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Abstract 

A topical question today is how to make the planning process more time-efficient. This to enable 

the requirements that the ever-increasing population growth imposes on society. This applies to 

all types of productions, whether it is for infrastructure, commercial or residential buildings etc. 

In this paper however only the detailed development plans for mainly residential buildings been 

studied. 

The purpose of this paper is to investigate whether municipal decision making at the initiation 

phase varies and how this influence the process. The study has also investigated what might be 

behind the often lengthy processes. Is it the current legislation that affects and slows, local ways 

of implementing the planning process or is it other factors that neither the law nor municipalities 

can influence that is behind it? 

To investigate this nine local plans whose main purpose was housing has been studied. These 

detailed development plan origins from four different municipalities in the Stockholm region. 

These municipalities all have different circumstances and adapted its process after the current 

legislation that limits how a detailed development plan should look like. 

The results show great similarities between the various local municipalities’ decisions making at 

initialization as it is almost exclusively the comprehensive plan which affects these decisions. This 

has been noted although the level of detail in each municipality comprehensive plan varies. Some 

municipalities’ comprehensive plan is a bit more general in nature and some are a little more 

descriptive. Because of all the municipalities in this study are part of the Stockholm region they 

are also all affected by the 2010 adopted RUFS. However just like the comprehensive plan the 

RUFS is only guidelines for the municipalities i.e. departures may be made from the provisions if 

they can be motivated.  

Despite the decision to initiate a detailed development plan is based on same types of documents 

the information presented to each municipalities city council differs a lot. Mainly in how 

extensively it is made. For instance has some of the municipalities in this document chosen to 

present a list of studies that they have found necessary to complete during the process of 

adopting a detailed development plan. 

Despite the example above with the listed studies can be seen as quite trivial it nevertheless 

shows that the municipalities that in an early stage presents a more developed document usually 
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is better prepared at the consultation stage with the interested party. It allows one to see that 

there are opportunities to serve in time of the consultation to the adoption. This paper has not 

studied the total time consumed in the planning process. Therefore you can’t draw any 

conclusions from this paper how the different distribution of work between the municipalities for 

the development of a new detailed development plans affect the overall time required. 

This study cannot see that there is some clear shortcomings in the current legislation. This 

statement is strengthen after interviewing people from every municipality that have been 

participating in this study. Some minor changes can of course be done but there isn’t the 

legislation that are the major concern in the time consuming development process. A more 

pressing matter in this question is how the municipalities can streamline their work. This include 

both that the coordination within the municipality can increase and also investigate if it is 

necessary that the politicians need to take up to seven decisions in the making of one detailed 

development plan. 
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Sammanfattning 

En aktuell fråga idag är hur en tidseffektivisering av planprocessen ska kunna ske för att 

möjliggöra de krav som den ständiga befolkningstillväxten ställer på samhället. Detta gäller 

självklart alla typer av produktioner vare sig det är för infrastruktur, handel eller bostäder etc. I 

detta arbete har dock planarbetet för framtagandet av huvudsak bostäder studerats.  

Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida kommunernas beslutsunderlag vid 

initieringsskedet varierar och hur detta i sin helhet påverkar processen. I arbetet har det även 

undersökts vad som kan ligga bakom de ofta utdragna processerna. Är det aktuell lagstiftning 

som bromsar, kommunernas sätt att genomföra planerna eller är det andra faktorer som varken 

lagstiftning eller kommunerna kan påverka? 

För att undersöka detta har nio detaljplaner, vars huvudsakliga ändamål varit bostäder, från fyra 

olika kommuner i Stockholmsregionen studerats. Dessa kommuner har alla olika förutsättningar 

samt anpassat sin process efter den aktuella lagstiftning som sätter ramarna på hur en detaljplan 

ska se ut.  

Resultatet visar på stora likheter mellan de olika kommunernas beslutsunderlag vid initieringen då 

det nästan är uteslutande översiktsplanen som ligger till grund för dessa beslut. Detta har noterats 

trots att detaljgraden på respektive kommuns plan varierar. Eftersom att alla kommuner i denna 

studie är en del av Stockholmsregionen påverkas alla även av den 2010 års antagna RUFS. 

Trots att beslutsunderlaget som respektive initiering grundas på är relativt lika skiljer det sig ändå 

ganska mycket mellan det dokument som politiken fattar beslut på om start av detaljplanearbetet. 

Denna skillnad ligger främst i hur utförligt den är utförd. Alla dessa dokument har med en 

översiktlig tidplan samt en översiktlig förklaring av vad som ska uppnås med genomförandet. 

Vissa kommuner har även valt att presentera vilka undersökningar som väntas krävas och detta är 

en av de tydligaste skillnader som resultaten från detta arbete visar. 

Trots exemplet ovan med upplistade undersökningar kan ses som ganska bagatellartad visar 

genomförandet av detta arbete på att de kommuner som presenterat ett utförligare dokument i 

tidigare skeden oftast kan presentera ett ”färdigare” planförslag redan till samrådsskedet. Det gör 

att man kan se att det finns möjligheter att tjäna in tid från samrådet till antagandet. I detta arbete 

har inte den totala tidsåtgången i detaljplaneprocessen studerats. Därför går det inte att från detta 

arbete dra några slutsatser kring hur den faktiska fördelningen av arbetet mellan kommunerna 

under framtagandet av en ny detaljplan påverkar den totala tidsåtgången. 
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Resultaten från studien visar dock inga tydliga brister i den aktuella lagstiftningen. Detta är också 

något som har uttryckts vid intervjuerna med de olika aktörerna inom framtagandet av 

detaljplaner från kommunerna och LST. Självklart finns det alltid utrymme för förbättringar men 

det är inte genom lagförändringar som planprocessen kommer att revolutioneras. Slutsatserna 

från detta arbete visar istället på att där det finns möjlighet att spara tid är dels genom en bättre 

samordning inom kommunen samt att kommunerna faktiskt har de resurser som krävs för att 

göra sig själv rättvisa. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De senaste åren har landets befolkning ökat i allt snabbare takt något som indirekt ställer krav på 

att utvecklingen av samhället följer med. Det innebär att kraven på att snabbt och effektivt ta 

fram ny infrastruktur, bostäder etc. har och kommer att öka. Framförallt gäller detta i 

storstadsregionerna där en ännu tydligare befolkningstillväxt kommer att ske. I en 

bostadsprognos som SLL tagit fram beräknas enbart Stockholms län att öka från knappt 2,2 

miljoner till drygt 2,5 miljoner under de kommande 10 åren1. Det är en ökning som innebär att 

