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Abstract 

For a long period of time it has been known that detailed development plans contain 

provisions that are difficult to implement. In 2011, the Swedish government assigned the 

cadastral authority to identify the gravity of the problem by sending out 384 questionnaires to 

cadastral surveyors. These cadastral surveyors specified whether the detailed development 

plans contained provisions that could be difficult to implement. In this thesis, the 

questionnaires are reviewed, and in order to have a deeper understanding of the reasons why 

these provisions are still used, interviews were carried out with five detailed development 

planners in different municipalities. 

The results from the questionnaires illustrates the following: two percent of the detailed 

development plans contain land that is reserved for a joint facility and for a public purpose, 

and five percent was for land that was not localized. In five percent there were no special 

reasons for the municipality for not mandating public places. The description of the plans 

lacked information about how the plan could be carried out in 35 percent of the plans.  

From the interviews it appears that the land reservation which were not localized were used 

because they did not want to lock the plan to existing conditions. Through the land reserve for 

a joint facility and for public land the municipality wanted to secure public access to private 

land and at the same time not have to pay for the public area. In many of the detailed 

development plans the municipalities did not mandate for public spaces because the 

neighbourhood had private mandating. According to one municipality they gave priority to 

the design of the plan before the implementation. Another one said that it was hard to decide 

which questions they had to solve in the plan and which ones belonged to the cadastral 

authority. However, the development planners consider the consultation as a pragmatic 

method to get input on the plan. In summary, the municipalities need more guidance to 

enforce the plan and the know-how of the provisions needed to implement the plan efficiently.   
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Sammanfattning 

Under en längre tid har det framkommit att detaljplaner innehåller planbestämmelser som är 

svåra att genomföra. Lantmäteriet fick därför år 2011 i uppdrag av regeringen att utreda hur 

omfattande problemen är. En enkät skickades ut till förrättningslantmätare som i och med sitt 

samrådsyttrande till kommunen fick ange ifall detaljplanen innehöll planbestämmelser som 

kunde bli svåra att genomföra. I examensarbetet sammanställs de 384 enkätsvaren varav ett 

urval presenteras och för att få en djupare förståelse för av vilka anledningar dessa 

planbestämmelser används har även fem planhandläggare på olika kommuner intervjuats.   

Resultatet av enkätsvaren visar att två procent av detaljplanerna innehåller gx/ gz områden 

och olokaliserade markreservat till ett första plansamråd. Särskilda skäl för ett enskilt 

huvudmannaskap fattas i sju procent av detaljplanerna och 35 procent av planerna innehåller 

andra brister som många gånger handlar om att planbeskrivningen inte innehåller tillräcklig 

information om hur planen ska genomföras. 

Av intervjusvaren med planförfattarna framgår att de olokaliserade markreservaten användes 

för att inte låsa planen till befintliga förutsättningar och genom gx-området säkerställdes 

allmänhetens tillträde till kvartersmark samtidigt som kommunen undgick det ekonomiska 

ansvaret för området. I flera av detaljplanerna har kommunen avsagt sig huvudmannaskapet 

eftersom att  det av tradition varit enskilt. Enligt en av planförfattarna prioriterar kommunen 

att behandla frågor om detaljplanens gestaltning till samrådet framför genomförandefrågor 

och en annan planförfattare menar att det är svårt att avgöra vad som är deras frågor att 

behandla och vad som är Lantmäteriets. Dessutom framfördes att samrådet var till för att få in 

bra synpunkter och att många frågor löstes efter att det genomförts. Slutsatsen av 

examensarbetet är att kommunerna behöver mer stöd när det gäller genomförandefrågor och 

bättre kunskaper i vad nämnda planbestämmelser innebär för det fastighetsrättsliga 

genomförandet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detaljplaner bestämmer kommuner den framtida och befintliga användningen av mark- och 

vattenområden. I det fall ett område är lämpligt för exempelvis bostäder ska detaljplanen 

redovisa var bebyggelsen får uppföras, vilka platser som ska vara allmänt tillgängliga och om  

huvudmannaskapet för allmänna platser ska vara kommunalt eller enskilt
1
. Under arbetet med 

en detaljplan ska kommunen ta hänsyn till allmänna intressen vilket möjliggörs bland annat 

genom att samråd hålls med olika myndigheter
2
.  

Detaljplanens innehåll regleras i Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) och under en längre 

tid har det framkommit synpunkter på att detaljplaner innehåller planbestämmelser som är 

svåra att genomföra. De planbestämmelser som framhållits som vanligt förekommande är så 

kallade gx-områden
3
. Synpunkter har även framförts på att kommuner ofta lägger över 

ansvaret för drift och underhåll av allmänna platser på enskilda fastighetsägare samt att 

planbeskrivningarna i detaljplaner många gånger är bristfälliga vad gäller det 

fastighetsrättsliga genomförandet
4
.  

Ett examensarbete har utförts av Andersson (2012) som bland annat undersökte hur vanligt 

det är med enskilt huvudmannaskap och förekomsten av gx-områden i detaljplaner som 

vunnit laga kraft år 2000-2011 i fem Stockholms kommuner. Vidare har Grafström (2008) i 

sitt examensarbete undersökt hur allmänheten fått tillträde till områden på kvartersmark, 

bland annat förekomsten av gx-områden, i Malmö kommun. Däremot har någon större 

utredning aldrig utförts av vilka fler planbestämmelser som förekommer som kan försvåra ett 

genomförande av en detaljplan. Lantmäteriet fick därför år 2011 i uppdrag av regeringen att 

definiera vilka planbestämmelser som kommunerna använder sig av som kan försvåra det 

fastighetsrättsliga genomförandet och se hur ofta dessa används. Förrättningslantmätare (flm) 

på både statliga och kommunala lantmäterikontor i landet fick svara på en enkät i samband 

med samrådet. Detta examensarbete har utförts som en del av Lantmäteriets utredning där 

svaren från flm sammanställts. För att få en djupare förståelse för varför dessa 

planbestämmelser används har även ett antal planhandläggare på olika kommuner intervjuats. 

Resultatet av intervjusvaren samt ett urval av sammanställningen av förekomsten av 

planbestämmelserna finns att läsa i examensarbetet och den kompletta utredningen  finns att 

tillgå i Lantmäteriets rapport
5
.  

 

 

.  

 

                                                 
1
 PBL Kunskapsbanken, 2013 

2
 5 kap 11 och 14 §§ PBL  

3
 SOU 2005:77, s. 549-550 

2
 5 kap 11 och 14 §§ PBL  

3
 SOU 2005:77, s. 549-550 

4
 Ibid, s. 535 

5
 Lantmäteriet, 2013 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att i ett antal kommuner ta reda på vilka planbestämmelser som 

används som kan försvåra det fastighetsrättliga genomförandet samt belysa bakgrunden till att 

dessa används. Syftet är även att se hur vanligt förekommande dessa planbestämmelser är i 

detaljplaner från övriga Sverige.   

De frågeställningar som examensarbetet ämnar att besvara är:  

 Vilka planbestämmelser använder kommunerna som kan försvåra ett genomförande av 

en detaljplan? 

 Vilka är orsakerna till att planbestämmelserna används?  

 Är kommunerna medvetna om att dessa planbestämmelser kan försvåra ett 

genomförande av planen? 

 Hur vanligt förekommande är planbestämmelserna?   

1.3 Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder som använts i examensarbetet vilket är litteraturstudie, 

fallstudier, en sammanställning av enkäter samt intervjuer.   

1.3.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis studerades relevant lagstiftning inom ämnet främst Plan- och bygglagen för att 

få en bättre förståelse för en detaljplans innehåll och upprättande samt genomförande av en 

detaljplan. Skriven litteratur har studerats samt olika offentliga utredningar. Litteraturstudien 

har som syfte att introducera läsaren i ämnet och ge en djupare kunskap i det regelverk som 

omfattar detaljplaner och dess planbestämmelser. Den ger även en bra förståelse för 

fallstudierna och vad som legat till grund vid upprättande av intervjufrågorna i senare kapitel. 

1.3.2 Fallstudier 

Fallstudier genomfördes på fem detaljplaner där minst en planbestämmelse som försvårar ett 

genomförande av planen fanns med. För att välja ut vilka detaljplaner som fallstudierna skulle 

grunda sig på användes enkäterna som flm på Lantmäteriet svarat på i samband med att de 

skrivit sitt samrådsyttrande till kommunen. De ifyllda enkäterna erhölls av Lantmäteriet. 

Enkäten, bestående av 29 frågor, behandlar planbestämmelser som kan försvåra det 

fastighetsrättsliga plangenomförandet. Enkäten är uppdelad så att de inledande frågorna har 

fyllts i vid det lagstadgade samrådet, några under utställning eller granskning och de sista 

frågorna har besvarats efter att detaljplanen har antagits. Det här examensarbetet har som 

syfte att ta reda på varför vissa planbestämmelser tagits med från början och har därför 

undersökt bestämmelsernas förekomst vid plansamrådet. I vissa fall har de bristfälliga 

bestämmelserna rättats till efter samrådet och det framgår då under resultatdelen av 

fallstudierna.  

Totalt har 384 detaljplaner granskats i 105 kommuner i Sverige och för att på ett enkelt sätt 

välja ut de detaljplaner som skulle ingå i fallstudien  gjordes inledningsvis en inventering av 

alla enkäter. Om flm i enkäten kryssat i att planen innehåller minst en olämplig bestämmelse 

valdes detaljplanen ut i ett första urval. Till slut innehöll urvalet 129 detaljplaner varifrån fem 

detaljplaner valdes ut för att användas i fallstudierna. Detaljplanerna omfattar områden 
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belägna i kommunerna Nora, Ekerö, Värmdö, Nyköping och Knivsta. Dessa fem detaljplaner 

valdes ut dels för de innehöll ett antal olämpliga bestämmelser dels för att få en bra geografisk 

spridning på kommunerna. Detaljplanerna upprättades under år 2011 och år 2012 och   

detaljplanen i Nyköping vann laga kraft våren 2013. Övriga planer har inte vunnit laga kraft 

och är i olika skeden av detaljplaneprocessen.  

Detaljplanerna med tillhörande planbeskrivning och plankarta hämtades från kommunernas 

hemsida. Även samrådsyttrandet från Lantmäteriet inhämtades för varje plan som tillsammans 

med enkäten för varje plan utgjorde grunden till fallstudierna.  

1.3.3 Sammanställning av enkäterna  

I examensarbetet görs även en sammanställning av de 384 enkäterna för att se hur många 

detaljplaner som innehåller planbestämmelser som kan försvåra ett genomförande av planen. 

Om en av planerna innehöll någon av följande brister räknades den med i sammanställningen: 

kombination av g och x, olokaliserat markreservat, x- eller z, olokaliserat g-område, 

förutsättning att rättigheter för enskilda inrättas på allmän platsmark, g-områden för vilka det 

kan ifrågasättas om en gemensamhetsanläggning kan bildas, områden som inte tilldelats 

bestämmelser, vid enskilt huvudmannaskap saknas särskilda skäl och slutligen övriga brister
6
.  

1.3.4 Intervjuer  

Eftersom ett av examensarbetets syfte var att undersöka varför kommunerna tar med vissa 

bestämmelser i detaljplanen är det planförfattarnas erfarenheter och tankar som är viktiga att 

belysa. Enligt Trost (2005) är sådan information svår att läsa sig till och av den anledningen 

valdes intervjuer som metod. Intervjuer hölls med de fem kommuner som valdes ut i 

fallstudierna och en intervju genomfördes med en konsultfirma som varit med och upprättat 

detaljplanen i Nyköping.  

