteras att den konsult som anlitades för 
upprättandet av de obligatoriska handlingar i ovan nämnda kommun tidigare hade varit 
anställd på samma kommun och var väl insatt i vilka krav som ställdes på dessa handlingar. 
Dock ligger det yttersta ansvaret på kommunen som måste gå igenom texten för att undvika 
vaga formuleringar. 
 
Behovsbedömningen som utreder om det behöver upprättas någon MKB för området görs 
innan samrådet av planarkitekten på kommunen. Det är vanligt att det görs en preliminär 
sådan som skrivs in i start-PM men som sedan utvecklas inför samrådet då Länsstyrelsen gör 
sin bedömning och antingen håller med kommunen i deras bedömning eller ber om 
kompletteringar i form av fördjupade utredningar eller mer utvecklande och förklarande text. 
Om behovsbedömningen visar att en MKB behövs har det varit så i de fall som jag har 
studerat att exploatören har fått stå för framtagandet av den med alla nödvändiga utredningar, 
undersökningar och inventeringar. 
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P Iverlund och Ultenius, 2008 
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241
P Kalbro, Lindgren och Paulsson, 2012, sid 5 
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UUtredningar/undersökningar/analyser:U Att få fram handlingar som daterar när beslut har tagits 
gällande vilka dokument som skall upprättas har varit svårt. Vissa planhandläggare har 
lyckats hitta minnesanteckningar från något projektmöte som visar att det har beslutats om en 
eller två utredningar som skall genomföras och dokument som skall upprättas. Men enligt 
planarkitekterna är både kommunen, exploatörer och konsulter från början medvetna om de 
flesta utredningar som kommer att bli nödvändiga och det är ingenting som brukar diskuteras 
för att beslutas om. Men att nödvändiga utredningar skall utföras beslutas så snart efter 
projektstarten som möjligt då ju fler utredningar som gjorts innan samrådet desto bättre 
underlag har projektgruppen att arbeta med inför upprättandet av detaljplaneförslaget som 
skall presenteras under samrådet. Dessa beslut växer vanligen fram under 
projektgruppsdiskussioner men det är generellt kommunen som tar beslutet om vad som 
behöver utredas vidare. Kommunens beslut påverkas i sin tur av Länsstyrelsens krav på god 
miljö och hälsa då de måste kunna bevisa att de bygger enligt de normer och krav som 
Länsstyrelsen har satt upp. 
 
 När utredningarna sker beror till viss del på tidsutrymme och årstid. Vissa utredningar kan 
inte utföras förrän planeringen har kommit en bit på vägen för att de skall veta hur husen skall 
se ut, vart de skall ligga och hur de skall vara orienterade så att de kan mäta och göra 
beräkningarna i enlighet med hur det i slutändan kommer att byggas. Typiska utredningar för 
detta är bullerutredningar, geotekniska undersökningar och dagvattenutredningar. Beslut om 
utredningar sker också vanligen efter samråd då kommunen fått in synpunkter som gör att 
kommunen uppmärksammar brister i planförslaget som behöver utredas vidare. Om detta tar 
projektgruppen från kommunen beslut. 
 
De flesta utredningar, specifikt utförda för upprättandet av aktuell detaljplan, har utförts av 
exploatören eller av exploatören anlitad konsult, förutom i tre fall där kommunen valt att själv 
upphandla konsulter för några utredningar och i två andra kommuner har de valt att upphandla 
konsulter för nästa alla utredningar i det ena fallet och alla utredningar i det andra fallet som 
behövdes för detaljplanens uppförande. Denna arbetsfördelning stämmer överrens med vad 
som konstaterades i arbetet Vem gör vad i planprocessen? Arbetsfördelning mellan kommun 
och byggherreFP

243
PF.  

 
I de fall kommunen valt att själv upphandla konsulter för utredningar har de gjort det för att få 
bättre kontroll över situationen enligt planarkitekterna. Vissa utredningar läggs det större vikt 
vid, så som buller och luft då kommunen i sin tur är kontrollerad av Länsstyrelsen som ansvar 
för att det byggs utan risk för människors hälsa och miljö. För kommuner som väljer att låta 
exploatören välja konsulter slipper de tidskrävande upphandlingar som kan vara 
resursfrigörande. 
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UAnsökningar:U De fall som jag har studerat har berört ansökan om strandskyddsdispens, 
ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, ansökan och beslut om dispens från 
markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning och ansökan om upphävande och 
införande av strandskyddsförordnande. För de ansökningar som har krävts till andra statliga 
myndigheter har beslutet om ansökan tagits av kommunen. Besluten har tagits under 
projektets gång då det visat sig att sådana handlingar varit nödvändiga. Själva ansökan i sig 
har  upprättats av någon inom projektgruppen från kommunen, men underlaget till dessa 
ansökningar har exploatören tagit fram i de fall det varit tvunget. 

