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Abstract 

 

The overall purpose with this report is to examine what role the municipal comprehensive 

plan has in the planning process today and how it influences future detailed development 

plans. The main question that this report tries to answer is: Does the municipal comprehensive 

plan give the guidance it is meant to according to the Swedish planning and building act? 

 

The municipal comprehensive plan is mandatory in that it must be established by all munici-

palities and cover the entire municipality’s surface. The plan should state basic directions for 

land use and settlement development and give guidance for subsequent plans and decisions. 

For smaller areas, a more detailed comprehensive plan can be established. The municipal 

comprehensive plan, and the more detailed comprehensive plan, is not binding. 

 

In order to investigate the influence the municipal comprehensive plan is supposed to have 

according to the Swedish plan- and building law, a study has been conducted of the detailed 

development plans in Stockholm County, that became legally binding in the year of 2012, to 

investigate what the municipal comprehensive plan said about each detailed development 

plan.  

 

The conclusion of the conducted study is that in most cases the municipal comprehensive plan 

had been of guidance for the detailed development plans and in only four of the studied cases 

was the purpose of the detailed development plan conflicting with the municipal comprehen-

sive plan. 
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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet med den här rapporten är att undersöka vilken roll översiktsplanen har 

i planprocessen idag och hur den därigenom påverkar detaljplaneläggningen och att försöka 

besvara frågeställningen: Ger översiktsplanen idag den vägledning för kommande detaljplane-

läggning som är tanken enligt PBL? 

 

Översiktsplanen är obligatorisk och ska upprättas av varje kommun och omfatta hela kommu-

nens yta (3 kap. 1 § PBL). Planen ska ange grunddragen för markanvändning och bebyggelse 

utveckling samt ge vägledning för efterföljande planer och beslut (3 kap. 2 och 5 §§ PBL). 

För mindre områden kan en mer detaljerad översiktsplan upprättas, denna kallas vanligtvis för 

fördjupad översiktsplan (3 kap. 23 § PBL).  Översiktsplanen är inte bindande (3 kap. 3 § 

PBL).  

 

För att tydligöra rollen som översiktsplanen, enligt PBL, är avsedd att ha idag för detaljplane-

läggningen har en litteraturstudie av nuvarande lagstiftning, propositioner till nuvarande och 

tidigare lagstiftning samt artiklar och rapporter som handlar om översiktsplanens roll. Även 

aktuella förslag till ändringar av lagstiftningen presenteras. 

För att empiriskt undersöka vilken betydelse översiktsplanen har idag för den efterföljande 

detaljplaneläggningen studeras planbeskrivningar till lagakraftvunna detaljplaner i Stock-

holms län år 2012 för att undersöka vad översiktsplanen, enligt planbeskrivningen för respek-

tive detaljplan, sade om det aktuella området.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att översiktsplanen faktiskt är vägledande då kommunerna i sin 

detaljplaneläggning i de allra flesta fall följer översiktsplanens anvisningar, trots att de inte 

har någon laglig skyldighet att göra så. 
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1. Inledning  
 

Planprocessen i Sverige har under en tid debatterats flitigt inte minst på grund av bostadsbris-

ten
1
 och den 7 maj i år presenterade plangenomförandeutredningen sitt betänkande SOU 

2013:34, En effektivare plan- och bygglovsprocess, med målet att den nuvarande lagstiftning-

en ska förändras på ett sätt som resulterar i ett mer effektivt plansystem. Ett förslag som plan-

genomförandeutredningen lägger fram i betänkandet är att ”översiktsplanen utvecklas som ett 

verktyg för att ge tydlig vägledning för efterföljande beslut” (SOU 2013:34 s. 16). Detta ska 

exempelvis kunna ske genom att detaljplanekravet kan slopas om översiktsplanen uppfyller 

vissa kriterier. Frågan kan då ställas vilken roll översiktsplanen, som enligt lagen enbart har 

en vägledande funktion, faktiskt spelar idag för detaljplaneläggningen. 

1.1. Bakgrund  

Översiktsplanen är obligatorisk och ska upprättas av varje kommun och omfatta hela kommu-

nens yta (3 kap. 1 § PBL). Planen ska ange grunddragen för markanvändning och bebyggelse 

utveckling samt ge vägledning för efterföljande planer och beslut (3 kap. 2 och 5 §§ PBL). 

För mindre områden kan en mer detaljerad översiktsplan upprättas, denna kallas vanligtvis för 

fördjupad översiktsplan (3 kap. 23 § PBL).  Översiktsplanen är inte bindande (3 kap. 3 § 

PBL). 

1.2. Syfte 

Det övergripande syftet med den här rapporten är att undersöka vilken roll översiktsplanen har 

i planprocessen idag och hur den därigenom påverkar detaljplaneläggningen.  

 

Den huvudsakliga frågeställning är: Ger översiktsplanen idag den vägledning för kommande 

detaljplaneläggning som är tanken enligt PBL? 

 

För att ta reda på detta undersöks: 

 

1. Vilka typer av områden pekas oftast ut i översiktsplanen och hur ofta säger översiktspla-

nen i princip ingenting om ett visst detaljplaneområde?  

2. Hur ofta strider detaljplanen mot, eller avviker från, översiktsplanen? 

3. Om avvikelser från översiktsplanen förekommer, vilken typ av avvikelser är vanligast 

förekommande? 

4. Hur påverkas svaren på frågeställning nr. 2 av faktorerna: 

a. Tidigare detaljplaneläggning eller områdesbestämmelser 

b. Markens tidigare exploateringsgrad 

c. Förekomsten av fördjupad översiktsplan 

1.3.  Metod 

För att tydligöra rollen som översiktsplanen, enligt PBL, är avsedd att ha idag för detaljplane-

läggningen genomförs en litteraturstudie av nuvarande lagstiftning, propositioner till nuva-

rande och tidigare lagstiftning samt artiklar och rapporter som handlar om översiktsplanens 

roll. Även aktuella förslag till ändringar av lagstiftningen presenteras. 

                                                 
1 Se exempelvis Ökat byggande – men bostadsbristen växer (Svenska Dagbladet, 2013) 
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För att empiriskt undersöka vilken betydelse översiktsplanen har idag för den efterföljande 

detaljplaneläggningen studeras planbeskrivningar till lagakraftvunna detaljplaner i Stock-

holms län år 2012 för att undersöka vad översiktsplanen, enligt planbeskrivningen för respek-

tive detaljplan, sade om det aktuella området. Resultatet klassificerats sedan för att bättre 

åskådliggöra informationen. 

 

Även detaljplanernas syfte har studerats, främst med avseende på om det var bostäder som var 

syftet. För de detaljplaner om vilka översiktsplanen i princip inte sagt någonting har en mer 

ingående studie gjorts av syften utöver bostäder. 

1.4. Avgränsning och urval 

Genom att göra en avgränsning till detaljplaner i Stockholms län kommer studien omfatta 

både större och mindre kommuner med mycket varierande grader av exploatering. Genom att 

studera planer som vunnit laga kraft år 2012 erhålls ett relativt brett tvärsnitt och åtkomst till 

materialet (detaljplaner och översiktsplaner) från kommunerna underlättas, jämfört med om år 

2013 skulle väljas då risken att samtliga planer inte finns att tillgå digitalt minskar. 

 

Följden av att begränsa urvalet av studerade planbeskrivningar till kommuner i Stockholms 

län blir att skillnader mellan län och kommuner i olika delar av landet inte studeras. Detta 

skulle dock inte rymmas inom ramen för examensarbetet men kan vara intressant för framtida 

undersökningar. Likväl innefattar den aktuella avgränsningen kommuner av mycket varieran-

de storlek både befolkningsmässigt och geografiskt. Även antalet lagakraftvunna planer varie-

rar stort mellan kommunerna (se förteckning i bilaga A). Genom avgränsningen till Stock-

holms län bör man med försiktighet kunna generalisera resultatet till liknande tillväxtregioner 

i Sverige.   

 

I de fall planbeskrivning inte fanns tillgänglig på kommunernas hemsidor, vilket var fallet för 

några av Stockholms stad detaljplaner, eller överhuvudtaget ingenting nämndes om översikts-

planen i planbeskrivningen så valdes att inte ha med dessa planbeskrivningar i undersökning-

en (flertalet av dessa planer var tillägg eller ändringar till tidigare detaljplaner och hade ge-

nomförts med enkelt planförfarande). Detta medför att antalet planet som studeras minskas 

från 258 till 212, men eftersom planbeskrivningen enligt PBL 4:32 bland annat ska innehålla 

planeringsförutsättningarna och en redovisning av ”om planen avviker från översiktsplanen, 

på vilket sätt den i så fall gör det och skälen till avvikelsen.” (4 kap. 33 § 5 pt. PBL), är de 

planer där ingenting nämns om översiktsplanen inte av intresse. 

 

Genom att undersöka vad som sägs i detaljplanernas planbeskrivningar studeras alltså kom-

munens bedömning om planeringsförutsättningarna och huruvida detaljplanen avviker från 

översiktsplanen. 

1.5. Disposition 

I kap. 2 nedan följer en genomgång av gällande rätt där kap. 2.1. kortfattat beskriver plansy-

stemet enligt PBL och kap. 2.2. handlar om översiktsplanen mer allmänt, dess vägledande roll 

och innehåll samt översiktsplaneprocessen. Kapitel 2.3. handlar om den s.k. fördjupade över-

siktsplanen, i kap. 2.4. redogörs för bakgrunden till dagens regler och i kap. 3 presenteras för-

slag till ändringar av regelverket. Därpå följer en beskrivning av den genomförda studien i 

kap.4 och dess resultat i kap. 5. Uppsatsen avslutas med diskussion och analys (kap. 6) och 

slutsats (kap. 7). 
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2. Gällande rätt 

2.1. Plansystemet enligt PBL 

I den svenska plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och 

byggande (1 kap. 1 § PBL). Syftet med lagstiftningen är att främja en samhällsutveckling med 

jämlika och goda sociala förhållanden med hänsyn till den enskilda människans frihet. Lag-

stiftningen ska också säkerställa en hållbar livsmiljö för människorna i dagen samhälle och för 

kommande generationer. 

 

I planprocessen finns idag ett flertal olika steg och PBL innehåller bestämmelser om fyra oli-

ka typer av planer (Kalbro & Lindgren, 2011, s. 26-27). Dessa är: regionplanen, översiktspla-

nen, detaljplanen och områdesbestämmelser, se figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Plansystemet enligt plan- och bygglagen. 

 

Regionplaner kan tas fram då det finns ett behov av samordning mellan kommuner till exem-

pel vid utbyggnad av större infrastrukturanläggningar, men även för samordning av grönom-

råden och annan bebyggelse (Kalbro & Lindgren, 2011, s. 26-27). För kommunerna i Stock-

holms län finns det särskilda bestämmelser i Lag (1987:147) om regionplanering för kommu-

nerna i Stockholms län. Den befintliga regionplaneringen består av den regionala utveck-

lingsplanen för Stockholmsregionens (RUFS 2010) samt av det formellt utpekade regionpla-

neorganet i Göteborg (som dock inte utarbetat någon regionplan enlig PBL ännu), (Boverket, 

2014 a). 

 

Översiktsplanen är obligatorisk och ska upprättas av varje kommun och omfatta hela kommu-

nens yta. Planen ska ange grunddragen för markanvändning och bebyggelseutveckling samt 

ge vägledning för efterföljande planer och beslut (3 kap. 2 och 5 §§ PBL). För mindre områ-

den kan en mer detaljerad översiktsplan upprättas, denna kallas för fördjupad översiktsplan 

(3 kap. 23 § PBL).  Översiktsplanen är inte bindande (3 kap. 3 § PBL). 
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Detaljplaner används för att reglera markanvändning och byggande främst vid större byggpro-

jekt eller omvandlingar av bebyggelseområden (4 kap. 2 § PBL). Detaljplanerna är juridiskt 

bindande (Kalbro & Lindgren, 2011, s. 27).  