 

Ett frågeformulär utarbetades för varje detaljplan där även valet av intervjufrågor anpassades 

efter varje plan. Frågorna var specifika men utan svarsalternativ så att varje planförfattare 

kunde berätta fritt kring frågan. När intervjun hade genomförts renskrevs anteckningarna och 

en sammanställning av frågorna och svaren skickades till varje person för att se om 

intervjuaren tolkat svaren rätt.  

 

Intervjuer genomfördes med följande personer:   

  

 Peter Ljungné och Per Axelsson planarkitekter på Nora kommun som båda har 

medverkat i upprättande av detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8. Intervjun genomfördes 

2012-12-03 

 

 Marina Pavlova planarkitekt på Nyköping kommun, ansvarig för innehållet i 

detaljplan Förrådet 1 m.fl. Intervjun genomfördes 2012-12-05. Ansvarig för 

upprättande av planen är Johanna Brandt, Landskapsarkitekt på Total arkitektur och 

urbanism och intervjun genomfördes 2012-12-18. 

                                                 
6
 För vidare förklaring se kapitel 2.3 Planbestämmelser som försvårar ett genomförande av detaljplan. 
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 Elenor Lenartsson planarkitekt på Värmdö kommun och ansvarig för detaljplan 

Siggesta 1:6, intervjun genomfördes 2012-12-10. 

 

 Alexander Fagerlund planarkitekt på Ekerö kommun och ansvarig för detaljplan del av 

Ekebyhov 3:1 och 3:3, intervjun genomfördes 2012-12-13. 

 

 Johan Elfström arbetade tidigare som planarkitekt på Knivsta kommun och var 

ansvarig för upprättande av detaljplan Alsike Nord Etapp 1 fram tills samrådsskedet. 

Intervjun genomfördes 2012-12-14.  

1.4 Disposition  
Kapitel 1 ger en introduktion till examensarbetet där bakgrund, syfte, frågeställningar och 

metod presenteras. Litteraturstudien i kapitel 2 redogör för relevant lagstiftning inom området 

och vilka konsekvenser vissa otydliga planbestämmelser har för det fastighetsrättsliga 

genomförandet. I kapitel 3 presenteras resultatet från fallstudierna, intervjuerna och resultatet 

från sammanställningen av enkäterna. I kapitel 4 diskuteras resultatet och slutsatserna av 

examensarbetet ges i kapitel 5.     
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2. Litteraturstudie 
I detta kapitel görs en genomgång av hur detaljplaneläggning av mark- och vattenområden 

genomförs. Först behandlas upprättandet av en detaljplan, vilka planbestämmelser en 

detaljplan kan innehålla och måste innehålla samt genomförande av en detaljplan. Slutligen 

ges en mer djupgående förklaring av vissa planbestämmelser som kan försvåra genomförandet 

av en detaljplan. Detta görs för att enklare förstå bakgrunden till fallstudierna och de 

planbestämmelser som behandlas där. 

2.1 Detaljplaneläggning 
Det huvudsakliga ansvaret för planläggning i Sverige har kommunerna genom det så kallade 

”planmonopolet”
7
. I PBL beskrivs fyra olika typer av planer: regionplan, översiktsplan, 

detaljplan samt områdesbestämmelser
8
. I äldre PBL (ÄPBL, 1987:10) infördes kravet på att 

alla kommuner ska ha en kommuntäckande översiktsplan som dock inte är bindande. Syftet 

med översiktsplanen är att ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 

användas när kommunerna beslutar om detaljplaner och konkreta beslut i bygg- och 

tillståndsärenden
9
. Två av detaljplanerna som studeras i examensarbetet är upprättade efter en 

fördjupad översiktsplan vilket kan användas av kommunerna i områden som behöver 

behandlas mer noggrant. Tätorter och kommundelar med särskild konkurrens mellan intressen 

och anspråk, så som kustavsnitt med hårt bebyggelsetryck, är exempel på platser där 

kommunen kan göra en fördjupad översiktsplan. Den fungerar i sådana fall som ett mellanled 

mellan översiktsplanen och en detaljplan
10

. 

2.1.1 Upprättande av detaljplan 

Om ny sammanhållen bebyggelse ska uppföras eller när befintliga byggnader ska förändras 

eller bevaras måste en detaljplan upprättas. Det kan även behövas i de fall en enstaka byggnad 

får inverkan på omgivningen eller om en ny byggnad planeras i ett område där det råder stor 

efterfrågan på mark
11

.   

Den som avser att genomföra en åtgärd som kräver en detaljplan kan genom ett planbesked få 

reda på om kommunen har en avsikt att börja planlägga
12

. Om det behövs för att underlätta 

planarbetet kan kommunen bland annat ange mål och förutsättningar, syfte och tidplan i ett 

planprogram
13

. Vid ett samråd ska kommunen få kunskap om planområdet och alltid samråda 

med olika myndigheter exempelvis Länsstyrelsen, Lantmäteriet och de kommuner som 

berörs. Övriga som berörs av planen så som fastigetsägare och bostadsrättshavare ska beredas 

tillfälle till samråd. Synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse
14

 varefter ett slutligt 

förslag till detaljplan kungörs och ställs ut för granskning i minst tre veckor. Efter 

granskningen sammanställer kommunen återigen de inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande och om planen revideras väsentligt efter granskningen ska kommunen 

                                                 
7
 Boverket, 2009, s.7 

8
 Ibid s. 10 

9
  3 kap 2 § PBL 

10
 PBL Kunskapsbanken, 2012 

11
 4 kap 2 § PBL 

12
 5 kap 2 § PBL 

13
  5 kap 10 § PBL 

14
 5 kap 11-17 §§ PBL 
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kungöra att planen ställs ut på granskning en andra gång
15

. Om ingen överklagar antas 

detaljplanen av kommunfullmäktige och planen vinner laga kraft
16

.  

I figur 1 visas en schematisk bild över processen. 

Figur 1. Detaljplaneprocessen steg för steg. Källa: egen figur.   

2.1.2 Detaljplanens innehåll 

En detaljplan har ett krav på minsta innehåll. Den måste ange gränserna för allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden, bestämma användningen och utformningen av allmänna 

platser som kommunen är huvudman för samt bestämma användningen av kvartersmark och 

vattenområden
17

. Ska kommunen inte vara huvudman för allmänna platser måste det framgå i 

planen. Slutligen ska genomförandetiden för en detaljplan anges som är minst 5 år och högst 

15 år
18

. 

Förutom det obligatoriska innehållet kan kommunen i detaljplanen precisera bl.a. 

markanvändning och bebyggelsens utformning och omfattning. De bestämmelser som 

kommunen får reglera finns beskrivet i 4 kap. PBL och endast det som finns uppräknat i 

kapitlet får tas med som planbestämmelse. En detaljplan får inte vara mer detaljerad än 

nödvändigt med hänsyn till planens syfte och dessutom ska planen bl.a. ta hänsyn till 

befintliga fastighets- och äganderättsförhållanden
19

.  

Allmän plats 

I 1 kap 4 § PBL definieras att det som avses med allmän plats är gator, vägar, parker och torg 

som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte stängas av 

för allmänheten och får inte heller fastighetsindelas på ett sätt så att enskild rätt uppkommer
20

. 

Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser vilket medför ett ansvar för byggande 

och drift av anläggningarna
21

. Finns det särskilda skäl kan huvudmannaskapet vara enskilt och 

måste då anges i planen
22

. Definitionen av vad som avses med särskilda skäl är att kommunen 

i ett bostadsområde med permanenthus av tradition haft enskilt huvudmannaskap, att 

angränsande områden förvaltas av en gemensamhetsanläggning eller att området har en 

karaktär av fritidsbebyggelse. Ett enskilt huvudmannaskap innebär att fastighetsägarna inom 

                                                 
15

 5 kap. 18-25 §§ PBL 
16

 5 kap. 27 § PBL 
17

 4 kap. 5 § PBL 
18

 4 kap. 21 § PBL 
19

 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 32 
20

 Boverket, 2009, s.78  
21

 6 kap. 18 och 21 § PBL 
22

 4 kap. 7 § PBL 
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detaljplanen genom en gemensamhetsanläggning ansvarar för exempelvis vägar och 

grönområden inom allmänna platser
23

. 

I nya Plan- och bygglagen infördes en möjlighet att ha olika huvudmän inom samma plan
24

. 

Anledningen var att det förekom att områden delades upp i flera mindre planer för att 

kommunen inte skulle vara huvudman för vissa allmänna platser. Nu finns det en möjlighet att 

dela upp huvudmannaskapet för olika allmänna platser i samma plan. Däremot får inte 

huvudmannaskapet delas mellan kommunen och enskilda och fortfarande gäller att 

kommunen kan avsäga sig huvudmannaskapet endast när det finns särskilda skäl
25

. Om 

kommunen är huvudman för en allmän plats kan de enligt 6 kap. 13 § PBL lösa in marken och 

omvänt måste de lösa in marken om fastighetsägaren begär det
26

.   

Kvartersmark 

Med kvartersmark menas mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller 

vattenområde. Det är denna mark som ska användas för enskilt bebyggande, det vill säga till 

bostäder, kontor, handel, centrum m.m.
27

. Inom kvartersmark är huvudmannaskapet enskilt 

och fastighetsägarna är ansvariga för byggande, drift och underhåll av anläggningarna. 

Vanligtvis bildas en gemensamhetsanläggning enligt AL för de gemensamma anläggningarna 

och kostnaderna för utförande av anläggningen fördelas efter den nytta varje fastighet har av 

anläggningen medan drift och underhåll fördelas efter fastigheternas användning
28

.   

För allmänna ledningar på kvartersmark sker markåtkomsten vanligtvis genom förrättning 

med stöd av Ledningsrättslagen (1973:1144). Enligt 14 kap. 18 § PBL ska den som är 

huvudman för ledningen lösa en rättighet för ledningen och betala ersättning om en 

fastighetsägare begär det. För fordonstrafik och gång-och cykelvägar bildas oftast servitut 

genom fastighetsreglering enligt FBL
29

. Detta sker genom att servitutet bildas till förmån för 

en kommunägd fastighet under förutsättning att servitutet är av väsentlig betydelse för 

fastigheten
30

, se vidare kapitel 2.3.1.  

Kvartersmark för allmänna ändamål 

I en detaljplan kan kommunen utöver de allmänna platserna bestämma markreservat inom 

kvartersmark för trafik- och väganläggningar, energianläggningar, anordningar för 

elektroniska kommunikationsnät och ledningar som ska vara tillgängliga för allmänheten
31

. I 

detaljplanen får ofta markreservaten följande beteckningar; z för fordonstrafik, x för gång- 

och cykeltrafik, u och l för ledningar under eller ovan jord, t för vägtrafiktunnel
32

.  

                                                 
23

 Sjödin, 2012  
24

 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 31 
25

 Prop. 2009/10:170 s. 201 
26

 14 kap. 14 § PBL 
27

 Boverket, 2009, s. 85 
28

 Ekbäck, 2011, s. 60 
29

 7 kap. FBL 
30

 7 kap. 1 § FBL 
31

 4 kap. 6 § PBL 
32

 Lindgren, 2012 
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Markåtkomsten för dessa markreservat säkerställs vanligtvis genom bildande av servitut 

enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) till förmån för en kommunägd fastighet
33

.  