 

22B3.2.2 Gestaltningsprogrammet 
För att få en tydlig processbeskrivning var jag tvungen att först ta reda på när arbetet med 
gestaltningsprogrammet påbörjades. Det borde rimligen vara efter att ett beslut om 
framtagande av gestaltningsprogram tagits, men att få fram ett dokument som fastslår att ett 
gestaltningsprogram skall tas fram var däremot svårare. Jag frågade planarkitekterna när det 
beslutades att det skulle upprättas ett gestaltningsprogram och det vanligaste svaret på den 
frågan var att de ”visste det tidigt”. Med detta menat att det inte tagits något officiellt beslut 
om upprättandet men diskussioner inom projektgruppen på kommunen inför projektstart, 
angående projektets omfattning, visade på att det skulle bli nödvändigt. Detta svar återspeglas 
i att det i många av start-PM fastslås att gestaltningen särskilt skall beaktas i senare 
planarbeten, se figur 13 nedan. 
 
            Gestaltningen skall särskilt beaktas 
             enligt start-PM  
                           ---------------------------------------------- 
Haninge, Nedersta-Skarplöt  X 
Huddinge, Västra Balingsnäs  X 
Nacka, Båthöjdens äldreboende  X 
Nacka, del av Kil 1:1   - 
Nacka, Kvarnholmen   X 
Nacka, Tollare Träsk   X 
Tyresö, Bostäder vid Bollmora allé  X 
Tyresö, Bostäder i kv. Porträttet  - 
Tyresö, Strandängarna   X 
Tyresö, Trygghetsboende vid Björkbacken X 
                             ---------------------------------------------- 

Figur 13. Redovisning av hur många start-PM som anger att områdets gestaltnings särskilt skall beaktas i den 
fortsatta planprocessen 

 
Att de ”visste det tidigt” skulle kunna visa på hur länge ett område legat som ett ”aktuellt” 
utbyggnadsområde hos kommunen och även hos dess politiker och därmed att det under en 
lång tid har pratats inofficiellt, kanske också officiellt om hur en utbyggnad av området skulle 
kunna lösas.   
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Jag har inte uppfattat att det finns någon skillnad i när beslutet om upprättandet av 
gestaltningsprogrammet sker mellan varken kommunerna, projekten eller handläggarna.  
 
Då jag inte kunnat få tag i dokument som fastställer när besluten togs om framställandet av 
gestaltningsprogrammen har jag inte heller några dokument som styrker vem det är som har 
tagit besluten om framställandet av gestaltningsprogrammen. Men enligt planarkitekterna är 
det projektgruppen från kommunen som tar detta beslut i 10 av 10 fall, se figur 14. Således 
fungerar det likadant för alla kommuner, alla storlekar på projekt och för alla handläggare. 
 
För framtagandet av gestaltningsprogrammet är det enklare att hitta dokument som styrker 
ansvarsfördelningen och vilka som är med i utformningen av gestaltningsprogrammen. I ram-
/planavtalen är det vanligt att kommunen och exploatören redovisar vem som är ansvarig för 
framtagandet av de tillhörande dokumenten, gestaltningsprogrammet där inräknat. Av de 10 
stycken studerade planerna är det bara en planarkitekt som säger att kommunen själv ansvar 
för framtagandet av gestaltningsprogrammet gällande både illustrationer och text, se figur 14 
nedan. 
 
   Beslut om upprättande Ansvar för upprättande 
   -----------------------------------------------------------------------------
Haninge, Nedersta-Skarplöt  Kommunen  Gemensamt 
Huddinge, Västra Balingsnäs  Kommunen  Kommunen 
Nacka, Båthöjdens äldreboende  Kommunen  Exploatören 
Nacka, del av Kil 1:1  Kommunen  Gemensamt 
Nacka, Kvarnholmen  Kommunen  Exploatören 
Nacka, Tollare Träsk  Kommunen  Exploatören 
Tyresö, Bostäder vid Bollmora allé Kommunen  Exploatören 
Tyresö, Bostäder i kv. Porträttet  Kommunen  Exploatören 
Tyresö, Strandängarna  Kommunen  Exploatören 
Tyresö, Trygghetsboende vid Björkbacken Kommunen  Exploatören 

Figur 14. Sammanfattande redovisning av vem som beslutar om, och ansvarar för upprättandet av 
gestaltningsprogrammet. 