Stockholms län i snitt kommer att växa med ca 100 personer per. För att möjliggöra denna 

ökning har en aktuell fråga de senaste åren varit hur processerna som krävs för att möjliggöra 

nyproduktion av bostäder kan effektiviseras. Av dessa är det kanske processen för framtagandet 

av detaljplaner som varit mest aktuell. Idag är det inte ovanligt att framtagandet av en detaljplan 

efter överklagande och liknande tar över två år att genomföra, lägg därtill att det tar ytterligare 

något år att uppföra flerbostadshusen. Då förstår man att det kommer att krävas effektiviseringar 

om den beräknade befolkningsökningen ska kunna nås. 

Detta har lett till att en rad förändringar har skett, senast de som i PBL trädde ikraft den 1 januari 

2015, bl.a. har det tidigare enkla respektive normala planförfarandet ersatts med ett standard 

förfarande respektive utökat förfarande. Effekterna av dessa lagändringar går ännu inte att se 

men det är högst troligt att processen med att ta fram nya detaljplaner, trots dessa lagändringar, 

fortfarande kommer vara tidskrävande. Det är också naivt att tro att det endast krävs lagändringar 

för att lösa dessa problem. I och med det svenska planmonopolet är det landets 290 kommuner 

som ansvarar för att detaljplaner tas fram. Det innebär att kommunerna kommer att bli tvungna 

att titta inom organisationen för att se på vilka punkter de kan förbättra/effektivisera 

detaljplaneprocessen. 

1.2. Syfte 

Undersöka och jämföra hur fyra kommuner i Stockholmsregionen initierar och arbetar fram en 

detaljplan för att se hur/var en eventuell tidseffektivisering kan ske.   

1.3. Disposition 

Det här arbetet är indelat i totalt åtta kapitel och i detta stycke ska en översiktlig presentation av 

dessa kapitel göras. Det första kapitlet innehåller inledningen till arbetet, i det kapitlet presenteras 

bakgrunden till frågeställningen, vad arbetet syftet med arbetet är samt en förklaring av hur 

arbetet är upplagt. I det andra kapitlet diskuteras val av metod samt lite generell kritik på vad som 

kunde gjort bättre vid metodvalet. I det tredje kapitlet presenteras den teori som är 

grundläggande för planprocessen. I detta kapitel är det främst bestämmelserna i PBL som 

studeras. Det fjärde kapitlet innehåller en sammanställning av fallstudien som har genomförts. 

Här presenteras en översiktlig beskrivning av de planhandlingar som har studerats i detta arbete. I 

detta kapitel presenteras även de kompletterande intervjuerna som har genomförts som en del av 

                                                 

1 SLL, hämtad 2015-02-04 
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detta arbete. I det femte kapitlet analyseras den genomförda fallstudien. Det är på denna analys 

som senare slutsatsen i det sjätte kapitlet grundas på. I det sjunde kapitlet ges det förslag på vidare 

studier som har uppkommit i samband med genomförandet av detta arbete. Avslutningsvis 

presenteras de referenser som ligger bakom detta arbete i det åttonde och sista kapitlet. 
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2. Metod 

För att klarlägga de olika aktörernas synpunkter samt vad de anser kan vara potentiella 

förbättringar för att påskynda den ofta långsamma planprocessen har en kvalitativ studie valts att 

genomföras. Den kvalitativa studien har skett med en utforskande karaktär genom att s.k. 

fallstudier har gjorts på totalt nio laga kraft vunna detaljplaner från de fyra studerade 

kommunerna. 

Kommunerna som ingår i undersökningen är alla en del av något som kallas 

Stadsbyggnadsbenchen vilket är ett samarbete mellan nio kommuner inom Stockholmsregionen. 

Dessa nio kommuner blev alla tillfrågade om de ville delta i denna undersökning men endast fyra 

av dessa ansåg sig ha tid att delta.  

2.1. Litteraturstudien 

Syftet med litteraturstudien är att läsa in sig på det aktuella ämnet. Vilken litteratur kan användas, 

finns det tidigare studier som behandlar ämnet etc. En väl genomförd litteraturstudie är grunden 

till alla arbeten av denna karaktär2. 

I denna rapport kan man dela in litteraturen som har studerats i två olika områden. Den första 

behandlar huvudsakligen lagtext och dess förarbeten. Givetvis har aktuell lagtext behandlats 

noggrant men nästan lika stor vikt har lagts vid genomgång av lagtextkommentarerna samt 

förarbetena till lagstiftningen. Extra vikt har lagts vid genomgången av förarbetena i och med att 

de senaste ändringarna i PBL skedde så pass nyligt. Då dessa ändringar trädde ikraft årsskiftet 

2015 har de ännu inte implementerats i antagna planer därför har förarbetena studerats för att 

undersöka vad de hoppas förändra med de genomförda ändringarna. Detta material har gett en 

djupare bild och förståelse till lagtextens utformning som har varit nyttig då slutsatserna i detta 

arbete drogs.  

Den andra delen i litteraturstudien innehöll publicerade böcker som behandlar det aktuella ämnet, 

tidigare examensarbeten som publicerats på fastighetsjuridiska intuitioner etc. Utöver detta har 

artiklar som har publicerats i respekterade tidskrifter också studerats för att undersöka vad som 

kunde användas som underlag till detta examensarbete. Då denna fråga i dagsläget är väldigt 

aktuell har det funnits mycket material att gå igenom. I detta arbete har dock endast det material 

som stämde väl överens med aktuell frågeställning använts.  