 

Dessa planbestämmelser var från början tänkta att användas undantagsvis på platser där 

marken skulle användas för exempelvis slänter i anslutning till gatumark eller för att kunna ha 

trafik genom en bottenvåning eller på andra platser som behövde utnyttjas tredimensionellt
34

. 

När möjligheten att fastighetsbilda tredimensionellt infördes år 2004 finns egentligen inte 

längre något behov av att använda sig av planbestämmelserna
35

. 

2.2 Genomförande av detaljplan 

I PBL finns krav på att detaljplanen ska vara genomförandeinriktad och stor vikt måste läggas 

på ett samspel mellan planläggning och plangenomförandet
36

. Före 2 maj 2011, när nya PBL 

trädde i kraft, skrevs genomförandebeskrivningen separat. Efter införandet har 

genomförandebeskrivningen blivit inkluderat i planbeskrivningen som ligger till grund för 

planens genomförande och ska redovisa planeringsförutsättningar, syfte med planen, hur den 

ska genomföras m.m.
37

. Det är endast detaljplanekartan samt planbestämmelserna som har 

rättsverkan men angivet syfte och kommentarer i planbeskrivningen spelar ändå en avgörande 

roll vid tolkningen av planbestämmelserna
38

. 

När detaljplanen vinner laga kraft leder det till flera rättsverkningar så som en byggrätt för 

fastighetsägaren att uppföra byggnader och annat i enlighet med planens bestämmelser. För 

kommunen samt andra myndigheter är detaljplanen bindande och innebär att bygglov, 

rivningslov och marklov inte får beviljas i strid mot denna
39

. Kommunen ska vidare ställa i 

ordning allmänna platser efter hand som bebyggelsen färdigställs efter ortens sed
40

 samt 

ansvara för underhåll av gator och andra allmänna platser vilket är en skyldighet som består 

även om detaljplanen upphävs
41

. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla 

tills den ersätts, ändras eller upphävs och bygglov kan därför lämnas även efter 

genomförandetidens slut. Däremot behöver inte kommunen beakta de rättigheter som planen 

medgav
42

. 

Inom ett detaljplaneområde får inte den fastighetsbildning som Lantmäteriet genomför ske i 

strid mot planen
43

 vilket exempelvis innebär att fastighetsgränser måste följa avgränsningen 

mellan kvartersmark och allmän plats. Kommunen har en möjlighet via bestämmelserna i 4 

kap. 18 § PBL att i en detaljplan bland annat bestämma största eller minsta storlek på 

fastigheter och hur området ska vara indelat i fastigheter. Ingår sådana 

                                                 
33

 Kalbro och Lindgren, 2010, s. 142 
34

 Ibid, s. 82 
35

 SOU 2005:77, s. 549-550 
36

 Ibid, s. 538 
37

 4 kap. 33 § PBL 
38

Boverket, 2009, s. 124 
39

 9 kap. 30 § PBL 
40

 Boverket 2009, s. 131 
41

 Ibid, s. 132 
42

 Ibid, s. 69 
43

 Mindre avvikelser från planen får dock göras enligt 3 kap. 2 § FBL 
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fastighetsindelningsbestämmelser
44

 i detaljplanen måste de följas vid fastighetsbildningen. 

Även om ett område inte är detaljplanelagt får inte fastighetsbildning ske om det försvårar 

områdets ändamålsenliga användning, föranleder olämplig bebyggelse eller motverkar 

lämplig planläggning av området
45

. Om kommunens avsikt är att upprätta en detaljplan får 

inte fastighetsbildning ske till dess att planen är färdig
46

. 

2.3 Planbestämmelser som försvårar ett genomförande av detaljplan 
Lantmäteriets uppgift är som nämnt att fastighetsbilda i enlighet med detaljplanen och 

nybildade fastigheter får inte strida mot detaljplanens planbestämmelser eller motverka syftet 

med planen. Innehåller planen bestämmelser som är otydliga eller saknar lagstöd kan detta få 

konsekvenser vid ett genomförande av detaljplanen. Följande delkapitel behandlar otydliga 

planbestämmelser som funnits i de detaljplaner som har studerats i examensarbetet.   

2.3.1 Kombination av g x- områden  

Under senare år har det blivit vanligt med mellanformer av markreservat i detaljplaner. 

Markområden som ska vara tillgängliga för enskilda ändamål tilldelas även en bestämmelse 

som möjliggör för allmän gång- och cykeltrafik eller körtrafik. Bestämmelsen betecknas gx 

eller gz. Syftet med bestämmelserna är enligt PBL- kommitténs slutbetänkande i SOU 

2005:77 att kommunerna vill undvika framtida kostnader för allmän körtrafik och gång- och 

cykeltrafik genom att området förutsätts förvaltas och bekostas av en 

gemensamhetsanläggning. Kommittén menar att markreservaten inte var tänkta att användas 

på detta sätt när PBL trädde i kraft och att kommunerna tillämpat enskilt huvudmannaskap i 

större utsträckning än vad förarbetena gett uttryck för
47

. 

Tillämpningen av kombinationen gx får konsekvenser avseende allmänhetens tillträde, ansvar 

för kostnader samt vilka rättsliga medel som finns vid ett plangenomförande. Allmänheten 

anses ha tillträdesrätt till allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. Däremot är det 

inte självklart att allmänheten har det ifall en allmän plats förvaltas av en 

gemensamhetsanläggning eller om anläggningen är belägen på kvartersmark. Lantmäteriet har 

sedan länge haft som grundprincip att en gemensamhetsanläggning måste anses vara privat 

och hänvisar till skyddet för att enskild egendom som en fastighetsägare bekostar och sköter 

inte ska användas och slitas ner av allmänheten. Det som kvarstår som tillträdesrätt för 

allmänheten bör vara allemansrätten. Detta gäller grönområden men olika anläggningar ska 

endast kunna användas i den mån allemansrätten anses skäligt
48

.    

Allmänhetens tillträde till en gemensamhetsanläggning som har kombinerats med x- eller z- 

bestämmelser har lösts på olika sätt. I vissa fall har kommunen ansett att det räcker med 

planbestämmelsen x eller z för att säkra allmänhetens tillträde. Att enbart lägga ut en sådan 

bestämmelse ger dock ingen tillträdesrätt. En andra variant är att ansluta en kommunal 

fastighet till gemensamhetsanläggningen men ofta är det tveksamt om en sådan anslutning går 

att genomföra i praktiken. Dels eftersom det är den kommunala fastighetens behov som ska 

                                                 
44

 Motsvarande fastighetsplan i ÄPBL, se 6 kap 3, 4 och 6 §§ ÄPBL 
45

 3 kap. 3 § FBL 
46

 Kalbro & Lindgren, 2010, s. 114  
47

 SOU 2005:77, s. 549-550 
48

 Ibid s. 550-551 
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uppfyllas och inte allmänhetens dels har det i många fall varit omöjligt att ansluta en 

kommunal fastighet till gemensamhetsanläggningen. Detta eftersom att det inte funnits någon 

kommunal fastighet som uppfyllt anläggningslagens krav på de behov som måste finnas för 

att ansluta fastigheter till en gemensamhetsanläggning. En sista variant som förekommer är att 

gemensamhetsanläggningen inrättas men utan kommunens deltagande. I sådana fall träffas ett 

avtal mellan kommunen och samfällighetsföreningen där villkoren för allmänhetens tillträde 

och kostnadsfrågor bestäms
49

.  

  

I vissa fall kan liknande problem även uppstå för x- eller z-områden som inte kombineras med 

en g-bestämmelse. Detta har att göra med att det i vissa fall kan vara svårt att bilda servitut för 

en kommunägd fastighet och att det kan ifrågasättas ifall allmänhetens tillträde är av betydelse 

för en kommunägd fastighet
50

.  

  

Sättet kommunen väljer att planlägga allmänna platser på får även konsekvenser för 

kostnadssansvaret för att bygga och förvalta dessa. När kommunen är huvudman för en 

allmän plats kan de med stöd av PBL ta ut gatukostnader av fastighetsägarna. Avgifterna får 

endast täcka kommunens kostnader för byggande och standardförbättring och 

underhållskostnader måste finansieras genom kommunalskatten
51

. Inom områden med enskilt 

huvudmannaskap ansvarar således fastighetsägarna för både byggande och drift av sina egna 

anläggningar och indirekt är de även med via kommunalskatten och finansierar anläggningar 

med kommunalt huvudmannaskap.      

 

Vid genomförandet av allmänna anläggningar på kvartersmark finns, utöver problemet med 

att det inte alltid finns en kommunal fastighet att knyta rättigheten till, en risk för att det 

uppkommer en dubbel skyldighet när marken ska lösas in. Både kommunen och 

anläggningssamfälligheten kan enligt 14 kap 18 § PBL bli skyldiga att lösa in marken. 

Dessutom gäller olika ersättningsprinciper där utrymmen för en gemensamhetsanläggning 

normalt ersätts med ett genomsnittligt tomtvärde och allmänna trafikanläggningar ersätts med 

ett råmarksvärde som normalt är mindre värt än ett g-område
52

.  

2.3.2 Olokaliserade markreservat (x-, z- eller g-områden) 

Inom detaljplaner förekommer det att markreservat, z- och x-områden, anges som ej 

lägesbestämda inom ett kvarter. Markreservaten innebär att området inte får bebyggas och i 

de fall detaljplanen inte anger exakt läge för gång- och cykelvägen eller körtrafiken, skapar 

detta en otydlighet för den byggherre som köper kvartersmarken. Denne måste kunna förutse 

om marken går att bebygga eller inte. Det händer att även gemensamhetsanläggningar anges 

som ej lägesbestämda inom detaljplanen. Planbestämmelsen innebär, i likhet med x och z, att 

markområdet inte får bebyggas och skapar en otydlighet vid plangenomförandet
53

. 

                                                 
49

 SOU 2005:77, s.551-552 
50

 SOU 2005:77, s.552 
51

 Kalbro och Lindgren, 2010 s. 79 
52

 SOU 2005:77, 555-556 
53

 Lantmäteriet, 2013, s. 52-53 
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2.3.3 Rättigheter för enskilda på allmän platsmark   

Allmän platsmark har som syfte att användas för ett allmänt ändamål varför det inte är möjligt 

att upplåta enskilda rättigheter som motverkar detta syfte. Ett exempel är när en enskild 

fastighets tillfart endast kan ske över allmän platsmark som inte är gata. Planbestämmelsen x 

och z används vid ett allmänt ändamål och är alltså inte lämpligt i detta fall. Bokstaven y 

används för att ange att ett utrymme ska användas för utfart från en enskild fastighet  men kan 

endast finnas inom kvartersmark. Således är inte heller planbestämmelsen y lämpligt att 

använda i detta fall. Lantmäteriet menar att frågan saknar lämplig lösning men 

rekommenderar att området  benämns som ”tillfart”
54

. 

2.3.4 g- områden för vilka det kan ifrågasättas om gemensamhetsanläggning kan 

bildas  

Kommunen kan i en detaljplan med stöd av 4 kap 18 § PBL bestämma att ett område inom 

kvartersmark, genom beteckningen g, ska reservas för en gemensamhetsanläggning. 