 

Områdesbestämmelser reglerar ett mindre antal frågor och kan användas för områden som 

inte omfattas av detaljplan men där det finns behov av att reglera bebyggelse (Jul-

stad, 2011, s. 74-75). Områdesbestämmelserna är bindande men dess rättsverkningar skiljer 

sig från detaljplanens. 

 

Tillstånd till bygglov, marklov eller rivningslov kan baseras på prövning mot översiktsplanen, 

områdesbestämmelser eller detaljplan, där detaljplanen och områdesbestämmelser är rättsligt 

bindande medan översiktsplanen (som nämns ovan) är vägledande (Karlsbro & Lindgren, 

2011, s. 27). 

2.2. Översiktsplanen 

2.2.1. Allmänt om översiktsplanen 

Enligt 1 § 3 kap. PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-

munen. Kravet på en kommunomfattande översiktsplan kom i och med 1987 års plan- och 

bygglag (Didón, 2013). Anledningen var att en sådan plan ansågs vara nödvändig för att be-

slutanderätten i planärenden skulle kunna övergå från staten till kommunerna. Före 1987 

fanns en statlig kontroll av planer genom en så kallad fastställelseprövning. Efter införandet 

av den nya lagen kom den statliga kontrollen av översiktsplaner att ske genom samråd under 

planprocessen, där staten företräds av länsstyrelsen. I dag är det alltså kommunen som svarar 

för översiktsplanen och dess innehåll och staten kan påverka planen i samrådskedet då läns-

styrelsen inkommer med ett granskningsyttrande. Eftersom översiktsplanen inte är bindande 

utan utgör ett beslutsunderlag kan den inte överprövas av staten enligt 11 kap. PBL (om till-

syn över kommunala beslut) och kommunen är inte heller garanterad att inga statliga ingrepp 

sker när översiktsplanens intentioner fullförs av kommunen (Didón, 2013). 

 

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur de planerar att uppfylla sin skyldighet att ta 

hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och vattenområden, enligt 

2 kap. PBL (Didón, 2013). Det är också i översiktsplanen som kommunen ska redovisa hur de 

statliga intressena, exempelvis miljökvalitetsnormer och riksintressen (3-5 kap MB), enligt 11 

kap. 10 § PBL ska tillvaratas.  ”Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut 

om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 

bevaras.”, (Boverket, 2011 a). Enligt Boverket (2011 a) kan översiktsplanen ses som kommu-

nens ”avsiktsförklaring” för den fysiska miljön. Bestämmelser om översiktsplanens ”innehåll 

och uppgift” finns främst i kapitlets 2- 6 §§. Resterande delen av PBL:s tredje kapitel beskri-

ver främst processen för ändring eller antagande av översiktsplanen (Didón, 2013).  

 

Översiktsplanen kan endast överklagas enligt kommunallagens bestämmelser om laglighets-

prövning (Didón, 2013). 

2.2.2. Vägledande inte bindande 
Översiktsplanen är, enligt 3 kap. 3§ PBL, inte bindande men den har en vägledande funktion 

för framtida beslut om användning av mark- och vattenområden. I översiktsplanen ska därför 

en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen (Didón, 2013). En annan koppling 

som finns mellan detaljplan och översiktsplan är att en detaljplan får tas fram med enkelt 

planförfarande om planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens gransk-

ningsyttrande m.m. (5 kap. 7 § PBL). 
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Översiktsplanen har alltså ”… ingen bindande verkan mot vare sig myndigheter eller enskil-

da.” (Didón, 2013). I de områden där kommunen vill att översiktsplanens riktlinjer ska ha 

rättsverkan, exempelvis för att tillgodose riksintressen, men där det inte finns behov för att 

upprätta en detaljplan, kan områdesbestämmelser inrättas för det aktuella området. Genom 

områdesbestämmelserna fås en bindande verkan mot exempelvis fastighetsägare 

(4 kap. 42 § PBL och Didón, 2013). 

 

Enligt Lind (1986) innehåller en bra översiktsplan vaga villkorliga beslut. Han påpekar dock 

att det vis på vilket översiktsplanen beskrivs i PBL ger intryck av att översiktsplaner liknar 

direkta beslut då det i lagen står att översiktsplanen ska ange avsedd markanvändning. Med 

andra ord säger Lind att ”…översiktsplanens natur inte framgår tydligt av det sätt som över-

siktsplanen presenteras.” (Lind, 1986 s. 126). Vidare lägger han fram tesen att texten i en 

översiktsplan spelar en större roll än kartredovisningar, om man jämför med detaljplaner där 

kartredovisningen är av större betydelse. 

2.2.3. Översiktsplanens innehåll 
Kravet på att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen 

(enligt PBL 3:1, se kap. 2.2.1. ovan) innebär inte att kommunen måste utpeka samtliga områ-

den som bevarande områden eller förändringsområden och i de flesta kommuner finns många 

områden för vilka översiktsplanen inte behöver göra några ”särskilda planeringsavgöranden 

av långsiktig art”, (Didón, 2013). Kravet på aktualitet hos översiktsplanen fullföljs genom en 

s.k. aktualitetsprövning, se kap. 2.2.3. nedan. 

 

I andra paragrafen anges vidare att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön, att den ska ge vägledning för beslut om hur mark och 

vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas utvecklas och beva-

ras (3 kap. 2 § PBL).  Översiktsplanen ska alltså informera både enskilda personer och utom-

stående myndigheter om hur kommunen ser på frågor som behandlas i planen samt fungera 

som ett samordningsinstrument för beslutsfattande inom kommunen (Didón, 2013).  

 

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur det allmännas intressen kommer tillgodoses vid 

beslut som berör användningen av mark- och vattenområden (3 kap. 4 §). Detta är kommu-

nens skyldighet enligt 2 kap. PBL. I denna redovisning ska särskilt riksintressen enligt miljö-

balkens 3 och 4 kapitel anges. 

 

Trots att översiktsplanen, enligt PBL 3:3, inte är bindande finns ett antal saker som ska fram-

gå av planen (3 kap. 5§ PBL): 

 

1. ”grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljö-

kvalitetsnormer, 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översikts-

planen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för 

en hållbar utveckling inom kommunen, och 

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 

18 e § första stycket miljöbalken.” 
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Vidare anges i 6 § 3 kap. PBL att översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konse-

kvenserna av den framgår tydligt. Detta innebär att planens innebörd ska uppfattas på ett lik-

artat sätt allmänhet myndigheter och beslutsfattare (Didón, 2013). 

 

Ett exempel på en markanvändningskarta för ett översiktsplaneområde ges av figur 2 nedan. 

 

 
 
Figur 2. Huvudkarta till översiktsplan för Lidingö. Antagen av kommunfullmäktige den 27 maj 2002. (Lidingö 

stad, 2002).  

2.2.4. Översiktsplaneprocessen 
Planprocessen för översiktplanen beskrivs i tredje kapitlet i plan- och bygglagen och kan delas 

in i fyra olika steg (se figur 3 nedan): Samråd, Utställning, Antagande och Aktualitetspröv-

ning (Boverket, 2013).  

 

Samråd ska hållas av kommunen med länsstyrelsen, eventuellt regionplaneorgan (se kap. 2.1.) 

och kommuner som berörs av översiktsplanen (Boverket, 2013). Även enskilda medborgare 

och myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget ska ges möjlighet till samråd. Efter 

samrådskedet ska översiktsplanen ställas ut i minst två månader och under den tiden kan 

skriftliga synpunkter på förslaget lämnas in. Det är länsstyrelsens ansvar att bevaka de statliga 

intressena i översiktsplanen: mellankommunala frågor, riksintressen, hälsa och säkerhet samt 

miljökvalitetsnormer.  
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Figur 3. Översiktsplaneprocessen (Boverket, 2013) 

 

Efter utställningstidens slut, och efter att de inkomna synpunkterna sammanställts i ett utlå-

tande, kan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. När beslut om antagande av över-

siktsplanen vunnit laga kraft ska handlingarna, utan dröjsmål, skickas till Boverket, länssty-

relsen, eventuellt regionplaneorgan och berörda kommuner (3 kap. 22 § PBL). 

 

Kommunfullmäktige ska genom en aktualitetsprövning ta ställning till om översiktsplanen är 

aktuell minst en gång per mandatperiod. Vid aktualitetsprövningen ska länsstyrelsen lämna in 

synpunkter för de statliga intressen som kan ha betydelse för beslutet (Boverket, 2013).  

2.3. Fördjupad översiktsplan 

Enligt 3 kap. 25§ PBL kan en del av en översiktsplan göras mer detaljerad ”En ändring av 

planen för en viss del av kommunen får redovisas med en annan detaljeringsgrad än för över-

siktsplanen i övrigt.”, (3 kap. 23 § 2 st. PBL). Detta brukar kallas för en fördjupad översikts-

plan. Kommuner där trycket på exploatering är högt använder sig ofta av fördjupningar av 

översiktsplaner eftersom de då blir mer vägledande för den kommande plan- och byggproces-

sen (Boverket, 2014 b). Förutom tätorter eller kommundelar där mycket förändring sker kan 

fördjupade översiktsplaner även användas för områden där det finns en konkurrens mellan 

olika intressen till exempel vid kustområden där det finns intressen både om att exploatera 

och bevara (Boverket, 2011 b). En fördjupad översiktsplan kan täcka större områden av en 

kommun eller bara enskilda kvarter, i övrigt gäller samma krav för den fördjupade planens 

innehåll som för den ”vanliga” kommuntäckande översiktsplanen (Boverket, 2011 b).  

2.4. Bakgrund till dagens regler 

I proposition 1985/86:1 föreslogs att kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. Detta infördes sedan i ÄPBL (1987 års plan- och bygglag). 

 

I propositionen uttrycks att plansystemet bör utformas ”med hög grad av flexibilitet och all-

mängiltighet.” (Prop. 1985/86:1 s. 70). Vidare föreslås en obligatorisk översiktsplan som ska 

innehålla mål och riktlinjer för en lämplig bebyggelse och som ska täcka hela kommunens 

yta, att översiktsplanen ska kunna fördjupas för olika delområden (fördjupad översiktsplan) 

samt att översiktsplanen ska utgöra ett beslutsunderlag för detaljplaner. 
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I förarbetena sägs, angående förenkling och modernisering av plansystemet, ”PBL-

utredningen föreslår att de olika planformerna ska vara knutna till varandra på så sätt att de 

översiktliga planerna skall tjäna till ledning för de mera detaljerade.” (Prop. 1985/86:1 s.71). 

Flera remissinstanser samt propositionsförfattaren ansåg att en bundenhet mellan planerna 

som detta kan antas åsyfta skulle leda till ett stelt och omständigt system. Regeringen gör be-

dömningen att det finns övervägande skäl för att inte ha några tvingande bindningar mellan 

planerna. 

 

Regeringen anser vidare att en lagfäst skyldighet för kommunerna att ta fram översiktsplaner 

är nödvändig dels för att kommunen skall redogöra för områden av riksintresse och hur de 

planeras att användas samt för att redogöra för hur samordning av mellankommunala frågor 

ska lösas (Prop. 1985/86:1 s.72).  Ett annat skäl som anges för att ha ett lagfäst krav på över-

siktsplan är ”att kommunen i demokratiska former ska kunna ge riktlinjer för en lämplig be-

byggelseutveckling i olika delar av kommunen” (Prop. 1985/86:1 s. 72). Vidare anges att 

översiktsplanen ska kunna användas som beslutsunderlag för byggnadsnämnden genom att 

redogöra för allmänna intressen inom olika delområden som det kan krävas att göras avväg-

ningar emellan, men att den kan inte ges en bindande verkan för prövning av enskilda ärenden 

om lov. 