2.2. Fallstudien 

Huvudmetoden för att genomföra detta examensarbete har varit genomgången av de nio 

detaljplanerna. Dessa har valts ut med följande kriterier; detaljplanen skulle i första hand 

möjliggöra ny exploatering av bostäder samt att den skulle vunnit laga kraft under 2013-2014. Det 

krävdes dock inte att planen var genomförd än och det ursprungliga markägoförhållandet 

påverkade inte heller urvalet av detaljplanerna. Hur en datainsamling i en fallstudie kan se ut 

varierar men i detta arbete har det skett genom en arkivanalys med kompletterade intervjuer3. 

                                                 

2 Höst, M. 2006 
3 Höst, M. 2006 s.33-36 
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Arkivanalysen har genomförts genom att all den tillgängliga dokumentationen från de nio 

detaljplanerna kommer att analyseras, extra vikt kommer att läggas på start-PM, 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. För de detaljplaner där även programhandling 

tagits fram studerades även dessa. Detta arbete låg sedan till grunden till arbetet gällande 

frågeformuleringen vid intervjuerna. Från arkivanalysen kan man också dra slutsatser kring om 

det finns några stora skillnader i de studerade kommunernas sätt att arbeta. 

Intervjuerna har skett i en s.k. semi-strukturerad intervjuform. Med detta menas att intervjuerna 

har genomförts utifrån några på förhand konstruerade frågor, se bilaga 2, men till skillnad från 

den helt strukturerade formen har intervjun också öppnat upp till diskussion kring frågorna samt 

att den intervjuade också gavs möjlighet att svara på eventuella följdfrågor som dök upp. 

2.3. Generell kritik 

För att undersöka hur väl ett arbete överensstämmer med det satta syftet kan arbetets validitet 

undersökas. Generellt delas validiteten in i två kategorier, dels är det den externa validiteten som 

till stora delar mäter hur generaliserbara resultaten från studien är. Med detta menas om det t.ex. 

är möjligt att använda slutsatserna från detta arbete då det ska undersökas hur en mindre 

kommun i Småland hanterar dess frågor? Den andra delen är den interna validiteten. Den utreder 

huruvida samma resultat skulle ha nåtts om studien genomförts igen4. 

En kvalitativ studie av denna karaktär innebär normalt att generaliserbarheten, den externa 

validiteten, är förhållandevis låg och detta examensarbete är enligt den teorin inget undantag. För 

att enligt teorin nå en hög generaliserbarhet krävs det att ett större urval sker, detta urval skulle 

också med fördel ha slumpats fram5. Som jag var inne på tidigare är ett slumpvist urval inte något 

som har skett i detta arbete. Inte heller har en geografisk spridning av kommunerna över hela 

landet använts.  

Det skulle givetvis varit möjligt att genom ett annorlunda metodval öka den externa validiteten 

enligt den teoretiska tolkningen utan att den ursprungliga fallstudien skulle behövts ändras. Detta 

skulle t.ex. varit möjligt om en kompletterande enkätundersökning skulle genomföras. Urvalet vid 

enkätundersökningen skulle då ske helt slumpvis och alla kommuner i landet skulle få en teoretisk 

möjlighet att delta. Detta har dock av några orsaker inte valt att tillämpas. Dels är alltid risken vid 

enkätundersökningar att tillförlitligheten minskar. Detta då dessa frågor är lättare att misstolka 

eller att den helt enkelt fylls i utan den eftertanke som krävs för att svaren ska spegla de faktiska 

åsikterna som de har. Den främsta anledning till varför denna metod inte har valts att genomföra 

är dock att informationen som enkätundersökningen inbringar måste analyseras och det innebär 

att en kompletterande enkätundersökning skulle varit otroligt tidskrävande. Därför valdes denna 

metod bort så att mer tid kunde läggas på intervju- och fallstudien, detta för att nå en högre 

kvalitet där.  

Studiens interna validitet ser dock betydligt bättre ut. Anledningen till varför den interna 

validiteten överstiger den externa validiteten är den interna validiteten inte berörs av att 

kommunerna som deltar i studien inte är slumpvis utvalda. Det den interna validiteten bedömer 

                                                 

4 Bhattacherjee, A. 2012 
5 Bhattacherjee, A. 2012 
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enbart trovärdigheten i studien, d.v.s. skulle man se samma resultat om en likande studie 

genomfördes. 

Studiens tillförlitlighet är också relativt hög. Det som kan påverka denna är utifall de intervjuade 

personerna inte skulle svara på frågorna sanningsenligt. En annan aspekt som kan påverka 

tillförlitligheten i studien är valet av semi-strukturerad intervjumetod. Bakgrunden till detta är att 

denna typ av metod ställer högre krav på mig som genomför intervjun. Dels att se till att den 

intervjuades faktiska åsikt blir framförd och dels att frågorna inte är ledande, d.v.s. att de är 

utformade på ett sådant sätt att svaren lätt blir vinklade. Dessa problem har jag försökt avhjälpa 

genom att jag studerat lite intervjuteknik innan6 samt att jag kommer att låta de som blivit 

intervjuade gå igenom det jag skrivit för att säkerhetsställa att de inte känner sig felciterade. 

  

                                                 

6 Trost, J. 2010 



 

 14 

3. Teori 

3.1. Planering i Sverige 

I detta arbete har de olika förutsättningar som råder vid initieringen av detaljplaneprojekt 

studerats. För att ta reda på vilka förutsättningar råder vid initieringen krävs det först att en 

översiktlig genomgång görs av de olika typer av planer som förekommer i Sverige. Det finns i 

Sverige tre olika nivåer av planer, dessa är region-, översikts- och detaljplaner7. Det finns även 

områdesbestämmelser men då dessa som regel används istället för detaljplaner kommer ingen 

genomgång av dessa att. Figur 1 nedan ger en övergripande bild av hur planeringen i Sverige är 

uppdelad och hur dessa planer påverkar varandra. 