Planbestämmelsen innebär att kommunen inte får lämna exempelvis bygglov som försvårar 

ett genomförande av anläggningen men däremot är det inte prövat om en 

gemensamhetsanläggning kan bildas. En sådan prövning görs i en anläggningsförrättning 

enligt AL. Kommunen har dock en möjlighet att genom fastighetsindelningsbestämmelser 

säkerställa att en gemensamhetsanläggning kommer att bildas och i detaljplanen anges då 

bland annat utrymme på marken och deltagande fastigheter. I sådana fall är 

lantmäterimyndigheten bunden av den bedömning av inrättande av 

gemensamhetsanläggningen som gjorts i planen. Om lantmäterimyndigheten i samrådsskedet 

anser att det är oklart om en gemensamhetsanläggning kan upplåtas inom planområdet bör 

detta påpekas
55

.  

2.3.5 Områden som inte tilldelats bestämmelser 

Alla mark- och vattenområden inom en detaljplan ska tilldelas en bestämmelse. Detta för att 

berörda fastighetsägare ska kunna veta vad området ska användas till när detaljplanen 

genomförs. Lantmäteriets prövning av fastighetsbildning styrs av gällande detaljplan. Om en 

ansökan kommer in måste myndigheten kunna bedöma om den förändrade 

fastighetsindelningen inte strider emot detaljplanen. Är det ett område i detaljplanen som 

saknar planbestämmelse kan en sådan bedömning inte göras
56

.  

2.3.6 Ofullständiga planbeskrivningar 

Vid en detaljplaneläggning berörs ofta många fastighetsägare och det är därför viktigt att till 

det första samrådet redogöra för exempelvis vilka rättsliga och ekonomiska konsekvenser som 

plangenomförandet kommer att innebära för de berörda fastighetsägarna
57

. När PBL infördes 

var det viktigt att stärka plangenomförandefrågor i planprocessen. Enligt PBL- kommitténs 

slutbetänkande i SOU 2005:77 är det dock många av beskrivningarna av hur genomförandet 

ska ske som är ofullständiga eller helt saknas i många detaljplaner. Vidare anger kommittén 

att ”lagen bör kompletteras med bestämmelser som tydliggör att det inte enbart är ett 

                                                 
54

 Ibid, s. 53 
55

 Ibid, s. 53 
56

 Lantmäteriet, 2013, s. 53 
57

SOU 2005:77, s. 542 
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åtgärdsprogram som ska redovisas, utan även – och kanske rent av i första hand – 

konsekvenserna för berörda fastighetsägare”. Kommittén menar att konsekvenserna som 

planförfattaren bör nämna är vad detaljplanen innebär med avseende på exempelvis 

huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, vem som ska utföra och deltaga i 

gemensamhetsanläggningar och ersättning för markinlösen. Således finns det i nya PBL ett 

hårdare krav på att planbeskrivningen tidigt ska redovisa vilka konsekvenser planen kan få för  

berörda fastighetsägare
58

. Även om kommunen kan ange deltagande i en 

gemensamhetsanläggning är det Lantmäteriet som vid en förrättning fastställer vilka 

fastigheter som ska ingå
59

. 

 

 

  

                                                 
58

 SOU 2005:77, s.539-541 
59
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3. Resultat  
Enkäterna och samrådsyttrandet från Lantmäteriet utgör grunden till fallstudierna och utifrån 

dem har sedan intervjufrågorna arbetats fram. Fallstudierna presenteras inledningsvis och 

därefter resultatet från intervjuerna. Sist i kapitlet redovisas resultatet från sammanställningen 

över antalet olämpliga planbestämmelser i Sverige som förekommer vid plansamrådet.  

3.1 Fallstudier  
Fallstudier har genomförts på detaljplanerna Ekebyhov 3:1 på Ekerö, Förrådet 1 i Nyköping, 

del av Siggesta 1:6 på Värmdö, Alsike Nord i Knivsta och Fåsjöhyttan i Nora. Studien inleds 

med en kort beskrivning av detaljplanens syfte samt de planbestämmelser som utmärker sig 

för detaljplanen. Detaljplanerna och ett urval av de planbestämmelser som flm anmärkte på i 

enkäterna har sammanställts i tabell 1 för att ge en överblick över varje enskilt fall. I samtliga 

enkäter har flm angett att detaljplanen, förutom bristerna som anges i tabell 1, innehåller 

andra brister än de som angetts i enkäten vilket redovisas närmare under varje fallstudie.  

Tabell 1. Sammanställning av de planbestämmelser som flm angett som olämpliga i 

enkäterna. 

Detaljplan Fåsjöhyttan 

1:8 

Förrådet 

1 mfl 

Alsike 

Nord 

Etapp 1 

Ekebyhov 

3:1, 3:3 

Siggesta 

1:6 

Kommun Nora Nyköping Knivsta Ekerö Värmdö 

kombination av g och x  X X X  

olokaliserat 

markreservat, x- eller z-

område 

 X X   

olokaliserat g-område   X   

förutsättning att 

rättigheter för enskilda 

inrättas på allmän 

platsmark  

X     

g-områden för vilka det 

kan ifrågasättas om 

gemensamhetsanläggning 

kan bildas 

 X    

områden som inte 

tilldelats bestämmelser 

 X   X 

vid enskilt 

huvudmannaskap saknas 

särskilda skäl   

      X 

angivna skäl för enskilt 

huvudmannaskap saknas 

X   X  
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3.1.1 Detaljplan för Fåsjöhyttan  1:8 mfl, Nora kommun 

Det nya planområdet är beläget i Fåsjöhyttan 9 kilometer norr om Nora tätort. Inom det 22 

hektar stora planområdet finns idag Åkerby herrgård där det bedrivs en konferens- och 

hotellverksamhet. Syftet med detaljplanen är att kunna utvidga herrgården med nya bostäder 

samt komplettera hotellanläggningen med mer service- och rekreationsutrymmen.    

 

Figur 2. Del av planområdet i Fåsjöhyttan som genomkorsas av en enskild väg. 

I detaljplanen Fåsjöhyttan genomkorsas planområdet av en enskild väg, se röd markering i 

figur 2. Enligt samrådsyttrandet från Lantmäteriet
60

 är vägens syfte att Fåsjöhyttan 1:9 ska 

komma ut på sin åkermark. Om detaljplanen antas innebär det att fastighetsägaren måste köra 

igenom naturmark för att komma till sin åkermark, dvs en enskild rättighet som motverkar 

syftet med den allmänna platsen. Eftersom ändamålet inte är allmänt kan inte x- eller z-

område tillämpas och inte heller y-område som endast kan inrättas på kvartersmark. I denna 

plan kan inte y användas eftersom 1:9s väg går över allmän platsmark (lokalgatan) och istället 

föreslår flm, ”Körbar anslutning till  angränsande fastighet” under rubriken ”Utformning av 

allmän platsmark”. 

Vidare har flm i enkäten kryssat i att planen innehåller andra brister. Framförallt är det 

oklarheter i planbeskrivningen avseende vilka fastigheter som ska ingå i ett WB område, ”Bad 

och båtbryggor för intilliggande bostadsfastigheter”, se figur 3. Flm har även anmärkt på att 

det är oklart hur utbyggnad av vatten-och avloppsnät ska ske och vem som ska bekosta detta. 

Detaljplanen ska ha enskilt  huvudmannaskap men det framgår inte tydligt i planen vilka de 

särskilda skälen är. 
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 Lantmäteriet, 2012a 

Figur 3. Del av plankartan som ska användas som 

vattenområde med plats för bryggor och badplats för 

intilliggande bostadsfastigheter. 
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3.1.2 Detaljplan för Förrådet 1 m.fl. Nyköpings kommun 

Planområdet är beläget 1 km sydost om Nyköpings centrum och planens huvudsakliga syfte är 

att möjliggöra för bostäder och centrumändamål för att området på så vis ska kunna utvecklas 

till ett ny stadsdel.  

När planen upprättades hade vissa områden i planen under rubriken ”Begränsningar av 

markens bebyggande” tilldelats egenskapsbestämmelserna g och x vilket innebar att marken 

skulle vara tillgänglig för både en gemensamhetsanläggning och allmän gång- och cykelväg. 

Det som avsågs vara gemensamt var en parkeringsyta för kvarterets fordon där samma yta 

även hade tilldelats bokstaven x. Efter samrådet med Lantmäteriet
61

 arbetades 

planbestämmelserna om till:  

”Bestämmelserna ”x -områden” har tagits bort från plankartan. Förslaget till anläggande av 

”g- områdena” inne på gårdar har utgått. Föreslås istället planlägga parkeringsytor längs 

Förrådsvägen som gemensamhetsanläggningar (g) för att marken kan utnyttjas för gemensam  

parkering för flera kvarter
62

”   

Vidare har flm i enkäten kryssat i att planen innehåller områden som inte tilldelats 

bestämmelser. Den del av Domänvägen som är belägen längst i öster saknade redovisning av 

användning på plankartan. Flm ifrågasätter även om det ska vara en kommunal gata eller om 

det är bättre med kvartersmark. Även här har kommunen hörsammat Lantmäteriets 

synpunkter och tilldelat området bestämmelser som ett gåfartsområde i  slutet av 

Domänvägen se figur 4.   

 

 

Figur 4. Del ur detaljplanen som visar lokalgata samt gåfartsområde. 

 

Övriga synpunkter från flm handlar om att genomförandebeskrivningen inte nämner något om 

befintliga fastighetsägare ska vara med i finansieringen av utbyggnaden av de allmänna 

platserna, dvs ingen information om de ekonomiska konsekvenserna för de berörda 

fastighetsägarna.  
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 Lantmäteriets yttrande finns sammanfattat i samrådsredogörelsen som hör till planhandlingen.  
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 Nyköpings kommun, 2012. 



 

 

 

16 

 

3.1.3 Detaljplan  för Alsike Nord Etapp 1, Knivsta kommun 

Planområdet är ca 30 hektar stort och beläget i Alsike, 5 kilometer nordost om Knivsta 

centrum. Syftet med planen är att möjliggöra 250 -300 nya bostäder och en möjlig tomtplats 

för ny skola.  

I plankartan finns en bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar men att avvikelser får förekomma, u2. Denna bestämmelse kan bli 

otydlig eftersom att detaljplanen inte får förutsätta att mindre avvikelser måste göras. Enligt 

flm
63

 behöver denna del av planen arbetas om eftersom att ledningsägare får rätt att lösa till 

sig området och byggherren måste i förväg kunna veta hur stort område som tas i anspråk för 

ledningsområdet. En annan beteckning som kommunen infört är x2-områden (ej lägesbestämt) 

som innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. I likhet med u2 -

området måste markutrymmen som avses upplåtas för en allmän anläggning vara 

lägesredovisade med hänsyn till de inlösenregler som är kopplade till bestämmelsen.  

Kvarteret runt fastigheten Vrå 1:175 innehåller vissa brister som flm anmärkt på. Två 

fastigheter inom kvarteret saknar vägkontakt, se  rödmarkerade kryss i  figur 5.  

 

Figur 5. Två fastigheter som saknar vägkontakt. 

I kvarteret som planeras som ett radhusområde ska bebyggelsen enligt kommunens 

planbeskrivning placeras i en tät struktur med smala gränder och en liten grönyta i mitten av 

området där en gemensamhetsanläggning ska inrättas, se figur 6. 
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 Lantmäteriet 2012b. 

Figur 6. Del av illustrationsbild över  

radhusområdet. 
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Inom området planeras även en gång- och cykelväg vilket flm påpekat är en brist i planen 

eftersom g och x inte kan kombineras på samma yta. Största flexibilitet fås om beteckningarna 

g och x tas bort för denna del av kvarteret. Flm föreslår istället att endast ha kvar u-området 

som visar det område som inte får bebyggas p.g.a. ett ledningsstråk för allmänna ledningar, se 

figur 7. Efter samrådet togs gx-området bort samt bestämmelsen att u-området ska vara 

olokaliserad.  

