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Förord 
Denna studie har föregåtts av en rapport som analyserat om lagstiftningen 
bättre skulle kunna anpassas till hur planprocessen bedrivs i praktiken – 
Detaljplaner i praktiken. Är plan- och bygglagen i takt med tiden? (Kal-
bro, Lindgren & Paulsson, 2012). 

Vi vill tacka finansiären av projektet, Sveriges Byggindustrier, med pro-
jektledarna Björn Wootz och Maria Brogren. Vi är även tacksamma för 
bidrag till projektet av flera andra. Examensarbeten har utförts av Karo-
lina Hedman från KTH samt Angelica Johansson och Therese Thingvall 
från Högskolan Väst. Marianne Carlbring på Högskolan Väst och Fredrik 
Warnquist på Lunds Tekniska Högskola har bistått med urval och kon-
taktuppgifter för den enkät som gjorts i studien. 

Slutligen ett stort tack till alla de som har besvarat enkäten och medverkat 
vid intervjuer. 

Stockholm i september 2013 

 

Thomas Kalbro, Eidar Lindgren och Jenny Paulsson 





 

   

Sammanfattning 
Den offentliga regleringen av stadsbyggnadsprojekt – genom detaljplaner 
och vidhängande gestaltningsprogram – har blivit alltmer detaljerad. 
Detta trots begränsningarna i PBL att detaljplanen inte får vara mer detal-
jerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. 

Med hög detaljeringsgrad och ibland otydliga kopplingar till gestalt-
ningsprogram kan det uppstå problem vid genomförandet. Mot denna 
bakgrund har tre huvudfrågor vad gäller kommunernas reglering av be-
byggelsens gestaltning behandlats: 1) hur detaljerad ska regleringen vara, 
2) i vilket skede av plan- och bygglovsprocessen ska kraven formuleras 
och låsas samt 3) i vilka former ska det ske? Undersökningen har genom-
förts med hjälp av enkäter och intervjuer med kommunala tjänstemän och 
byggherrar. Inom ramen för två examensarbeten har det dessutom gjorts 
intervjuer med kommunala tjänstemän, byggherrar och politiker. 

Erfarenheterna från kommuner och byggherrar har påvisat ett antal pro-
blemområden i samband med regleringen av bebyggelsens gestaltning. 
Hög detaljeringsnivå med krav som formuleras långt i förväg i form av 
detaljplanebestämmelser och/eller gestaltningsprogram har visat sig 
opraktiskt då de närmare förutsättningarna för projektets genomförande 
vid tidpunkten för byggande ofta inte är kända då gestaltningskraven 
formuleras. En låsning vid planbestämmelser skapar en osäkerhet om 
möjlighet till annat utförande samt en del arbete och tidsutdräkt vad gäller 
”grannhörande” vid bygglovprövning av planavvikelse. Att förlita sig på 
bygglovsprövning av gestaltningskrav utan stöd av planbestämmelse 
anses dock alltför osäkert. 

Såväl ansvariga tjänstemän som kommunens konsulter har höga ambit-
ioner med gestaltning, men har ibland bristande kunskaper om byggnads-
teknik- och –ekonomi, med resultatet att gestaltningsprogram innehåller 
krav som i praktiken är svåra att uppfylla eller får effekter som kravställa-
ren inte förutsett. 

Arbetet med detaljplanering och gestaltning skiljer sig mellan kommuner 
och handläggare vilket skapar osäkerhet för byggherrarna. Beslut att upp-
rätta ett gestaltningsprogram tas normalt på tjänstemannanivå och den 



politiska styrningen av utredningarnas omfattning och inriktning tycks 
vara svag. Kommunen har svaga ekonomiska incitament att begränsa 
utredningsarbetet eftersom kostnaderna för gestaltningsprogram tas ut av 
exploatören och det saknas ekonomiska spärrar mot omfattande utred-
ningsarbeten. 

Våra rekommendationer omfattar åtgärder inom dessa problemområden. 
Detaljerade gestaltningskrav bör företrädesvis ställas i bygglov och/eller 
avtal – inte i detaljplanen. Bygglovets rättsliga status för att pröva ge-
staltningsfrågor bör därför stärkas. Om detaljerade gestaltningskrav ska 
låsas i detaljplan måste kraven vara avstämda mot de förutsättningar som 
gäller när planen antas. Arbetet med detaljplaner och gestaltningsprogram 
måste organiseras så att flera aspekter får utrymme vid utformning av 
krav vad gäller gestaltning av bebyggelsen – för att nå balans mellan 
estetiska frågor och ekonomi/teknik. Slutligen bör lagreglerna om avgifter 
för detaljplanearbete ses över och den kommunala incitamentsstrukturen 
för att initiera och bedriva utredningsarbete bör modifieras.  
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1 Inledning 

Bakgrund och syfte 
I ett tidigare projekt, finansierat av Sveriges Byggindustrier, har vi analy-
serat om lagstiftningen bättre skulle kunna anpassas till hur planprocessen 
bedrivs i praktiken – Detaljplaner i praktiken. Är plan- och bygglagen i 
takt med tiden?1 

Denna rapport uppmärksammade att huvuddragen i det svenska plan- och 
tillståndssystemet i princip är oförändrade sedan 1931 års stadsplanelag, 
samtidigt som detaljplaner sedan dess alltmer använts för att pröva och 
reglera enstaka projekt där projektidén redan är formulerad innan arbetet 
med detaljplanen påbörjas.2 Det betyder att detaljplanen – från att ha varit 
en plan för framtida bebyggelse – har övergått till att bli en första till-
ståndsprövning av ett konkret projekt, som följs upp med ytterligare en 
prövning i form av bygglov. Grundtanken i PBL, liksom i äldre lagstift-
ning, är dock att besluten om byggande ska tas i två steg. I det första ste-
get ska övergripande frågor behandlas i detaljplanen och i det andra steget 
ska sedan detaljfrågor behandlas vid prövningen av bygglov.  

En detaljplan måste innehålla vissa obligatoriska uppgifter och ha ett visst 
minsta innehåll, bl.a. för att fastighetsägare och andra berörda ska kunna 
lämna synpunkter på planen. Vad som då måste redovisas i planen disku-
teras i förarbetena till 1987 års PBL.3 Utöver de obligatoriska uppgifterna 
ger detaljplanen utrymme för en relativt långtgående reglering av mar-
kanvändning, bebyggelsens omfattning, placering, utformning och utfö-
rande, mark- och genomförandefrågor m.m. Det finns dock viktiga be-
gränsningar för regleringens omfattning. I 1987 års PBL anges att ”de-
taljplanen inte får vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till 
planens syfte”.4 I 2011 års PBL förs ingen närmare diskussion om planer-
nas detaljeringsgrad. I grunden gäller alltså fortfarande den begränsning 
som formulerades i tidigare lag.  

 
1  Kalbro, Lindgren & Paulsson, 2012. 
2  SOU 2005:77, s. 474. 
3  Proposition 1985/86:1, s. 593-594.  
4  I 1987 års PBL fanns denna formulering i 5 kap. 7 §. I 2011 års PBL ligger den i 4 

kap. 32 §. Se även proposition 2009/10:170, s. 434. 
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Av förarbetena framgår även att det är en bedömningsfråga vad detaljpla-
nerna ska reglera i varje enskilt fall. Avgörande för den bedömningen är i 
mångt och mycket kravet på medborgarinflytande från grannar och andra 
intressenter. Däremot – för sådana frågor som uteslutande berör relation-
erna mellan kommunen och fastighetsägare/byggherrar – är det i princip 
av mindre betydelse om de behandlas i detaljplanen eller vid bygglov-
prövningen. 

Detaljplaner, med vidhängande dokument som t.ex. gestaltningsprogram, 
är alltså numera ofta så detaljerade att bygglovprövningen i princip inte 
fyller någon reell funktion för bebyggelseprojektens utformning5. Detalj-
planernas höga detaljeringsgrad innebär även att projektets utformning i 
praktiken kan komma att låsas lång tid innan byggstart. Hög detaljerings-
grad i planskedet kan ge upphov till både praktiska och rättsliga kompli-
kationer. Det finns bl.a. byggnadstekniska skäl att inte låsa byggnaders 
placering, storlek och utformning alltför precist. Även snävt avgränsade 
bestämmelser om byggnaders tillåtna användningssätt kan föranleda pro-
blem i bygglovskedet. Marknadens efterfrågan och/eller synen på god 
arkitektur kan ha hunnit ändras jämfört med vad som gällde några år tidi-
gare då planarbetet startade. 