 

3.2. Aktuell Lagstiftning  

I PBL finns de bestämmelser som reglerar hur planläggningen av mark, vatten och byggande ska 

ske. Vidare redogör PBL för att samhällsutvecklingen ska främjas8 utan att för den delen att 

strunta i de enskilda individers rättigheter9. Detta säkerhetsställs i 2 kap. PBL som behandlar hur 

det allmänna kontra enskilda intressena ska ställas mot varandra. Sedan den nya PBL trädde ikraft 

2011 har en rad ändringar skett, inte minst sådana som påverkar de olika planerna enligt figur 1 

ovan. Så sent som vid årsskiftet, den 1:a januari 2015, trädde ett antal nya bestämmelser i kraft 

som påverkar genomförandet av planerna enligt figur 1. Trots att dessa ej har varit aktuella vid 

framtagandet av de detaljplaner som studerats i detta arbete har ändå genomgången valts att göra 

på den nu gällande lagstiftningen. 

                                                 

7  Julstad, B. 2011 

8 Kalbro, T & Lindgren, E. 2011 
9 1 kap. 1 § PBL 

Figur 1, De olika plannivåerna som regleras i den svenska lagstiftningen 
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3.2.1 Regionplaner 

I det 7:e kapitlet PBL går det att läsa om de lagstadgade bestämmelserna kring regionplaner och 

regionplanering. Huvudaktören i arbetet med regionplaner är det s.k. regionplaneorganet. Detta 

organ har i uppgift att utreda och samordna kommunernas gemensamma intressen. Det är de 

kommuner som ingår i den kommande regionplanen som ansvarar för att gemensamt besluta om 

vem som ska verka som regionplaneorgan. Om de inblandade kommunerna inte lyckas fatta ett 

beslut om vem som ska verka som detta kan regeringen gå in och fatta ett beslut om detta10. När 

en regionplan slutligen är antagen ska den vara vägledande för framtida beslut om planläggningar 

samt även ange grunddragen för hur den kommande användningen av mark- och vattenområden 

ska se ut11. 

Vid framtagandet av en regionplan gäller samma regler gällande samråd, granskning och 

utställning som tillämpas i det 3:e kapitlet PBL12. En noggrannare genomgång av detta kommer 

att ske i stycket nedan som behandlar översiktsplaner. Beslutet om att slutligen anta, ändra eller 

upphäva planen tas av fullmäktige i det aktuella kommunal- eller regionalförbund som också 

agerar regionplaneorgan13 och när detta har skett gäller den i 8 år. Detta är under förutsättning att 

regeringen inte väljer sig att motsätta eller överpröva den framtagna planen. Vid speciella fall kan 

även regionplaner ändras under denna genomförandetid, dock gäller ändringen bara för den 

återstående delen av genomförandetiden. Även dessa beslut om ändringar kan regeringen 

motsätta sig och händer det kan regeringen antingen besluta att regionplanen ska se ut som innan 

eller att den helt enkelt upphävs14. 

Det finns även en speciallagstiftning som endast påverkar den regionala planeringen och 

framtagandet av regionplaner i Stockholms län. 1987 antogs nämligen ”lagen om regionplanering 

för kommunerna i Stockholms län”. I denna regleras bl.a. att det är Stockholms läns 

landstingskommun som ska verka som regionplaneorgan. Detta gäller även för de regionplaner 

där endast delar av länets kommuner ingår. I denna lag finns också bestämmelser om att det är 

landstinget som är ansvarig för antagande, ändringar samt upphävande av regionplaner inom 

detta område15. 

För Stockholmsregionen antogs en ny regionplan år 2010 som valdes att kallas RUFS. Visionen 

med denna regionplan är att Stockholmsregionen i framtiden ska vara Europas mest attraktiva 

storstadsregion. För att uppnå detta har ett antal mål och strategier presenterats för att möjliggöra 

denna högt satta vision. Målen innefattade bl.a. att regionen skulle vara en ledande tillväxtregion, 

livsmiljön ska vara god, resurser ska utnyttjas på ett effektivt sätt samt att regionen ska vara 

öppen och tillgänglig, för mer info kan figur 2 nedan16 studeras. 

                                                 

10 7 kap. 1-2 §§ PBL 
11 7 kap. 6 § PBL 
12 7 kap. 8 § PBL 
13 7 kap. 9-10 §§ PBL 
14 7 kap. 11-12 §§ PBL 
15 1-6 §§ Lag om regionplanering för kommunerna i Stockholms län 
16 RUFS, hämtad 2015-01-30 
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3.2.2 Översiktsplaner 

Huvudreglerna om översiktsplaner går att hitta i det 3:e kapitlet PBL där det framkommer att 

trots översiktsplanen inte är juridiskt bindande måste hela kommunen omfattas av en aktuell 

sådan. Denna plan ska reglera hur respektive kommun ser på den långsiktiga planeringen inom 

kommunen och ska ge vägledning till beslut om kommande planers bestämmelser om hur mark- 

och vattenområden ska användas17. Lite mer detaljerat förväntas översiktsplanen att svara på 

följande punkter: 

”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 miljökvalitetsnormer, 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och 

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 
18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).”18 

Innan det är möjligt för kommunen att anta översiktsplanen krävs det framtagna planförslaget 

ska samrådas med de berörda myndigheterna och kommunerna19. I de fall genomförandet enligt 

översiktsplanen kan leda till betydande miljöpåverkan krävs det utöver de normala reglerna att 

                                                 

17 3 kap. 1-3 §§ PBL 
18 3 kap. 5 § PBL 
19 3 kap. 7 § PBL 

Figur 2, Målbild med vad man vill uppnå vid antagandet av RUFS år 2010 
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vissa speciella bestämmelser följs. Det innebär att utöver de krav som ställs ovan på 

översiktsplanen ska även en presentation av hur dessa miljökonsekvenser påverkar planområdet 

finnas med då planförslaget ställs ut på samråd20. Oberoende av om det är aktuellt med 

framtagande av en MKB eller inte ska kommunen låta LST samt eventuella kommungrannar som 

berörs av översiktsplanen lämna synpunkter. I de fall där kommunen påverkas av regionplaner 

ska även de regionplaneorgan som existerar samrådas med21.  