 

 

 

 

 

 

 

Under rubriken huvudmannaskap står beskrivet att Knivsta kommun ansvarar för bland annat 

drift, skötsel och underhåll av gång- och cykelvägar och lekplatser. Information om att detta 

avser allmän platsmark bör tilläggas. Övriga lekplatser, vägar och grönområden inom 

kvartersmark avses skötas av samfällighetsföreningar genom inrättande av 

gemensamhetsanläggningar. Flm menar att det bör framgå under rubriken ekonomi vem som 

bekostar fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. 

3.1.4 Detaljplan för del av Ekebyhov 3:1 och 3:3, Ekerö kommun 

Inom planområdet, som är cirka 17 hektar varav 2 hektar är vatten, är syftet ”att möjliggöra 

en framtida utveckling av färjeläget i Jungfrusund…”och ”skapa nya bostäder i vattennära 

läge, samt att tillskapa mark för nya verksamheter”
64

. Kommunen planerar bl.a. runt 110 

bostäder i flerfamiljshus och radhus. Planområdet är beläget vid Mälaren ca 3 kilometer från 

Ekerö centrum. 
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 Ekerö kommun, 2012. 

Figur 7. Egenskapsbestämmelserna g och 

x inom samma geografiska yta. 

Figur 8. Del av planområdet med 

vatten och natur. 
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I figur 8 visas en del av planområdet som har planbestämmelsen Natur samt W och WN1. I 

planbeskrivningen talas det om ett N-område/ friluftsområde med badplats som ska finnas vid 

planbestämmelsen WN1. Antagligen menar kommunen området med Natur men en otydlighet 

kan uppstå eftersom N-området inte finns med i plankartan.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vidare benämns i planbeskrivningen att strandskyddet ska upphävas inom kvartersmark men 

vara kvar på torg och gatumark för att tydliggöra att dessa ska vara tillgängliga för 

allmänheten. Konsekvensen av en sådan bestämmelse blir att  strandskyddsdispens måste 

sökas och erhållas när en gata eller ett torg ska byggas ut eller varje gång någon annan åtgärd 

ska utföras inom området. Flm menar att det inte blir någon skillnad om strandskyddet 

upphävs från början
65

. 

Inom området finns även ett g och x i samma område vilket, som i tidigare planer, skapar ett 

problem vid fastighetsbildning samt inlösen av mark, se figur 9. Planen förutsätter att vissa 

allmänna platser ska ha enskilt huvudmannaskap. Det flm anmärker på är att kommunen inte 

angett vilka särskilda skäl som föreligger för att huvudmannaskapet ska vara enskilt.   

För övrigt anmärks bl.a. att det är svårt att urskilja ur planhandlingarna vilket område som 

badplatsen ska ta i anspråk och vem som ska stå för drift och underhåll av denna. Kommunen 

vill inrätta en småbåtshamn men det nämns inget i planbeskrivningen om vem som ska äga 

den och om det krävs fastighetsbildning för att tillskapa den. 

3.1.5 Detaljplan för Siggesta 1:6, Värmdö kommun 

Planområdet är beläget på norra Värmdölandet och 15 kilometer från Gustavsbergs centrum. 

Planområdet är cirka 15 hektar och syftet är att bygga en ny hotellanläggning i anslutning till 

den befintliga gården.  

Enligt flm måste förbättringar göras i såväl karta som planbestämmelser
66

. Ett l-område för 

luftledning har lagts ut på plankartan men saknas i planbestämmelserna. Efter 

samrådsyttrandet har nu kommunen lagt in en sådan bestämmelse under begränsning av 
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 Lantmäteriet, 2011a. 
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 Lantmäteriet, 2011b. 

Figur 9. Del av planområdet som 

innehåller markreservaten g och x. 
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markens bebyggande. Även planbestämmelsen W har lagts ut på plankartan men finns inte 

med i bestämmelserna.  

I figur 10 ses hur gång- och cykelvägen skär av utfarten från kvartersmarken. I norra delen av 

planområdet delas gång- och cykelvägen med  kvartersmark och flm ställer sig frågan hur        

cykelvägens rätt till väg över kvartersmarken tryggas. Lantmäteriet föreslår istället att ett x-

område läggs ut för att binda samman de olika delarna av gång- och cykelvägen. En smal 

markremsa öster om Länsväg 274 saknar planbestämmelse, se figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen minsta fastighetsstorlek finns angiven men eftersom planförslaget möjliggör att flera 

fastigheter bildas inom planområdet, t ex för bostadsändamål är det bra att en sådan 

bestämmelse finns med. Fastighetsbildningen kan även medföra att det blir aktuellt att bilda 

gemensamhetsanläggning för mark som lagts ut som allmän plats eftersom 

huvudmannaskapet ska vara enskilt. Inget av detta står dock med i 

genomförandebeskrivningen. Slutligen nämner flm i enkäten att hon anser att särskilda skäl 

saknas för enskilt huvudmannaskap.  

 

  

Figur 10. Del av planområde där gång- och 

cykelvägen skär av utfarten från  

kvartersmarken. 

Figur 11. En del av planområdet 

som saknar planbestämmelse. 
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3.2 Intervjuer  
Följande delkapitel redovisar frågorna och en sammanfattning från de intervjuer som gjordes 

med planförfattare för de detaljplaner som redovisades i förra delkapitlet. Anledningen var att 

ta reda på av vilken orsak planbestämmelserna infördes i planen.      

3.2.1 Fåsjöhyttan 1:8 

För detaljplanens upprättande och innehåll ansvarar Peter Ljungné och Per Axelsson.   

Vad är det som har styrt vilka bestämmelser som ska gälla i denna plan? 

I detta fall är det ägaren till Fåsjöhyttan 1:8 och konferensanläggningen som vill exploatera 

området och utöka verksamheten, samt även möjliggöra för bostäder.    

Ni har angett att huvudmannaskapet för planen ska vara enskilt. Vad är anledningen till det?  

I den här planen är huvudmannaskapet inte kommunalt eftersom det av tradition varit enskilt 

och områden runtomkring planområdet är även de enskilda. Ytterligare en anledning är att 

planområdet ligger långt utanför kommunens verksamhetsområde för VA. 

Brukar ni ta hänsyn till servitut och andra rättigheter när ni upprättar planer?  

När en ny detaljplan ska upprättas beställs alltid en fastighetsförteckning av Lantmäteriet där 

det framgår vilka som berörs av planen och eventuella servitut och andra rättigheter. Det 

gjordes även i detta fall men Fåsjöhyttan 1:9s rättighet till utfart missades att läggas in i 

samrådshandlingen. Efter samrådet åtgärdades detta efter förslag från flm. Ofta har samrådet 

den funktionen att fånga upp bl.a. servitutsfrågor och fastighetsförteckningen som inkommer 

innan samrådsutskick garanterar att alla berörda får del av samrådshandlingarna. 

Vad var syftet med bestämmelsen WB1, vilka fastigheter ingår?  

Syftet med bestämmelsen är att vissa fastigheter inom planområdet ska ha tillgång till brygga 

och badplats. Kommunen säger att det inte är fastställt vilka fastigheter som ska ingå i detta 

område och eventuellt kommer denna bestämmelse att arbetas om innan planen antas.  

I planbeskrivningen står att vatten- och avloppsanläggningen ska byggas ut efter hand. Finns 

det någon anledning till att ni inte angett vilka som ska bekosta detta? 

Kommunen vet inte hur många fastigheter som kommer att styckas av och i vilket 

tidsperspektiv och har därför inte infogat några fastighetsbestämmelser i plankartan. Av den 

anledningen har de inte angett närmare vilka fastigheter som ska vara med och bekosta vatten- 

och avlopp. I planbeskrivningen har kommunen skrivit att de förutsätter att exploatören (dvs 

ägaren av den största fastigheten i planområdet) kommer att vara med och betala en eventuell 

anläggningsförrättning.  

Övriga synpunkter 

Kommunen anser att det kan vara svårt att veta hur detaljerade bestämmelser i en detaljplan 

ska vara. Å ena sidan ska planen enligt lag inte vara mer detaljerad än nödvändigt men 
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Lantmäteriet vill ofta att kommunen ska ange hur exempelvis en utbyggnad av vatten- och 

avlopp ska bekostas. Det är även svårt att dra en gräns för vad kommunen ska utreda och vad 

som är Lantmäteriets arbete. I sådana fall blir det en kostnadsfråga, vem som ska lägga ner tid 

på att göra utredningar och i vilket skede. I Hällefors och Ljusnarsbergs kommun är inte 

bebyggelsetrycket särskilt högt, medan det i Lindesberg och Nora finns en större efterfråga på 

främst mark för industri/handel och i viss mån bostäder. I hela regionen där kommunerna 

Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg ingår görs endast 10-12 detaljplaner om året 

och det är svårt att veta när planen kommer att genomföras. Kommunen väljer därför  att inte 

reglera mer än de anser nödvändigt för att inte riskera att planen blir låst till förutsättningar 

som gäller nu men kanske inte om 5-10 år.   

3.2.2 Förrådet 1 m.fl. 

För detaljplanens upprättande ansvarar Johanna Brandt och Åke Nygren, Total arkitektur och 

Urbanism och för innehållet ansvarar Total arkitektur tillsammans med Marina Pavlova, 

Nyköpings kommun. Två intervjuer har genomförts, den första med Nyköpings kommun och 

sedan har en telefonintervju hållits med Johanna Brandt. Syftet är att se hur en konsult 

upprättar detaljplaner och hur detaljplanebestämmelserna utformas. 

Intervju med Marina Pavlova, planarkitekt på Nyköpings kommun 

Vad är det som har styrt vilka bestämmelser som ska gälla i den här planen? 

I den här planen finns det än så länge ingen exploatör utan det är kommunen som äger den 

största delen av marken inom planområdet. Planområdet är utpekat i den fördjupade 

översiktsplanen som gäller för Nyköpings tätort och år 2006 beslutade kommunstyrelsen att 

upprätta ett planprogram och en detaljplan enligt programmets intentioner.  

 Vad var syftet med gx-områdena?  

Bostadskvarteren i detaljplanen var i det första förslaget utformade med bostadshus och 

garage nära varandra. Syftet med planbestämmelsen gx var att skapa passager för allmänheten 

genom bostadskvarteren och samtidigt möjliggöra för parkeringsytor inom samma område. 

Kommunen menar att de var för ambitiösa och reglerade för mycket i planen och att gx var en 

sådan bestämmelse. Efter samrådsskedet insåg de felet och arbetade om planen.  

Av vilken anledning tog ni bort planbestämmelsen x? 

Gång- och cykelområdet igenom bostadskvarteren togs bort helt eftersom kvarteren är relativt 

små och allmänheten kan istället använda sig av lokalgatorna för att ta sig runt kvarteret.  

Varför tog ni bort förslaget till att anlägga parkering inne på gårdarna? 

Eftersom  att en stor del av planen reviderades och gjordes mindre detaljerad ansåg 

kommunen att det var bättre att planlägga gemensamma parkeringsytor längs Förrådsvägen 

(lokalgata) istället för separat inom varje kvarter. Inom kvarteret Stian och Ladugården 

kvartstår dock en möjlighet att anlägga separat parkering. En möjlighet finns även att uppföra 
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parkeringsgarage och de kvarter som ligger närmare parkeringsytorna kommer troligen kunna 

utnyttja parkeringen i större grad än de andra som ligger en bit ifrån.    