En annan aspekt är att medborgarna ska kunna påverka planutformning 
m.m. under samrådsskedet, vilket är svårt om detaljerna är, mer eller 
mindre, fastlagda redan i ett tidigt skede, t.ex. i gestaltningsprogrammet. 

Det har förts en debatt om vem som har ett övervägande inflytande över 
gestaltningsprocessen – byggherrarna, arkitekterna, politikerna eller de 
kommunala tjänstemännen.6 Och åsikterna går isär. Detta har gett oss 
anledning att undersöka vem som egentligen styr detaljeringsgraden i 
detaljplanerna och hur styrningen ser ut. 

 
5  Bebyggelsens omfattning samt byggnaders placering och yttre utformning regle-

ras ofta så detaljerat att bygglovprövningen enbart blir en kontroll av att projektet 
i dessa avseenden följer det som kommunen redan har beslutat. Byggnaders inre 
utformning (användbarhet och tillgänglighet) regleras dock inte i detaljplaner och 
bygglovet fyller där en funktion att pröva att projektet följer Boverkets föreskrif-
ter. 

6  Se inlägg i Byggindustrin, t.ex. Carenholm (2012) och Fränne (2012). 
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Ett genomgående tema i vår tidigare studie7 är alltså att detaljplaner, med 
vidhängande gestaltningsprogram, har blivit alltmer detaljerade. Detta 
trots begränsningarna i PBL att detaljplanen inte får vara mer detaljerad 
än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Orsakerna till denna 
utveckling berördes endast kort i rapporten och har därför följts upp med 
detta forskningsprojekt om vem det är som driver fram detaljeringsgraden 
och motiven till detta. 

I föreliggande studie har nu fokus lagts på främst följande frågor kring 
problematiken med hög detaljeringsgrad i detaljplanerna. 

• Varför – på vems uppdrag – upprättas gestaltningsprogram? 

• För vilken målgrupp upprättas gestaltningsprogram? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med detaljerade detaljplaner/ 
gestaltningsprogram? 

• Om kommunen ska styra gestaltningen, i så fall med vilken me-
tod (planbestämmelser, bygglov, avtal)? 

Undersökningen har genomförts med hjälp av webbenkäter och intervjuer 
med kommunala tjänstemän och byggherrar. Inom ramen för två exa-
mensarbeten har det dessutom gjorts intervjuer med kommunala tjänste-
män, byggherrar och politiker. 

Med stöd av de empiriska undersökningarna och våra intervjuer för vi 
slutligen en diskussion om de olika aktörernas roll i detaljstyrningen av 
byggprojekten och förslag på hur man skulle kunna förbättra planproces-
sen. 

Rapportens disposition 
Rapporten innehåller fyra kapitel. I kapitel 2 redogörs för gestaltnings-
programmens utformning, funktion och koppling till detaljplaner och 
avtal. Kapitel 3 innehåller resultaten från de empiriska undersökningarna 
och kapitel 4 en analys av resultaten samt sammanfattande kommentarer, 
slutsatser och förslag. 

 

 
7  Kalbro, Lindgren & Paulsson, 2012. 
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2  Offentlig reglering av stadsbyggande 

Det offentliga rummet är ett centralt begrepp i stadsbyggandet. Och det 
finns olika definitioner av begreppet.1 Vi fördjupar oss inte närmare i den 
diskussionen. I denna studie menar vi med ”det offentliga rummet” den 
yttre miljö som är tillgänglig och/eller synlig för alla, dvs. det offentliga 
rummet i vid mening.  

Användningen och upplevelsen av det offentliga rummet är ett grundläg-
gande motiv för offentlig reglering av mark och byggnaders utformning. 
Kommunerna reglerar därför vanligen gestaltning av både det offentliga 
och det privata rummet i ett exploateringsområde, dvs. såväl allmänna 
platser som byggnader. För detta ändamål används olika metoder: 

A. Bindande bestämmelser i detaljplan – ibland genom koppling till 
gestaltningsprogram, etc. (se nedan) 

B. Stödjande texter i planbeskrivning eller gestaltningsprogram, etc. 
Dessa texter används vid (1) bygglovprövning mot planen – för att 
tolka planen och genom (2) bygglovprövning utöver planenlighet 

C. Genomförandeavtal mellan exploatör och kommun – som hänvisar 
till gestaltningsprogram, etc. 

 

Gestaltningsprogram 

S.k. gestaltnings- eller kvalitetsprogram är ofta ett komplement till detalj-
planen för att styra bebyggelseutformning m.m. Benämningen av pro-
grammen varierar – gestaltningsprogram, kvalitetsprogram, stadsmiljö-
program, designprogram, arkitekturprogram, designmanual, gestaltnings-

 
1  Se t.ex. Eriksson (2010), Madanipour (1999) och Spacescape (2009). 
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principer m.m.2 I fortsättningen använder vi ”gestaltningsprogram” som 
ett samlingsnamn för dessa dokument. 

Gestaltningsprogrammens syfte och innehåll 

Utvecklingen av gestaltningsprogram har huvudsakligen sin bakgrund i 
ändringar i PBL, som gjordes i slutet av 1990-talet för att understryka de 
estetiska värdena i byggandet.3 Många kommuner menade dock att enbart 
dessa förändringar inte var tillräckliga. Mer preciserade dokument behöv-
de tas fram av kommunerna själva för att garantera den estetiska utform-
ningen.4 

Gestaltningsprogrammen beskriver – i synnerhet vid större bebyggelse-
projekt – hur den fysiska miljön kan gestaltas, vad gäller byggnaders 
utseende, allmänna platser som gator och torg, etc. Omfattning och inne-
håll i programmen skiljer sig åt – från enklare verbala beskrivningar till 
mycket detaljerade fotomontage, illustrationer och ritningar.  

Gestaltningsprogrammen reglerar såväl det offentliga rummet, med ut-
formning av allmänna platser såsom gator, torg, etc., som själva bebyg-
gelsen med husens utseende och form. Fokus kan ligga på endera delen, 
men ofta regleras båda i någon form. Programmen kan redovisa både 
bebyggelsens utformning och funktion, t.ex. hur människor rör sig i ett 
område (även om den senare aspekten är mindre vanlig). 

Syftet med gestaltningsprogrammen kan sammanfattas i tre huvudpunk-
ter. 

� I det inledande skedet av detaljplaneprocessen kan programmet vara 
ett underlag för diskussion om gestaltningen av ett område. Därige-
nom kan förutsättningar klargöras för det fortsatta planeringsarbetet.  

� Programmen kan ge information till politiker, allmänheten och andra 
berörda parter om hur den nya bebyggelsen kan komma att gestalta 
sig.  

 
2  Tornberg (2006).  
3  Se proposition 1997/98:117. 
4  Tornberg (2008). Redan tidigare hade dock vissa kommuner, bl.a. Stockholm, 

använt sig av gestaltningsprogram eller liknande.  
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� I slutskedet av planprocessen får gestaltningsprogrammen ofta en 
funktion av, mer eller mindre, formella riktlinjer för den efterföljande 
bygglovprövningen. Programmen kan också kopplas till genomföran-
deavtal (exploateringsavtal eller markanvisningsavtal) för att i slut-
skedet garantera en viss gestaltning. 

Gestaltningsprogrammens omfattning 

Gestaltningsprogrammen varierar stort i både sidantal och i detaljerings-
grad. Vissa innehåller några få sidor, medan andra överstiger hundra si-
dor. Programmen kan redovisa mer allmänna idéer för ett område eller 
mer detaljerade beskrivningar av byggnaders och anläggningars utform-
ning, färgsättning, material m.m. 

I en del kommuner finns översiktliga strukturella gestaltningsprogram för 
upprättande av kommande detaljplaner.5 

Ett gestaltningsprogram kan ibland omfatta större utvecklingsområden 
som sedan är uppdelat i flera detaljplaner. I vissa fall finns det gestalt-
ningsprogram på olika nivåer med olika detaljeringsgrad, dvs. först görs 
ett program för ett större områdes övergripande gestaltning och därefter 
upprättas ett mer detaljerat program för varje enskild detaljplane- eller 
utbyggnadsetapp.6 

Gestaltningsprogrammens relation till detaljplaner och avtal 

Det finns inte någon lagreglering av gestaltningsprogram. Men program-
men syftar till att uppfylla de krav på bebyggelse som finns i 2 och 8 kap. 
PBL. Mot den bakgrunden kan gestaltningsprogram kopplas till en detalj-
plan på flera sätt.  