 
De övriga 9 kommunerna har en mer blandad ansvarsfördelning. Enligt planarkitekterna 
beslutas det mesta om gestaltningsprogrammets utformning under projektmötesdiskussioner 
där både representanter från kommunen, exploatören och konsulter är närvarande. Oavsett hur 
arbetsfördelningen ser ut mellan kommun och exploatör så är det alltid kommunen som i 
slutändan måste stå för gestaltningsprogrammet och vad som står där i. Trots att exploatören 
får ansvaret för hela framtagandet går planarkitekten igenom texten och illustrationerna och 
lämnar synpunkter på eventuella olämpliga formuleringar eller skisser enligt planarkitekterna. 
Enligt planarkitekterna tar kommunen generellt sett ett stort ansvar för texten i 
gestaltningsprogrammen även fast ansvaret för upprättandet ligger på exploatören. 
Exploatören ansvarar vidare ofta för själva upprättandet/framställandet av illustrationerna som 
skall infogas i gestaltningsprogrammet.  
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Ett sådant överlämnande av ansvaret för illustrationerna till exploatören har jag fått intrycket 
av att det sker av två anledningar. Dels är det en kompetensfråga, att kommunen inte besitter 
tillräckliga kunskaper för att ta fram behövliga illustrationer. Men även en praktisk fråga då 
det är väldigt enkelt för kommunen att lämna över ansvaret för illustrationerna till exploatören 
som förmodligen redan har anlitat en arkitektkonsult som är insatt i detaljplanen och området 
som därför enkelt kan fortsätta att rita för gestaltningsprogrammet.  
 
I arbetet Gestaltningsprogram – funktion och koppling till detaljplanenFP

244
PF spekulerades det i 

anledningarna till varför gestaltningsprogrammen var så detaljerade. En teori var då att det var 
kommunpolitikernas önskan för att enklare kunna göra reklam för kommunen. Trots att jag 
inte fokuserat på detaljeringsnivån i gestaltningsprogrammen kan jag konstatera att 
detaljeringsnivån i programmen inte beror på politikers önskan då de enligt planarkitekterna 
inte har varit inblandade eller har något att säga till om i utvecklingen av 
gestaltningsprogrammen.FP

245
PF I endast en av de planer jag studerat kommenterade 

planarkitekten på kommunpolitikernas inblandning. Projektgruppen och politikerna hade då 
väldigt skilda idéer om områdets utformning, där det moderna stod mot det mer klassiska 
vilket ledde till att det tog lång tid innan kommunstyrelsen godkände detaljplaneförslaget för 
granskning. 
 
En iakttagelse angående vilka som är med i utformningen av gestaltningsprogrammen som 
var förvånande var allmänhetens och berörda privatpersoners låga inblandning i själva 
gestaltningen av områdena. Av de studerade planerna har det endast kommit in 5 synpunkter 
som berör gestaltningsprogrammet och vidare endast 2 synpunkter som berör själva 
gestaltningen. De tyckte att de föreslagna husen inte passade in i området och att materialvalet 
på ett tak var olämpligt då det kunde skapa störande ljusreflektioner mot deras fastighet. De 
övriga tre inlämnade synpunkterna önskar mer detaljerade gestaltningsprogram med förslag 
på hustyper och en tydligare koppling mellan gestaltningsprogram och detaljplan. De anser att 
kommunen ger för stor frihet till exploatören genom att inte fastställa sådana saker i 
programmet.  
 
Här hamnar kommunen i en avvägning mellan att kunna redovisa för de boende vad 
kommunen planerar för och kunna trygga dem genom att illustrera vad som komma skall i 
gestaltningsprogrammet mot att eventuellt få en bättre fungerande process utan låsningar i 
planen. 
 
Anledningen till privatpersoners låga inblandning i gestaltningsprogrammets utformning tror 
de planarkitekter som jag talat med kan förklaras om privatpersoner generellt har en negativ 
inställning till byggandet och helst inte vill se att det genomförs. Då lämnar de istället 
synpunkter som berör den större helheten och omfattningen på projektet, om hur det inte 
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FP

det. 

passar sig överhuvudtaget att bygga just där, snarare än att ha en åsikt om hustyper och 
materialval. Således tappas syftet246

PF med samråd och granskning bort till viss del om det 
råder en generell negativ inställning till byggan
 
Beslutet om upprättandet av gestaltningsprogrammet skedde som sagt tidigt i processen. Runt 
tidpunkten för projektstarten och upprättandet av start-PM var projektgruppen från 
kommunen medveten om att det skulle behövas upprätta ett gestaltningsprogram, se figur 15.  
Därefter börjar arbetet med gestaltningsprogrammet.  Mycket eller det mesta av arbetet med 
gestaltningsprogrammet sker innan samrådet för att kommunen ska ha material att redovisa 
och ställa ut i samband med samrådet. I och med exploatörernas tidiga involvering i 
detaljplaneprocessen får gestaltningsprogrammen mycket material ”gratis” då det redan finns 
idéskisser och andra illustrationer gjorda av exploatörerna. Det arbetas så mycket med 
programmet inför samrådet att i 6 av 10 fall är gestaltningsprogrammet väldigt likt det 
antagna programmet redan till samrådet enligt planarkitekterna samt efter okulär besiktning 
av tidigare versioner av gestaltningsprogrammet, se figur 15 nedan. 