 

När propositionen för den nuvarande plan- och bygglagen kom (Prop. 2009/10:170) medförde 

den inte några särskilt omfattande förändringar beträffande översiktsplaneringen. I proposi-

tionen anges dock att den nya lagen medför att översiktsplanens strategiska funktion stärks 

samt att kravet på planens aktualitet skärps (Prop. 2009/10:170 s. 1). Översiktsplanens strate-

giska funktion ska enligt förslaget stärkas genom att ”… det av planen ska framgå hur kom-

munen i den fysiska planeringen avser ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med na-

tionella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen.” (Prop. 2009/10:170 s. 173). 
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3. Aktuella förslag till ändringar 
 

Den 7 maj i år (2014) presenterade plangenomförandeutredningen sitt betänkande 

SOU 2013:34, En effektivare plan- och bygglovsprocess, med målet att den nuvarande lag-

stiftningen ska förändras på ett sätt som resulterar i ett mer effektivt plansystem.  

 

En av de viktigaste förändringarna som föreslås av plangenomförandeutredningen i SOU 

2013:34 är att översiktsplanen ska få en större betydelse. ”Vi föreslår att översiktsplanen ut-

vecklas som verktyg för att ge tydlig vägledning för efterföljande beslut.” 

(SOU 2013:34 s.16). Utredning anser att övergripande frågor såsom miljökvalitetsnormer och 

mellankommunal samordning ska redas ut redan vid den översiktliga planeringen innan 

kommunen inleder dialog med byggherrar om konkreta projekt (SOU 2013:34 s. 15). Vidare 

gör utredningen bedömningen att kravet på detaljplan skulle kunna tas bort i fall det finns en 

aktuell översiktsplan som tydligt redovisar markanvändningen för en tätort eller stadsdel.  

Ansökningar om bygglov skulle då kunna prövas direkt mot översiktsplanen. ”Om en tydlig 

och aktuell översiktsplan kan leda till att detaljplaner inte behöver upprättas i samma omfatt-

ning som i dag, skapas ett tydligt incitament för kommunerna att lägga större tyngd vid över-

siktsplaneringen.” (SOU 2013:34 s. 15).  

 

Plangenomförandeutredningen föreslår även ett tillägg i kravet på vad som ska redovisas i 

översiktsplanen, kommunerna ska enligt förslaget redovisa hur de avser tillgodose bostadsbe-

hovet de närmaste 10 åren (SOU 2013:34 s. 17). En annan ändring som föreslås berör med-

borgarinflytandet i planprocessen där möjligheten för medborgarna, enligt plangenomföran-

deutredningen, att påverka planprocessen främst bör ske på den översiktliga nivån, inom ra-

men för översiktsplanen, och begränsas i de enskilda projekten (SOU 2013:34 s. 17). 

3.1. Områdesplan 

Översiktsplaner som uppfyller vissa kriterier, bland annat att de tydligt redovisar markan-

vändningen, och som enligt förslaget ska kunna leda till att kravet på detaljplan upphör för det 

aktuella området föreslås kallas för områdesplaner (SOU 2013:34 s.16).  Ansökningar om 

bygglov ska alltså kunna prövas direkt mot områdesplanen. För att kravet på detaljplan ska 

kunna upphöra för ett område krävs att kommunen och staten i översiktsplaneringen är över-

ens om markanvändningen. 

 

Utredningen föreslår vidare att kommunerna även fortsättningsvis ska kunna upprätta detalj-

planer för områden även om de omfattas av en områdesplan då det rör sig om fall med kom-

plexa genomförandefrågor och även för de områden kommunen och staten inte kan komma 

överens om markanvändningen i den översiktliga planeringen bör detaljplanekravet behållas 

(SOU 2013:34 s.16-17). 

 

Den nya områdesplanen föreslås, liksom översiktsplanen, inte ges någon lagligt bindande ver-

kan utan ska enbart vara moraliskt bindande ”och få samma tydliga vägledande roll som da-

gens översiktsplaner.” (SOU 2013:34 s. 17). Områdesplanen ska också kunna ange, detta är 

dock inget krav, när kommunen planerar att färdigställa de allmänna platser där kommunen 

ska vara huvudman så att det aktuella området kan byggas ut (SOU 2013:34 s. 17).  

 

Angående områdesplanens rättsliga status påpekar Nordberg (2013) att den, enligt plange-

nomförandeutredningens förslag, vid en första anblick inte är helt uppenbar: ”Ser man till 

plangenomförandeutredningens förslag kan områdesplanens rättsliga status först tyckas vara 

något oklar. I plangenomförandeutredningen poängteras att områdesplanen inte är bindande 



 

10 

 

och att inget hindrar att lov ges för annan utformning eller användning om det enskilda intres-

set väger tyngre än de allmänna intressena. Samtidigt sägs att åtgärder som strider mot områ-

desplanens riktlinjer utlöser detaljplanekravet, i vart fall när riktlinjerna berör statliga intres-

sen.”, (Nordberg, 2013 s. 102). 
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4. Studiens genomförande 
 

En studie har gjorts av planbeskrivningarna för lagakraftvunna planer i Stockholms län år 

2012 (se bilaga A). En avgränsning som gjorts är att planer för vilka planbeskrivningar sakna-

des, inte fanns tillgänglig digitalt eller ingenting nämndes om översiktsplanen i planbeskriv-

ningen har plockats bort. 

 

Genom att göra en avgränsning till detaljplaner i Stockholms län kommer studien omfatta 

både större och mindre kommuner med mycket varierande grader av exploatering. Genom att 

studera planer som vunnit laga kraft år 2012 erhålls ett relativt brett tvärsnitt och åtkomst till 

materialet (detaljplaner och översiktsplaner) från kommunerna underlättas, jämfört med om år 

2013 skulle väljas då risken att samtliga planer inte finns att tillgå digitalt minskar. 

 

Följden av att begränsa urvalet av studerade planbeskrivningar till kommuner i Stockholms 

län blir att skillnader mellan län och kommuner i olika delar av landet inte studeras. Detta 

skulle dock inte rymmas inom ramen för examensarbetet men kan vara intressant för framtida 

undersökningar. Likväl innefattar den aktuella avgränsningen kommuner av mycket varieran-

de storlek både befolkningsmässigt och geografiskt. Även antalet lagakraftvunna planer varie-

rar stort mellan kommunerna (se förteckning i bilaga A). Genom avgränsningen till Stock-

holms län bör man med försiktighet kunna generalisera resultatet till liknande tillväxtregioner 

i Sverige.   

 

I de fall planbeskrivning inte fanns tillgänglig på kommunernas hemsidor, vilket var fallet för 

några av Stockholms stad detaljplaner, eller överhuvudtaget ingenting nämndes om översikts-

planen i planbeskrivningen så valdes att inte ha med dessa planbeskrivningar i undersökning-

en (flertalet av dessa planer var tillägg eller ändringar till tidigare detaljplaner och hade ge-

nomförts med enkelt planförfarande). Detta medför att antalet planet som studeras minskas 

från 258 till 212, men eftersom planbeskrivningen enligt PBL 4:32 bland annat ska innehålla 

planeringsförutsättningarna och en redovisning av ”om planen avviker från översiktsplanen, 

på vilket sätt den i så fall gör det och skälen till avvikelsen.” (4 kap. 33 § 5 pt. PBL), är de 

planer där ingenting nämns om översiktsplanen inte av intresse. 

 

Genom att undersöka vad som sägs i detaljplanernas planbeskrivningar studeras alltså kom-

munens bedömning om planeringsförutsättningarna och huruvida detaljplanen avviker från 

översiktsplanen. 

4.1. Områden som pekas ut i översiktsplanen 

De områden som pekas ut i översiktsplanen har delats in i generella områden (exempelvis 

utvecklingsområden eller bevarande områden, se kap. 4.1.1.) och i mer specifika områden 

(exempelvis bostäder eller näringsverksamheter se kap. 4.1.2.). Nedan redogörs för hur denna 

indelning har gjorts och vilka typer av områden som ingår i respektive kategori. För att tyd-

liggöra och förklara indelningen presenteras ett eller flera exempel i form av citat på vad som 

faktiskt skrivits i planbeskrivningen om en detaljplan som sorterats in under den aktuella ka-

tegorin.  

4.1.1. Generella områden 
De mer generella områdena utgörs av områden som ofta pekats ut i översiktsplanen. Ett om-

råde kan exempelvis pekas ut som utvecklingsområde (ett ”generellt” området) och i vissa fall 

sägs ingenting mer om området medans det i andra fall även utpekas för bostäder, närings-

verksamheter eller dylikt (mer specifika områden).  
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Till generella områden räknas:  

 

 Översiktsplanen säger i princip ingenting om detaljplaneområdet,  

 Utvecklings- (eller förnyelse) område,  

 Bevarandeområde och 

 Områden som pekats ut för något specifikt dock inte utvecklings- eller bevarandeområde.  

Samtliga planer har sorterats in under någon av dessa kategorier så summan av antalet planer 

under respektive kategori blir 212, dvs. alla detaljplaner som ligger till grund för resultatet. 

 

Översiktsplanen säger i princip ingenting om detaljplaneområdet 

I denna kategori finns planer där det exempelvis bara framgår, i planbeskrivningen, att detalj-

planen inte strider mot översiktsplanen, där ingenting specifikt nämns om det aktuella detalj-

planeområdet eller då planbeskrivningen endast nämner de generella riktlinjer som finns i 

översiktsplanen, för hela kommunen. 

 

Exempel: 

 

”I översiktsplanen, antagen 2002-10-17 och aktualiserad 2008-09-18, finns inga särskilda 

noteringar om området för det nu aktuella detaljplaneförslaget.”, (Detaljplan för Hällby 5:71, 

Industrihotell, Nykvarn). 

 

Utvecklings- eller förnyelseområde 

I de planer som hamnar i den här kategorin har översiktsplanen pekat ut det aktuella området 

som utvecklingsområde, stadsutvecklingsområde, förändringsområde eller förnyelseområde. 

 

Exempel: 

 

”Enligt gällande översiktsplan är området avsett som utvecklingsområde för bostäder och 

verksamheter.”, (Detaljplan för Kanonen (Optimusvägen 15) i Vilunda, Upplands Väsby). 

 

”Enligt Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm 2010 antagen av kommunfullmäktige 

15 mars 2010 är planområdet markerat som innerstadsbebyggelse. Området är också marke-

rat som stadsutvecklingsområde som syftar till att stärka centrala Stockholm.”, (Detaljplan 

för fristaden 5 i stadsdelen Stadshaga, Stockholm stad) 

 

”I översiktsplanen från 2003 är det aktuella planområdet utpekat som ett av kommunens pri-

oriterade förändringsområden. Den gemensamma målsättningen för dessa områden är att de 

ska planläggas och anpassas för permanentboende samtidigt som kommunalt vatten och 

spillvatten byggs ut. ÖP:n anger att en översyn bör göras av de lokala vägnäten vad gäller 

utformning och trafiksäkerhet. Ibland behöver helt nya detaljplaner tas fram, i andra fall kan 

befintliga planer revideras. Under 2008 har arbetet med en ny översiktsplan påbörjats.”, 

(Detaljplan för Brunn 1:149 – Fladenbacken (i2), Värmdö) 

 

Bevarandeområde 

I det fall ett område uttryckligen sägs vara ett ”bevarandeområde” enligt vad som står om 

översiktsplanen i planbeskrivningen så sorteras det in under den här kategorin. 
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Exempel: 

 

”I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010, anges att Duvbo i hu-

vudsak ska bevaras till sin karaktär.”, (Detaljplan för kvarteret Ekdungen 1, Järnvägsgatan 

21-23, i Duvbo, Sundbyberg) 

 

”Översiktsplanen anger att Elfvikslandets öppna landskap ska bevaras och att bebyggelse 

som har anknytning till områdets historia ska skyddas mot förändringar. Vidare får anlägg-

ningar som påtagligt förändrar markanvändning och landskapsbild inte tillkomma.”, (Detalj-

plan Lantarbetarbostaden, del av Lidingö 6:105, stadsdelen Elfvik, Lidingö). 