� Planbestämmelser kan ange att programmet ska följas, dvs. det blir – 
eller är åtminstone avsett att bli – en planbestämmelse som måste föl-
jas vid bygglovprövning. 

 
5  Det kan exemplifieras med Tyresö kommun. För den fördjupade översiktsplanen 

för Östra Tyresö har ett gestaltningsprogram upprättats, som används och finns 
med som plandokument i detaljplanerna som sedan upprättas inom området. 

6  Exempel här är Stora Ursvik i Sundbyberg och Barkarbystaden i Järfälla. 
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� I andra fall saknas en sådan uttrycklig koppling mellan planbestäm-
melse och program. Programmet blir då ett fristående, icke rättsligt 
bindande underlag för bygglovprövning. 

� En tredje – och vanlig – variant är att gestaltningsprogrammet kopp-
las till ett s.k. genomförandeavtal. Även här är programmet ett fri-
stående, icke rättsligt bindande underlag för bygglovprövningen. Av-
talet/programmet får närmast ses som en överenskommelse mellan 
kommunen och byggherren om vilket byggande som ska ske. 

I vår tidigare undersökning av sambandet mellan detaljplaner och gestalt-
ningsprogram7 identifierades fem olika typer av kopplingar mellan plan 
och program: 

1. Planbestämmelserna anger att gestaltningsprogrammet ska följas 
helt eller i vissa angivna delar. 

2. Planbestämmelserna anger att gestaltningsprogrammet ska följas 
i vissa avseenden, men innehåller även otydliga hänvisningar i 
andra avseenden.8 

3. Hänvisningen till gestaltningsprogrammet i planbestämmelserna 
är i sin helhet otydlig. 

4. Gestaltningsprogrammet nämns endast som information på de-
taljplanekartan, men inte som planbestämmelser. 

5. Gestaltningsprogram finns, men det saknas hänvisning på 
plankartan. 

Vid kopplingar av typ 1 eller 2 utgör programmet – helt eller delvis – 
planbestämmelser som binder upp kommande bygglovprövning. Såväl 
kategori 2 som kategori 3 innehåller mer oklara kopplingar. Till den 
fjärde kategorin hänförs detaljplaner där det inte finns några kopplingar 
till gestaltningsprogrammet i själva planbestämmelserna, men gestalt-
ningsprogrammet finns ändå nämnt på plankartan. Slutligen finns det 

 
7  Kalbro, Lindgren & Paulsson (2012). Undersökningen omfattade 36 detaljplaner 

för bostadsbebyggelse som antagits av kommuner i Stockholms län under åren 
2001-2010. 

8  Med formuleringar som: ”ska beaktas”, ”ska ligga till grund för”, ”ska utformas 
med utgångspunkt i”, ”ska anordnas i huvudsaklig överensstämmelse med”, ”se 
gestaltningsprogram”, ”av programmet framgår”, etc. 
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detaljplaner som inte alls nämner gestaltningsprogrammet på plankartan. I 
huvudparten av dessa planer finns det dock en koppling mellan program-
met och det exploateringsavtal som ingås mellan kommunen och bygg-
herren.  

Vi kunde konstatera att det i drygt hälften av detaljplanerna fanns en 
koppling mellan bestämmelser och program. I hälften av dessa planer var 
kopplingen tydligt formulerad – medan de resterande planerna hade otyd-
liga kopplingar.  

Gestaltningsprogrammens placering i planprocessen 

Det samråd om detaljplanen, som är reglerat i PBL, syftar bl.a. till att 
grannar och övriga medborgare ska få information om och kunna lämna 
synpunkter på bebyggelsens utformning.9 Tidpunkten – och innehåll i 
samrådet – är då av central betydelse för möjligheten till inflytande.10 Om 
samråd genomförs i ett tidigt skede finns det större möjligheter att på-
verka, men det kan vara svårare att ta ställning då förslaget är mindre 
färdigt. Vid senare samråd på ett mer färdigt förslag blir det å andra sidan 
svårare att ta hänsyn till synpunkterna eftersom kostnaderna för ändring 
kan vara betydande. 

Därigenom uppstår ett dilemma. Man vill se detaljer för att kunna ge 
synpunkter, men om resurser har lagts ned på detaljerad projektering 
finns det starka skäl för kommunen och/eller en exploatör att inte ändra 
sig. 

Tidpunkten för när gestaltningsprogrammet upprättas i planprocessen har 
alltså betydelse för detaljeringsgraden och medborgarinflytandet. Om det 
har gjorts tidigt – i samrådsfasen eller tidigare – strider det mot PBL:s 
tanke om att programskedet/samrådsskedet ska vara översiktligt och inte 
ligga på detaljnivå. Medborgarna ska kunna påverka planutformning 
m.m. under samrådsskedet, vilket är svårt om stort arbete redan lagts ned 
på utformningsfrågor och detaljerna är mer eller mindre fastlagda i ett 
tidigt gestaltningsprogram. 

 

 
9  I en studie av Granström (2000) framkommer att många protester kunde hänföras 

till estetiska synpunkter, dvs. hushöjder, arkitektur, fasadutsmyckning, etc.  
10  Mattsson (1985). 
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3  Offentlig reglering i praktiken 

Den offentliga regleringen berör flera parter. Det är bl.a. kommunen med 
huvudansvaret för regleringsprocessen, grannar/”medborgare” som indi-
rekt påverkas av byggandet, byggherrar som uppför bebyggelse och bo-
ende som ska använda den nya bebyggelsen. Det är naturligtvis av in-
tresse att studera den offentliga regleringen från samtliga dessa parters 
synvinklar. 

I denna rapport har vi dock begränsat oss till – vad som kan betraktas 
vara huvudaktörerna under själva planprocessen – kommunerna och 
byggherrarna – och hur reglering av bebyggelsens gestaltning går till i 
praktiken. 

Det kommunala perspektivet 

Kommunundersökningen 

Vår studie av kommunernas arbetssätt och erfarenheter vad gäller detalj-
planer och gestaltningsprogram bygger på webbenkäter, intervjuer och 
examensarbeten. 

Webbenkäten skickades ut till kommuner i Stockholms-, Göteborgs- och 
Skåneregionen.1 Inom Stockholms län skickades enkäten till samtliga 
kommuner (26 st). För Göteborg/Västra Götalands län och Skåne län 
gjordes ett urval av kommuner2 med större exploateringsprojekt för bo-
städer (14 st i Västra Götaland och 11 st i Skåne).3 Enkäten besvarades av 
30 av de 51 kommunerna (59 %). 

Intervjuer genomfördes med planchefer (eller motsvarande) i Huddinge, 
Haninge, Nacka, Tyresö, Upplands Väsby och Täby kommuner. I samt-

 
1  Enkätfrågorna framgår av bilaga 1. 
2  Urvalet gjordes av Marianne Carlbring på Högskolan Väst och Fredrik Warnquist 

på Lunds Tekniska Högskola (LTH). 
3   En länk till enkäten skickades ut via e-post som adresserades till planchef eller 

motsvarande på kommunen. Påminnelse skickades ut till de kommuner som inte 
hade besvarat enkäten. 
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liga fall utom ett4 var det den person som hade besvarat enkäten som även 
intervjuades. Vid intervjuerna ställdes frågor som följde upp svaren från 
enkäten. 

Två examensarbeten har genomförts i anslutning till projektet. Karolina 
Hedman har skrivit Upprättande av detaljplanens dokument – med fokus 
på gestaltningsprogrammet som avslutande del av civilingenjörsutbild-
ningen i samhällsbyggnad på KTH5. Det är en processbeskrivning av tio 
detaljplaner och gestaltningsprogram – i Haninge, Huddinge, Nacka och 
Tyresö kommuner – kompletterad med intervjuer av planarkitekter i 
kommunerna. Angelica Johansson och Therese Thingvall har skrivit Ge-
staltningsprogrammets påverkan på plan- och exploateringsprocessen 
inom lantmäteriingenjörsutbildningen på Högskolan Väst6. Det är en 
undersökning av fem detaljplaner från Alingsås, Göteborg, Lilla Edet, 
Mölndal och Stenungsund. Huvudfråga var varför – och för vem – ge-
staltningsprogrammen upprättas. 