Efter att samrådet har genomförts ska en samrådsredogörelse där de inkomna synpunkterna 

presenteras. Från samrådsredogörelsen ska det framgå vilka eventuella ändringar som kommunen 

har genomfört till följd av de inkomna synpunkterna under samrådstiden. Nästa steg i 

genomförandet är att det aktuella planförslaget ska ställas ut under en tidsperiod om minst två 

månader22 och innan detta kan ske krävs det att kommunen kungör den kommande utställningen. 

Under perioden som denna granskning sker ges man möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter 

som kommunen sedan efter utställningstiden får ta ställning till. Skulle de inkomna synpunkterna 

leda till att förändringar sker i planförslaget kan det leda till att förslaget ställs ut igen23. 

När utställningen är avklarad och de eventuella ändringarna har genomförts och prövats vid en 

ny utställning är det dags att anta översiktsplanen. Ansvarig för beslut gällande översiktsplaner är 

respektive kommuns fullmäktige, KF, detta vare sig det gäller antagande av en ny plan eller 

ändring av en aktuell plan24. Efter att planen har antagits börjar den gälla då den vinner laga kraft. 

Direkt när detta sker ska den aktuella kommunen i fråga skicka de officiella handlingarna under 

arbetet med att ta fram översiktsplanen till bl.a. berörda grannkommuner, LST samt boverket25.  

Trots att översiktsplanen inte är juridisk bindande måste den hållas aktuell, därför ska 

översiktsplanens aktualitet prövas minst en gång under varje fullmäktiges mandatperiod. Det 

innebär att en prövning om aktualiteten bör ske ca vart fjärde år. Skulle det vid en sådan prövning 

visa sig att översiktsplanen helt eller delvis misstämmer från vad KF har för vision över hur den 

framtida utvecklingen inom kommunen ska se ut krävs det att ändringar genomförs. Beroende på 

hur stora ändringar dessa ändringar är varierar de gällande bestämmelserna något. Vid mindre 

förändringar som endast avser delar av den aktuella översiktsplanen förändras gäller något lättare 

regler. Det krävs bl.a. ingen utställning av dessa ändringar utan det räcker med att en kungörelse 

sker där det ska framgå vilket område det är fråga om, var den kan granskas, inom vilken tid 

synpunkter kan lämnas samt till vem dessa synpunkter ska lämnas26. 

För vissa områden inom kommunen där förhållandena är extra svåra eller på något annat sätt 

kräver att en mer detaljerad beskrivning görs kan en FÖP tas fram. Denna plan gäller för de 

områden där den tagits fram och där ersätter den de bestämmelser som den obligatoriska 

översiktsplanen tidigare har visat på. Vanligtvis tas dessa fram för kommunens tätorter eller 

kustområden. 

                                                 

20 3 kap. 8§ PBL 
21 3 kap. 9 § PBL 
22 3 kap. 12 § PBL 
23 3 kap. 15-18 §§ PBL 
24 3 kap. 18 § PBL 
25 3 kap. 20-22 §§ PBL 
26 3 kap. 23-28 §§ PBL 
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3.2.3 Detaljplaner 

Det är i PBLs 4:e kapitel det går att hitta de detaljerade bestämmelserna om hur en detaljplan ska 

se ut och vad som får, bör och ska regleras i denna, det 4:e kapitlet innehåller också bestämmelser 

för hur områdesbestämmelser ska hanteras27. Syftet med detaljplanen och det kommunala 

planmonopolet är att kommunen ges möjlighet att pröva huruvida mark- eller vattenområdet i 

fråga är lämplig för bebyggelse samt att även se till att det enskilda intresset bevakas. Detaljplaner 

upprättas som regel när någon av dessa fyra situationer är uppfyllda28:  

1 ”ny sammanhållen bebyggelse 

2. bebyggelse som ska förändras eller bevaras och regleringen måste ske ett sammanhang 

3. ny enstaka byggnad/nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på 

omgivningen 

4. ny enstaka byggnad/nytt byggnadsverk som ska förläggas inom ett område där det råder 

stor efterfrågan på mark”29  

För att en detaljplan överhuvudtaget ska anses giltig och ha möjlighet att vinna laga kraft krävs 

det att vissa kriterier enligt PBL är uppfyllda. Detaljplanen ska ange planområdets gränser samt 

bestämma och fördela vilka områden som ska vara kvartersmark, allmänna platser och 

vattenområden. För de allmänna platser som kommunen senare kommer vara huvudman för ska 

även användningen för dessa redogöras i detaljplanen, denna bestämmelse gäller även för 

kvartersmarken samt de vattenområden som avgränsats i planen30. Grundregeln enligt PBL är att 

kommunen ska stå som huvudman för de allmänna platserna dock kan denna regel undantas om 

det finns speciella förutsättningar som gör det lämpligare att någon annan än kommunen tar på 

sig huvudmannaskapet. Om så är fallet krävs det dock att kommunen vid framtagandet av 

detaljplanen redogör för vem den faktiska huvudmannen är31. En detaljplan måste också ges en 

genomförandetid, tiden sätts mellan 5-15 år och ska sättas till en tid som gör planen möjlig att 

genomföra. Normalt börjar en detaljplans genomförandetid att gälla från den dag då planen 

vinner laga kraft. Vid speciella fall då genomförandet p.g.a. speciella förordnande får starta innan 

planen vunnit laga kraft börjar istället genomförandetiden att gälla från den dag så arbetet med att 

realisera planen startas32. 

Det finns också bestämmelser om vilka dokument en detaljplan måste innehålla, dessa är en 

plankarta, planbeskrivning samt vid speciella fall en MKB. På den framtagna plankartan ska också 

planbestämmelser antecknas vilka kompletterar bestämmelserna på detaljplanekartan33. 