 

Områden som pekats ut för något specifikt dock inte utvecklings- eller bevarandeområde  

De planer där översiktsplanen inte uttryckligen säger att området är någon form av utveck-

lings, eller förnyelseområde, men där översiktsplanen ändå pekat ut området som något av de 

mer specifika områden som listas nedan i kap. 4.1.2., hamnar i den här gruppen. 

4.1.2. Specifika områden 
De områden som pekats ut som något mer än de generella områdena som anges ovan kallas 

för specifika områden. För många detaljplaner har översiktsplanen pekat ut ett flertal specifika 

markanvändningsområden. Exempelvis bostäder och näringsverksamheter, bostäder och natur 

och så vidare. För att tydliggöra indelningen i de olika specifika underkategorierna har ex-

emplen nedan försökt väljas där endast det aktuella ändamålet pekats ut. 

 

Bostäder 

Som framgår av titeln sorteras planer in under denna rubrik när det aktuella området enligt 

översiktsplanen ska användas för bostäder. Till denna kategori räknas både flerbostadshus, 

småhus, förtätning, avstyckning av bostadsfastighet för att å en ny ”bostadstomt” samt utökad 

byggrätt för bostäder. Även permanentning av fritidshus klassificeras som bostäder. 

 

Exempel: 

 

”Denna detaljplan ingår i förnyelsen av Tyresö centrum. Förnyelsen av centrum har stöd i 

översiktsplanen som antogs i april 2008. Där är området utlagt som bostadsområde.”, (De-

taljplan för bostäder vid Bollmora Allé, Tyresö). 

 

”Planområdet pekas i kommunens översiktsplan (antagen 2008) ut som område för perma-

nent småhusbebyggelse inom etapp 16, Östra Tyresö.”, (Detaljplan för Trinntorp 1:26, Tyre-

sö). 

 

”Planförslaget följer Nacka kommuns översiktsplan från 2002, vilken anger flerbostadshus 

för området.”, (Detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen, Saltsjöbaden, Nacka). 

 

”Enligt gällande översiktsplan (strategisk kommunplan) antagen av kommunfullmäktige i 

december 2005 är området och omgivningarna avsett för bostäder. Detta detaljplaneförslag 

överensstämmer med översiktsplanen utifrån markanvändning.” (Detaljplan för Odensgården 

i Odenslunda, Upplands-Väsby) 

 

Stadsbebyggelse 

I de fall det aktuella detaljplaneområdet ligger i mer centrala delar av städer pekas området 

ofta ut som stadsbebyggelse eller innerstadsbebyggelse/område eller liknande. I denna katego-
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ri hamnar även de planer där översiktsplanen enbart pekar ut det aktuella området som bebyg-

gelse område, gles bebyggelse, blandad bebyggelse, blandstad eller tätortsområde. 

 

Exempel: 

 

”I stadens översiktsplan Öp99, antagen av kommunfullmäktige 1999, är Hammarbyhöjden 

angivet som tät stadsbebyggelse…”, (Detaljplan för del av kv Paternoster m m, i stadsdelen 

Hammarbyhöjden, Stockholm stad). 

 

”I Utvecklingsplan för Norrtälje stad, antagen 2004, anges det område som aktuellt planom-

råde ingår i som ett innerstadsområde…”, (Detaljplan för fastigheten Lönnen 4 med flera i 

Norrtälje stad, Norrtälje). 

 

”Enligt Solnas översiktsplan ÖP 2006, antagen i maj 2006, så ingår planområdet i ett utveck-

lingsområde för blandad stadsbebyggelse.”, (Detaljplan för kvarteret Totalisatorn m fl, inom 

Nya Ulriksdal inom stadsdelen Järva, Solna). 

 

Näringsverksamheter 

Till näringsverksamheter räknas områden som enligt översiktsplanen typiskt pekas ut som 

industri, verksamheter, näringsverksamheter, handel, kontor, arbetsplatser och liknande. 

 

Exempel: 

 

”I översiktsplanen är området utpekat som industriområde.”, (Detaljplan för Stenbron 1 m.fl. 

Eriksberg, Botkyrka). 

 

”I översiktsplan 2002 redovisas planområdet som område för arbetsplatser.”, (Detaljplan 

Kvarteret Nysätra mm, stadsdelen Skärsätra, Lidingö). 

 

”Översiktsplanen i Sollentuna, antagen 1998 och aktualitetsförklarad 2002, anger 

Breddens verksamhetsområde som område för näringsverksamheter.”, (Detaljplan för Infra-

City Öst, Upplands Väsby kommun och Radion 1 m.m., Rotsunda, Sollentuna). 

 

Natur- kulturmiljö (ej riksintresse) 

Eftersom riksintressen alltid ska redovisas i översiktsplanen enligt PBL 3:5 har de natur- eller 

kulturmiljöområden som är riksintressen ej sorterats in under denna rubrik. Endast detaljpla-

neområden som i översiktsplanen pekas ut som natur, friluftsliv eller kulturmiljöområden utan 

att samtidigt vara områden av riksintressen för dessa syften räknas till denna kategori. Till 

natur räknas även parker. 

 

Exempel: 

 

”I översiktplanen från 2008-04-17 är planområdet redovisat som naturmark.”, (Detaljplan för 

flis- och masshanteringsplats, delar av fastigheterna Hanviken 1:1 och Kumla 3:1264, Tyresö) 

 

”I den kommuntäckande översiktsplanen ÖP 2001 (antagen 2001-09-03) pekas Jakobsbergs 

gård ut som en värdefull kulturmiljö där skyddsbestämmelser bör övervägas.”, (Detaljplan 

för Jakobsbergs gård fastigheten Jakobsberg 13:1, Järfälla) 
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VA-utveckling 

Till denna kategori hör områden som pekas ut som VA-utvecklingsområden i översiktsplanen. 

 

Exempel: 

 

”Planområdet är även utpekat som ett K1-område, det vill säga ett område som bör anslutas 

till kommunalt VA på grund av goda förutsättningar för åretruntboende.”, (Detaljplan för del 

av Ekerö-Sundby 1:1 m fl, Ekerö). 
 

Pågående markanvändning 

Här har översiktsplanen pekat ut området som ”pågående markanvändning”.  

 

Exempel: 

 

”I Översiktsplan 2000 antagen i december 2001 redovisas området som ”pågående markan-

vändning”.”, (Detaljplan för parkering, Stuvsta centrum inom Stuvsta kommundel, Hud-

dinge). 

 

”Enligt Botkyrka kommuns översiktsplan ligger planområdet inte inom något 

av de utpekade bevarande- eller förändringsområdena utan i ett område där pågående mark-

användning föreslås.”, (Detaljplan för kvarteret Tornet 1 (f.d. Lövkojan), Norsborg, Botkyr-

ka). 

 

Trafik 

Områden som i översiktsplanen pekats ut för olika typer av trafik såsom väg, spårväg, broar, 

påfartsramper, parkeringar och liknande har klassificerats som ”trafik”. 

 

Exempel: 

 

”I den nya översiktsplanen är trafikplatsen redovisad som upprustning av trafikplats samt 

breddning av regional väg.”, (Detaljplan för Viggbyholms trafikplats, del av Viggbyholm 

74:1 mfl, Täby). 

 

Allmänt ändamål 

Till allmänt ändamål räknas skola, förskola, idrottsplatser, äldreboende och vård samt ”områ-

de för allmänt ändamål”. 

 

Exempel: 

 

”I fördjupad översiktsplan för Edsbro antagen 1994 ligger planområdet inom område för 

allmänt ändamål”, (Detaljplan för fastigheten Edsbro-Åsby 15:1 i Edsbro-Ununge försam-

ling, Norrtälje). 

 

Övrigt 

De planer som inte faller in under någon av kategorierna ovan sorteras in under övrigt. 

4.2. Detaljplanen strider mot, eller avviker från, översiktsplanen 

När detaljplanernas planbeskrivningar har studerats har notering gjorts huruvida översiktspla-

nen strider mot eller avviker från översiktsplanen. Har kommunen inte angivit att detaljplanen 

strider mot (eller avviker från) översiktsplanen har det tolkats som att detaljplanen inte avvi-



 

16 

 

ker från översiktsplanen eftersom kommunen har en skyldighet att ange detta enligt PBL 4:33 

(se kap. 1.4. ang. avgränsning). 

4.3. Påverkan av olika faktorer 

I studien av planbeskrivningarna undersöks vilken påverkan tidigare detaljplaneläggning eller 

områdesbestämmelser, markens tidigare exploateringsgrad (”grönmark” eller ”brunmark”, se 

kap. 4.3.3.), översiktsplanens ålder samt förekomsten av fördjupad översiktsplan har för sam-

band (om något) med antalet detaljplaner som strider mot översiktsplanen eller om vilka över-

siktsplanen i princip inte säger någonting. 

4.3.1. Tidigare detaljplan eller områdesbestämmelser 
I studien har undersökts om det fanns tidigare detaljplan(er) eller områdesbestämmelser för 

det aktuella detaljplaneområdet. Som detaljplaner räknas även motsvarande äldre planer som 

stadsplan, avstyckningsplan och byggnadsplan. 

4.3.2. Fördjupad översiktsplan 
För varje studerad detaljplan har undersökts om det finns en fördjupad översiktsplan för det 

aktuella planområdet. 

4.3.3. Markens tidigare exploateringsgrad – grönmark eller brunmark 
Definitionen av grönmark och brunmark har gjorts av Kilebrand och Jansson (2013): ”Plan-

områdenas mark har klassificerats i grön- och brunmark, efter vilket som är mest förekommande 

inom planområdet. Med grönmark avses till exempel skog som tas i anspråk för bostadsändamål. 

Hårdgjorda ytor, lekparker och idrottsplatser, iordningsställda parkytor och bostadsbebyggelse 

med hävdad tomtmark klassas som brunmark. Parametrarna har studerats eftersom orörd mark bör 

ha ett större bevarandevärde och därmed bör utredas grundligare än brunmark.” (Kilebrand & 

Jansson, 2013 s. 21). Indelningen har alltså gjorts beroende på om markområdet till största 

delen består av ”natur” eller redan, på något vis, exploaterad mark.  
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5. Resultat från studien 
 

Det övergripande syftet med den här rapporten var alltså att undersöka vilken roll översikts-

planen har i planprocessen idag och hur den därigenom påverkar detaljplaneläggningen.  

 

Den huvudsakliga frågeställning var: Ger översiktsplanen idag den vägledning för kommande 

detaljplaneläggning som är tanken enligt PBL? 

 

För att ta reda på detta har följande undersökts: 

 

1. Vilka typer av områden pekas oftast ut i översiktsplanen och hur ofta säger översiktspla-

nen i princip ingenting om ett visst detaljplaneområde?  

2. Hur ofta strider detaljplanen mot, eller avviker från, översiktsplanen? 

3. Om avvikelser från översiktsplanen förekommer, vilken typ av avvikelser är vanligast 

förekommande? 

4. Hur påverkas svaren på frågeställning nr. 2 av faktorerna: (i) Tidigare detaljplaneläggning 

eller områdesbestämmelser, (ii) Markens tidigare exploateringsgrad och (iii) Förekomsten 

av fördjupad översiktsplan? 

