
Outnyttjade byggrätter i detaljplaner för 
bostäder 

Myt eller faktum? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Nordberg 

olle.nordberg@abe.kth.se 

Kungliga Tekniska högskolan 

2014-10-22 



1 
 

Innehåll 
1. Outnyttjade byggrätter i detaljplaner för bostäder – Myt eller faktum? .......................... 3 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................................... 3 

1.2 Frågeställningar .............................................................................................................................. 3 

1.3 Metod .................................................................................................................................................. 3 

2. Länsstyrelsen i Skåne ........................................................................................................................... 4 

2.1 Hur har de gjort .............................................................................................................................. 4 

2.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner? ................................................. 4 

2.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? .................................................................... 4 

2.4 Vad gör att det inte byggs ........................................................................................................... 5 

3. Länsstyrelsen i Västra Götaland ....................................................................................................... 5 

3.1 Hur har de gjort .............................................................................................................................. 5 

3.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner? ................................................. 5 

3.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? .................................................................... 6 

3.4 Vad gör att det inte byggs ........................................................................................................... 6 

4. Länsstyrelsen i Stockholm .................................................................................................................. 6 

4.1 Hur har de gjort .............................................................................................................................. 6 

4.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner? ................................................. 6 

4.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? .................................................................... 7 

4.4 Vad gör att det inte byggs ........................................................................................................... 7 

5. Länsstyrelsen i Östergötland ............................................................................................................. 7 

5.1 Hur har de gjort .............................................................................................................................. 7 

5.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner? ................................................. 7 

5.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? .................................................................... 8 

5.4 Vad gör att det inte byggs ........................................................................................................... 8 

6. Länsstyrelsen i Uppsala ....................................................................................................................... 9 

6.1 Hur har de gjort .............................................................................................................................. 9 

6.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner? ................................................. 9 

6.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? .................................................................... 9 

6.4 Vad gör att det inte byggs ........................................................................................................... 9 

7. Sweco ....................................................................................................................................................... 10 

7.1 Hur har de gjort ........................................................................................................................... 10 

7.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner? .............................................. 10 

7.3 Vad gör att det inte byggs ........................................................................................................ 10 

8. Diskussion .............................................................................................................................................. 11 

8.1 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner? .............................................. 11 



2 
 

8.2 Hur frekvent förekommande är dessa outnyttjade detaljplaner? ........................... 11 

8.3 Vad är möjliga orsaker till att de outnyttjade detaljplanerna inte tas i anspråk?
 12 

8.4 Avslutande kommentar ............................................................................................................ 13 

 

  



3 
 

1. Outnyttjade byggrätter i detaljplaner för bostäder – Myt eller 
faktum? 

1.1 Bakgrund 

Bostadsbrist och svårigheten att få tag i en bostad är ett ämne som debatteras dagligen i 
Sverige där genomsnittlig kötid för en hyresrätt är ca tre år1. I den allmänna debatten 
har alltifrån statliga riksintressen till bristande kompetens hos byggherrar och däremel-
lan kommunernas handläggningstider pekats ut som syndabockar som gör att det byggs 
för lite. I debatten på sistone har flera parter uttalat sig och menat att det inte alls finns 
brist på mark för att bygga utan att problemet ligger i att byggherrarna ”håller på mar-
ken” i väntan på bättre tider. På rak fråga svarar byggherrarna att det är svårt att bygg-
starta alla projekt samtidigt och att etappindelning därför måste ske för att de inte kan 
bygga ett stort projekt direkt. Men hur frekvent förekommande är outnyttjade byggrät-
ter? Finns det övergivna byggrätter eller är de icke ianspråktagna bara sådana där ge-
nomförande pågår? 

Boverket hade till uppgift år 2011/2012 att redovisa den kommunala planberedskapen 
och analysera orsakerna till bristen på detaljplaner. I det uppdraget ingick att kartlägga 
och analysera omfattningen av för bostäder planlagd mark som inte tagits i anspråk.  
Boverket konstaterade i sin rapport att varken kommunerna eller staten hade några 
samlade uppgifter om outnyttjade byggrätter och att det inte fanns några möjligheter att 
med rimlig arbetsinsats svara på frågan2 

Regeringen uppdrog hösten 2013 åt fem3 länsstyrelser att kartlägga förekomsten av 
dessa outnyttjade byggrätter och analysera vad dessa outnyttjade byggrätter beror på. 
Detta PM tar utgångspunkt i dessa karteringar. 