Kommunala erfarenheter 

I detta avsnitt redovisas enkätundersökningen. Det bör då understrykas att 
frågorna enbart är relaterade till detaljplaner för nyexploatering utförd av 
professionella byggherrar. 

Vem är målgrupp för detaljplanernas utformning? 
Inledningsvis kan det konstateras att i stort sett alla kommuner för en 
diskussion om olika sätt att reglera bebyggelsens utformning. 

Kommunerna anser att regleringen i detaljplanerna främst är anpassad för 
bygglovhandläggarnas, byggherrarnas och medborgarnas behov, men 
även grannar och ansvariga politiker nämns av många. Vid val av endast 
ett alternativ är det flest som väljer medborgarna (40 %). Andra anger 
egna alternativ, såsom fastighetsägarna, statliga verk (Trafikverket m.fl.) 
samt mer allmänt ”staden eller stadsbildens behov”.  

 
4  Planchefen hade lämnat sitt arbete vid kommunen då intervjuerna genomfördes. 
5  Hedman (2013). 
6  Johansson & Thingvall (2013). 
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Figur 3.1 Målgrupper för detaljplanernas utformning. 

Hur används gestaltningsprogrammen? 
Flera av de tillfrågade kommunerna använder sig inte av gestaltnings- 
program. Och av de som gör det uppger närmare hälften att de endast 
använder dem i ett fåtal fall. Fyra kommuner anger dock att de använder 
sådana program i alla, eller nästan alla, planer. 

Hur kommunerna kopplar gestaltningsprogrammet till detaljplanen varie-
rar. Av de kommuner som använder dessa program är det 41 % som 
kopplar dem till detaljplanens planbestämmelser och 36 % kopplar dem 
till ett genomförandeavtal. I resterande fall är gestaltningsprogrammet 
fristående från detaljplanen men utgör ett underlag för bygglovprövning-
en. Vissa kommuner tillämpar flera av dessa alternativ. En del kommuner 
förtydligar att det endast är delar av gestaltningsprogrammet som utgör 
planbestämmelser. 
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Figur 3.2 Koppling mellan gestaltningsprogram och detaljplan. 

De kommuner som kopplar programmet till planbestämmelser anger bl.a. 
som skäl att det ska bli rättsligt bindande och kunna säkerställa en viss 
kvalitet. Andra kommuner som inte gör en sådan koppling framhåller 
flexibilitet och risken för alltför hård detaljreglering som skäl. 

I vilket skede – och för vilka projekt – upprättas gestaltningsprogram? 

Tidpunkten när gestaltningsprogrammet upprättas varierar. I en del fall 
upprättas gestaltningsprogrammet i samband med planprogrammet. Men 
merparten av kommunerna gör programmet i samband med utformningen 
av planförslaget. Några kommuner föredrar att upprätta det först i sam-
band med utformningen av ett slutligt planförslag.  

Noterbart är kanske att endast en kommun har en uttrycklig policy för i 
vilka projektsituationer gestaltningsprogram ska upprättas. I de flesta 
kommuner görs programmen i samband med ”större projekt”. Andra 
kriterier är större komplexitet och omfattning, lång förväntad utbyggnads-
tid, stor omgivningspåverkan, känsliga miljöer, områden av strategisk 
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betydelse, där särskild kvalitetsnivå önskas och när gestaltningen bedöms 
viktig, samt vid samordning av flera byggherrar. 

Vem beslutar om att gestaltningsprogram ska upprättas? 

Beslut om att ett gestaltningsprogram ska upprättas fattas av en tjänste-
man i närmare två tredjedelar av kommunerna. Övriga kommuner har 
angett kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden som beslutsfattare. Ett 
par kommuner nämner stads-/planarkitekten.  
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Figur 3.3 Beslut om upprättande av gestaltningsprogram. 

Hur utformas gestaltningsprogrammen? 
Utformningen av och innehållet i ett gestaltningsprogram beror till stor 
del på områdesspecifika faktorer och avgörs från fall till fall. Endast en 
mindre del anger att direktiv från politikerna avgör detta. 

Hälften av kommunerna har uppgett att det är tjänstemän och konsulter i 
samarbete som utför det praktiska arbetet med gestaltningsprogrammet. 
En fjärdedel svarar att det är kommun och byggherre i samarbete som gör 



16 

programmet. Några kommuner anger att endast konsulter eller enbart 
tjänstemän utför programarbetet.  
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Figur 3.4 Arbete med utformning av gestaltningsprogram. 

Vem är målgrupp för gestaltningsprogrammen? 
En intressant fråga är naturligtvis vem som uppfattas som den huvudsak-
liga målgruppen för gestaltningsprogrammet. Här finns flera alternativ. 
Vanligast bland dessa är byggherrarna (som en tredjedel av kommunerna 
anger som huvudalternativ och som fyra av fem nämner). Närmast däref-
ter kommer medborgarna och bygglovhandläggarna. Några kommuner 
har även angett ansvariga politiker som huvudmålgrupp. 
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Figur 3.5 Målgrupp för gestaltningsprogram. 

Vem betalar gestaltningsprogrammen? 
Fyra av fem kommuner anger att byggherren betalar hela kostnaden för 
att upprätta ett gestaltningsprogram. Resten svarar att kommun och bygg-
herre delar på kostnaden. Inte någon kommun anger att kommunen ensam 
står för kostnaden. Inom en och samma kommun kan det dock variera 
från fall till fall hur kostnadsansvaret fördelas. 
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Figur 3.6 Kostnadsansvaret för gestaltningsprogram. 

Vilka för- och nackdelar finns med gestaltningsprogram? 
En öppen fråga ställdes där kommunerna fick presentera för- och nackde-
lar med att upprätta gestaltningsprogram. 

Som fördelar nämndes bl.a. att ansvar och kostnadsfördelning blir utrett, 
att kommun och byggherre får en gemensam bild av projektets slutresul-
tat, att det utgör stöd vid bygglovprövning och möjliggör en smidig bygg-
lovprocess, att det möjliggör en närmare hantering och säkerställande av 
gestaltningsfrågor, att det tillför en förklaring av och informationsmaterial 
om gestaltningsfrågorna, samt att man säkerställer kvaliteten och skapar 
flexibilitet. 

Några kommuner såg bara fördelar med gestaltningsprogrammen, medan 
andra framhöll som nackdelar att programmet kan hinna bli inaktuellt och 
omodernt om t.ex. nya miljökrav tillkommer, att det inte har någon rätts-
lig status som eget dokument, att det kan skapa förhoppningar och för-
väntningar som inte infrias, att det är svårt att följa upp samt utrednings-
kostnader. 
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Medan en del kommuner är nöjda med dagens arbetssätt och inte vill 
förändra något i arbetet med gestaltningsprogram, är det ändå en del som 
diskuterar tillämpningen av programmen och ser över sina rutiner och ska 
ta fram en policy/riktlinjer för när de ska användas etc. En kommun på-
pekade att det råder mycket delade meningar om vilka bestämmelser som 
är rättsligt möjliga att inkludera i detaljplanen samt hur dessa ska formul-
eras och kopplas till gestaltningsprogrammet. 

Muntliga synpunkter från kommunerna 
En allmän reflektion av de intervjuer som gjorts med kommuner är att de 
har ett likartat upplägg av arbetet med detaljplanen och gestaltningspro-
grammet. Tidigt inför, eller under, planprocessen presenterar byggherren 
förslag på bebyggelsen med hjälp av illustrationer, etc. Därefter inleds en 
diskussion med kommunens tjänstemän. Ofta är det konsulter/arkitekter 
från såväl kommunens som byggherrens sida som arbetar med den prak-
tiska utformningen av programmet. I samarbete med byggherren och/eller 
dess konsulter växer det sedan fram en överenskommelse om gestaltning. 
Gestaltningsprogrammet är vanligtvis färdigt redan under detaljplanens 
samrådsskede. 

Ovanstående process tycks vara ett etablerat arbetssätt/kultur hos kom-
munerna. Flera kommuner uttryckte dock ett visst missnöje med sin orga-
nisation och arbetssätt och ville eller höll på att göra ändringar i arbetet 
med gestaltningsfrågor. 