 
Sammanfattning för tidpunkt för beslut om och färdigställande av 
gestaltningsprogrammet: 
 
                    Proj.start            Samråd          Granskning          Laga kraft 
                       ----------------------------------------------------------------------------- 

Haninge, Nedersta-Skarplöt  .B.   .F.   
Huddinge, Västra Balingsnäs  .B.    .F.   
Nacka, Båthöjdens äldreboende  .B.   .F.    

Nacka, del av Kil 1:1  .B.   .F.   
Nacka, Kvarnholmen  .B.   .F.   
Nacka, Tollare Träsk  .B.   .F.   
Tyresö, Bostäder vid Bollmora allé .B.    .F.   
Tyresö, Bostäder i kv. Porträttet  .B.    .F.   
Tyresö, Strandängarna  .B.   .F.   
Tyresö, Trygghetsboende vid Björkbacken .B.    .F.   
                        ------------------------------------------------------------------------------ 

.B.  = Beslut, ungefärlig tidpunkt för beslut om upprättande av gestaltningsprogram enligt planarkitekterna 

.F.  = Färdigställande, tidpunkt då gestaltningsprogrammet har en utformning som är väldigt likt slutresultatet i                   
omfattning och innehåll 

Figur 15. Sammanfattande tabell för tidpunkt för beslut om och färdigställande av gestaltningsprogram 

 

Enligt planarkitekterna jag talat med använder de sig av skisser och ritningar från 
detaljplaneprogrammet som grund för gestaltningsprogrammen. Alltså borde de vara mer 
förberedda inför upprättandet av gestaltningsprogrammet om det föregås av ett 
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detaljplaneprogram. Vid upprättande av ett specifikt detaljplaneprogram är 
gestaltningsprogrammet väl utvecklat och i princip färdigt inför samrådet i 4 av 5 fall.  
 
Vidare har kommunerna i 7 av 10 fall även använt sig av, utöver idéskisser initierade av 
exploatören, material i form av idéskisser och andra ritningar som tagits fram i samband med 
parallella uppdrag eller markanvisningstävlingar anordnade av kommunen, innan planuppdrag 
lämnats från kommunstyrelsen, i den fortsatta planeringen av områdena. Detta leder till 
konstaterandet att det i många fall finns väldigt detaljerat material tidigt i processen vilket 
strider mot den översiktlighet som skall genomsyra den inledande planeringen enligt PBL 
intentioner. Denna detaljeringsnivå stämmer överrens med de teorier som presenteras i 
rapporten Gestaltningsprogram – funktion och koppling till detaljplanenFP

247
PF och därmed också 

med den generella utvecklingen av detaljplaneprocessen.FP

248
PF  

 
Jag vill dock tillägga att ändringar som sker efter samråd och utställning som kan verka små 
kan föreledas av långa diskussioner och svåra avvägningar som kan ge stor inverkan på 
planen. Hanteringen av dagvatten verkar vara en sådan punkt, där 3 av 10 planer har 
kompletterat bland annat gestaltningsprogrammet i ett senare skede med just sådan info. En 
anledning till det skulle dock kunna vara att det är svårt att planera för dagvattenhanteringen i 
ett tidigt skede där man inte vet vilka ytor/områden som kan bli problematiska. 

Hur tidigt gestaltningsprogrammet blir upprättat och nästan färdigt ser till största del ut att 
bero på vilken planarkitekt/projektledare som ansvarar för upprättandet av detaljplanen. Jag 
ser inga likheter kommunvis. Inte heller några större tendenser beroende på projekttyp. 
Möjligtvis skulle man kunna dra den parallellen att om det behövs upprättas ett 
detaljplaneprogram inför upprättandet av detaljplanen så kommer vidare 
gestaltningsprogrammet nästan att vara klart inför samrådet.  
 
Av de planer som jag har studerat, oavsett storlek på området, är det genomsnittliga 
programmet ca 30 sidor. Gestaltningsprogrammen varierar i storlek, från endast 8 sidor upp 
till 72 sidor. Detaljeringsgraden i gestaltningsprogrammen kan vara svårbedömd men om man 
endast ser till storleken på dem kan jag konstatera att det inte behöver vara så att det största 
projektet är det som har det mest detaljerade programmet. I Nedersta-Skarplöt som planerades 
för 600 bostäder var endast gestaltningsprogrammet 8 sidor. Samtidigt som Tollare Träskväg 
endast planerade för ca 20 nya bostäder men hade ett gestaltningsprogram på 41 sidor. Om det 
är resultatet av ett aktivt val av detaljeringsnivå i förhållande till hur stort utbyggnadsområdet 
är tycker jag att det visar på viss eftertanke från författarna till gestaltningsprogrammen. Skall 
ett stort område byggas kommer det ta lång tid och byggas av flera exploatörer i etapper. 
Gestaltningsprogrammet tillåts då inte vara så detaljerat med risk för låsningar på grund av 
den långa byggtiden om t.ex. en specifik lamparmatur har utgått från sortimentet. Medans det 
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mindre området kan byggas klart under en kortare tid och har därför råd att ta med fler 
detaljer. Eftersom detta går emot den generella utvecklingen inom området där alla planer blir 
mer och mer detaljerade lämnar jag detta endast som en observation. Jag har inte studerat 
tillräckligt många planer för att kunna se något tydligt mönster som motbevisar tidigare 
forskning, det är snarare undantaget som bekräftar regeln. 