1.2 Frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta PM är att göra en sammanställning och inledande 
analys av de karteringar som finns över outnyttjade byggrätter för att möjliggöra en be-
dömning om hur frekvent förekommande dessa byggrätter är samt vad som kan vara 
anledningen till att de inte är utnyttjade. För att göra detta behandlas följande fråge-
ställningar: 

1. Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner? 
2. Hur frekvent förekommande är dessa outnyttjade detaljplaner? 
3. Vad är möjliga orsaker till att detaljplanerna inte tas i anspråk? 

1.3 Metod 

Detta PM baseras på litteraturstudier och sammanställningar av de befintliga kartlägg-
ningar som finns av icke-ianspråktagna byggrätter. Som bas för diskussionen används 
även ”Hänger det ihop? - en studie av tjugofem kommuners planlagda mark och möjliga 

                                                        
1  Och mycket längre i vissa städer se Rikard Ljungqvist, “Så lång är kötiden för lägenhet i ditt län,” Hem 

och hyra, April 22, 2014. 
2  Boverket, Kommunernas planberedskap, vol. 2012, Rapport 2012:10, s. 17–19. 
3  Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Läns-

styrelsen i Skåne län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
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skäl till varför det inte byggs”4 samt tidigare studier från Boverket.  Under varje avsnitt 
redovisas kort vilken metod som respektive studie använt för att få fram materialet.  

2. Länsstyrelsen i Skåne5 

2.1 Hur har de gjort 

Länsstyrelsen i Skåne gjorde först ett försök att söka ut information via fastighetstaxe-
ringen, något som dock visade sig omöjligt eftersom fastighetstaxeringen innehöll för 
många fel. För att få fram materialet tillfrågades därför kommunerna.  

Avgränsningar gjordes till 

- Detaljplaner som vunnit laga kraft mellan 2001 och 2011 
- Kommuner som växer befolkningsmässigt 
- Kommuner där bostäder färdigställts och detaljplaner tagits fram 

Därutöver har fokus lagts på outnyttjade byggrätter i centralorter eller andra orter med 
god kollektivtrafikstandard.  

Kommunerna har sedan tillfrågats via telefon, e-post eller personligt möte beroende på 
vilken tid som respondenten kunnat avsätta. 

Urval av planer att detaljstudera gjordes sedan där planer valdes bort av olika anled-
ningar från planerad etapputbyggnad (som följs någotsånär), planer med för få byggrät-
ter, eller att kommunerna inte har haft planerna sammanställda.  

Redovisningen sker inte på plannivå och deltagarna i intervjuerna redovisas inte ef-
tersom det skulle kunna minska svarsviljan.  

2.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner?   

Länsstyrelsen i Skåne lägger inte så mycket vikt vid att diskutera vad som avgör att en 
byggrätt är outnyttjad. Däremot kan man utläsa en del genom att se till de avgränsningar 
som gjorts i kartläggningen där det första som noteras är att planen ska ha vunnit laga 
kraft mellan 2001 och 2011.  

Därutöver ingår inte planer med: 

- Planerad etapputbyggnad som följs någotsånär  
- färre än 10 byggrätter.   
- Småhus (i vissa kommuner) 

2.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? 

Av resultatet kan utläsas att det förekommer outnyttjade byggrätter inom länet men det 
finns ingen sammanställning eller uträkning som visar på hur många dessa är per kom-
mun. Av kommunerna som studerats har vissa en sammanställning med ungefärliga tal 
på outnyttjade byggrätter.  Därtill har olika avgränsningar gjorts i de olika studerade 
kommunerna där man i vissa kommuner har undersökt ”nästan alla detaljplaner” och i 
andra har valt ut några. 

                                                        
4  Sweco, Hänger det ihop? - En studie av tjugofem kommuners planlagda mark för bostadsbyggande och 

möjliga skäl till varför det inte byggs., 2013. 
5  Länsstyrelsen i Skåne., Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? - Exempel från åtta kom-

muner. 
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2.4 Vad gör att det inte byggs 

Både kommuner och byggherrar anger att den enskilt viktigaste orsaken är att det inte 
finns tillräckligt med kunder.  Byggstarten sker helt enkelt inte eftersom bostäderna inte 
blir sålda.  