Det tas vanligtvis inte några politiska beslut om arbetet med gestaltning, 
utan det är tjänstemännen som beslutar om detta. Enskilda handläggare 
har stort inflytande över arbetsprocessen, medan politikerna endast tar 
ställning till utarbetade förslag. 

Intrycket hos kommunerna är att medborgarna inte är särskilt intresserade 
av gestaltningsfrågor, även om detta kan variera mellan kommunerna. För 
dem är det viktigare var och att det ska byggas samt i vilka volymer, sna-
rare än själva utformningen. 

Det tycks variera mellan kommuner, handläggare och planer om gestalt-
ningsprogrammen fokuserar mer på byggnaders utformning eller det of-
fentliga rummet i vidare bemärkelse. Dock verkar de flesta anse att det 
offentliga rummet är viktigast att reglera. 
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Några kommuner framförde att byggherrarna vill ha så stor frihet som 
möjligt vad gäller byggnadernas utformning, bl.a. eftersom marknaden 
förändras. Detaljerna i plan och gestaltningsprogram är det alltså oftast 
kommunerna själva som önskar och skapar. Ibland bidrar byggherrarna 
med förslag på illustrationer, men det är kommunerna som står för hel-
heten och det slutliga innehållet i gestaltningsprogrammet. 

Flera av kommunerna har detaljplaner med mycket detaljerade planbe-
stämmelser som är kopplade till gestaltningsprogram. En del av de inter-
vjuade personerna var dock missnöjda med detta och betonade att de 
alltmer försöker frångå en sådan form av detaljerad reglering. 

Idag tycks det alltså finnas en strävan hos vissa kommuner att i gestalt-
ningsprogram inte låsa till exakt angivna utformningar, utan i stället ange 
gestaltningsprinciper och exempel. Detta görs för att planbestämmelser 
och/eller gestaltningsprogram inte ska bli bundna till ett visst projekt eller 
ett visst utseende.  

Kommunerna tog upp problemet med att bindande reglering i förväg via 
detaljplanen inte sällan orsakar problem när projektet ska genomföras. 
Men samtidigt anser man att det i gestaltningsfrågor inte enbart går att 
förlita sig på bygglovprövningen. Därför känner sig kommunerna tving-
ade att reglera gestaltning i förväg med antingen en detaljplan, men då på 
ett flexibelt sätt, eller med genomförandeavtal som ingås i samband med 
detaljplanens antagande. 

Plangenomförandeutredningen har föreslagit att bygglovprövningen i 
princip skulle kunna slopas under vissa förutsättningar.7 De flesta kom-
muner ansåg också att bygglovet skulle kunna slopas om man har en till-
räckligt detaljerad detaljplan. Gestaltningsprogrammet borde då räcka 
som underlag för bebyggelsens utformning, eventuellt kompletterat med 
överenskommelser i ett genomförandeavtal. 

Resultat och slutsatser från examensarbeten 
Av Karolina Hedmans undersökning av tio detaljplaner framkommer att 
processen för framtagande av dokumenten i huvuddrag är lika i de stude-
rade kommunerna. Kommunen fattar beslut om att ett gestaltningspro-
gram ska upprättas och exploatören genomför sedan detta genom att ta 

 
7  SOU 2013:34. 
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fram idéskisser och illustrationer. Själva arbetet med programmet låg hos 
byggherren i 7 av de 10 planerna. 

Studien visade att kommunen tog fram de obligatoriska planhandlingarna, 
men att de flesta utredningar utfördes av byggherren eller dennes konsult. 
Det fattades inte något formellt beslut om upprättandet av gestaltnings-
program, men det bestämdes tidigt i diskussioner inom kommunens pro-
jektgrupp. Utformning av gestaltningsprogram beslutades sedan under 
projektmöten med kommun, exploatör och konsult. Politikerna tycks inte 
ha varit involverade i den närmare utformningen av programmen. 

Gestaltningsprogrammet upprättades i syfte att samla berörda parter kring 
kommunens idé om utformningen. Endast två synpunkter på gestaltning 
och byggnaders detaljutformning hade framförts från medborgare i de 
studerade planerna. Fler synpunkter framfördes istället på projektet som 
helhet, dvs. att det överhuvudtaget skulle byggas. 

Merparten av arbetet med gestaltningsprogrammet var klart innan samråd 
om detaljplanen – och den slutliga planen var i stort sett likadan som 
samrådsversionen i 6 av 10 fall. De studerade gestaltningsprogrammen 
har omfattat 8-72 sidor. Noterbart är kanske att detaljeringsgraden i pro-
grammen inte tycks vara kopplad till projektets storlek. 

Angelica Johanssons och Therese Thingvalls examensarbete bekräftar 
också att det är kommunerna som initierar gestaltningsprogrammet. Det 
är dock byggherren som står för kostnaderna. Gestaltningsprogrammet 
upprättas under framtagande av planen eller vid initieringen. Politikerna 
medverkar i låg grad i processen. 

Gestaltningsprogrammet ska utgöra riktlinjer och målbild för inblandade 
aktörer och presentera en bild för medborgarna av det tänkta slutresulta-
tet. Det är ett hjälpmedel i kommunikationen med invånare och politiker. 
Det verkar dock, av resultaten från studien, som att medborgarna inte har 
haft möjlighet att påverka gestaltningen särskilt mycket. 

Detaljeringsgraden i gestaltningsprogrammen varierar mellan planer och 
kommuner. Det är värt att notera att kommunerna ansåg att detaljerings-
graden är låg, medan byggherrarna däremot tyckte att den är hög. Vidare 
menade kommunerna att byggherrarna har kunnat påverka detaljerings-
graden – en åsikt som inte helt delas av byggherrarna. 
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Byggherrarnas perspektiv 

Undersökningen bygger på intervjuer med sex av de största byggbolagen: 
JM, Riksbyggen, Brostaden, Skanska, NCC och Veidekke. Frågorna var 
relaterade till reglering av bebyggelsen genom detaljplan, gestaltnings-
program, bygglov och avtal. De intervjuade fick i förväg ta del av resulta-
ten från kommunenkäten för att kunna kommentera det kommunala per-
spektivet. 

Inledningsvis kan konstateras att byggherrarnas bild av arbetsprocessen – 
inte helt förvånande – delvis skilde sig från kommunernas. Man ansåg att 
byggherrarna inte har så mycket att säga till om i processen, samt att den 
ofta är onödigt omfattande och tar för mycket tid i anspråk.  

Att det ofta är konsulter som utför själva arbetet med gestaltningspro-
grammen – ibland med otillräcklig kompetens och egen agenda – sågs 
som ett problem. Dessutom framfördes att tjänstemännens/handläggarnas 
kunskap, kompetens och erfarenhet varierar och personberoende ger brist 
på förutsägbarhet då handläggare driver sina egna frågor. 

En unison synpunkt från byggherrarna var att den kommunala regleringen 
är alltför detaljerad. Detta orsakar problem i situationer då fortsatt projek-
tering visar behov av justering, då efterfrågan/marknaden ändras över 
tiden och då även byggtekniska förutsättningar ändras över tiden. En hög 
detaljeringsgrad i detaljplanen blir därmed alltför låsande för såväl kom-
munen som byggherren. Byggbolagen anser därför att reglering av ge-
staltningsfrågor istället bör kopplas till genomförandeavtal. 

Från intervjuerna framkom flera orsaker till den höga detaljeringsgraden. 
En av dessa är att planhandläggare och konsulter har (alltför) höga ambit-
ioner vad gäller gestaltningen. De enskilda planhandläggarna och konsul-
terna har dessutom (alltför) stor frihet att utforma innehållet i detaljplaner 
och gestaltningsprogram efter eget tycke. En annan betydande faktor för 
detaljeringsgraden är kommunens maktposition gentemot byggherren: 
byggherren är beroende av att ha långsiktigt ”goda relationer” med kom-
munen för att kunna få genomföra sina projekt. En person uttryckte det 
som att ”kommunens handläggare har ett maktövertag, men ett kompe-
tensunderläge”. Det finns även svaga incitament för kommunerna att 
hålla nere utredningskostnaderna, eftersom det normalt är byggherren 
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som står för kostnaderna. Att byggherrarna får bekosta gestaltningspro-
gram, etc. verkade dock inte – i princip – upplevas som ett problem. 