För övrigt är detaljeringsgraden i planerna väldigt varierande. Detaljplanen för Nederst-
Skarplöt som endast var 8 sidor hade inte många bestämmelser mer än husens placering i 
förhållande till gatan och vilken sorts häck som skulle användas. Men det som reglerades var 
de väldigt tydliga med och kopplade gestaltningsprogrammet till detaljplanen genom 
planbestämmelserna så att gestaltningsprogrammet blev juridiskt bindande vid 
bygglovprövning. Samtidigt som gestaltningsprogrammet för Bostäder vid Bollmora allé, som 
planerades för ca 200 bostäder, var 38 sidor långt och angav vilka färger och vilka material 
som skulle användas på de olika huskropparna. Samtidigt som de valde att inte koppla 
gestaltningsprogrammet till detaljplanen genom planbestämmelserna för husfasaderna och 
programmet förblev en ickejuridisk handling vid bygglovsprövningen. Mellan dessa planer 
fanns en mängd andra kombinationer och olika varianter på detaljeringsgraden och 
kopplingen mellan detaljplan och gestaltningsprogram. 
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4. Avslutning 
 
I stora drag stämmer resultaten från min studie in i den generella förändringen som idag sker 
vid upprättandet av detaljplanerna som blir allt mer detaljerade i ett tidigt skede i 
detaljplaneprocessen. Jämförelsen visar liknande mönster i hanteringen av dokumenten 
tillhörande de studerade planerna. Beslutsfattarna gällande uppförandet av 
gestaltningsprogrammet och de övriga dokumenten är kommunens projektgrupp, av den 
anledningen att de är ansvariga för att processen går rätt till, de är även i slutändan ansvariga 
för vad som producerats både i form av detaljplanen som skall leva vidare och byggnader som 
skall stå kvar . 

Författaren till arbetet Gestaltningsprogram – funktion och koppling till detaljplanenFP

249
PF 

trodde att den gemensamma nämnaren till varför gestaltningsprogram upprättades var att det 
var ett sätt att samla alla inblandade i processen kring en gemensam idé om hur området skall 
vara utformatFP

250
PF. Denna idé skulle jag vilja modifiera en aning och istället säga att 

upprättandet av gestaltningsprogrammen är ett sätt att samla alla inblandade kring 
kommunens idé kring områdets utformning.   
  
Enligt planarkitekterna är det i princip alltid kommunens idé som skall förverkligas i och med 
byggandet. Kommunen ändrar motvilligt uppfattning om vad som är en bra idé, varför det är 
förståeligt att exploatörerna vill föregå kommunen med idéskisser och presentationer innan 
kommunen bestämmer sig för vad som är passande för området 
 
Författaren till arbetet Vem gör vad i planprocessen? Arbetsfördelning mellan kommun och 
byggherreFP

251
PF menade att arbetsregleringen i planprocessen var svagt reglerad och att det 

därför fanns ett stort förhandlingsutrymme som både kommun och exploatörer utnyttjade för 
att besluta om vem som skulle utföra de olika momenten. Detta kan jag bara verifiera till viss 
del efter min utredning. Att arbetsregleringen inte är bestämd må så vara men det 
förhandlingsutrymme som nämns skulle jag vilja kalla obefintligt. Planarkitekterna var 
mycket klara med att arbetsfördelningen mellan kommun och exploatör var självklar redan 
från början. Vem som skulle utföra vad var ingenting som diskuterades, oavsett hur 
arbetsfördelningen såg ut mellan kommun och exploatör. 
 