5.1. Vilka typer av områden pekas oftast ut i översiktsplanen och hur ofta säger 

översiktsplanen i princip ingenting? 

5.1.1. Generella områden 
Det vanligaste är att ett område pekats ut som någonting (exempelvis bostäder, näringsverk-

samhet etc.) men att det inte uttalat är ett förnyelseområde/utvecklingsområde eller bevaran-

deområde. Detta har skett för fem av åtta studerade detaljplaner (132 av 212). 

 

I en sjättedel av fallen (36 av 212) har översiktsplanen i princip inte sagt någonting om det 

aktuella detaljplaneområdet och i lika många fall (36 av 212) har detaljplanens område pekats 

ut som utvecklings eller förnyelseområde i översiktsplanen. Endast ett mycket litet antal de-

taljplaner (8 av 212) pekas i översiktsplanen uttryckligen ut som bevarandeområden. 

 

Se diagram 1 i bilaga B. 

5.1.2. Specifika områden 
Den markanvändning som oftast pekas ut i översiktsplanen är bostäder som anges i ungefär 

var tredje studerad detaljplan (64 av 212). Det näst vanligast utpekade området är stadsbebyg-

gelse (utpekat i 46 av 212 detaljplaner) följt av näringsverksamheter (36 av 212). 

 

Övriga utpekade mer specifika markområden framgår av diagram 2 i bilaga C.  

5.1.3. Översiktsplanen säger i princip ingenting 
Av de studerade planerna sade översiktsplanen i princip ingenting om det aktuella området i 

ungefär en sjättedel av fallen (36 av 212). Se även diagram i bilaga B och C. 

  

Att en så pass stor del som en sjättedel av detaljplanerna saknade vägledning av översiktspla-

nen i den mening att översiktsplanen inte sagt någonting om det detaljplaneområdet ledde till 

frågan: Vad har byggts i dessa områden dvs. vad var syftet i dessa 36 detaljplaner?  Vid en 

närmare undersökning av detaljplanerna framgick att syftet var bostäder i drygt hälften av 
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närmare undersökning av detaljplanerna framgick att syftet var bostäder i drygt hälften av 

fallen (5 av 9) följt av ”näringsverksamheter” (se definition i kap. 4.1.2.) som var syftet i en 

tredjedel av detaljplanerna. 

 

För att undersöka om bostäder i högre utsträckning byggs på områden om vilka översiktspla-

nen inte säger någonting specifikt studerades även de detaljplaner som översiktsplanen gett 

vägledning för i större utsträckning genom att peka ut området som någonting. Resultatet är 

att bostäder är syftet i dessa detaljplaner lika ofta (5 av 9) som de detaljplaner om vilka över-

siktsplanen i princip inte sagt någonting. 

5.2. Hur ofta strider detaljplanen mot, eller avviker från, översiktsplanen?  

Av de 212 studerade detaljplanerna var det bara 4 stycken som, enligt vad som angavs i plan-

beskrivningen, stred mot eller avvek från översiktplanen. Detta innebär således att nära nog 

samtliga studerade detaljplaner inte strider mot översiktsplanen. De stridande detaljplanerna 

ligger alla i olika kommuner och en mer ingående beskrivning av planerna följer nedan i kapi-

tel 5.3. 

5.3. Om avvikelser från översiktsplanen förekommer, vilken typ av avvikelser är 

vanligast förekommande? 

Eftersom det enbart var fyra av de studerade planerna som, enligt kommunerna själva, stred 

mot eller avvek från översiktsplanen kan inte denna frågeställning besvaras med säkerhet men 

det kan ändå vara intressant att redovisa vad översiktsplanen sagt om dessa planen och vilket 

syfte de hade. 

 

Industri på utpekad naturmark 

Den första planen som stred mot översiktsplanen ligger i Tyresö kommun, Detaljplan för flis- 

och masshanteringsplats, delar av fastigheterna Hanviken 1:1 och Kumla 3:1264. Det aktuel-

la planområdet pekades ut som naturmark i översiktsplanen men detaljplanens syfte för områ-

det var industri. 

 

Bostäder på utpekad naturmark 

Den andra detaljplanen som strider mot översiktsplanen, Detaljplan för område vid Peppar-

vägen/Munstycksvägen i stadsdelarna Farsta och Hökarängen, ligger i Stockholms stad. 

Denna detaljplan strider mot översiktsplanen i en del av planområdet som enligt översiktspla-

nen är utpekat som naturmark. Detaljplanens syfte är nybyggnation av flerbostadshus. 

 

Nya bostäder på mark som ”inte är tänkt för nybebyggelse” 

Den tredje planen som strider mot översiktsplanen (i detta fall den fördjupade översiktspla-

nen), Detaljplan för fastigheten Hårnacka 2:2 samt Hårnacka s:4 i Estuna och Söderby-Karls 

församling, ligger i Norrtälje kommun. I detaljplanens planbeskrivning anges att ”I utveck-

lingsplanen för Norrtälje stad, antagen av fullmäktige 2004-03-29, är området inte tänkt för 

nybebyggelse”. Syftet med planen är, enligt planbeskrivningen att ”… pröva lämpligheten 

med att uppföra 11 st villatomter…”. Även om kommunen i detta fall inte uttryckligen skriver 

att detaljplanen strider mot översiktsplanen så görs bedömningen att detta är underförstått då 

kommunen uppenbarligen är medveten om att området enligt den fördjupade översiktsplanen 

är inte ska användas till nybebyggelse och detaljplanens syfte är just detta. 

 

Bostäder, skola och kontor på mark utpekad för bostäder 

Den fjärde och sista detaljplanen som avviker från översiktsplanen är Detaljplan för Balder 

14 inom Stuvsta kommundel som ligger i Huddinge kommun. I detaljplanens planbeskrivning 
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anges att: ”I Översiktsplan 2000 antagen i december 2001 är planområdet utpekat som område 

för bostäder med lågt markutnyttjande. Aktuellt förslag avviker från översiktsplanen då det 

innehåller fler användningsområden än bostäder samt ett högre markutnyttjande” (Detaljpla-

nens syfte enligt planbeskrivningen är bostäder, skola och kontorsverksamhet). Även i denna 

plan är således syftet en högre exploateringsgrad av det aktuella markområdet än vad som 

förespråkas i översiktsplanen. 

5.4. Hur påverkas andelen detaljplaner för vilka översiktsplanen inte sagt nå-

gonting, eller som strider mot översiktsplanen, av olika faktorer? 

Tre olika faktorer har studerats för att se hur de påverkar andelen detaljplaner om vilka över-

siktsplanen i princip inte sagt någonting och andelen detaljplaner som strider/avviker från 

översiktsplanen. De faktorer som studerats är (i) tidigare detaljplan eller områdesbestämmel-

ser, (ii) markens exploateringsgrad och (iii) förekomsten av fördjupad översiktsplan. 

5.4.1. Tidigare detaljplan eller områdesbestämmelser 
Det fanns tidigare detaljplan eller områdesbestämmelser för den undersökta detaljplanens 

område i fler än nio av tio fall (197 av 212). Den tidigare planläggningen utgjordes av detalj-

planer i 193 fall, områdesbestämmelser i 4 fall och detaljplan + områdesbestämmelser i ett 

fall. 

 

Tidigare detaljplan eller områdesbestämmelser 

Till gruppen: detaljplanerna där det fanns tidigare områdesbestämmelser eller detaljplan, hör-

de tre av detaljplanerna som stred mot översiktsplanen. Anledningen till att de flesta av dem 

ligger här är naturligtvis att majoriteten (fler än nio av tio) av planerna hade tidigare detalj-

plan(er) eller områdesbestämmelser. 

 

För detaljplanerna där det fanns tidigare områdesbestämmelser eller detaljplan hade över-

siktsplanen i en sjundedel av fallen (32 av 197) i princip inte sagt någonting om det aktuella 

detaljplaneområdet. 

 

Ej tidigare detaljplan eller områdesbestämmelser 

För detaljplanerna där det inte fanns en tidigare detaljplan eller områdesbestämmelser, totalt 

15 stycken detaljplaner, var det endast en som stred mot (den fördjupade)översiktsplanen: 

Detaljplan för fastigheten Hårnacka 2:2 samt Hårnacka s:4 i Estuna och Söderby-Karls för-

samling i Norrtälje. 

 

Översiktsplanen hade i princip inte sagt någonting om det aktuella detaljplaneområdet i en 

fjärdedel av fallen då den studerade detaljplanen saknade tidigare områdesbestämmelser eller 

detaljplaneläggning. 

5.4.2. Markens tidigare exploateringsgrad – grönmark eller brunmark 
För de detaljplaneområden som innan den studerade planläggning utgjordes av grönmark hade 

översiktsplanen i princip inte sagt någonting alls om området i ett av fem fall (10 av 53). 

 

Bestod marken, innan den studerade detaljplaneläggningen, av brunmark var det endast i en 

åttondel av fallen (26 av 159) som översiktsplanen i princip inte sagt någonting om området. 

5.4.3. Fördjupad översiktsplan 
Av de studerade detaljplanerna var det en niondel (24 av 212) för vilka det fanns en fördjupad 

översiktsplan. 
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Fanns fördjupad översiktsplan 

Bland de detaljplaner för vilka det fanns en fördjupad översiktsplan var det en som stred mot 

den fördjupade översiktsplanen: Detaljplan för fastigheten Hårnacka 2:2 samt Hårnacka s:4 i 

Estuna och Söderby-Karls församling i Norrtälje. 

 

Resultatet av hur förekomsten av fördjupad översiktsplan påverkar andelen planer om vilka 

översiktsplanen (och i de här fallen den fördjupade översiktsplanen) inte har sagt någonting 

kan tyckas uppenbar: andelen detaljplaner för vilka den fördjupade översiktsplanen i princip 

inte sagt någonting, var noll.  

 

Ej fördjupad översiktsplan 

För åtta av nio studerade detaljplaner (188 av 212) fanns det ingen fördjupad översiktsplan 

utan endast en ”vanlig” översiktsplan. 

 

Tre av de detaljplaner som stred mot översiktsplanen hade inte någon fördjupad översiktsplan. 

 

I en sjättedel av fallen (36 av 188) där det inte fanns någon fördjupad översiktsplan för det 

aktuella detaljplaneområdet hade översiktsplanen i princip inte sagt någonting om området. 
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6. Analys och diskussion 

6.1. Utpekade områden i översiktsplanen 

För de flesta av de studerade detaljplanerna (132 av 212) har översiktsplanen pekat ut området 

som någonting även om det inte framgår om det är ett utvecklingsområde eller ett bevarande 

område. Den vanligaste typen av markanvändning som områden, för de studerade detaljpla-

nerna, pekats ut för i översiktsplan är bostäder (följt av ”stadsbebyggelse” och näringsverk-

samheter). Anledningen till att bostäder oftare fanns utpekat beror antagligen på att det är en 

markanvändning som prioriteras och som det därför anses viktigt att planera för i översikts-

planen. 

6.2. Detaljplanen strider mot, eller avviker från, översiktsplanen  

Som framgår av resultatet ovan (kap. 5.2.) var det endast fyra av 212 detaljplaner som stred 

mot översiktsplanen (enligt den bedömning som kommunerna själva gjort och angivit i plan-

beskrivning, vilket är deras skyldighet enligt PBL 4:33). Detta innebär att detaljplanerna i 

stort sett aldrig strider mot översiktsplanen. En anledning till detta kan vara att bestämmelser-

na för olika markområden i översiktsplanerna tenderar att vara ganska generella. Översikts-

planer som är mer vaga är dock enligt Lind (1986) bra översiktsplaner. I den genomförda stu-

dien sade översiktsplanen i princip ingenting om det aktuella detaljplaneområdet i 36 av 212 

fall. För dessa planer kan syftet med detaljplanen vara precis vad som helst och ändå inte stri-

da mot översiktsplanen. Även vissa av de områden som klassificerats som ”mer specifika” är i 

själva verket ganska generella som exempelvis ”stadsbebyggelse”. Denna tendens att peka ut 

markområden på ett mer generellt sätt torde innebära att det blir lättare att undvika stridande 

eller avvikande detaljplaner (och därmed även i större utsträckning kunna tillämpa enkelt 

planförfarande enligt PBL 5:7). 