En allmän uppfattning hos byggherrarna är att gestaltningsprogrammen 
utformas alltför detaljerat och med mycket stor tyngd på enbart estetiska 
frågor. De tar inte tillräcklig hänsyn till byggteknik, byggproduktion, 
ekonomi och brukarnas krav/efterfrågan. Estetik och vision får gå före 
funktion och marknadsanpassning. Detta skapar problem för byggherrar-
na att bygga de bostäder och lokaler som kunderna efterfrågar på rådande 
marknad och det är svårt att anpassa sig efter detta och skapa mer flexibla 
lösningar. Särskilda problem uppstår för kommersiella lokaler, där man 
vanligen utformar en byggnad för en specifik hyresgäst. Funktionen är 
oftare viktigare än estetiken i sådana projekt. Dessutom bör gestaltnings-
programmet fokusera mer på centrala frågor som rör det offentliga rum-
met, snarare än att reglera detaljer i byggnadernas utformning och kon-
struktion. 

Även om byggherrarna har synpunkter på brister i upprättande och ut-
formning av gestaltningsprogram är man ändå generellt sett positiv till 
programmen. Rätt utformade kan gestaltningsprogrammen samordna flera 
exploatörer inom ett område för att skapa såväl enhetlighet som variation 
vid bebyggelseutformningen. De kan även ge ramarna för projektets fort-
satta utformning, så att byggherrarna vet vad de har att förhålla sig till. 
Dessutom är det bra om programmen innehåller realistiska exempel på 
utformning. Dessa exempel bör dock, i högre grad än idag, ta hänsyn till 
byggteknik och ekonomi. 
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4  Vad bör göras? 
Med utgångspunkt från rapportens undersökningar diskuterar vi här den 
offentliga regleringen av stadsbyggnadsprojekt och relationen mellan 
kommun och byggherre. Som inledning lyfter vi blicken och betraktar 
den offentliga regleringen i sin helhet – från övergripande prövningar av 
markanvändning till regler om byggteknik, vilket schematiskt kan illu-
streras med figuren nedan.1 
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Fig 4.1  Den offentliga regleringens nivåer, beslutsfattare och beslutsformer. 
Reglering markerat med blått kan syfta till gestaltning av stadsmiljön.  

 
1   Kommunens beslut om markanvändning sker inom de ramar som staten ger (riks-

intressen m.m.). Vidare finns nationella föreskrifter om tillgänglighet vid utform-
ning av gator, torg och tomtmark liksom nationella föreskrifter om byggnaders 
inre utformning och tekniska egenskaper. 
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Ett grundläggande motiv för offentlig reglering av markanvändning och 
bebyggelse är att begränsa negativa effekter på omgivningen (eller skapa 
positiva omgivningseffekter).2 Där har kommunen en nyckelroll vid ut-
formning av stadsmiljön.3 Tre huvudfrågor infinner sig då vad gäller 
kommunernas reglering av bebyggelsens gestaltning: 1) hur detaljerad 
ska regleringen vara, 2) i vilket skede av plan- och bygglovsprocessen ska 
kraven formuleras och låsas samt 3) i vilka former ska det ske?  

Övergripande
program

Detaljplane-
program

Antagande av 
detaljplanen

Beslut om 
bygglov

Gestaltningskrav med olika detaljeringsgrad

Gestaltningskrav kopplade till genomförandeavtal
 

 

Ovanstående figur belyser att kraven på gestaltning kan ställas med olika 
detaljeringsgrad – från enkla skisser och exempel till detaljerade ritning-
ar. Dessa krav kan kopplas till olika formella skeden – från övergripande 
program till bygglov. Ett alternativ till styrning med PBL är att gestalt-
ningskraven konfirmeras i ett avtal mellan kommunen och byggherren.  

Hur detaljerad ska den offentliga regleringen vara?  
Reglering av byggnaders gestaltning med detaljplanebestämmelser 
och/eller gestaltningsprogram har i vissa moderna stadsbyggnadsprojekt 
legat på en mycket hög detaljeringsnivå. I en diskussion om regleringens 
nivå bör först noteras kravet på balans mellan allmänna och enskilda 

 
2  Andra motiv för offentlig reglering kan sammanfattas med; skydd mot olyckor 

och ohälsa, skapa utrymme för gemensamma anordningar, uppnå fördelningspoli-
tiska mål.   

3  Samtidigt finns vissa nationella föreskrifter om t.ex. tillgänglighet som påverkar 
utformning av utemiljö och byggnader.  
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intressen.4 Detta kan – utöver den enskildes intressen vad gäller ekonomi, 
byggteknik m.m. – även handla om byggherrens (marknadens) preferen-
ser vad gäller byggnaders utseende. Det finns givetvis inte något enkelt 
svar på frågan om avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen 
och vilket utrymme kommunerna bör ha för att reglera gestaltning i olika 
typer av byggprojekt. Men, eftersom det handlar om kompromisser, där 
hänsyn ska tas till ekonomi, byggteknik m.m., blir utmaningen att hitta en 
tillräckligt bra gestaltning av bebyggelsen.  

Den andra aspekten handlar om att detaljerade krav lätt visar sig olämp-
liga när ett byggprojekt väl ska starta. En hög detaljeringsgrad, genom 
krav som formuleras långt i förväg i form av detaljplanebestämmelser 
och/eller gestaltningsprogram, visar sig inte sällan vara opraktiskt för alla 
parter. De närmare förutsättningarna för projektets genomförande vid 
tidpunkten för byggande är ofta inte kända då gestaltningskraven formul-
eras.  

Gestaltning bör regleras nära inpå byggstart  
Tiden från utarbetande av detaljplanebestämmelser och gestaltningspro-
gram till slutprojektering, bygglov och byggstart kan vara lång – bero-
ende på planprocessen och överklaganden m.m. Förutsättningarna för 
byggprojektet kan därför hinna ändras under denna tid p.g.a. ändrad efter-
frågan eller nya kunskaper om byggteknik, markförhållanden m.m. Detta 
talar för att planbestämmelser och gestaltningsprogram som görs lång tid 
före byggandet inte bör vara alltför låsande. 

Att gestaltningsprogrammen inte bör låsa detaljer i tidiga skeden av plan-
processen påtalas även av Tornberg.5 Om man använder dessa program 
på en projektnivå bör de vara föränderliga dokument som kan ändras 
under planeringsprocessen. I inledande skeden av processen ska man 
endast redovisa principlösningar, medan mer detaljerade lösningar kan 
presenteras i slutskedet. 

I Tornbergs studie identifierades skillnader i kommunens och byggher-
rens målsättning med gestaltningsprogram.6 Byggherren ville ha en flexi-
bel detaljplan som kunde möta konjunkturförändringar och förändringar 

 
4  Se 2 kap. 1 § PBL.  
5  Tornberg (2008). 
6  Ibid. 
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på marknaden, och där gestaltningsprogrammet inte skulle detaljstyra 
byggnadsmått, etc. Kommunen ville däremot precisera så mycket som 
möjligt i gestaltningsprogrammet för att långsiktigt lägga fast byggandet. 
Resultatet blev att fokus lades på detaljer i byggnadsutformningen. Torn-
berg talar här om arkitekturdiskursen, byggherrediskursen (och trafikpla-
neringsdiskursen) som alla representerar olika intressen och målbilder i 
projektet. 

Idag har dock en del kommuner en strävan att inte låsa till exakt angivna 
utformningar, utan att istället ange principer och exempel för gestaltning-
en. Poängen är att alltså att regleringen av ett visst projekt ska bli mer 
”tidstålig”.  

Reglering i bygglov och genomförandeavtal 
Ytterligare ett steg för att undvika låsningar är att inte reglera gestaltning-
en med planbestämmelser, utan förlita sig på bygglovsprövning och/eller 
genomförandeavtal. Ett gestaltningsprogram kan då vara underlag för 
bygglovet/avtalet samtidigt som prövningssystemet blir mer flexibelt. 
Gestaltningen kan bestämmas vid en tidpunkt närmare inpå slutprojekte-
ring och byggstart. Man blir således inte låst av bindande detaljplane-
bestämmelser som efter en tid visar sig bli något som vare sig kommunen 
eller byggherren önskar. Visserligen finns ett utrymme för att medge 
vissa avvikelser från planbestämmelser men det är idag förenat med en 
skyldighet att ge berörda grannar tillfälle att yttra sig. En låsning vid 
planbestämmelser skapar därför alltid en osäkerhet om möjlighet till an-
nat utförande samt en del arbete och tidsutdräkt vad gäller ”grannhö-
rande”.  