Därutöver lyfts följande anledningar: 

- Lågkonjunktur, (kunderna klarar inte bankens krav på kontantinsats)  
- Betalningsförmågan finns men inte betalningsviljan, (kunderna bor hellre kvar i 

sina gamla villor enligt några byggherrar) 
- Bestämmelser i detaljplan med bullerkrav gör bygget dyrare (som länsstyrelsen 

påpekar är lagkrav för att säkerställa boendemiljön)  
- Underjordisk parkering och handel i bottenvåning samt gestaltningskrav ger dy-

rare byggande och försvårar genomförande. 

3. Länsstyrelsen i Västra Götaland6 

3.1 Hur har de gjort 

Lokaliserat obebyggd mark genom fastighetsregistret genom att söka ut fastigheter tax-
erade med typkod 210 och 310 (småhus och hyreshusenheter, tomtmark). Dessa sam-
kördes sedan med fastighetskartans husskikt där alla fastigheter med bebyggelse över 
50 kvadratmeter togs bort även om den var taxerad som obebyggd. Resultatet stick-
provskontrollerades gentemot ortofoton för att säkerställa att dessa var obebyggda. 

Från dessa resultat valdes områden (s.k. fokusområden) ut som var intressanta utifrån 
spridningen av de obebyggda fastigheterna. Kartor tillverkades och skickades till kom-
munerna. Intervjuer skedde med kommunerna avseende dessa fokusområden med te-
matiserade frågor. Intervjuernas anteckningar stämdes av med kommunerna och kom-
pletterades. 

På grundval av dessa intervjuer, kartmaterial och länsstyrelsens kännedom om lo-
kala/regionala aktörer på bostadsmarknaden gjordes ett urval bland entreprenörer och 
byggherrar för intervjuer. Intervjuer genomfördes sedan telefonledes. 

3.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner?   

I avgränsningarna som gjordes kan utläsas att i kartläggningen definieras outnyttjad 
byggrätt i detaljplaner som fastigheter som är taxerade som obebyggd tomtmark och 
som ännu inte är bebyggd.   

Dock pekar samtliga kommuner i Västra Götalands län på att i ”stort sett alla byggrätter” 
kommer att realiseras men att utbyggnadstakten sträcker sig över lång tid. Delvis bero-
ende på byggtekniska skäl men även att marknaden inte kan ta emot alltför stora voly-
mer av bostäder på samma gång.  

 

                                                        
6  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Obebyggda byggrätter - Viss icke-ianspråktagen detaljplanelagd 

mark för bostadsändamål i tio kommuner i Västra Götalands län, 2014. 
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3.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? 

Finns uppskattningar på planreserv och bedömning om vilka av dessa som är aktuella 
för genomförande eller där genomförande pågår. Något oklart om detta är uppskatt-
ningar från kommunen, en uppskattning efter antalet träffar i GIS-analysen eller vad 
siffran omfattar.  

3.4 Vad gör att det inte byggs 

- Problemet för flera av de obebyggda byggrätterna är låg efterfrågan.  
o Vissa byggrätter är för småhus där en privat markägare inväntar en bättre 

konjunktur eller äger obebyggd mark för att undvika grannar.  
o Vissa är flerbostadshus där större byggherrar inväntar bättre marknads-

förutsättningar.  
- Tre kommuner menar att få stora aktörer kan vara en bromskloss.  
- Bankernas lånekrav ger svårigheter att få byggstart och de ekonomiska förut-

sättningarna finns inte för att bygga hyresrätter som förvisso skulle bli uthyrda 
- En del byggrätter ligger i oattraktiva lägen. 
- Vissa byggrätter ingår i etapper som kommer färdigställas men där det är omöj-

ligt att bygga allt på samma gång – det skulle mätta marknaden. 

4. Länsstyrelsen i Stockholm7 

4.1 Hur har de gjort 

I Stockholm gjordes ett urval av planer som vann laga kraft 1999-2011. Från dessa pla-
ner valdes i samråd med kommunerna ut 46 områden för vidare intervjuer med exploa-
törer. Av de 46 utvalda områdena blev det ett visst bortfall där byggherren inte gått att 
nå eller där det visat sig att ändå varit bebyggda. Sammantaget blev det 36 fallstudier 
kvar. 