Planbeskrivningen syftar till att förklara hur detaljplanen ska användas samt hur den ska kunna 

genomföras34. För att uppfylla syftet ska planbeskrivningen bl.a. innehålla syftet med planen, 

                                                 

27 4 kap. 1 § PBL 
28 4 kap .2 § PBL 
29 Kalbro, T & Lindgren, E. 2011 
30 4 kap. 5 § PBL 
31 4 kap. 7 § PBL 

32 4 kap. 21 § PBL 
33 4 kap. 30 § PBL 
34 4 kap. 31 § PBL 
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planeringsförutsättningar, vad som legat till grund för utformningen av planen m.m.35. Vid 

genomförande av planer som riskerar att påverka miljön ska även planbeskrivningen 

kompletteras med en MKB enligt bestämmelserna som finns i MB 6:e kapitlet 12 § samt 13 § 1 

st.36. Avslutningsvis ska även detaljplanen vara utformad på ett sådant sätt att skälig hänsyn visas 

till det befintliga som finns inom det aktuella området. Det innebär att en detaljplan endast får 

genomföras om en lämpligare markanvändning nås efter planens genomförande37. 

De bestämmelser som har presenterats ovan är de som måste finnas med då en ny detaljplan tas 

fram. Dessa är dock bara en bråkdel av alla regleringar som får tas med i en detaljplan. Detta är 

dock ingenting som kommer att gås igenom i detta arbete men även dessa bestämmelser hittar ni 

i PBL 4:e kapitel. 

3.2.4 Planeringsprocessen 

Kapitlet ovan avsåg att redogöra för vad som krävs av en detaljplan innan den kan vinna laga 

kraft och då är det 4:e kapitlet PBL som är aktuellt. Själva planprocessen som detta arbete 

undersöker påverkas mer av bestämmelserna i det 5:e kapitlet PBL. Det kapitlet reglerar nämligen 

de moment som ska ingå i processen för att ta fram en detaljplan38.  

Trots det kommunala planmonopolet är det inte bara kommuner som kan ta initiativ till att en ny 

detaljplan ska tas fram. Alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd som kräver att en 

detaljplan måste tas fram har nämligen rätt att ansöka om planbesked hos aktuell kommun, detta 

gäller även privata markägare. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en översiktlig beskrivning 

av vad det avsedda ändamålet är. Detta ska innefatta kartor samt beskrivningar av planerade 

byggnadsverk. Vid de fall där ansökan om planbesked uppfyller de krav som ställs har 

kommunen fyra månader från inkommen ansökan att besvara denna, undantag kan ske om 

kommunen träffas en separat överenskommelse med parten som inkom med ansökan. Vid 

lämnande av besked ska kommunens avsikt gällande planläggningen framgå, detta innebär att vid 

positivt besked förväntas kommunen att lämna en översiktlig tidsplan över planens 

genomförande samtidigt som det vid ett negativt besked ska anges de skäl som ligger bakom 

beslutet att inte planläggning kan ske39. Skulle den inkomna ansökan vara bristfällig i något 

hänseende ska kommunen återemittera ansökan till parten med kommentarer på vad som måste 

kompletteras. Innan det officiella planarbetet startar kan kommunen om det anses nödvändigt ta 

fram ett program, detta för senare underlätta processen med att ta fram en detaljplan.40 

Hur ser då själva processen ut när en detaljplan tas fram? Denna process ändrades nyligen, 

nämligen den 1 januari 2015. Innan dess fanns det en uppdelning i normalt planförande och 

enkelt planförande och de allra flesta planerna uppfördes då enligt det normala planförfarandet. 

Idag ser detta annorlunda ut, som ett steg i att öka flexibiliteten i processen har det istället blivit 

                                                 

35 4 kap. 33 § PBL 
36 4 kap. 34 § PBL 
37 4 kap. 36 § PBL 
38 5 kap. 1 § PBL 

39 5 kap. 2-5 §§ PBL 
405 kap. 8-10 §§ PBL 
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ett standard planförfarande samt ett utökat planförfarande. Det utökade planförfarandet ska 

användas då något av följande kriterier är uppfyllda.  

- Detaljplanen som ska tas fram inte överensstämmer med den aktuella översiktsplanen 

eller det granskningsyttrande som länsstyrelsen lämnar enligt 3 kap. 16 § PBL, 

- detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten eller  

- antagandet av planen kan medföra en betydande miljöpåverkan41. 

Det innebär att vid de fall då ingen av dessa kriterier är uppfyllda används det s.k. standard 

förfarandet. När det är beslutat vilken process som ska användas är det sedan dags att börja med 

detaljplanearbetet. Första steget är att ta fram grundkartor samt en fastighetsförteckningar för det 

aktuella området. Fastighetsförteckningen behöver bl.a. tas fram för att se vilka fastigheter som 

blir berörda, vilka eventuella samfälligheter som påverkas, vem äger respektive mark inom 

planområdet etc. När kommunen har tagit fram sitt första planförslag är det dags att hålla samråd 

för att låta samrådskretsen ta del av och kommentera det framtagna materialet. I samrådskretsen 

hittar vi både sakägare och remissinstanser. Det är också vid samrådsskedet man hittar den första 

skillnaden mellan standard förfarandet samt det utökade förfarandet. Enligt figur 3 nedan 

presenteras en översiktlig skiss av vad som förväntas ingå i respektive förfarande. Vid standard 

förfarandet ska kommunen samråda42 med: 

”1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,  
2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende 
som berörs,  
3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning 
för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är 
anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet 
är belägen, och  
4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt 

intresse av förslaget.” 

Kommunen behöver dock inte samråda med de berörda parterna under punkterna 2-3 ovan om 

det är uppenbart att detta inte kommer att påverka dem. Likaså behöver kommunen endast ge 

tillfälle för samråd för de parter som nämns i punkterna 2-4. Vid det utökade planförfarandet 

krävs dock att förslaget kungörs och ställs ut till samråd. Denna samrådstid ska vara minst tre 

veckor och av kungörelsen ska det framgå vilket område planen avser, eventuella avvikelser från 

översiktsplanen, mellan vilka datum samrådstiden gäller, var informationen finns tillgänglig att ta 

del av samt till vem synpunkterna på förslaget ska lämnas och att dessa måste lämnas in under 

samrådstiden43.  