6.2.1. Faktorer som påverkar andel avvikande planer 
Eftersom det var så få fall där detaljplanen avvek från översiktsplanen är det mycket svårt att 

försöka dra någon pålitlig slutsats om hur de undersökta faktorerna grönmark/brunmark, tidi-

gare detaljplaneläggning eller fördjupad översiktsplan påverkar andelen detaljplaner som stri-

der mot översiktsplanen. Det enda som kan konstateras är vad som framgår av resultaten ovan 

(se kap. 5.4.). 

6.3. Översiktsplanen säger i princip ingenting 

I ungefär en sjättedel av de studerade fallen (36 av 212 detaljplaner) sade översiktsplanen i 

princip ingenting om det aktuella planområdet. Som nämns ovan kan en anledning till att inte 

säga någonting (eller bara säga något mycket generellt) om ett visst planområde vara ett med-

vetet sätt att undvika att kommande detaljplaner kommer strida mot översiktsplanen. Frågan 

är då om översiktsplanen verkligen är vägledande när den inte sagt någonting om ett visst 

område? Enlig PBL 3:1 ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens 

yta, detta innebär dock inte att varje markområde inom kommunen behöver pekas ut för något 

särskilt ändamål eller någon särskild användning. Som framgår ovan är det markanvänd-

ningsområden som oftast pekats ut för de studerade detaljplaneområdena, i översiktsplanen, 

bostäder, stadsbebyggelse och näringsverksamheter. Detta beror antagligen på att kommuner-

na anser att dessa användningsområden är viktiga och därför bör pekas ut i större utsträckning 

än exempelvis natur (undantaget riksintressen som måste pekas ut). 
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6.3.1. Faktorer som påverkar andel detaljplaner om vilka översiktsplanen i princip inte sagt 
någonting 
Det var vanligare att översiktsplanen i princip inte sade någonting om detaljplaneområdet för 

de planer som inte var tidigare planlagda med detaljplan eller områdesbestämmelser (en fjär-

dedel av fallen). När det fanns tidigare planläggning var det endast en sjundedel av detaljpla-

nerna om vilka översiktsplanen i princip inte sagt någonting. Det var också vanligare att över-

siktsplanen i princip intet sagt någonting om detaljplaneområdet (innan den studerade detalj-

planeläggningen) utgjordes av ”grönmark”. Båda dessa faktorer tyder på att översiktsplanen 

kanske oftare pekar ut markanvändningen för områden som redan är planlagda och/eller ex-

ploaterade (dvs. bebyggda).  För de icke-planlagda områdena och naturområdena kanske man 

helst undviker att säga någonting specifikt om markanvändningen för att i framtiden kunna 

detaljplanera denna mark för ett flertal olika syften, beroende på behov och byggherrars öns-

kemål, utan att strida mot översiktsplanen. 

 

Den faktor som hade allra störst inverkan på andelen detaljplaner för vilka översiktsplanen i 

princip inte sagt någonting var förekomsten av fördjupad översiktsplan. För de detaljplaner 

som omfattades av en fördjupad översiktsplan fanns det inga detaljplaner om vilka översikts-

planen i princip inte sagt någonting om. Uppenbarligen är den fördjupade översiktsplanen i 

det avseendet ”mer vägledande” än den vanliga översiktsplanen, vilket också är syftet. 

6.3.2. Koppling till förslaget om områdesplan 
I SOU 2013:34 föreslås att översiktsplaner som uppfyller vissa kriterier ska kunna leda till att 

detaljplanekravet slopas för det aktuella området och ansökningar om bygglov ska, under vis-

sa förutsättningar (se kap. 3), kunna prövas direkt mot områdesplanen. Denna områdesplan 

liknar mer den fördjupade översiktsplanen och kommer antagligen vara mer vägledande i den 

mån att den faktiskt kommer peka ut markanvändningen för områden. Om flera områden i en 

kommun omfattas av områdesplaner, enligt plangenomförandeutredningens förslag, försvin-

ner dock en del av flexibiliteten och ”vagheten” som enligt Lind (1986), se kap. 2.2.1., känne-

tecknar en bra översiktsplan. 
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7. Slutsats 
 

Slutligen ska den huvudsakliga frågeställnigen försöka besvaras, Ger översiktsplanen idag den 

vägledning för kommande detaljplaneläggning som är tanken enligt PBL?  

 

Enligt PBL ska översiktsplanen vara vägledande för framtida beslut angående användning av 

mark- och vattenområden och i propositionen till ÄPBL framfördes att plansystemet skulle 

utformas med hög flexibilitet och allmängiltighet samt att det var viktigt med en lagfäst skyl-

dighet för kommunerna att ta fram en översiktsplan för att bland annat redogöra för områden 

av riksintresse. 

 

Enligt undersökningen som presenteras i denna rapport har översiktsplanen för majoriteten av 

de studerade detaljplanerna varit vägledande i det avseende att de studerade detaljplaneområ-

dena pekats ut som någonting. I de fall översiktsplanen i princip inte sagt någonting om de-

taljplanen (ungefär en sjättedel av fallen) har den i vart fall uppfyllt kravet på hög flexibilitet 

och inte (uppenbarligen) stridit mot översiktsplanen. 

 

Resultatet att endast fyra stycken av de 212 studerade planerna stred mot översiktsplanen kan 

tolkas som att översiktsplanens ”vägledning” nästan alltid följs. Trots att vissa utpekade om-

råden är av mer generell karaktär så är majoriteten aning mer specifika och detaljplanerna 

verkar i nästan samtliga fall följa den, i översiktsplanen, rekommenderade markanvändningen. 

 

Sammanfattningsvis verkar översiktsplanen faktiskt vara vägledande för de detaljplaner som 

upprättas då kommunerna i sin detaljplaneläggning i de allra flesta fall följer översiktsplanens 

anvisningar, trots att de inte har någon laglig skyldighet att göra så. 
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Figur 1. Skapad av författaren 

 

Figur 2. Lidingö stad (2002) Huvudkarta till översiktsplan för Lidingö. Antagen av kommun-

fullmäktige den 27 maj 2002. 
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Bilagor 
 

Nedan följer rapportens bilagor: 

 

Bilaga A – Sammanställning av de 212 detaljplaner som legat till grund för resultatet. 

 

Bilaga B – Figur som visar vilka generella områden som pekats ut i översiktsplanen för de 

studerade detaljplanerna. 

 

Bilaga C – Figur som visar de mer specifika markanvändningsområden som pekats ut i över-

siktsplanen för de studerade detaljplanerna. 
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Bilaga A 

Lista över studerade detaljplaner som ligger till grund för resultatet. Totalt 212 stycken. 

 

Kommun  Detaljplanenamn  Laga kraft  

Botkyrka  Detaljplan för Stenbron 1 m.fl. Eriksberg  2012-04-12 

Botkyrka  

Detaljplan för tunnelbanedepån, Eriks-

bergsåsen  2012-01-19 

Botkyrka  

Detaljplan för Tornet 4 mm (f.d. Tornbergs-

skolans tomt), Hallunda  2012-06-29 

Botkyrka  

Detaljplan för kvarteret Tornet 1 (f.d. Löv-

kojan), Norsborg  2012-01-11 

Botkyrka  

Detaljplan för kvarteret Tegelstenen, Slags-

ta  2012-03-30 

Botkyrka  

Detaljplan för Loviseberg ii (26-9), del av 

Tumba 7:126, 7:206 och Alby 15:32  2012-11-19 

Danderyd  Detaljplan för Byråingenjören 4 i Stocksund  2012-11-08 

Danderyd  Detaljplan för Jarl 15 i Djursholm  2012-03-01 

Danderyd  

Detaljplan för grindstugan i Cedergrenska 

parken del av Stocksund 2:160  2012-04-13 

Danderyd  Detaljplan för Ekbacken 5 och 13  2012-05-11 

Danderyd  

Detaljplan för del av Danderyd 3:166 gamla 

Hortusområdet  2012-11-08 

Ekerö  

Detaljplan för Sättra Gård, del av fastighet-

en Adelsö-Sättra 3:1  2012-11-27 

Ekerö  Detaljplan för del av Ekerö-Sundby 1:1 m fl  2012-03-19 

Ekerö  Detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö  2012-05-30 

Haninge  Vegastaden - detaljplan 2  2012-01-30 

Haninge  Detaljplan för del av Odinsvägen, Dalarö  2012-01-31 

Haninge  Detaljplan för Håga industriområde norra  2012-06-08 

Haninge  Detaljplan för Vendelsö  2012-10-12 

Haninge  

Detaljplan för fastigheten Söderbymalm 

3:299, Handen  2012-12-14 

Huddinge  

Detaljplan för Högmora 2:6 m.fl. inom 

kommundelen Stuvsta  2012-02-10 

Huddinge  

Ändring av del av detaljplan för trafikplats 

Södertörnsleden/Huddingevägen Flemings-

berg  2012-01-05 

Huddinge  

Tillägg till detaljplan för Östra och Västra 

Vårby Gård (Kv. Bäckgården m.fl.)  2012-01-05 

Huddinge  

Detaljplan för del av Smista 3:3 (förskola 

vid Kurirvägen)  2012-02-02 

Huddinge  

Detaljplan för Balder 14 inom Stuvsta 

kommundel  2012-03-23 
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Huddinge  

Detaljplan för Ekvecklaren 1 och 2 inom 

Stuvsta kommundel  2012-03-23 

Huddinge  

Ändring av detaljplan för del av kv. Sothö-

nan  2012-05-28 

Huddinge 

Tillägg till del av detaljplan för Örtagården 

1 2012-05-28 

Huddinge 

Detaljplan för Parkering, Trångsunds cent-

rum inom Trångsunds kommundel 2012-05-28 

Huddinge Detaljplan för Ängen 10, Segeltorp 2012-04-23 

Huddinge 

Detaljplan för Rosendal 16 inom kommun-

delen Fullersta 2012-06-28 

Huddinge 

Detaljplan för Skogsduvan 7 inom kom-

mundelen Segeltorp 2012-03-23 

Huddinge 

Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. inom 

kommundelen Segeltorp, 2012-07-11 

Huddinge 

Detaljplan för Västra Länna 1 inom Länna 

kommundel 2012-07-06 

Huddinge 

Detaljplan för Trådspiken 6 inom kommun-

delen Fullersta 2012-09-20 

Huddinge 

Detaljplan för parkering, Stuvsta centrum 

inom Stuvsta kommundel 2012-09-20 

Huddinge 

Ändring av detaljplan för Pentagonen 1 

m.fl. 2012-09-20 

Huddinge 

Detaljplan för Ugnen 7 inom kommundelen 

Kästa 2012-09-20 

Huddinge 

Tillägg till detaljplan för del av detaljplan 

för Näckrosen 11 m.fl. (Näckrosen 11) inom 

Stuvsta kommundel 2012-10-25 

Huddinge 

Detaljplan för Ekbacken 2, inom Segeltorp 

kommundel 2012-10-25 

Huddinge 

Detaljplan för del av kvarteret Rödbetan 

inom kommundelen Stuvsta 2012-11-22 

Huddinge 

Detaljplan för Artisten 4 inom kommunde-

len Snättringe 2012-12-13 

Järfälla 

Detaljplan för Barkarbystaden I, del av fas-

tigheten Barkarby 2:2 m.fl 2012-04-20 

Järfälla 

Detaljplan för del av Kallhälls trafikplats, 

del av fastigheten Bredgården 1:2 2012-03-23 

Järfälla 

Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby – 

Kallhäll fastigheterna Barkarby 2:3 m fl 2012-07-12 

Järfälla 

Detaljplan för Del av nordvästra Jakobsberg 

fastigheten Jakobsberg 2:1777 m.fl. 2012-01-16 
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Järfälla 