I dessa fallstudier skedde intervjuer med byggherrana. Fallstudierna är belägna i hälften 
av länets kommuner. Fallstudierna har stämts av med byggherre eller markägare dock 
inte med kommun. 

För att fördjupa analysen skedde intervjuer även med aktörer såsom ledning i byggbolag 
men även banktjänstemän och forskare.  

4.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner?   

I denna studie från Stockholms län är i princip ingen detaljplan helt borträknad och 
övergiven. Snarare borde de benämnas som vilande än outnyttjade byggrätter. Därtill 
påpekas att om utbyggnadstakten fortlöper i etapper kan inte byggrätten sägas vara 
outnyttjad. Därutöver kan ur avgränsningen utläsas att planer som inte är äldre än 1-2 
år inte har ansetts vara outnyttjade, inte heller planer som är äldre än år 1999 finns med 
i kartläggningen. 

Dessutom har kartläggningen avgränsat till att enbart gälla bostadsbebyggelse med 
större omfattning där s.k. omvandlingsområden utesluts. 

                                                        
7  Länsstyrelsen Stockholm, Outnyttjade detaljplaner för bostäder - Lägesbild i 13 av länets kommuner i 

mars 2014, Rapport 2014:7, 2014. 
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4.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? 

Redovisning finns för Fallstudierna som pekar på att det finns outnyttjade byggrätter. 
Det saknas dock heltäckande statistik för de aktuella kommunerna som visar på omfatt-
ningen av de outnyttjade byggrätterna. 

4.4 Vad gör att det inte byggs 

Primärt anses det vara marknadsförutsättningar som gör att det inte byggs. Dvs. all-
männa konjunkturen och efterfrågan. 

I Stockholms län anses merparten av projekten finnas i etappvisa utbyggnadsområden 
och där projekten är vilande i väntan på rätt marknadsläge. 

Nästan samtliga planer är planerade för bostäder som kräver en kapitalinsats och de 
som är i behov av en bostad har svårigheter att betala dagens marknadspriser i nypro-
duktionen.  

5. Länsstyrelsen i Östergötland8 

5.1 Hur har de gjort 

Med utgångspunkt till tidigare kunskap begränsas inventeringen till Norrköping och 
Linköping (länets storstadskommuner). BMA20139 konstaterade att ”i de största kom-
munerna finns betydande volymer bostäder att uppföra på byggrätter i tidigare upprät-
tade detaljplaner” 

Östergötlands kartläggning bygger på samma gis-analys som Västra Götaland. Med hjälp 
av fastighetsregistret togs alla fastigheter fram som var taxerade som obebyggd tomt för 
småhus eller hyreshus. Därefter sorterades fastigheter bort som var bebyggda med 
större byggnader än 50 m2 och en enkel visuell kontroll genomfördes där uppenbart 
felaktiga fastigheter sorteras bort.   

Därefter har en omfattande manuell granskning av alla utsökta fastigheter gjorts i dialog 
med kommunerna för att säkerställa att alla utsökta fastigheter faktiskt är obebyggda 
och att rätt detaljplan valts för studien. 

För att ta reda på orsakerna till varför det inte byggs mer genomfördes rundabordsam-
tal med politiker, byggherrar och bostadsföretag.  

5.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner?   

Länsstyrelsen i Östergötland diskuterar inte begreppet outnyttjade byggrätter mer än 
att tomter med byggnader över 50 m2 räknas som bebyggda. Däremot kan utläsas vilka 
outnyttjade byggrätter som finns med i statistiken genom att se till den avgränsning som 
gjorts att statistiken över outnyttjade byggrätter enbart fångar upp de tomter som är 
taxerade som tomtmark för bebyggelse. 

Istället för att definiera ounyttjade byggrätter som enbart i flerbostadshus etc. finns två 
kategorier som i huvudsak berör obebyggda villatomter.  

                                                        
8  Länsstyrelsen Östergötland, Återrapportering: Uppdrag angående viss icke-ianspråktagen detaljplane-

lagd mark för bostadsändamål S2013/6822/PBB (delvis), 2014. 
9  Bostadsläget Östergötland 2013, Regional bostadsmarknadsanalys, Länsstyrelsen i Östergötland 



8 
 

5.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? 