För gestaltningsprogrammen har det visat sig att det är exploatören som får det största 
ansvaret. Personligen tror jag att det hade varit bättre om kommunen hade gjort mer själv och 
tagit ett större ansvar, på samma sätt som de gör för de obligatoriska handlingarna. Om 
kommunen istället väljer att själv ta fram större delar av gestaltningsprogrammet har de större 
förutsättningar att få det som de själva önskar i jämförelse med när exploatören gör det. När 
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exploatören tar fram programmet och kommer med ett första förslag kan det lättare bli 
diskussion om själva utformningen och kommunen riskerar att få göra avkall på vissa idéer 
eller önskemål. Det är större chans att det förslag som ges först hamnar som grundidé och bas 
och därmed blir lättare att få igenom samtidigt som alla andra förslag bara ses som 
utsvävningar och ”andra förslag”. Om kommunen i slutändan inte behöver vika sig i någon 
fråga bör de i vilket fall förlora tid på långdragna diskussioner med exploatören och dess 
konsult. Denna teori får uppbackning från Huddinge kommun som valt att själva ta hand om 
alla upphandlingar av konsulter för utredningar och utveckling av gestaltningsprogram delvis 
på grund av denna anledning.  
 
Det som framstår problematiskt för planarkitekterna och projektgruppen från kommunen, men 
som de ger intrycket av att de arbetar aktivt med, är hur de formulerar sig i 
gestaltningsprogrammen. De flesta har varit noga med att poängtera att det inte skall finnas 
vaga formuleringar i gestaltningsprogrammet. Ändå har kopplingarna mellan detaljplan och 
gestaltningsprogram varit högst varierande.  Från att endast upplysa om att det till planen hör 
ett gestaltningsprogram, till att planbestämmelserna hänvisar till vissa delar i 
gestaltningsprogrammet till att planbestämmelserna hänvisar till gestaltningsprogrammet för 
hela utformningen av området. Inte ens inom samma kommun har kopplingarna hanterats på 
samma sätt. En rekommendation är att upprätta någon form av styrdokument för hanteringen 
av kopplingen och vad det får för konsekvenser.  
 
Ett annat alternativ är att underlätta förfarandet vid planavvikelser och planändringar för 
kommunen. Man skulle kunna göra förenklingar i PBL för hanteringen av sådana ärenden 
som gör det mindre besvärligt och tidskrävande. Jag har inte studerat några uppkomna 
planavvikelser eller planförändringar som har uppkommit på grund av en allt för detaljerade 
detaljplaner och gestaltningsprogram vilket skulle vara intressant för att se vilka problem som 
faktiskt har uppstått. Vidare skulle man kunna undersöka och se om det är några specifika 
situationer som låser sig mer ofta än andra. Dessa bestämmelser skulle man på så sätt kunna 
undvika att införa i gestaltningsprogram för att lösa detta problem rent praktisk. 
Problematiken med ett inledande icke översiktligt planarbete som bryter mot PBL intentioner 
kvarstår.
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för fastigheterna Balingsnäs 1:16 och 1:17 inom kommundelen Sjödalen. Kommunstyrelsen 
Huddinge kommun (2005 b) Uppdrag om ny detaljplan för bostäder samt ramavtal mellan 
Huddinge kommun och Småa AB, Skanska Sverige AB och Alliance Fastighetsutveckling AB 
för fastigheterna Balingsnäs 1:16 och 1:17 inom kommundelen Sjödalen. Kommunstyrelsen 
Huddinge kommun (2007 c) Antagandehandling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Huddinge kommun (2007d) Antagandehandling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2007 e) Antagandehandling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2005 f) Sammanträdesprotokoll. KS expl 05/134.313  
Huddinge kommun (2005 g) Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för del av Västra 
Balingsnäs1:16 och 1:17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2007 h) Antagandehandling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2005i) Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för del av Västra 
Balingsnäs1:16 och 1:17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2006 j) Samrådsredogörelse 2 Detaljplan för del av Västra Balingsnäs 
16 och 17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2006 k) Samrådsredogörelse 2 Detaljplan för del av Västra Balingsnäs 
16 och 17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2006 l) Samrådsredogörelse 2 Detaljplan för del av Västra Balingsnäs 
16 och 17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2006 m) Ramavtal avseende försäljning av del av fastigheten 1:17 inom 
kommundelen Sjödalen i Huddinge Kommun. Dnr 05/408.214 
Huddinge kommun (2007 n) Antagandehandling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2007 o) Utlåtande efter utställning Detaljplan för del av Västra 
Balingsnäs 16 och 17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2007 p) Antagandehandling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2005q) Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för del av Västra 
Balingsnäs1:16 och 1:17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Huddinge kommun (2006 r) Samrådsredogörelse 2 Detaljplan för del av Västra Balingsnäs 
16 och 17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2006 s) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2006 t) Samrådsredogörelse 2 Detaljplan för del av Västra Balingsnäs 
16 och 17. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2006 u) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2007 v) Utlåtande efter utställning Detaljplan för del av Västra 
Balingsnäs 16 och 17. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2006 w) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2007 x) Detaljplan för del av Balingsnäs 1:16, 1:17. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Huddinge kommun (2007 y) Antagandehandling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Nacka, Båthöjdens äldreboende: 
Nacka kommun (2009 a) Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende) Fisksätra, 
Nacka kommun. Dnr KFKS 2006/308 214 
Nacka kommun (2009 b) Planbeskrivning Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende) Fisksätra, Nacka kommun. Dnr KFKS 2006/308 214 
Nacka kommun (2009 c) Planbeskrivning Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende) Fisksätra, Nacka kommun. Dnr KFKS 2006/308 214 
Nacka kommun (2009 d) Genomförandebeskrivning. Miljö- och stadsbyggnad 
Nacka kommun (2006 e) Start-PM för detaljplan för Erstavik 26:21, Fisksätra, Nacka 
kommun. Dnr KFKS 2006/308 214 
Nacka kommun (2009 f) Planbeskrivning Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende) Fisksätra, Nacka kommun. Dnr KFKS 2006/308 214 
Nacka kommun (2008 g)Samrådsredogörelse Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende) Fisksätra, Nacka kommun. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Nacka kommun (2008 h)Samrådsredogörelse Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende) Fisksätra, Nacka kommun. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Nacka kommun (2009 i)Samrådsredogörelse Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende) Fisksätra, Nacka kommun. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Nacka kommun (2009 j) Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende) Fisksätra, 
Nacka kommun. Planenheten 
Nacka kommun (2008 k) Samrådsredogörelse Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende) Fisksätra, Nacka kommun. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Nacka kommun (2008 l) Utlåtande Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende) 
Fisksätra, Nacka kommun. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Nacka kommun (2009 m) Gestaltningsprogram Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende), Fisksätra Nacka kommun. Nacka kommun, Riflex AB, Aleris, Nyréns 
arkitektkontor 
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Nacka kommun (2009 n) Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende) Fisksätra, 
Nacka kommun. Dnr KFKS 2006/308 214 
Nacka kommun (2009 o) Gestaltningsprogram Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens 
äldreboende), Fisksätra Nacka kommun. Nacka kommun, Riflex AB, Aleris, Nyréns 
arkitektkontor 
 