Under intervjuerna med kommuner framfördes, att alternativet till regle-
ring med planbestämmelser i första hand är att koppla gestaltningskraven 
till avtal. Att förlita sig på bygglovsprövning utan stöd av planbestäm-
melse ansågs alltför osäkert. En förutsättning för att kommunerna ska bli 
mer benägna att lita till bygglovsprövning är således att bygglovspröv-
ningens juridiska status stärks. Så har också föreslagits i Plangenomfö-
randeutredningens betänkande ”En effektivare plan- och bygglovspro-
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cess.” – med syfte att detaljplaner ska kunna göras mindre detaljerade 
eller helt kunna slopas under vissa förutsättningar.7  

Vad händer då med allmänhetens och grannars möjlighet att påverka 
byggnaders gestaltning om detta inte behandlas i detaljplan? Man kan 
först fråga sig om synpunkter som lämnas på bostadsprojekt vanligen 
avser gestaltning eller om det är annat som föranleder missnöje? Enligt 
tidigare studier är det inte ovanligt med synpunkter på arkitektur, fasad-
utsmyckning etc.8 Under våra intervjuer har vi dock fått intrycket att all-
mänhetens intresse av detaljerade gestaltningsfrågor är relativt begränsat. 
Att synpunkter på planförslag oftast avser annat än gestaltning stöds även 
av studier avseende överklaganden. Synpunkter på trafik, buller, byggan-
dets omfattning, ianspråktagande av grönområden samt på den formella 
hanteringen har visat sig vara vanligare än synpunkter på stadsbild och 
byggnaders utseende.9 För att ta till vara medborgarnas intressen vad 
gäller bebyggelsens gestaltning kanske det räcker med den representativa 
demokratin via kommunens ansvariga politiker?  

De som är mer direkt berörda av ett byggprojekt – grannar enkelt uttryckt 
– kan ges möjlighet att framföra synpunkter på gestaltning vid prövning 
och överklagande av bygglov. En variant för detta är att berörda grannar 
alltid ska ges tillfälle till yttrande i bygglovsärendet och att de som kom-
mit in med skriftliga invändningar ska ha rätt att överklaga. Ett sådant 
förslag har också framförts av Plangenomförandeutredningen.10  

Att formulera krav på gestaltning kräver bred kompetens  
I vår studie har fokus legat på utformningen av den yttre miljö som är 
synlig för alla, dvs. det offentliga rummet i vid mening. Det är få som 
ifrågasätter att kommunen inte bara ska utforma allmänna platser utan 
även kunna påverka gestaltning av byggnader som inverkar på det offent-
liga rummet. Men byggnaders gestaltning är inte frikopplad från eko-
nomi, byggteknik, byggproduktion och krav vad gäller användbarhet och 
tillgänglighet m.m. Krav på gestaltning måste alltså vägas mot dessa 

 
7  SOU 2013:34 s. 282 ff.  
8  Granström (2000).  
9  Asplin & Henriksson (2010).  
10  SOU 2013:34 s. 310 ff.   
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andra önskemål och krav. Därför är det viktigt att de som arbetar med att 
formulera kraven på gestaltning också har kunskaper om och förståelse 
för andra aspekter i byggandet.  

Byggföretagen har lyft fram just frågor om gestaltning i relation till andra 
krav/önskemål. En vanlig synpunkt från byggherrarna är att såväl ansva-
riga tjänstemän som kommunens konsulter har höga ambitioner med 
gestaltning, men att de har bristande kunskaper om byggnadsteknik - och 
-ekonomi. Byggherrarna tycks dessutom ha problem att styra sina egna 
konsulter vad gäller balansen mellan gestaltning och teknik/ekonomi. 
Resultatet blir inte sällan att gestaltningsprogram innehåller krav som i 
praktiken är svåra att uppfylla eller får effekter som kravställaren inte 
förutsett. Det kan t.ex. handla om att krav på viss fasadutformning påver-
kar rums- eller lägenhetsindelning på ett sätt som kommunen inte insett. 

Vad kan vara förklaringen till en sådan påstådd ”obalans” mellan gestalt-
ningskrav och teknik/ekonomi? Osökt leder tankarna till aktörernas ut-
bildning, kompetens och erfarenhet. De som utformar gestaltningspro-
gram har ofta arkitektkompetens med den inriktning som är vanlig i Sve-
rige. I arbetet med utformning av gestaltningsprogram bör det dock finnas 
ytterligare kompetenser. Här har kommunen ett ansvar för att organisera 
arbetet så att det finns representanter med de olika kompetenser som 
krävs. Vårt intryck är att kommunerna vanligtvis har sådana ambitioner 
men att det praktiska arbetet ändå tenderar att ge alltför lite utrymme åt 
ekonomiska och byggtekniska analyser.  

Arbetet med gestaltningsprogram kan effektiviseras 
Oavsett om kommunens ställningstagande till gestaltning sker tidigt ge-
nom detaljplanebestämmelser eller närmare inpå slutprojektering och 
byggstart krävs arbete med att ta fram ett förslag till gestaltning. För att så 
långt möjligt undvika ”förgävesprojektering” förefaller det rimligt att 
exploatör och kommun tillsammans tar fram ett förslag som bägge parter 
kan acceptera – kanske efter kompromisser mellan å ena sidan gestaltning 
och å andra sidan byggteknik och ekonomi. Intrycket från vår studie är att 
sådana ”samarbeten/ förhandlingar” är vanliga. Stora delar av det prak-
tiska arbetet utförs då ofta av konsulter, som i varierande grad anlitas av 
kommunen eller byggherren.  
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Arbetet med detaljplanering och gestaltning skiljer sig mellan olika kom-
muner. Detta behöver i sig inte vara så anmärkningsvärt eftersom kom-
munerna har olika förutsättningar vad gäller bebyggelsestruktur, beman-
ning m.m. Men mer anmärkningsvärt är att handläggare i samma kom-
mun arbetar på olika sätt och med olika kravnivåer. Detta skapar osäker-
het för byggherrarna. Flera byggherrar menar att själva förutsägbarheten 
om vilket byggande som kommer att tillåtas är viktigare än att planpro-
cessen tar så kort tid som möjligt. Mot den bakgrunden vore det önskvärt 
att kommunerna strävar efter ett mer enhetligt arbetssätt. 

Krav på långtgående utredningar fördyrar och förlänger 

Beslut att upprätta ett gestaltningsprogram tas normalt på tjänstemanna-
nivå. Även arbetets omfattning och innehåll avgörs här. Däremot tycks 
den politiska styrningen av utredningarnas omfattning och inriktning vara 
svag i de flesta kommuner. En bidragande orsak till detta kan vara att 
kostnaderna för att ta fram gestaltningsprogram tas ut av exploatören. 
Dvs, kommunen har svaga ekonomiska incitament för att begränsa utred-
ningsarbetet. Även från konsulternas sida finns ofta svaga incitament för 
att begränsa arbetet. Konsulterna har snarast det omvända intresset och 
kan tänkas argumentera för ambitiösa uppdrag. Även bland kommunens 
handläggare är det inte förvånande om arbete med gestaltningsfrågor 
ligger högt i prioriteringsordning bland förvaltningens arbetsuppgifter – 
med tanke på att många planhandläggare och planchefer har arkitektbak-
grund. Och de timmar och kostnader som läggs ned kan som nämnts tas 
ut av byggherren.  

Denna incitamentsstruktur – att det saknas ekonomiska spärrar mot om-
fattande utredningsarbeten – leder även ibland till långa planprocesser, 
eftersom inte heller nya kompletterande utredningar under arbetets gång 
behöver bekostas av kommunen.   

Frågan är om inte det är dags att skapa ekonomiska incitament för kom-
munen, som innebär att värdet av utredningar på ett bättre sätt vägs mot 
utredningskostnaderna. Idag ska uttag av kostnader för planarbetet ha 
stöd i PBLs regler, vilket betyder att planavgifter inte får överstiga kom-
munens genomsnittliga kostnad för den typ av beslut och arbete som 
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avgiften avser.11 I praktiken tas dock planavgifter ut för de faktiska kost-
naderna i stadsbyggnadsprojekt med professionella byggherrar. 