Av kartläggningen framgår att det finns 128 objekt (obebyggda detaljplanelagda fastig-
heter) i de studerade kommunerna. Av dessa är 3 s.k. frimärksplaner (plan som möjlig-
gör enstaka bostadhus), 35 hel eller del av plan som till helhet eller större del inte ge-
nomförts, 90 är s.k lucktomter där fastigheten omfattas av en plan där enstaka strötom-
ter inte bebyggts samt 14 st omvandlingsområde. Se nedan under ”Vad gör att det inte 
byggs” 

I kartläggningen ingår inga uppgifter om antalet byggrätter på dessa tomter. 

5.4 Vad gör att det inte byggs 

Länsstyrelsen i Östergötland undersökte orsaken till de outnyttjade byggrätter som hit-
tades och klassificerade dem i följande kategorier: 

- Naturlig lucktomt (51st) – Enstaka strötomt som inte bebyggts. (Samma planer 
kan ingå i kategorin omvandlingsområde)  

- Omvandlingsområde (14st) – Fritidshusomvandling till permanentboende som 
är en långsam process. 

- Pågående (19 st) – Outnyttjade byggrätter men där genomförandet har påbörjats 
- Marknad (31 st) – Aktuell exploatör/markägare finner (enligt kommunen) inte 

anledning att genomföra planen och kommunen har beslutat att inte göra en ny 
plan. 

- Inaktuell detaljplan (19 st) – Äldre eller nyare plan där genomförande enligt plan 
inte längre är aktuell 

Bland de inaktuella detaljplanerna finns exempel där detaljplanen är anpassad för en 
viss exploatör som någon annan exploatör inte kan genomföra. I några av fallen avvaktar 
man att genomförandetiden ska gå ut.  Av kategorierna ovan anses de naturliga lucktom-
terna och omvandlingsområdena inte vara problematiska sett till kartläggningens upp-
drag.  

När det gäller möjliga sätt att få till fler bostäder lyftes från politikerhåll fram proble-
men: 

- Kommunen ansvarig för bostadsförsörjning men saknar förutsättningarna som 
krävs ”kommunen bygger inga bostäder” 

- Regler som försvårar kommunens arbete (buller, arkeologiska undersökningar, 
strandskydd och riksintressetillämpning) 

- Många kommuner saknar rutin och erfarenheter av exploatering eftersom det 
sker för sällan 

- Personalbrist 
- Brist på regional planering 

Från byggherrehåll lyftes fram behov av: 

- Ökad respekt och kompentens kring kommunen och marknadens roller inom ex-
ploateringsprojekt 

- Kommunal förståelse för bostadsmarknaden 
- Erfaren personal och fungerande rutiner hos kommuner 
- Personal över huvud taget hos kommuner 
- Kortare planprocesser och mer förutsägbarhet gällande statliga regler 
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- Samsyn på vad som utgör ett attraktivt läge (marknadsmässigt attraktivt, ur bo-
endesynpunkt attraktivt eller ur lämplighetsynpunkt attraktivt behöver inte vara 
samma sak) 

- Nyansering av vad som är attraktivt läge 
- Att kommunerna slutar tycka att byggherrar ska bygga även om det inte är lön-

samt 

6. Länsstyrelsen i Uppsala10 

6.1 Hur har de gjort 

Till att börja med gjordes en gis-analys av data från kommunerna, länsstyrelsen och 
lantmäteriet för att identifiera obebyggda fastigheter avsedda för bostadsbebyggelse. 
Därefter tillfrågades kommunerna om detaljplaner som vunnit laga kraft under 2001 
och 2011 med outnyttjade byggrätter.  

De listor med planer som erhölls har sedan inventerats tillsammans med kommunernas 
handläggare innan ett urval gjordes för planer att studera. 

För de aktuella planerna skedde sedan intervjuer med kommuner och byggher-
rar/exploatörer.  

6.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner?   

I rapporten diskuteras inte begreppet outnyttjade byggrätter i detaljplaner. Ur avgräns-
ningen framgår dock att statistiken avser planer som vunnit lagakraft mellan 2001 och 
2011. 

Därutöver framgår att det för en av de två studerade kommunerna är det enbart detalj-
planer som innehåller fler än 10 byggrätter som studerats.  

6.3 Hur många outnyttjade byggrätter finns det? 

Enligt Enköpings kommuns redovisning är det 18 detaljplaner varav 14 med fler än 10 
byggrätter. Åtta av dessa 14 är i genomförandeskede men där det kvarstår outnyttjade 
byggrätter på 746 bostäder. De flesta med icke ianspråktagna byggrätter är småhusbe-
byggelse i form av friliggande villor.  