Av vilken anledning tilldelades inte Domänvägen längst i öster någon planbestämmelse? 

Detta var något som kommunen missade men som nu har justerats.  

Av vilken anledning valde ni att i genomförandebeskrivningen inte klargöra om befintliga 

fastighetsägare förutsätts vara med i finansieringen av utbyggnaden av de allmänna 

platserna?     

I Nyköping brukar kommunen stå för kostnader för allmänna platser vid upprättande av 

detaljplaner och av den anledningen skrevs inget om detta från början. Lantmäteriet ville dock 

att frågan preciserades så inga oklarheter uppkommer i framtiden. Detsamma gäller kostnader 

för flytt av u-områden som kommunen inte heller hade nämnt i genomförandebeskrivningen. I 

detta fall skrevs inget om kostnadsansvaret av strategiska skäl från kommunens sida som ville 

ha en diskussion i samrådet med ledningshavaren innan beslut fattades.  

Övriga synpunkter 

I Nyköping vinner runt 15 detaljplaner laga kraft per år och cirka 60 stycken är under 

uppförande i olika skeden. Ungefär hälften av dessa anlitar kommunen konsulter för att 

upprätta vilket innebär att kommunen i samarbete med konsulten bestämmer utformningen på 

planen. I detaljplanen Förrådet 1 bestämde kommunen bland annat att bostäder och 

verksamheter ska finnas, att exploateringsgraden ska vara hög, våningsantal, att det ska vara 

handel inom ett område samt trafikstrukturen. Konsulten upprättade utifrån detta ett förslag 

till hur detaljplanen kan se ut vilket i detta fall blev ett förslag med preciserade bestämmelser, 

exempelvis var byggnader ska vara belägna, exploateringsgrad etc. Ett sådant detaljerat 

förslag kan leda till att planen blir svår att genomföra ifall en exploatör köper marken och vill 

bebygga den. Detta menar kommunen är ett problem eftersom konsulterna har sina idéer om 

hur kvarteren ska se ut som inte alltid stämmer överrens med kommunens och att planen ofta 

får revideras efter hand.  

Upprättande av en detaljplan är en process där planförslaget arbetas om många gånger och där 

kommunen från början inte vet hur alla frågor ska lösas. Vid samråden får kommunen in bra 

synpunkter från myndigheter och andra berörda som ofta leder till att t.ex. planbeskrivningen 

förtydligas, planbestämmelser görs om eller tas bort helt. Den här detaljplanen har påverkats 

mycket av ett närliggande område som just nu utvecklas från ett skolområde till handel och 

bostäder vilket lett till att ett område i detaljplanen som från början tilldelats bestämmelsen 

handel nu utökats till att även innefatta bostäder. Detta är ett exempel på hur detaljplanen fått 

revideras eftersom förutsättningarna förändrats efter att planförslaget upprättades.  

Kommunen berättar även att nya PBL ställer högre krav på att redovisa hur planen är tänkt att 

genomföras samt hur olika fastighetsägare påverkas av planen. Detta var något som tidigare 

inte gjordes i lika stor utsträckning där ibland kopplingen mellan plan och genomförande 

saknades. Idag finns det en stadsbyggnadsgrupp som representeras av Samhällsbyggnad 

(plan-och naturenheten, bygglovenheten, kartenheten) och Tekniska divisionen från 
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kommunen och Lantmäteriet i Nyköping som träffas en gång i veckan för att diskutera 

planfrågor och fånga upp eventuella problem i ett tidigt skede.   

Intervju med Johanna Brandt, Landskapsarkitekt på Total arkitektur och urbanism 

Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er och kommunen? 

Det kan se olika ut beroende på vem som är vår uppdragsgivare. I det här fallet är det bara 

kommunen som har tagit initiativet till att planlägga men ibland kan det även vara en 

exploatör som är med i planarbetet. Arbetet med detaljplanen Förrådet 1 började med att 

diskussioner fördes mellan arkitektbyrån och planeringsenheten, exploateringsenheten och 

tekniska enheten, som står för bland annat skötsel av gator och park, på Nyköpings kommun. 

Alla hade olika intressen och synpunkter på planen exempelvis ville exploateringssidan att 

området skulle vara lätt att sälja och planavdelningen att området skulle bli en bra stadsdel. 

Total arkitekturs del i arbetet har varit att konkretisera de förslag som kommit fram men även 

att själv komma med idéer på utformningen som har präglats av tanken att det nya området 

ska kännas som en stad och inte som en förort.   

Vilka planbestämmelser har ni tagit fram? 

Johanna Brandt har tillsammans med en kollega tagit fram alla planbestämmelser men hon 

säger att arbetet med att skapa en färdig planbestämmelse tar lång tid och att många 

diskussioner har förts med kommunen. Planbestämmelserna upprättas efter vad målet med 

planen är och en stor del i arbetet är att väga för och nackdelar med olika bestämmelser. 

Gestaltningen av kvarter i planen har utformats på flera sätt så att kommunen kan välja ett 

som de tycker passar med sin vision av området. Även om ett förslag accepteras har flera 

revideringar och ändringar gjorts under tiden planarbetet pågått.  

Vad är anledningen till att planen från början hade många styrande planbestämmelser? 

I början av planarbetet hade kommunen strikta idéer med att det nya planområdet skulle 

kännas som en stad. Bygglovavdelningen menade att förslaget var för detaljerat och det fick 

sedan revideras.  

En fråga som diskuterades flera gånger var hur parkeringen skulle lösas. I första förslaget till 

samrådet var tanken att garage skulle anordnas inom kvartersmark på varje innergård.  

Planbestämmelserna i denna fråga blev därför relativt detaljerad för att kunna styra var på 

kvartersmarken garagen skulle vara belägna. När närmare markundersökningar genomfördes 

visade det sig att garagen inte kunde byggas där det var tänkt. Kommunen ville inte ha 

parkering ute längs gatorna men till slut hittades en medelväg där vissa parkeringar anlades 

inom kvartersmark och resten längs med lokalgatan. 

 Vad var syftet med gx-området? 

Syftet med gx- området var att allmänheten inte skulle kunna stängas ute från gator på 

kvartersmark. Gatorna kommer att uppfattas som gator men kommer att ligga på kvartersmark 

och således vara privatägda. X-bestämmelsen var till för att säkerställa att de privata ägarna 

inte kan spärra av gatorna. Enligt Johanna hade inte denna fråga börjat diskuteras när 
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planbestämmelsen uppkom, det ansågs godtagbart att använda sig av g och x inom samma 

yta. För att undvika att dessa bokstäver hamnar på samma område i planen kan istället 

exempelvis x läggas ut som en lokalgata men Johanna menar att detta inte är ekonomiskt 

möjligt för kommunerna att genomföra och att de av den anledningen lägger ut det som 

kombination av g och x. I och med att nya PBL trädde ikraft öppnades möjligheten för olika 

huvudmän i samma plan. På detta sätt tror Johanna att arbetet för kommunerna underlättas när 

det gäller att ha icke-allmänt ägande av allmän plats, eftersom allmänna platser i vissa 

områden där det är lämpligt kan ges enskilt huvudmannaskap. Kvartersmark kan aldrig vara 

allmän plats och att kräva allmänhetens tillgång till något privatägt är alltid ett problem. Syftet 

i PBL är att allmän plats ska vara ägt av kommunen eller motsvarande offentlighet. I 

praktiken saknas ofta finanser i kommunen för detta och det blir konstruktioner med x-

bestämmelser och andra omskrivningar.   

Övriga synpunkter 

Att ta fram planer är ett samarbete mellan kommunen och de förslag som tas fram måste 

förankras hos politikerna. Johanna menar att en viktig sak att komma ihåg är att allas åsikter 

måste vägas ihop vilket kan vara svårt när konsulterna ibland företräder en exploatör 

samtidigt som allmänhetens intressen måste tillgodoses. Det är relativt vanligt att konsulter 

anlitas för att hjälpa till i planarbetet men det skiljer sig åt mellan kommunerna hur stor del i  

planen som görs av dem. Vissa gånger är konsulterna endast med och tar fram ett underlag till 

en detaljplan medan de i denna plan fick ganska fria händer att utforma planbestämmelserna, 

kvarter, gaturum etc. 

3.2.3  Alsike Nord Etapp 1 

Intervju har hållits med planarkitekt Johan Elfström som tidigare var ansvarig för upprättande 

av planen fram till en nästan klar samrådsredogörelse. Johan har idag slutat på Knivsta 

kommun och planen ställdes ut på granskning och reviderades efter att han slutat. 

Intervjufrågorna har av den anledningen riktat in sig på planens uppförande och hur de 

ursprungliga planbestämmelserna arbetades fram.    

 Vad har styrt vilka bestämmelser som ska gälla i planen? 

För Alsike nord där detaljplaneområdet är beläget samt för Knivsta finns det en fördjupad 

översiktsplan som ger en ram för hur området ska utvecklas och bevaras. Det innebär bland 

annat att planen öppnar för byggnation inom vissa områden. Kommunen arbetade tillsammans 

med en konsult, utifrån den fördjupade översiktsplanen, fram ett förslag till hur bebyggelsen i 

området skulle se ut. Inom planområdet ville kommunen ha mer grönområden och en 

sammanhängande grönstruktur vilket delvis har styrt utformningen av de olika 

bostadsområdena. Särskilt i ett kvarter har denna tanke tagits ett steg längre i form av ”hus i 

natur” som innebär att så mycket som möjligt av den ursprungliga skogen bevaras inom 

kvartersmark. Här har kommunen valt att styra relativt mycket i planbestämmelserna. Marken 

inom planområdet ägs av det kommunala bolaget Alsikebolaget och två fastigheter ägs av två 

privatpersoner. Kvarteren där de privata fastigheterna är belägna har utarbetats i samarbete 

med de två fastighetsägarna.  
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Vad var syftet med planbestämmelsen u2- mark får underjordiska ledningar- avvikelser får 

förekomma? 

Syftet med att avvikelser får förekomma var att ha en flexibilitet i planen så att det vid 

exploateringen kan gå att flytta på ledningar ifall det skulle behövas.  

Vad var syftet med att inte bestämma läget på gång- och cykelvägen? 

Samma anledning som frågan innan, för att skapa en flexibilitet i planen. 

Två fastigheter inom kvarteret Vrå 1:175 saknar vägkontakt. Vad är anledningen till det? 

Till en av fastigheterna finns det en väg sedan tidigare och vägfrågan för den andra 

fastigheten som planeras inom kvarteret missade kommunen  att behandla. Efter samrådet 

reviderades planen inom vissa delar och vägen till den ena fastigheten utökades till att även 

gälla fastigheten utan utfart.  

Vad var syftet med gx-området? 

Syftet med att kombinera planbestämmelserna g och x var att pröva om området kunde vara 

tillgängligt för en gemensamhetsanläggning samtidigt som det ska finnas en passage för 

allmänheten igenom kvarteret i form av en gång- och cykelväg. 

Vad är anledningen till att ni i genomförandebeskrivningen inte angett vem som bekostar 

fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggningar samt ledningsrätter inom 

kvartersmark? 