En annan skillnad mellan standard förfarandet samt det utökade planförfarandet är hur de 

inkomna synpunkterna ska redovisas. Vid det utökande förfarandet redovisas de inkomna 

synpunkterna i en samrådsredogörelse där också kommunen förväntas att kommentera varför 

eller varför inte hänsyn har tagits till de inkomna synpunkterna. Vid standard förfarandet räcker 

                                                 

41 5 kap. 7 § PBL 
42 5 kap. 11 § PBL 
43 5 kap. 11a-c §§ PBL 
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det dock att de inkomna synpunkterna presenteras i granskningsutlåtandet som kommer att gås 

igenom mer nedan.44 

Efter att samrådet är klart samt samrådsredogörelsen har presenterats är det dags för kommunen 

att underrätta de berörda och ställa ut det aktuella planförslaget för granskning. Reglerna för 

granskning varierar beroende på om det är ett utökat eller standard förfarande. Vid det utökade 

planförfarandet gäller det att granskningstiden ska vara minst tre veckor medan vid standard 

förfarandet räcker det med två veckor. Vid detta förfarande får också granskningstiden göras 

kortare om det går att nå en överenskommelse med samrådskretsen45. Kungörelsen av 

granskningen ska anslås på kommunens anslagstavla samtidigt som den ska uppföras i minst en 

ortstidning. Av detta ska man som privatperson bl.a. kunna se vilket område som påverkas av 

den aktuella detaljplanen, vilka avvikelser som sker från den för kommunen antagna 

översiktsplanen, var och under hur lång tid förslaget är ute för granskning m.m. Om inte förslaget 

ändras väsentligt efter granskningen är det nu dags för planen att antas. Ansvarig för antagandet 

är respektive kommuns KF. Dock ges KF möjlighet att tillåta att KS eller byggnadsnämnden att 

anta planer som är av mindre vikt eller av någon annan anledning inte har samma principiella 

betydelse46. Efter att KF eller av dem tilldelad beslutsfattare har valt att anta planförslaget som 

har blivit presenterat för dem har samrådskretsen tre veckor på sig att överklaga beslutet. Har inte 

något skriftligt överklagande inkommit under den perioden vinner den antagna planen laga kraft.  

 

  

                                                 

44 5 kap. 17 § PBL 
45 5 kap. 18 § PBL 
46 5 kap. 19-27 §§ PBL 

Figur 3, Jämförelse av de olika förfarandena 
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4 Fallstudien 

I detta kapitel kommer en genomgång av totalt nio detaljplaner från fyra olika kommuner i 

Stockholmsregionen. Fördelningen mellan antalet detaljplaner som kommunerna har bidragit 

med sker enligt följande:  

- Från Nacka, 2 detaljplaner 

- Från Huddinge, 4 detaljplaner 

- Från Södertälje, 1 detaljplan 

- Från Upplands Väsby, 2 detaljplaner. 

4.1 Nacka 

Nacka kommun är belägen öster om Stockholm stad och i dagsläget bor det ca 96 000 personer i 

kommunen, dock är målsättningen att denna siffra kraftigt ska stiga fram till 203047. I samband 

med den i dagsläget bekräftade utbyggnaden av tunnelbanans blåa linje tecknades det ett 

tunnelbaneavtal mellan Staten, Solna, Järfälla och Nacka. För Nackas del innebär avtalet att det 

på västra Sicklaön ska uppföras 14 00048 nya bostäder fram till 2030. Detta gör att Nacka i 

dagsläget är en av de mest expansiva kommunerna i regionen. Den kommande exploateringen på 

västra Sicklaön kommer gå under begreppet ”Nacka Bygger Stad”.  

4.1.1 Beslutsunderlag49 

För Nacka kommun är det översiktsplanen som är det huvudsakliga dokumentet som beslutet att 

starta detaljplanearbetet grundas på. Den i kommunen nu gällande översiktsplanen antogs 2012. 

Den kompletteras till viss del av Kust-, kultur- samt grönstrukturprogram som alla finns 

framtagna för kommunen. I samband med antagandet av tunnelbaneavtalet påbörjades också 

arbetet inom kommunen med att ta fram en översiktlig strukturplan. Sedan framtagandet av den 

översiktliga strukturplanen har arbetet med en utveckling av denna fortsatt. Den utvecklade 

strukturplanen kommer att finnas med som underlag till de planer som genomförs på västra 

Sicklaön i projektet ”Nacka bygger stad”. 

I och med att Nacka inte äger all mark inom kommunen som ska exploateras sker en del av 

exploateringen inom kommunen på privatägd mark. Detta innebär att kommunen har en del 

planbesked att ta ställning till. Vid sådana fall regleras framtagandet av detaljplanen genom att ett 

plankostnads- respektive ramavtal ingås med exploatören. I ”Nacka bygger stad” kommer 

exploateringen på kommunens egen mark ske genom att markanvisningstävlingar anordnas. 

Dessa kommer som regel att hållas innan arbetet med planen startar så att den vinnande 

exploatören ska kunna vara med och påverka framtagandet av detaljplanen så att den både passar 

kommunen och de själva. För att säkerhetsställa detta kommer kommunen ingå ett 

markanvisningsavtal med den vinnande exploatören som gäller under planarbetet. I samband 

med antagandet av detaljplanen ingås också ett exploateringsavtal med den vinnande exploatören. 