Reglerna om planavgift borde därför kanske förtydligas och skärpas. Man 
kan t.ex. tänka sig att kostnadsuttaget alltid ska vara en fast avgift (taxa) 
för planering som bestäms i förväg utifrån vilken typ av projekt det är. 
Avgiften skulle spegla den genomsnittliga kostnaden för detaljplanering 
av sådana projekt (på liknande sätt som idag sker för bygglov och bygg-
kontroll). Även vid en sådan lösning skulle dock planavgifter kunna 
hamna på en hög nivå eftersom kommunen generellt kan ha höga utred-
ningskrav. En alternativ lösning kan därför vara att kommunen alltid får 
stå för en viss procentsats av plan- och utredningskostnaderna – eller en 
viss procent om kostnaderna överstiger ett visst ”tröskelvärde”.   

Vid byggande på kommunal mark, via markanvisning, behöver inte uttag 
av kostnader för planarbete ha stöd i PBL. Här blir det kanske fråga om 
att på ett politiskt plan driva frågan om hur stora resurser som ska läggas 
ned på gestaltningsprogram och andra utredningar.  

I punktform kan diskussionen och våra rekommendationer sammanfattas 
med följande fyra punkter:  

 Detaljerade gestaltningskrav bör företrädesvis ställas i bygglov 
och/eller avtal – inte i detaljplanen. Om detaljerade gestaltnings-
krav ska låsas i detaljplan måste kraven vara avstämda mot de för-
utsättningar som gäller när planen antas. 

 Bygglovets rättsliga status för att pröva gestaltningsfrågor bör stär-
kas.  

 Arbetet med detaljplaner och gestaltningsprogram måste organise-
ras så att flera aspekter får utrymme vid utformning av krav vad 
gäller gestaltning av bebyggelsen – för att nå balans mellan este-
tiska frågor och ekonomi/teknik.  

 Lagreglerna om avgifter för detaljplanearbete bör ses över. Den 
kommunala incitamentsstrukturen för att initiera och bedriva ut-
redningsarbete bör modifieras.   

 
11  12 kap. 10 § PBL. 
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Fortsatt forskning 
Oavsett regleringsform i planer, bygglov och avtal tycks det finnas pro-
blem med ineffektiva arbetsformer för samarbetet mellan kommun och 
byggherre. Det är rätt uppenbart att många av dessa organisatoriska pro-
blem inte kan lösas enbart med förändringar av den (ram)lagstiftning som 
PBL är.   

Det finns därför behov av att utreda och analysera arbets- och beslutspro-
cess, organisation och kommunikation inom kommunerna och gentemot 
övriga aktörer såsom länsstyrelsen, byggherrar, konsulter och medbor-
gare. Fortsatt forskning bör därför studera det informella – icke lagrege-
rade – samspelet mellan kommun och byggherre under processen från 
initiering av ett byggprojekt fram till slutligt ställningstagande från kom-
munens sida i form av planbestämmelser, bygglov och genomförandeav-
tal. 
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SOU 2013:34. En effektivare plan- och bygglovsprocess. 

 



Bilaga. Frågor till kommunerna i webbenkäten 
 
 
Allmänt 
 

1. Vilken kommun arbetar du på? 
 

2. Vilken är din roll i kommunens detaljplanearbete? 
 

3. Får vi kontakta dig eller någon annan på kommunen för förtydligande av dina svar eller eventuellt 
för en intervju? 
a) ja 
b) nej 
 

4. Om ja, på vilket telefonnummer och/eller e-postadress kan vi kontakta dig eller någon av dina 
kollegor? 

 
 
Nedanstående frågor avser endast detaljplaner för nyexploatering av ett område av professionella 
byggherrar. 
 
Detaljplanernas utformning 

5. Förs det en diskussion på kommunen om olika sätt att reglera bebyggelsens utformning? 
a) Ja 
b) Nej 
c) Vet ej 
 

6. För vems/vilkas behov anser du (kommunen) att regleringen i kommunens detaljplaner är anpassad 
(flera val möjliga)? 
a) de kommunala tjänstemännen 
b) ansvariga politiker 
c) bygglovhandläggarna  
d) byggherrarna 
e) medborgarna 
f) grannarna 
g) annan, ange vem nedan 
 

7. Om du valde flera alternativ i föregående fråga, vilket av alternativen skulle du välja i första hand? 
a) de kommunala tjänstemännen 
b) ansvariga politiker 
c) bygglovhandläggarna  
d) byggherrarna 
e) medborgarna 
f) grannarna 
g) annan, ange vem nedan 

  



Nedanstående del besvaras endast av de kommuner som använder gestaltnings-/kvalitetsprogram. 
 
Användning av gestaltnings-/kvalitetsprogram 
 

8. För ungefär hur stor andel av kommunens detaljplaner upprättas ett gestaltnings-/kvalitetsprogram? 
a) Ett fåtal 
b) Mindre än hälften 
c) Cirka hälften 
d) Mer än hälften 
e) Alla eller nästan alla 

 
9. Hur kopplas gestaltnings-/kvalitetsprogrammet rättsligt till detaljplanen? 

a) Gestaltningsprogrammet kopplas till detaljplanens planbestämmelser 
b) Gestaltningsprogrammet är fristående från detaljplanen, men utgör underlag för 

bygglovprövning 
c) Gestaltningsprogrammet är kopplat till genomförandeavtalet (exploaterings-

/markanvisningsavtal) 
 

10. Vad är det huvudsakliga motivet till att gestaltnings-/kvalitetsprogrammet används på det sätt som 
du angav i föregående fråga? 
 

Beslut om att gestaltnings-/kvalitetsprogram ska upprättas 

11. När i detaljplaneprocessen utformas gestaltnings-/kvalitetsprogrammet? 
a) I samband med framtagande av planprogrammet 
b) I samband med utformningen av planförslaget 
c) I samband med utformningen av slutligt planförslag 
d) Inför antagandet av planen 
e) Efter antagandet av planen 
 

12. Vem beslutar om att ett gestaltnings-/kvalitetsprogram ska upprättas? 
a) Kommunfullmäktige 
b) Kommunstyrelsen 
c) Byggnadsnämnden 
d) Tjänsteman 
e) Annan, ange vem nedan 
 

13. Har kommunen någon policy för när ett gestaltnings-/kvalitetsprogram ska upprättas i samband 
med nyexploatering av ett område? 
a) Ja 
b) Nej 
c) Vet ej 
 

14. Vilka kriterier tillämpar kommunen för att bestämma om när ett gestaltnings-/kvalitetsprogram ska 
upprättas? 

 
15. Vad avgör utformning och innehåll i gestaltnings-/kvalitetsprogrammet (flera val möjliga)? 

a) Direktiv från politikerna 
b) Situationen i området för vilken detaljplanen upprättas 
c) Avgörs från fall till fall 
d) Annat, ange vad nedan 

  



Utformning av gestaltnings-/kvalitetsprogram 

16. Vem/vilka utför det praktiska arbetet med utformningen av gestaltnings-/kvalitetsprogrammet? 
a) Tjänstemän på kommunen 
b) Konsulter 
c) Tjänstemän och konsulter i samarbete 
d) Byggherren 
e) Kommun och byggherre i samarbete 

 

17. Vem/vilka anser du (kommunen) är de(n) huvudsakliga målgruppen/-grupperna för gestaltnings-
/kvalitetsprogrammet (flera val möjliga)? 
a) De kommunala tjänstemännen 
b) Ansvariga politiker 
c) Bygglovhandläggarna 
d) Byggherrarna  
e) Medborgarna  
f) Grannarna 
g) Annan, ange vem nedan 

 

18. Om du valde flera alternativ i föregående fråga, vilket av alternativen skulle du välja i första hand? 
a) De kommunala tjänstemännen 
b) Ansvariga politiker 
c) Bygglovhandläggarna 
d) Byggherrarna  
e) Medborgarna  
f) Grannarna 
g) Annan, ange vem nedan 

 
Kostnad 
 

19. Vem betalar kostnaden för att upprätta ett gestaltnings-/kvalitetsprogram? 
a) Kommunen betalar hela kostnaden 
b) Byggherren betalar hela kostnaden 
c) Kommun och byggherre delar på kostnaden 

 

Avslutande synpunkter 

20. Vilka fördelar och nackdelar ser du (kommunen) med att upprätta ett gestaltnings-
/kvalitetsprogram? 
 

21. Finns det något som du skulle vilja förändra i kommunens arbete med detaljplaner och 
gestaltnings-/kvalitetsprogram och i så fall vad? 
 

22. Har du några övriga synpunkter som du vill tillägga? 
  



 