I genomförandebeskrivningen under rubriken ”genomförande” står det att Alsikebolaget ska 

bekosta utförandet av gator, belysning, parkyta, stigar, gång- och cykelvägar och lekplatser på 

allmän platsmark. Det står även att Alsikebolaget i förekommande fall även ansvarar för 

grovplanering av kvartersmark. Under rubriken fastighetsrättsliga frågor finns beskrivet att 

lekplatser, vägar, grönområden, och gång- och cykelvägar inom kvartersmark ska skötas av 

samfällighetsföreningar genom inrättande av gemensamhetsanläggningar. Det får därför 

tolkas att framtida fastighetsägare inom dessa kvarter bekostar en anläggningsförrättning. 

Övriga synpunkter 

I planområdet finns kvarter med olika bebyggelsetyper och karaktär. En av 

planbestämmelsernas syfte har varit att styra vilka bebyggelsetyper som ska få byggas inom 

varje kvarter. Exempelvis får endast sammanbyggda hus så som flerbostadshus, radhus eller 

kedjehus uppföras inom ett område eller bara friliggande hus i ett annat. I planområdet med 

planerade ”hus i natur” har planförfattaren försökt bevara mycket befintlig naturmark och 

infört planbestämmelser som syftar till detta, tex att sammanlagt minst 15% av byggbar mark 

ska sparas orörd inom kvarteret, samt att det inom kvarteret får uppföras högst 36 friliggande 

enbostadshus. 

3.2.4 Ekebyhov 3:1 och 3:3  

För detaljplanens upprättande och innehåll ansvarar Alexander Fagerlund, Ekerö kommun. 
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Vad är det som har styrt vilka planbestämmelser som ska gälla i denna plan? 

Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare och av NCC som båda är 

exploatörer. Först upprättades en illustrationsplan över området av exploatören där 

kommunen gett riktlinjer över vilka naturområden som bör bevaras och bland annat krav på 

att det ska finnas gång- och cykelvägar, lekplats och en förskola. Efter första förslaget har 

vissa delar fått arbetats om, tex ville kommunen ha ett torg vid färjeläget där exploatören 

illustrerat en vändslinga. Utifrån den sista versionen av illustrationsplanen har sedan 

detaljplanen utformats i samarbete mellan exploatörernas och kommunens önskemål. 

 

Ni har angett att huvudmannaskapet ska vara geografiskt fördelat mellan kommunen och 

enskilda fastighetsägare. Vad är anledningen till det? 

Anledningen är att skapa en ökad tydlighet mellan vad som är enskild kvartersmark och 

platser där allmänheten får vistas, det vill säga allmän platsmark. Kommunen är huvudman 

för Bryggavägen vilket är en genomfartsgata som leder till färjan samt för torget som också 

kommer vara till för allmänheten. För anläggningar på kvartersmark kommer de boende vara 

huvudman genom att en gemensamhetsanläggning bildas. Kommunen tycker att det är en bra 

lösning i den här planen att ha olika huvudmän eftersom genomfartsgatan används av 

allmänheten och de mindre vägarna inom kvartersmark är till för de boende i området. 

Vad var syftet med planbestämmelsen N/friluftsområde? 

Den här planbestämmelsen hade som avsikt att skapa ett friluftsbad för allmänheten inom en 

del av planområdet som från början skulle tilldelas planbestämmelsen N/friluftsområde. Ett 

område närmast torget var tänkt att få bestämmelsen N och i området skulle det uppföras en 

mindre badplats. Eftersom båda områdena var belägna inom allmän plats med enskilt 

huvudmannaskap ansåg kommunen att det inte var genomförbart att de boende skulle ha hand 

om en allmän badplats. Innan detaljplanen kom ut på samråd ändrade därför kommunen 

förslaget till att bara omfatta en mindre badplats för de boende i området.  

I planbeskrivningen står det att strandskyddet ska upphävas inom kvartersmark men vara 

kvar på torget och gatumark. Varför gjorde ni den uppdelningen? 

Denna uppdelning gjordes eftersom att strandskyddet ska upphävas inom kvartersmark. 

Strandskyddet behöver däremot inte upphävas inom naturområden eftersom dessa områden 

inte ska bebyggas. När vägar som ligger inom strandskyddsområde ska byggas behöver 

strandskyddet antingen upphävas eller så behövs en dispens. Kommunen anser att det är bättre 

att behålla strandskyddet inom vägområdena och att istället söka dispens när detta blir 

aktuellt.  

Vad var syftet med gx-området?  

Syftet är att kommunen vill att allmänheten ska kunna använda en passage av kvartersmark 

där det idag ligger en stig som många av de boende i de bebyggda områdena använder till 

promenader. Eftersom passagen är utlagt som g-område blev det en kombination av både g 
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och x inom samma område. Kommunen är i färd med att omarbeta planen inom detta område 

så att inte ändamålen motverkar varandra. 

Av vilken anledning har ni inte angett vem/vilka som ska stå för drift och underhåll av 

badplatsen? 

Kommunen menar att i nya PBL är kraven hårdare på att ange vem som ska bekosta 

uppförandet av olika anläggningar. Detta är frågor som inte alltid har utretts helt och hållet till 

samrådet och enligt kommunen är det inte heller möjligt att gå in detaljerat i alla frågor. 

Kommunen säger också att denna fråga behandlas olika från plan till plan där önskemål om 

detaljering från Lantmäteriet ligger på olika nivåer. 

Av vilken anledning har ni inte angett vem/vilka som ska äga småbåtshamnen? 

Denna fråga har egentligen samma svar som föregående och hade inte hunnit behandlas mer 

ingående till samrådet. Kommunen säger att samrådets viktigaste funktion är att pröva om 

detaljplanen går att genomföra. Till samrådet har främst frågor berörande gestaltning och 

naturvärden behandlats och en diskussion mellan kommunen och exploatören förts. 

Exempelvis att kommunen vill anlägga ett torg i anslutning till färjan och en förskola, att 

gång- och cykelvägar ska anläggas etc. Däremot har inte frågor angående drift och underhåll, 

vem som ska betala vad och hur torget ska gestaltas behandlats. Ifall tex Länsstyrelsen skulle 

säga att torget inte går att anlägga är det onödigt att ha lagt ner för mycket arbete och 

kommunen väntar därför med att behandla dessa frågor. 

3.2.5 Del av Siggesta 1:6 
För detaljplanens upprättande och innehåll ansvarar Elenor Lennartsson, Värmdö kommun 

Vad är det som har styrt vilka bestämmelser som ska gälla i denna plan? 

Planområdet ligger inom riksintresse för bland annat kulturmiljövård vilket innebär att det 

finns restriktioner på hur bebyggelsen inom området får användas. Många myndigheter har 

varit inblandade av lokaliseringen av bebyggelsen och en lokaliseringsplan har utformats som 

anger var det nya hotellet påverkar miljön minst. Detaljplanens syfte är att skapa en långsiktig 

hållbar utveckling av området kring Siggesta gård och planområdet omfattar såväl 

gårdsmiljön som kringliggande kultur- och naturlandskap. Planen syftar även till att styra 

markanvändningen som helhet och planbestämmelserna är utformade så att de stärker skyddet 

för den befintliga bebyggelsen och bevarar de höga naturvärden som finns samt att  

tillgängligheten för allmänheten förbättras. 

Ni har angett att huvudmannaskapet för planen ska vara enskilt. Vad är anledningen till det?  

 

I Värmdö har politikerna beslutat att enskilt huvudmannaskap ska gälla generellt för de 

allmänna platserna. Huvudmannaskapet runtomkring planområdet är även det enskilt.   
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Vad var syftet med planbestämmelsen W?  

 

När planen upprättades hade området planbestämmelsen Naturområde med sjö och spänger. 

Till utställningen hade bestämmelsen ändrats till W (öppet vattenområde) men glömts ta med 

i planbestämmelserna. Nu finns planbestämmelsen under vattenområden.  

 

Hur har ni tänkt att säkra gång-och cykelvägens rätt till väg över kvartersmarken? 

 

Värmdö kommun har tidigare inte haft några exploateringsingenjörer till hjälp i planarbetet. 

En exploateringsingenjör har till uppgift att se om planen går att genomföra och när planen 

upprättades fanns det ingen som arbetade med dessa frågor. 

 

Hur har ni tänkt att säkra utfarten från kvartersmarken där gång- och cykelvägen skär av 

utfarten från kvartersmarken? 

 

På samma vis som ovan missade kommunen att behandla denna genomförandefråga och 

kommunen berättar även att de nu anställt tre exploateringsingenjörer så att dessa frågor 

behandlas från början. Efter samrådet arbetades delar av planförslaget om och gång- och 

cykelvägens rätt över kvartersmark säkras nu med ett markreservat x.  

 

Vad är syftet med markremsan öster om Länsväg 274?  

 

Syftet var att gång- och cykelvägen ska vara fristående och att kvartersmark ska skilja den 

från huvudgatan.    

 

Vad är anledningen till att ni inte angivit minsta fastighetsstorlek i planen?    

Planområdet innefattar endast en del av Siggesta 1:6 och syftet med planen är att utveckla 

Siggesta gård och bevara naturområdena runtomkring. Tanken har aldrig varit att 

fastighetsbilda inom området och från början fanns även en planbestämmelse att området 

endast ska bestå av en fastighet vilket dock har fått tas bort efter diskussion med Lantmäteriet. 

Trots att planbestämmelsen tagits bort säger kommunen att syftet inte är att området ska  

avstyckas i mindre fastigheter utan bestå som en enda stor fastighet som det är idag.  

Övriga synpunkter 

Som nämnts tidigare omfattas planområdet av ett riksintresse och i arbetet har många 

diskussioner förts med främst Länsstyrelsen om utformningen av den nya planen. Flertalet 

analyser och utvärderingar har fått göras med hänsyn till den värdefulla miljö som 

planområdet är beläget i. Detta har påverkat arbetet med planen och utformningen av 

planbestämmelserna med många skyddsbestämmelser, bland annat att flertalet byggnader inte 

får rivas och ska istället bevaras. Även användningen av kvartersmark omfattas av 

skyddsbestämmelser med bebyggelse som ska vara anpassad efter kulturvärden och det nya 

hotellet ska byggas så att det ”smälter in” i omgivningen.  
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Tabell 2. Redovisning av de viktigaste svaren som framkom vid intervjuerna. 

 

3.3 Hur vanligt förekommande är olämpliga planbestämmelser? 
I fallstudierna presenterades ett antal planbestämmelser som använts i de fem studerade 

kommunerna. Det är även intressant att se om fler kommuner använder sig av samma 

planbestämmelser och därför gjordes en undersökning över hur vanligt förekommande dessa 

bestämmelser är i detaljplaner från hela Sverige. Dessa planbestämmelser fanns med i det 

första plansamrådet. De planbestämmelser som angetts som olämpliga i fallstudierna har valts 

ut i studien och i figur 12 presenteras resultatet. Endast två procent av de 384 detaljplanerna 

innehåller en kombination av gx eller gz områden. Av de studerade detaljplanerna innehåller 

även två procent olokaliserade markreservat- x eller z. Något fler, fem procent , innehåller 

olokaliserade gemensamhetsanläggningar. Fem procent av detaljplanerna förutsätter en 

enskild rättighet på en allmänplats med kommunalt huvudmannaskap. I fyra procent av 

planerna anser flm att det är tveksamt om gemensamhetsanläggningen som planen ger stöd för 

kan bildas. Särskilda skäl för att kommunen ska kunna avsäga sitt ansvar för allmänna platser 

och istället införa enskilt huvudmannaskap fattas i sju procent av detaljplanerna. 35 procent 

av planerna innehåller andra brister som kan försvåra ett genomförande av planen. Exempel 

på andra brister som angetts i enkäterna är att det av detaljplanen inte framgår vilka 
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fastigheter som avses ingå i ett WB område, ”Bad och båtbryggor för intilliggande 

bostadsfastigheter”. Vidare så nämns det inte i genomförandebeskrivningen att nya fastigheter 

kan bildas och att en gemensamhetsanläggning kan komma ifråga på mark som lagts ut som 

lokalgata. Ersättningsfrågor har inte heller hanterats och flera bestämmelser som finns på 

plankartan saknas bland planbestämmelserna. En utfart från kvartersmark skärs av av en 

gång- och cykelväg som lagts ut som allmän plats och i en av detaljplanerna ska det vara delat 

huvudmannaskap men planen genomförs enligt gamla PBL
67

. 