Nacka, del av Kil 1:1: 
Nacka kommun (2004 a) Beskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2004 b) Beskrivning. Planenheten  
Nacka kommun (2004 c) Beskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2004 d) Miljökonsekvensbeskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2004 e) Samrådsredogörelse. Planenheten 
Nacka kommun (2005 f) Utlåtande. Områdesnämnden Boo 
Nacka kommun (2004 g) Samrådsredogörelse. Planenheten 
Nacka kommun (2005 h) Utlåtande. Områdesnämnden Boo 
Nacka kommun (2004 i) Gestaltningsprogram med illustrationer för södra området. Studio 
1:11 arkitekter AB 
Nacka kommun (2004 j) Detaljplan för del av Kil 1:1 söder om Värmdövägen. Planenheten 
 
Nacka, Kvarnholmen: 
Nacka kommun (2008 a) Planbeskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2008 b) Kvarholmen, hästholmssundet, Östra gäddviken, Program för 
detaljplaner. Planenheten 
Nacka kommun (2008 c) Planbeskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2008 d) Kvarholmen, hästholmssundet, Östra gäddviken, Program för 
detaljplaner. Planenheten 
Nacka kommun (2008 e) Samrådsredogörelse. Planenheten  
Nacka kommun (2008 f) Utlåtande. Planenheten 
Nacka kommun (2008 g) Utlåtande. Planenheten  

Nacka kommun (2008 h) Samrådsredogörelse. Planenheten 
Nacka kommun (2008 i) Utlåtande. Planenheten  
Nacka kommun (2008 j) Gestaltningsprogram Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 1 - 
Norra kajområdet. KFKS 2007/892 214  
Nacka kommun (2008 k) Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 1 – Norra kajområdet. 
Planenheten 
Nacka kommun(2009 l) Exploateringsavtal för del av Kvarnholmen, etapp 1 – Norra 
kajområdet. Kommunstyrelsen 
 
Nacka, Tollare Träskväg: 
Nacka kommun (2008 a) Planbeskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2008 b) Planbeskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2008 c) Planbeskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2007 d) Ram- och detaljplaneavtal för Tollare 1:16 m.fl. Planenheten 
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Nacka kommun (2008 e) Planbeskrivning. Planenheten 
Nacka kommun (2006 f) Samrådsredogörelse för detaljplaneprogrammet. Planenheten 
Nacka kommun (2007 g) Startpromemoria för fyra detaljplaner för del av Tollare 1:16 m.fl. 
fastigheter i Boo, Nacka kommun. Planenheten 
Nacka kommun (2007 h) Ram- och detaljplaneavtal för Tollare 1:16 m.fl. Planenheten 
Nacka kommun (2008 i) Samrådsredogörelse. Planenheten 
Nacka kommun (2008 j) Utlåtande. Planenheten 
Nacka kommun (2009 k) Exploateringsavtal för del av Tollare 1:16 m.fl., Tollare träskväg – 
delplan 1a, Nacka kommun. Planenheten 
Nacka kommun (2007 l) Ram- och detaljplaneavtal för Tollare 1:16 m.fl. Planenheten 
Nacka kommun (2008 m) Samrådsredogörelse. Planenheten 
Nacka kommun (2007 n) Utlåtande. Planenheten 
Nacka kommun (2008 o) Kvalitets- och gestaltningsprogram för Tollare. Planenheten 
Nacka kommun (2008 p) Detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m.fl., 
delplan 1a Tollare Träskväg i Boo, Nacka kommun. Planenheten 
Nacka kommun (2009 q) Exploateringsavtal för del av Tollare, fastigheten 1:160 m.fl., 
Tollare Träskväg – delplan 1a Nacka kommun. Kommunstyrelsen 
 