Detaljplan för Ekedalsvägen fastigheten 

Jakobsberg 2:1695 och del av fastigheten 

Jakobsberg 11:5 2012-04-24 

Järfälla 

Detaljplan för Fornvägen del av fastigheten 

Skälby 46:1 2012-03-20 

Järfälla 

Detaljplan för Jakobsbergs bussterminal del 

av fastigheterna Jakobsberg 11:2 och 11:5 2012-12-18 

Järfälla 

Detaljplan för Jakobsbergs gård fastigheten 

Jakobsberg 13:1 2012-01-12 

Järfälla 

Detaljplan för Kyrkparken del av fastighet 

Barkarby 2:2 2012-04-20 

Lidingö  Detaljplan Lantarbetarbostaden, del av Li-

dingö 6:105, stadsdelen Elfvik  

2012-10-18 

Lidingö  Detalj- och fastighetsplan för Ravinen 15 

och S:1 stadsdelen Islinge  

2012-11-22 

Lidingö  Tillägg till detaljplan kv Grimman, Sadeln 

och Ridspöet  

2012-11-15 

Lidingö  Detaljplan Södergarnsvägen/Elfviksvägen 

Lidingö 5:147, 6:1- 6:3 Stadsdelarna Rud-

boda/Yttringe  

2012-01-26 

Lidingö  Detaljplan Villa Ekbacken, stadsdelen Skär-

sätra  

2012-12-28 

Lidingö  Detaljplan Kvarteret Nysätra mm, stadsde-

len Skärsätra  

2012-11-20 

Nacka  Detaljplan genom ändring och tillägg av 

detaljplan för del av Sicklaön 83:32 

m.fl.(Dp 390)  

2012-01-11 

Nacka  Ändring genom tillägg till detaljplan 232 för 

del av Erstavik 26:608, Fisksätra marina i 

Saltsjöbaden  

2012-02-24 

Nacka  Detaljplan för påfartsramp till väg 222 i 

Björknäs, Boo  

2012-08-16 

Nacka  Ändring genom tillägg till byggnadsplan 33 

för del av Sicklaön 238:1, Nacka Hus nr 2, 

Ugglevägen 23A, Ekängen  

2012-08-29 

Nacka  Ändring genom tillägg till del av detaljplan 

313, Svetshallen i Finnboda hamn, Västra 

Sicklaön  

2012-12-19 

Nacka  Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, 

del av Kummelnäs (Kummelnäs III), Kum-

mel-näs 11:132, Lövbergavägen 29 i Boo  

2012-12-19 

Nacka  Detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevä-

gen, Saltsjöbaden  

2012-07-10 
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Nacka  Detaljplan för Älta 14:11 m fl, Stensö udde  2012-05-15 

Nacka  Detaljplan för del av Tollare 1:16, delom-

råde 2 – Tollare Strand - i Boo  

2012-05-11 

Norrtälje  Detaljplan för kvarteren Phaeton och Mi-

nerva m. fl. fastigheter i Norrtälje stad  

2012-03-20 

Norrtälje  
Upphävande av detaljplan för östra delen av 

Finsta samhälle (del av fastigheterna Finsta 

1:65, 1:66 m.fl.) i Skederids församling, 

fastställd av länsstyrelsen 1979-10-03 och 

för västra delen av Finsta samhälle (finsta 

1:20 m.fl. fastigheter) i Skederids försam- 

2012-12-19 

Norrtälje  

Detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. 

(kv Båtsman) i Norrtälje stad – enligt ÄPBL  2012-07-25 

Norrtälje  

Detaljplan för fastigheten Edsbro-Åsby 15:1 

i Edsbro-Ununge församling  2012-06-30 

Norrtälje  

Detaljplan för fastigheten Görla 9:30 och 

del av fastigheten Görla 9:2 i Frötuna för-

samling (Contigafabriken)  2012-10-06 

Norrtälje  

Detaljplan för fastigheten Hårnacka 2:2 

samt Hårnacka s:4 i Estuna och Söderby-

Karls församling  2012-03-20 

Norrtälje  

Detaljplan för fastigheten Lönnen 4 med 

flera i Norrtälje stad  2012-11-19 

Norrtälje  

Detaljplan för fastigheten Munken 1 i Norr-

tälje stad – enligt ÄPBL  2012-10-27 

Norrtälje  

Detaljplan för del av fastigheterna Nysättra 

Kvarn 1:15 och 1:42 i Roslagsbro-Värö för-

samling  2012-03-20 

Norrtälje  

Detaljplan för fastigheten Ören 1:3 samt del 

av Ören 1:26 i Rådmansö församling – en-

ligt ÄPBL  2012-10-27 

Norrtälje  

Detaljplan för del av fastigheterna Oxhalsö 

2:28 och 2:152 i Blidö församling – enligt 

ÄPBL  2012-07-24 

Norrtälje  

Tillägg till detaljplan för del av fastigheten 

Oxhalsö 2:112 i Blidö församling  2012-10-24 

Norrtälje  

Tillägg till detaljplan för del av fastigheten 

Oxhalsö 2:534 i Blidö församling  2012-10-22 

Norrtälje  

Detaljplan för del av fastigheten Sundsta 

4:130 i husby, Skederid och Rö församling  2012-06-30 

Norrtälje  

Detaljplan för fastigheten Tälje 2:66 i Norr-

tälje stad – enligt ÄPBL  2012-10-27 
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Norrtälje  

Tillägg till detaljplan för fastigheten Venus 

9 i Norrtälje stad  2012-10-06 

Nykvarn  Detaljplan för Långängen 1:1 m.fl.  2012-07-16 

Nykvarn  Detaljplan för Hällby 5:71, Industrihotell  2012-10-19 

Nykvarn  

Detaljplan för Nykvarn 1:74, Vårdboende 

mm  2012-10-19 

Nykvarn  

Detaljplan för Nykvarn 1:10, Vårdboende 

mm 2012-10-19 

Nykvarn  Detaljplan för Nykvarn 1:22 och 1:505, 

Stålbruket  

2012-07-13 

Salem  Detaljplan för del av Salem 5:3, arbetsplats-

område vid Söderby gårds väg, norra delen  

2012-04-19 

Sigtuna  Detaljplan för Förskola i Til omfattande del 

av fastigheten Södertil 1:178, 1:15 och Sö-

dertil S:2  

2012-02-09 

Sigtuna  Detaljplan för Märsta Port (del av), (Valsta 

Backe) Bostäder och verksamheter vid söd-

ra Tingvalladalen omfattande del av fastig-

het-erna Valsta 3:50 m.fl. i Märsta  

2012-03-01 

Sigtuna  Detaljplan för Del av Märsta centrum, kul-

turskola och bostäder omfattande del av 

fastigheterna Märsta 1:203 och Märsta 

1:210 i Märsta  

2012-09-18 

Sigtuna  Detaljplan för Valsta centrumförnyelse om-

fattande fastigheterna Valsta 3:29 och 4:19 

samt del av fastigheterna Valsta 3:50 och 

4:12 i Märsta  

2012-10-12 

Sigtuna  Detaljplan för Märsta Port Bostäder och 

verksamheter vid södra Tingvalladalen om-

fattande del av fastigheterna Valsta 3:50 

m.fl. i Märsta  

2012-11-23 

Sigtuna  Detaljplan för Rosersbergs Södra industri-

område, del II, omfattande fastigheterna 

Rosersberg 11:5 m. fl. i Rosersberg  

2012-03-01 

Sollentuna  Detaljplan för kvarteret Staven i Häggvik  2012-01-10 

Sollentuna  Detaljplan för Eken 2, Edsängen  2012-01-05 

Sollentuna  Detaljplan för InfraCity Öst, Upplands Väs-

by kommun och Radion 1 m.m., Rot-sunda  

2012-01-27 

Sollentuna  Detaljplan för kvarteret Tappen, Tureberg  2012-01-26 

Sollentuna  Detaljplan för Hornmusiken 1, Helenelund  2012-02-22 

Sollentuna  Detaljplan för del av Laggen 3, Svampvä-

gen i Edsberg  

2012-05-09 

Sollentuna  Detaljplan för område mellan Hammar-

backen och Norrvikenleden Klasro Häggvik  

2012-05-30 
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Sollentuna  Detaljplan för Edsbacka. Fastigheten Eds-

berg 11:26, Edsberg  

2012-08-06 

Sollentuna  Detaljplan för område söder om Breddens 

industriområde Rotebro  

2012-08-06 

Sollentuna  Ändring, genom tillägg, av avstycknings-

plan nr A5, del av, Häggvik  

2012-08-16 

Solna  Detaljplan för kv Lagern m m, inom stads-

delarna Råsunda och Skytteholm  

2012-03-27 

Solna  Detaljplan för del av Tomteboda bangård 

och tillägg till detaljplanerna 0408/1972 och 

P99/0316 inom stadsdelen Haga  

2012-04-13 

Solna  Detaljplan för kv Totalisatorn m fl, inom 

Nya Ulriksdal inom stadsdelen Järva  

2012-05-09 

Stockholm  Detaljplan för område vid kv. Rosendal 

Mindre i stadsdelen Södermalm  

2012-02-16 

Stockholm  Detaljplan för Kistahöjden, del av Akalla 

4:1 i stadsdelen Kista  

2012-02-24 

Stockholm  Detaljplan för del av kv Paternoster m m, i 

stadsdelen Hammarbyhöjden  

2012-03-16 

Stockholm  Detaljplan för område vid kv Danmark 

(Kista Torn) i stadsdelen Kista  

2012-03-02 

Stockholm  Detaljplan för delar av fastigheterna Vinsta 

4:1 m fl, Blåeldsvägen i stadsdelen Hässel-

by Villastad  

2012-01-30 

Stockholm  Detaljplan för Stora Katrineberg 8 i stadsde-

len Liljeholmen  

2012-03-16 

Stockholm  Detaljplan för del av fastigheten Beckom-

berga 1:18 m fl, (f d Beckomberga sjukhus-

område) i stadsdelen Beckomberga  

2012-08-13 

Stockholm  Detaljplan för Freja 4 i stadsdelen Bromsten  2012-09-14 

Stockholm  Detaljplan för Nytt scenhus för Cirkus vid 

Hazeliusbacken del av fastigheten Djurgår-

den 1:1 i stadsdelen Djurgården  

2012-05-17 

Stockholm  Detaljplan för Teleprintern 2 och Smältrul-

len 7 m m i stadsdelen Västberga  

2012-04-13 

Stockholm  Detaljplan för del av kv Duggregnet mm i 

stadsdelen Björkhagen  

2012-08-10 

Stockholm  Detaljplan för del av fastigheten Älvsjö 1:1 

Område vid Gällerstagränd i stadsdelen 

Hagsätra  

2012-10-05 

Stockholm  Detaljplan för del av Årsta 1:1 m fl vid kv 

Örlen i stadsdelen Årsta  

2012-05-03 
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Stockholm  Detaljplan för fastigheten Dörren 5 i stads-