Enligt Uppsala kommun är det 2064 icke ianspråktagna byggrätter. Av dessa är 1147 
inom Uppsala stad fördelat på tio detaljplaner.  

6.4 Vad gör att det inte byggs 

Sju faktorer lyfts fram i sammanfattning som hämmande för nyproduktionen av bostä-
der: 

1. Planering 
2. Bristande uppföljningsverktyg 
3. Plan- och bygglagen (handläggningstider) 
4. Lokal infrastruktur 
5. Byggbolagens produktkatalog 
6. Bolånekrav 

                                                        
10  Länsstyrelsen Uppsala Län, Uppdrag angående viss icke-ianspråktagen detaljplanelagd mark för bo-

stadsändamål Er Dnr: S2013/6822/PBB (Uppsala, 2014). 
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7. Konjunkturkänslighet 

Ett återkommande svar från både kommun och byggbolag är att resurs och kapacitets-
brist omöjliggör snabbare byggande än idag och att det är praktiskt omöjligt att bygga 
mer eftersom det saknas byggkranar och personal. 

I en av de studerade kommunerna är huvudproblemet låg efterfrågan där det funnits en 
hög efterfrågan vid projektstart men där efterfrågan stannat av i senare etapper. Kom-
munen menar att det finns en övertro bland byggherrar att det skapas intresse genom 
detaljplanering. Flera av planerna är resultatet av att en markägare haft mark och trott 
det ska gå att bygga men förbisett kostnader för infrastruktur. Därutöver har inte över-
siktsplaneringen gett vägledning för var detaljplanering ska ske eller inte ska ske.  

I flera detaljplaner redovisas ägarbyte som en anledning till försenad byggstart. Vid äg-
arbyten uppkommer ofta vilja att bygga mer och annorlunda än vad detaljplanen anger. 

De intervjuade tar även upp synpunkter på kunskapsnivån om bostadsbyggande och 
ägarstruktur hos bankerna.  

Byggherrarna upplever det som att kommunen misstror bolagens incitament att bygga 
och att det finns en etablerad idé ”att byggbolagen ruvar på byggrätter i en förhoppning 
om att markpriserna kommer att höjas och att det därmed ska finnas pengar att vinna 
på en framtida försäljning”. Byggherrarna menar att detta måste ställas mot de risker 
och kostnader som ingår i att driva planprocesser och få ekonomisk bärighet. Etapput-
byggnad blir därför ett sätt att sprida riskerna.  

Byggherrarna lyfter fram ett underdimensionerat utbildningssystem som skapar en 
kompetensbrist inom hela byggbranschen. Byggbolagen hade gärna byggt snabbare om 
det fanns tillräckligt många entreprenörer med kompetent personal.   

Den ena kommunen lyfter fram att det skulle behövas en ny användning av det befintliga 
regelsystemet (PBL) snarare än ny lagstiftning.  

7. Sweco11 

7.1 Hur har de gjort 

Swecos rapport baseras på information från sakområdeskunniga i 25 kommuner. Dessa 
har intervjuats per telefon efter att ha fått frågorna i förväg för att kunna ta fram fakta- 
och kunskapsunderlag. Kommunurvalet är gjort i samråd med SKL på basis av positiv 
befolkningsutveckling och olika geografiskt och storleksmässigt. 

7.2 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner?   

I rapporten framgår inte vilken avgränsning som gjorts gällande outnyttjade byggrätter i 
detaljplanerna.   

7.3 Vad gör att det inte byggs 

Följande punkter lyfts upp som möjliga anledningar till att det inte byggs mer. Notera att 
studien enbart baseras på intervjuer med kommunalt anställda handläggare. 

- Etapputbyggnad, omöjligt att få plats med alla lyftkranar samtidigt i större ut-
byggnadsområden. 

                                                        
11  Sweco, Hänger det ihop?. 
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- Konjunkturen, företagen omlokaliserar till infrastrukturbyggnad under lågkon-
junkturer för att maximera sin vinst. 

- Byggherrarna är inte intresserade av att betala vad marken är värd utanför in-
nerstadslägen. Krävs att kommunen pressar priserna om någon ska vara intres-
serad av att bygga. 