Tyresö, Bostäder vid Bollmora allé: 
Tyresö kommun (2010 a) Start PM Bostäder längs Bollmora allé. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2011 b) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Bostäder vid Bollmora 
allé. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2011 c) Samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2011 d) Utställningsutlåtande. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2011 e) Kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora 
allé, område för flerbostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2011 f) Kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora 
allé, område för flerbostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2011 g) Exploateringsavtal Fastighets AB Tyrjärn 6. Diarienr. 
2011KSM0085 
 
Tyresö, Kv. Porträttet: 
Tyresö kommun (2009 a) Exploateringsavtal Porträttet. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2009 b) Planbeskrivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2009 c) Planbeskrivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2000 d) Kvalitetsprogram Tyresö Strand Trädgårdsstaden Etapp 2. Miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2008 e) Redogörelse av Programsamråd. Planenheten 
Tyresö kommun (2009 f) Planbeskrivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2008 g) Samrådsredogörelse. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 h) Utställningsutlåtande. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2009 i) Detaljplan Kv. Porträttet, Inom Tyresö kommun, Stockholms län 
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Tyresö kommun (2000 j) Kvalitetsprogram Tyresö Strand Trädgårdsstaden Etapp 2. Miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2008 k) Kvalitetsprogram för Kv. Porträttet 
Tyresö kommun (2009 l) Detaljplan Kv. Porträttet, Inom Tyresö kommun, Stockholms län 
Tyresö kommun (2009 m) Exploateringsavtal Porträttet. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tyresö kommun (2009 n) Exploateringsavtal Porträttet.  
 
Tyresö, Strandängarna: 
Tyresö kommun (2008 a) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 1, 
utbyggnadsområdet. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2008 b) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 1, 
utbyggnadsområdet. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2008 c) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 1, 
utbyggnadsområdet. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2008 d) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 1, 
utbyggnadsområdet. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2008 e) Redogörelse av samråd. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2008 f) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 1, 
utbyggnadsområdet. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2007 g) Teknisk rapport, Trafikbullerutredning Tyresö Strandängar. WSP 
Akustik, TR 2007-117 R01 
Tyresö kommun (2008 h) Redogörelse av samråd. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2008 i) Markanvisningsavtal, område vid Strandängarna 
Tyresö kommun (2008 j) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 1, 
utbyggnadsområdet. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2008 k) Utställningsutlåtande. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2010 l) Samrådsunderlag för vattenverksamhet. Structor, M900068 
Tyresö kommun (2008 m) Redogörelse av samråd. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2008 n) Utställningsutlåtande. Stadsbyggnadskontoret. 
Tyresö kommun (2008 o) kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 1 
och etapp 2, Strand 1:1 m.fl. inom Tyresö kommun, Stockholms län 
Tyresö kommun (2008 p) Strandängarna etapp 1, Tyresö kommun. Planenheten 
Tyresö kommun (2007 q) Maranvisningsavtal område Strandängarna. 
 
Tyresö, Trygghetsboendet vid Björkbacken: 
Tyresö kommun (2009 a) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Trygghetsbonde vid 
Björkbacken. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 b) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Trygghetsbonde vid 
Björkbacken. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 c) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Trygghetsbonde vid 
Björkbacken. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2008 d) Avtal om detaljplaneprövning. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 e) Start PM. Stadsbyggnadskontoret  

 
 



 
 
 

 
 
 

78

Tyresö kommun (2009 f) Samrådsredogörelse. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 g) Utställningsutlåtande. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 h) Exploateringsavtal Trygghetsboende vid Björkbacken. 
Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 i) Samrådsredogörelse. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 j) Utställningsutlåtande. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 k) Kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för trygghetsboende vid 
Björkbacken. Stadsbyggnadskontoret 
Tyresö kommun (2009 l) Fastighet Bollmora 2:1, 2:134, 2:588 samt 2:590 inom Tyresö 
kommun, Stockholms län. Planenheten 
Tyresö kommun (2009 m) Exploateringsavtal Trygghetsboende vid Björkbacken. 
Stadsbyggnadskontoret 
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