  

Figur 12. Sammanställning över hur vanligt förekommande vissa planbestämmelser är till ett första 

plansamråd (av 384 studerade planer i 105 kommuner). Källa: Egen figur.  
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 Svar som angetts i enkäterna under ”Andra brister”.  
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4. Diskussion 
I inledande kapitel ställdes ett antal frågeställningar med syfte att ta reda på vilka olämpliga 

planbestämmelser som förekommer i detaljplaner till plansamrådet och av vilken anledning 

som kommunerna väljer att införa dem. I detta kapitel diskuteras resultaten som framkommit 

vid fallstudierna och de intervjuer som gjorts i arbetet samt från den undersökning som 

gjordes om olämpliga planbestämmelsers förekomst i Sverige.  

4.1 Planbestämmelser som kan försvåra ett genomförande av planen 
Den planbestämmelse som återkom i flest detaljplaner av de utvalda planerna, tre av fem, var 

kombinationen gx och i två av planerna togs bestämmelsen bort efter inrådan av Lantmäteriet. 

På Värmdö och Ekerö samt i Nora angav inte kommunen vilka särskilda skäl som finns för att 

huvudmannaskapet för allmänna platser ska vara enskilt. Från intervjusvaren framkom att det 

enskilda huvudmannaskapet inte behövde motiveras mer ingående eftersom att 

bostadsområden utanför planen har enskilt huvudmannaskap och att fastighetsägarna av 

tradition ofta får det ansvaret i nya planer.  

Övriga brister som flm anmärkte på i sina samrådsyttranden var att planbeskrivningen var 

knapphändig främst avseende ansvar för att initiera erforderlig fastighetsbildning till exempel 

där en gemensamhetsanläggning behövs, vem som bekostar en utbyggnad av vatten och 

avlopp och ersättning för markåtkomst av kvartersmark och allmän platsmark. I nya PBL 

finns även ett krav på att det i planhandlingen ska redogöras för vad detaljplanen innebär för 

varje fastighet som berörs av planen vilket förhoppningsvis leder till att kommunerna nu 

redovisar de frågorna mer utförligt till samrådet. 

4.2 Orsaker till kommunens användning av olämpliga planbestämmelser 

I detaljplanerna i Alsike och på Ekerö användes planbestämmelsen gx för att allmänheten 

även efter ett antagande av planen skulle kunna använda ett befintligt gångstråk igenom 

kvartersmark. I Nyköping användes gx för att allmänheten skulle kunna passera igenom 

kvartersmark där det planerades tät bebyggelse. Detta bekräftades av den konsult som hjälpte 

kommunen att upprätta planen men som menade att inrättande av gx ofta görs av ekonomiska 

skäl. Det finns inte utrymme i kommunernas budget att vägar igenom kvartersmark läggs ut 

som allmän plats och därför använder sig kommunen av gx för att undgå kostnaden för drift 

och underhåll av dessa. Kommunen i Nyköping tog visserligen bort kombinationen gx men 

nämner i planbeskrivningen att parkeringsytor istället kan läggas ut som 

gemensamhetsanläggning längs den kommunala Förrådsvägen. Det skulle innebära en enskild 

rättighet på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och således togs en bristande 

planbestämmelse bort i detaljplanen medan en annan lades dit efter plansamrådet. 

De olokaliserade markreservaten u och x användes i Alsike för att skapa en flexibilitet i 

planen. Kommunen borde veta att en sådan planbestämmelse blir svår att genomföra. 

I Nora hade en av fastighetsägarna ett vägservitut igenom planområdet som planförfattarna 

inte tog med i planen. Flm tolkade detta som att en rättighet för en enskild fastighet skapades 

på allmän platsmark och efter samrådet lades ett y-område ut så att det befintliga vägservitutet 

säkerställdes.  
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Anledningen till att vissa områden i detaljplanerna på Värmdö och i Nyköping inte fick någon 

planbestämmelse berodde på att kommunerna missat detta. När det gäller huvudmannaskap i 

planen verkar det vara en självklar fråga för vissa kommuner att det ska vara enskilt i vissa 

områden eftersom det av tradition alltid varit enskilt eller att grannområden har enskilt 

huvudmannaskap. Inga eller vaga skäl anges för vilka de skälen är och kommunerna måste bli 

bättre på att argumentera för varför det ska vara enskilt huvudmannaskap och inte enbart 

förutsätta att det blir enskilt med automatik.   

När det gäller de övriga bristerna som flm anmärkt på är det ofta samma brister som 

återkommer i detaljplanerna. Framförallt är det frågor om framtida kostnadsansvar för olika 

delar av genomförandet av detaljplanen. Min bedömning är att kommunerna inte hunnit eller 

velat behandla dem inför samrådsskedet. Enligt planförfattaren på Ekerö prioriterar 

kommunen att behandla frågor berörande gestaltning och går ofta inte in djupare på frågor 

som kan komma att ändras under planens upprättande. Kommunen i Nora berättade att de 

tycker att avvägningen mellan vad som är deras frågor att behandla i detaljplanen och 

Lantmäteriets är svår att göra. De uttryckte även svårigheten i att författa en planbestämmelse 

som enligt PBL inte ska vara mer detaljerad än nödvändigt mot Lantmäteriets önskemål om 

att gå in och reglera detaljerade frågor i planen exempelvis kostnadsansvar för att upprätta en 

gemensamhetsanläggning eller bygga ut vatten- och avlopp. Jag får en uppfattning att 

kommunens kunskaper inom dessa frågor inte är tillräckliga och att de hellre lämnar 

bedömningen till Lantmäteriet. 

4.3 Kommunernas medvetenhet  
En av frågeställningarna var att ta reda på om kommunerna är medvetna om att vissa av 

planbestämmelserna de författar kan försvåra ett genomförande av planen. Detta gjordes 

genom observationer under intervjuerna och denna del av diskussionen är därför baserad på 

mina egna intryck från intervjuerna. De problem som omnämns mest i litteraturen som 

studerats är att kommunerna felaktigt använder sig av g och x samt att de i fler fall än som 

egentligen är tillåtet avsäger sig huvudmannaskapet för allmänna platser. Kommunernas svar 

avseende detta var först att g och x kombinerats eftersom att allmänheten inte ska kunna 

stängas ute från kvartersmarken. Detta är ett viktigt argument men några kommuner har även 

sagt att de inte kan ta på sig ansvaret för alla allmänna platser på grund av att det blir för dyrt. 

Min bedömning är att de vet om att g och x inte går att kombinera men däremot saknas vissa 

gånger kunskapen för varför planbestämmelsen inte går att genomföra.  

4.4 Planbestämmelsernas förekomst i övriga detaljplaner i Sverige 
Den här undersökningen syftade till att sätta in planbestämmelserna i ett större sammanhang 

och få en bild av hur vanligt förekommande planbestämmelserna som angetts som brister i 

fallstudierna är i övriga Sverige. Kombinationen av gx/ gz samt olokaliserade markreservat x 

eller z användes i endast 2 procent av planerna. Enskild rättighet på allmän platsmark förekom 

i 5 procent av detaljplanerna och i 7 procent saknades särskilda skäl för enskilt 

huvudmannaskap vilket inte är några högra siffror. Däremot var det ett stort antal planer, 35 

procent, som innehöll andra brister vilket stämmer med den bild som finns att många planer 

innehåller brister som kan försvåra ett genomförande av planen.  
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5. Slutsatser 
I litteraturen har det framhållits att det blivit allt vanligare med att kombinera x- och z-

bestämmelser med bokstaven g. Resultatet visar att gx endast har använts i två procent av de 

studerade detaljplanerna. Slutsatsen är att den bild som finns av att gx används i ett stort antal 

detaljplaner inte stämmer med verkligheten. 

Synpunkter finns även på att genomförandefrågor i planbeskrivningen i detaljplaner ofta är 

bristfällig. I den undersökning som gjordes på fem utvalda detaljplaner i examensarbetet  

angav alla flm att planbeskrivningen var bristfällig i den delen och behövde kompletteras. I 

den stora undersökningen av 384 detaljplaner innehöll 35 procent av detaljplanerna andra 

brister som flm ansåg kunde utgöra problem vid fastighetsbildning. Detta visar att många 

detaljplaner är bristfälliga när de först upprättas vilket även stämmer med den bild 

planförfattarna ger där de säger att genomförandefrågor behandlas översiktligt till samrådet. 

Slutsatsen är att mer fokus borde läggas tidigt på genomförandefrågor och kanske behövs ett 

ännu bättre samarbete mellan kommunerna och  Lantmäteriet förslagsvis genom fler 

informella möten innan samrådet genomförs.   

En frågeställning hade som syfte att ta reda på varför kommunerna använder sig av dessa 

planbestämmelser. En av orsakerna till användningen av gx som framhållits är att kommunen 

vill undgå det ekonomiska ansvaret för allmänna platser. Detta stämmer med de orsaker som 

framkommit i intervjuerna som gjordes med planförfattarna som även motiverar gx med att 

kvartersmark inte ska kunna privatiseras.  

Nästa frågeställning var om kommunerna är medvetna om att dessa planbestämmelser kan 

försvåra ett genomförande av planen. Här i tror jag mycket av problematiken ligger. I vissa 

fall förefaller det som att tillräckliga kunskaper saknas i vad exempelvis ett x eller g på 

plankartan betyder för genomförandet och vad det innebär i fråga om rättigheter och 

skyldigheter. Kommunen är skyldig att sköta ett x- område men verkar ha en bild av att detta 

ansvar överförs till fastighetsägarna inom området genom att även införa bokstaven g på 

samma geografiska yta. En annan del av problematiken kan vara att andra frågor prioriteras 

att lösas framför genomförandet av en detaljplan, exempelvis riksintressen, gestaltning, 

vatten- och avlopp mm.  

I nya PBL finns ett krav på att varje fastighetsägare som berörs av en ny detaljplan tidigt ska 

kunna veta vilka konsekvenserna blir. Här verkar kommunernas och Lantmäteriets åsikter gå 

isär om hur mycket som måste redovisas till det första samrådet. Vissa planförfattare menar 

att det viktigaste är att få den övergripande strukturen klar, dvs bestämma vad marken ska 

användas till och vilka planbestämmelser som ska gälla. Andra frågor om exempelvis vem 

som ska bekosta inrättandet av gemensamhetsanläggningar för gatu- och naturmark, 

vattenområden eller va inom kvartersmark, har planförfattarna inte velat eller hunnit behandla 

inför samrådet. Vissa planförfattare vill ha in Lantmäteriets synpunkter på vilka 

fastighetsrättsliga konsekvenser planen får för fastighetsägarna inom området. Lösningen här 

är kanske en medelväg där planförfattarna måste lägga ner mer tid på 

konsekvensbeskrivningen inför plansamrådet och att Lantmäteriet även kan hjälpa till i sådana 

frågor.   
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