- För få byggherrar 
- Kommunerna menar att byggherrarna avvaktar stigande bostadspriser/för att 

hålla uppe bostadspriserna 
- Likartat utbud hos byggherrarna – utbudet matchar inte efterfrågan 
- Höga hyror i nyproduktion skapar inte de flyttkedjor som önskas 
- Försenad infrastrukturutbyggnad, ibland för att riksvägar behöver byggas om 

och kommunen och staten inte är överens om kostnadsfördelning. 
- Nationella infrastrukturplaner som hindrar utbyggnad i attraktiva områden 

8. Diskussion 

8.1 Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner?   

Sett till hur studierna över outnyttjade byggrätter har genomförts är det svårt att tolka 
resultatet. De olika studierna har olika avgränsningar som inte överensstämmer med 
varandra. Exempelvis finns skillnader i vad mån byggrätter för följande ska räknas in: 

- Etappvisa utbyggnader 
- Småhusbebyggelse 
- Omvandlingsområden 
- Planer med färre än 10 byggrätter 
- Äldre planer 
- Yngre planer än 2-3 år 
- Ej fastighetsbildade områden 
- Feltaxerade fastigheter 
- Områden där genomförande påbörjats 

Därutöver finns det kommuner som menar att detaljplaner med planerat genomförande 
inte kan kallas för outnyttjade eller övergivna utan att dessa snarare skulle klassificeras 
för sig såsom vilande.  

8.2 Hur frekvent förekommande är dessa outnyttjade detaljplaner? 

Resultatet från länsstyrelsernas rapportering och Swecos rapport visar att det före-
kommer outnyttjade byggrätter. Med de metoder som använts går det däremot inte att 
avgöra och svara på frågan om hur vanligt förekommande det är eller hur många bygg-
rätter det handlar om. Det är främst två olika metoder som använts för materialin-
samlingen, en GIS-baserad analys (följt av intervjuer) eller en intervjubaserad metodik. 
Svårigheterna och orsakerna till oklarheter på grund av de två angreppsätten är främst 
nedanstående. 

Intervjubaserad analys 

När det gäller de kartläggningar där uppgifterna om outnyttjade byggrätter enbart base-
ras på intervjusvar blir dessa avhängiga av respondentens kännedom om förekomsten. I 
vissa kartläggningar redovisas det att respondenten har statistik om frågan emedan det i 
andra fall bara anges en siffra på byggrätterna. I det senare fallet kan vi enbart sia om 
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huruvida den angivna uppgiften är korrekt. I värsta fall får vi se dessa som mer eller 
mindre kvalificerade gissningar/bedömningar om läget även om vi kan hoppas att de 
baseras på statistik som kommunerna har i ämnet.12 

GIS-baserad analys 

Den GIS-analys som gjorts med bas i fastighetsregistret är även den problematisk om 
man ser till den ansats som Boverket gjorde 2012. Där upptäcktes att det saknades un-
derlag i fastighetsregistrets plandel eftersom det är frivilligt att lägga in uppgifter om 
ändamål och planer. Därtill finns flera kommuner som inte heller har skickat in uppgif-
ter till fastighetsregistret.  Hur mycket underlag som saknas i fastighetsregistret går inte 
heller att avgöra.13 

De som gjort en GIS-analys i kartläggningen har förvisso kvalitetssäkrat denna genom 
att kontrollera resultatet mot annan tillgänglig information (intervjuer, ortofoton etc). 
Dock kvarstår problemet att metoden ”missar” icke-ianspråktagna byggrätter i flera fall 
som kan vara vanligt förekommande. Det rör exempelvis områden som ännu inte är rätt 
taxerade (fortfarande taxerad efter tidigare användning) eller inte fastighetsbildade 
(ingen avstyckning av tomtmarken har gjorts, kan ingå i exempelvis en större jordbruks-
fastighet) samt fastigheter där byggrätten bara delvis har utnyttjats (exempelvis när 
planen tillåter två flerbostadshus på fastigheten men enbart ett har byggts.) 

8.3 Vad är möjliga orsaker till att de outnyttjade detaljplanerna inte tas i an-
språk? 

När det gäller möjliga orsaker till varför byggrätter inte ianspråktas kan vi däremot få 
större kännedom genom de intervjuer och studier som gjorts. Både i länsstyrelsernas 
rapporter och i Swecos rapport finns flera möjliga orsaker redovisade.  