delen Örby Slott  

2012-08-16 

Stockholm  Detaljplan för Simpan 55 i stadsdelen Lång-

bro  

2012-04-04 

Stockholm  Detaljplan för Racketen 11 m m i stadsdelen 

Alvik  

2012-02-29 

Stockholm  Tillägg till detaljplan Dp 8476 för fastighe-

ten Tullkvarnen 1 m.fl. i stadsdelen Rinkeby  

2012-01-19 

Stockholm  Detaljplan för område vid Pepparvä-

gen/Munstycksvägen i stadsdelarna Farsta 

och Hökarängen  

2012-02-29 

Stockholm  Detaljplan för Attesten 1 m m i stadsdelen 

Långsjö  

2012-07-05 

Stockholm  Detaljplan för del av Rinkebystråket i stads-

delen Rinkeby  

2012-05-09 

Stockholm  Detaljplan för Brunkhalsen 9 i stadsdelen 

Norrmalm  

2012-03-29 

Stockholm  Detaljplan för fastigheten Täppan 1 mm i 

stadsdelen Södermalm  

2012-03-16 

Stockholm  Detaljplan för Korthållaren 5 m m i stadsde-

len Vällingby  

2012-06-16 

Stockholm  Detaljplan för Stämpelfärgen 3 m m i stads-

delen Vällingby  

2012-07-19 

Stockholm  Detaljplan för Roddaren 8 i stadsdelen 

Kungsholmen  

2012-03-29 

Stockholm  Detaljplan för fastigheten Rågö 1 mm i 

stadsdelen Farsta  

2012-02-24 

Stockholm  Detaljplan för fastigheten Bjällerkransen 5 

mm i stadsdelarna Västertorp och Fruängen  

2012-08-09 

Stockholm  Detaljplan för Restaurang på Biskopsudden 

(del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djur-

gården  

2012-03-21 

Stockholm  Detaljplan för Djurgårdsvarvet m.m. (Djur-

gården 1:39 m.fl.) i stadsdelen Djurgården  

2012-05-26 

Stockholm  Detaljplan för del av kvarteret Hästen i 

stadsdelen Norrmalm  

2012-07-06 

Stockholm  Detaljplan för Föreningssedeln 21 i stadsde-

len Hägersten  

2012-10-31 

Stockholm  Detaljplan för del av Älvsjö 1:1 vid kv 

Trycklåset i stadsdelen Rågsved i Stock-

holm  

2012-11-30 
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Stockholm  Detaljplan för fastigheterna Lyckan 9 och 

10 m.m. i stadsdelarna Stadshagen och Kris-

tineberg  

2012-09-14 

Stockholm  Detaljplan för del av Forskningen 1 i stads-

delen Norra Djurgården  

2012-01-11 

Stockholm  Detaljplan för Såpsjudaren 14 i stadsdelen 

Norrmalm  

2012-09-24 

Stockholm  Detaljplan för fastigheten Kvarnseglet 2 m 

fl i stadsdelen Rinkeby  

2012-02-24 

Stockholm  Detaljplan för fastigheten Trafikflyget 7 m 

m i stadsdelen Riksby  

2012-02-24 

Stockholm  Detaljplan för Grödinge 1 m.m. i stadsdelen 

Tensta  

2012-03-16 

Stockholm  Detaljplan för Tegeludden 17 i stadsdelen 

Ladugårdsgärdet  

2012-11-10 

Stockholm  Detaljplan för Tegeludden 16 m.m. i stads-

delen Ladugårdsgärdet,  

2012-11-30 

Stockholm  Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen 

Södermalm  

2012-11-30 

Stockholm  Detaljplan för Till- och påbyggnad av kon-

tor, inom fastigheten Knarrarnäs 6 och 10 i 

stadsdelen Kista  

2012-05-26 

Stockholm  Detaljplan för del av Åkermyntan 9 i stads-

delen Hässelby Villastad  

2012-01-11 

Stockholm  Detaljplan för Tjärblomstret 17 i stadsdelen 

Solhem  

2012-02-29 

Stockholm  Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen 

Vasastaden  

2012-04-13 

Stockholm  Tillägg till detaljplan för del av fastigheten 

Helgeandsholmen 1 (Bankkajen) i stadsde-

len Gamla Stan  

2012-03-16 

Stockholm  Detaljplan för fastigheten Enare 1 i stadsde-

len Akalla  

2012-06-16 

Stockholm  Detaljplan för Ramsökaren 2 i stadsdelen 

Bandhagen  

2012-11-30 

Stockholm  Detaljplan för Ekspånet 2 i stadsdelen Stu-

reby  

2012-04-13 

Stockholm  Tillägg till detaljplan PL 7973 del av fastig-

heten Tryckeriet 13 i stadsdelen Liljehol-

men  

2012-09-14 

Stockholm  Detaljplan för Ungbrodern 21 m.fl i stads-

de-len Hägersten  

2012-11-30 

Stockholm  Detaljplan för Fristaden 5 i stadsdelen 

Stadshagen  

2012-11-30 
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Stockholm  Detaljplan för Falkholmen 4 i stadsdelen 

Skärholmen  

2012-11-30 

Stockholm  Detaljplan för del av Lunda 6:1 vid kv Ull-

fors i stadsdelen Lunda  

2012-09-14 

Stockholm  Detaljplan för kv Fredriksdal i stadsdelen 

Södra Hammarbyhamnen  

2012-04-26 

Stockholm  Detaljplan för del av Svea Artilleri i stads-

delen Ladugårdsgärdet  

2012-05-07 

Sundbyberg  Detaljplan för del av kvarteret Vargen 2, 

Skogsbacken/Friluftsvägen i Storskogen  

2012-05-17 

Sundbyberg  Detaljplan för del av Stora Ursvik, etapp 2d, 

vid Oxenstiernas allé / Ladugårdsgatan m.fl.  

2012-05-29 

Sundbyberg  Detaljplan för kvarteret Ekdungen 1, Järn-

vägsgatan 21-23, i Duvbo  

2012-06-11 

Sundbyberg  Detaljplan för fastigheten Åkeriet 4, Lands-

vägen 17, Humblegatan 1-3, Lilla Alby  

2012-06-25 

Södertälje  Detaljplan för Vasa 1:1 (arbetsområde) 

inom Vasa område  

2012-02-29 

Södertälje  Detaljplan för kv Vågen 2 och upphävande 

av tomtindelning/ fastighetsplan för kv Vå-

gen 2  

2012-03-08 

Södertälje  Detaljplan för del av fastigheten Kallfors 

1:4 Norra Kallfors inom Järna  

2012-08-29 

Södertälje  Detaljplan för Lejonet i Grusåsen  2012-09-21 

Södertälje  Detaljplan för del av Vattumannen 2 

(Borgmästarvillan)  

2012-10-31 

Tyresö  Detaljplan för bostäder, kontor och handel 

vid Tegvägen, Trollbäcken  

2012-10-16 

Tyresö  Detaljplan för bostäder och verksamheter 

längs Njupkärrsvägen  

2012-11-13 

Tyresö  Detaljplan för bostäder vid Bollmora allé  2012-03-16 

Tyresö  Detaljplan för föreningslokal Brf Sjötungan, 

del av Bollmora S:9  

2012-03-01 

Tyresö  Detaljplanebestämmelser för delar av Raks-

ta  

2012-10-16 

Tyresö  Detaljplan för flis- och masshanteringsplats, 

delar av fastigheterna Hanviken 1:1 och 

Kumla 3:1264  

2012-01-26 

Tyresö  Detaljplan för Gränsvägen 10, område för 

parhus, Bollmora 1:12.  

2012-02-09 

Tyresö  Detaljplan för Hanviken 9:2  2012-04-25 

Tyresö  Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 3 och 

Lastbilen 4  

2012-06-29 
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Tyresö  Detaljplan för utvidgning av Lindalens 

verksamhetsområde, fastigheterna Näsby 

4:1469, Smeden 1, Smeden 2 samt del av 

Hanviken 2:1 och del av Kumla 3:1264  

2012-03-16 

Tyresö  Detaljplan för infartsparkering Videvägen, 

fastigheten Strand 1:364  

2012-01-02 

Tyresö  Detaljplan för Trinntorp 1:26  2012-02-25 

Tyresö  Detaljplan för äldreboende vid Basilika-

gränd, fastigheterna Krusmyntan 1 och 2  

2012-11-23 

Täby  Detaljplan för del av fastigheten Ella gård 

2:1, Ellavallen, Ella gård  

2012-10-19 

Täby  Detaljplan för område vid Ängby gård (Fitt-

ja 4:27 mfl), Täby kyrkby  

2012-07-17 

Täby  Detaljplan för Viggbyholms trafikplats, del 

av Viggbyholm 74:1 mfl  

2012-07-17 

Täby  Detaljplan för fastigheterna Broby 4:13 och 

del av Broby 4:1, Broby  

2012-11-01 

Täby  Detaljplan för fastigheten Mars 1, Tibble  2012-01-12 

Upplands-

Väsby  

Detaljplan för del av Sanda 1:9 i Bollstanäs  2012-04-17 

Upplands-

Väsby  

Detaljplan för InfraCity Öst, Upplands Väs-

by kommun och Radion 1 m.m., Rot-sunda, 

Sollentuna kommun  

2012-06-13 

Upplands-

Väsby  

Detaljplan för Odensgården i Odenslunda  2012-07-17 

Upplands-

Väsby  

Detaljplan för Kanonen (Optimusvägen 15) 

i Vilunda  

2012-10-06 

Upplands-

Väsby  

Detaljplan för Baldersvägen i Odenslunda  2012-10-23 

Upplands-

Bro  

Detaljplan för del av Viby 19:18 (Brunna 

industriområde) Kungsängen  

2012-12-21 

Vallentuna  Detaljplan för Fornminnesvägen (Trygg-

hetsboende) omfattande del av fastigheten 

Vallentuna-Mörby 1:310  

2012-04-13 

Vallentuna  Detaljplan för Kragstadungen omfattande 

del av fastigheten Kragsta 2:7  

2012-05-10 

Vallentuna  Detaljplan för Vallentuna centrum omfat-

tande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:7, 

1:472 och Vallentuna Prästgård 1:130 samt 

delar av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 

1:58, 1:99, 1:436, 1:474, och Vallentuna 

Prästgård 1:163,  

2012-08-29 
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Vallentuna  Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark 

omfattande delar av Vallentuna Prästgård 

1:1 och 1:163 

2012-09-13 

Vaxholm  Detaljplan för Skarpö etapp 1, del av Skarpö 

1:20 m. fl.  

2012-06-26 

Vaxholm  Detaljplan för Lotsen 3 m fl  2012-10-16 

Värmdö  Detaljplan för Ingaröstrand 7:1 m.fl., Ingarö  2012-07-03 

Värmdö  Detaljplan för Brunn 1:149 – Fladenbacken 

(i2)  

2012-09-18 

Värmdö  Detaljplan Stavsnäs 1:753 m. fl.  2012-03-23 

Värmdö  Detaljplan för del av Värmdövik 2:1  2012-06-27 

Värmdö  Detaljplan för Mariagatan 15-19, flerbo-

stadshus på Gustavsberg 2:5  

2012-01-10 

Värmdö  Ändring av detaljplan avseende del av de-

taljplan för Mörtnäs 1:7 (dp 187) västra 

Mörtnäs  

2012-06-28 

Österåker  Detaljplan för Svinningehöjden i Svinninge  2012-01-24 

Österåker  Detaljplan för Karsvretavägen, Svinninge  2012-02-23 

Österåker  Detaljplan för del av Margretelund (Röd-

bosundsvägen - trälhavsvägen), etapp 3  

2012-04-03 

Österåker  Detaljplan för Östra kanalstaden, etapp1  2012-02-03 

Österåker  Detaljplan för Östanå reningsverk  2012-10-09 
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Bilaga B 

 
Diagram 1. Utpekade generella områden i översiktsplanen. 
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Bilaga C 

 
Diagram 2. Utpekade mer specifika områden i översiktsplanen. Observera att för ett detaljplaneområde kan 

flera markanvändningsområden pekats ut översiktsplanen. 
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