En återkommande orsak som tas upp i studierna är bristande efterfrågan där betal-
ningsviljan (eller betalningsförmågan) inte finns bland de som söker bostad så att det 
inte är lönsamt att bygga. Bland de orsaker som finns redovisade skönjas ett generellt 
problem i att båda parter delvis skyller på varandra och att det finns olösta konflikter 
bl.a. rörande prissättning och huruvida bostadsbristen beror på att byggherrarna håller 
på marken eller inte.  

När det rör prissättningen på mark för bebyggelse syns tydligt ett problem utanför de 
centrala ”A-lägena” där kommunerna menar att de vid markanvisningar måste pressa  
– ”subventionera” – priserna eftersom byggherrarna inte är beredda att betala vad mar-
ken är ”värd”. Här kan det förvisso bero på att området som sådant inte var samhällse-
konomiskt lönsamt att bygga med hänsyn till de kostnader för infrastruktur som upp-
kommer och att området som sådant inte borde detaljplanerats alls. Men det kan lika 
gärna bero på att markägaren betalat för mycket genom höga förväntningsvärden eller, 
när det är kommunen som är markägare, att kommunen har för höga vinstkrav när de 
säljer marken.  

När det gäller förekomsten av att byggherrar ”håller på marken” i väntan på bättre tider 
faller det sig naturligt för ett vinstdrivande företag att invänta rätt läge att bygga om det 
är brist på mark för bebyggelse. Här verkar dock både kommuner och byggherrar vara 

                                                        
12  Främst den studie som Sweco har gjort är svår att avgöra hur exakta siffrorna är där vissa kommuner 

anger väldigt exakta emedan andra verkar mer vara uppskattningar i tusental. Se sid 7 i ibid. 
13  Boverket, Kommunernas planberedskap, 2012:s. 19–20. 
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överens om att en viss ”stock” av byggrätter behövs eftersom det i etappvisa utbyggna-
der är omöjligt att bygga allt på samma gång (dels för att marknaden blir mättad, dels 
för att det fysiskt inte alltid finns kapacitet att bygga mer samtidigt inom samma om-
råde). Med den statistik som finns går det, med något enstaka undantag, dock inte att 
avgöra vilken av kategorierna en outnyttjad byggrätt hör till. 

Det är därutöver tydligt att vissa aktörer inte förstår varandra. Vissa byggherrar upple-
ver exempelvis att kommunerna menar att byggherrarna har ett ansvar för att bygga 
även om det inte är ekonomiskt lönsamt.14 Det saknas även samsyn över vilka kostnader 
som vardera parten ska stå för. 

För planer som finns och inte är ianspråktagna finner vi flera tydliga förklaring-
ar/orsaker till att de ännu inte genomförts. En av orsakerna är problemen som uppstår 
när byggherren byts ut och den detaljplan som finns är ”skräddarsydd” för en tidigare 
byggherre och planen därför inte passar den nya byggherrens profil. Men vi finner även 
exempel på när bristen på genomförandet beror på att markägaren är ointresserad.  I 
det sistnämnda fallet finns dock verktyg i PBL för kommunen att förvärva marken för 
genomförande när genomförandetiden har gått ut. Men sett till det stora hela handlar de 
fallen oftast om omvandlingsområden där fritidshus ska bli permanenthus och de är ur 
bostadsförsörjningsperspektiv ett mindre, och oftast övergående, problem. 

Utöver ovanstående lyfts flera faktorer fram som hämmar byggandet. Det rör bland an-
nat bankernas bolånekrav, brist på regionplanering, höga hyror i nyproduktion, för få 
aktörer, planer på statlig infrastruktur som blockerar områden, krångliga regler kring 
strandskydd och riksintressen samt brist på akademiskt utbildad personal (både inom 
kommuner och i näringslivet). 

8.4 Avslutande kommentar 

Med de kartläggningar som gjorts avseende icke-ianspråktagen detaljplanelagd mark för 
bostäder kan vi enbart konstatera att det förekommer men inte omfattningen därav.  
Av kartläggningarna och de tillhörande intervjuerna syns ett behov av översyn av flera 
saker.  

                                                        
14  Se Länsstyrelsen Östergötland, Återrapportering: Uppdrag angående viss icke-ianspråktagen detaljpla-

nelagd mark för bostadsändamål S2013/6822/PBB (delvis), sid. 12. 
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