                                                 

47 Nacka kommun, 2015-04-15 
48 Nacka bygger stad, 2015-04-15 

49 Gerremo, C., 2015 
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Oberoende vem den ursprungliga markägaren är tar kommunen fram detaljplaner på liknande 

sätt. Det normala är att arbetet leds av en och samma projektledare genom hela processen, d.v.s. 

både för framtagande av detaljplanen samt senare under utbyggnaden. Denna projektledare är 

oftast någon från kommunens exploateringsenhet, det kan även förekomma att personer från 

kommunens planenhet arbetar som projektledare. Till sin hjälp har projektledare ett fåtal 

delprojektledare samt ett antal projektdeltagare, dessa kommer från olika enheter inom 

kommunen och bidrar med den nödvändiga kunskapen som krävs för att en bra plan ska kunna 

antas. Det innebär att man får den röda tråden då en och samma person är ansvarig genom hela 

processens gång samtidigt som man inte går miste om den expertkunskap de olika 

delprojektledarna och projektdeltagarna sitter på. En annan fördel med att en och samma person 

är projektledare under hela processen är att det blir tydligt för både politiken och 

kommuninvånarna vem de ska kontakta för frågor gällande projekten. Detta kanske är något som 

är extra viktigt i Nacka då det är den kommun i detta arbete där flest politiska beslut ska fattas i 

planprocessen. Under framtagandet av en detaljplan enligt det utökade förfarandet ska hela åtta 

politiska beslut fattas innan planen vinner laga kraft. För varje politiskt beslut har detaljplanen en 

ställtid på ca tre till sex veckor. 

Trots de goda förutsättningarna för samordning som finns i kommunen är denna av de mest 

aktuella frågorna som Nacka jobbar med för att få till en effektivare process. Därför håller 

kommunen just nu på med ett antal utredningar för att se om en eventuell 

organisationsförändring och förändring av projektmodellen kan leda till att samordningen 

ytterligare stärks. 

4.1.2 Detaljplaner 

Detaljplan 1 

Tidigare ställningstagande 

När arbetet med framtagandet av den aktuella detaljplan ifråga startade innefattade en liten del av 

det aktuella planområdet en då gällande detaljplan. Detta ansågs dock inte som något problem då 

den dåvarande detaljplanens genomförandetid skulle gått ut innan den aktuella detaljplanen 

kunde antas. Under processen med framtagandet av detaljplanen antogs det också en ny 

översiktsplan för kommunen. Antagandet av denna var dock inget som påverkade planförslaget 

nämnvärt då den reglerade markanvändningen var densamma i de båda översiktsplanerna. 

Precis som var fallet med översiktsplanen antogs också en ny regional utvecklingsplan under 

tiden arbetet pågick med att ta fram det nya planförslaget. Men precis som vid översiktsplanen 

innebar inte antagandet av den nya utvecklingsplanen att den översiktliga markanvändningen 

skulle ändras. 

Program50 

Under slutet av 2006 antogs ett planprogram för hela det aktuella området. Programmet 

arbetades fram i ett nära samarbete med exploatören som också var ägare av stora delar av det 

aktuella programområdet. I programarbetet konstaterades det att området lämpade sig bäst för 

småskalig bebyggelse av bostäder och verksamheter som på ett naturligt sätt länkar ihop 
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programområdet med sin omgivning. Totalt ansågs programområdet kunna innefatta bostäder 

någonstans emellan 55 000-75 000 BTA som skulle uppföras i varierad upplåtelseform. 

Ramavtal51 

Det ramavtal som tecknades mellan exploatören och kommunen kom att ligga till grund för alla 

exploatörens planer som antagits inom programområdet. Syftet med tecknandet av detta avtal var 

bl.a. att tydliggöra hur den fortsatta planprocessen skulle gå tillväga samt fastställa grunderna och 

riktlinjerna i de exploateringsavtal som senare skulle tecknas.  

För alla detaljplanerna var exploatören skyldig att till kommunen överlåta all allmän platsmark 

utan ersättning. Exploatören skulle också bekosta utförandet av de allmänna anläggningar som 

krävdes inom respektive plan. 

Enligt avtalet var också exploatören ansvarig för att bekosta delar av de utbyggnader av allmänna 

anläggningar som kommunen genomförde. För att hantera den ökade inflyttningen som kommer 

att ske till de nya bostäderna som detaljplanen genererar var påfartsrampen på den redan då hårt 

belastade Skurubron tvungen att byggas om. Då detta ansågs som en förutsättning för att det 

aktuella programområdet överhuvudtaget skulle kunna exploateras blev även exploatören skyldig 

att delvis ersätta kommunen för denna ombyggnation. Ersättningen för detta beslutades utbetalas 

i två steg varav den första betalningen tillhandahölls kommunen då detaljplanen för etapp två 

vann laga kraft och den andra då etapp tre antogs och vann laga kraft.  

Avslutningsvis reglerades hur kostnadsfrågan skulle lösas om det av någon anledning inte skulle 

gått att genomföra projektet. 

Start-PM52 

Den 4:e juni 2007 antogs start-promemorian av politiken i kommunen. Detta PM omfattade hela 

programområdet, d.v.s. alla de fem detaljplaner som skulle tas fram inom området av samma 

exploatör. Ursprungligen innebar godkännandet av start-promemorian att arbetet med fem nya 

detaljplaner kunde påbörjas. Framtagandet av dessa skulle ske etappvis där detta planområde var 

den femte och sista etappen. I detta PM presenterades en tidsplan för det aktuella planområdet 

och där var målsättningen att denna detaljplan skulle ställas ut på samråd under det första 

kvartalet 2009 för att sedan kunna granskas det andra kvartalet och slutligen antas under det 

fjärde kvartalet 2009. 

Samrådsredogörelse53 

Från den 23 mars till den 29 april 2011 var planförslaget ute på samråd. Under den tiden gavs 

remissinstanser och sakägare möjlighet att kommentera planförslaget innan en eventuell 

revidering till följd av de inkomna synpunkterna skulle ske. De till kommunen inkomna 

synpunkterna presenterades i en samrådsredogörelse som ingick i handlingarna då planförslaget 

senare skickades ut på granskning. Flera av de synpunkterna som inkom under samrådet tog 

kommunen i beaktning vilket ledde till att en del revideringar genomfördes.  
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Det utfördes bl.a. ändringar på två korsningar inom planområdet till följd av inkomna synpunkter 

från kommunens tekniska nämnd. Ändringarna genomfördes för att planen skulle bidra till att en 

mer trafiksäker lösning skulle nås. Ändringen innebar att en ny gångväg lades till i förslaget för att 

sammankoppla de redan befintliga systemen av gångvägar inom området. 

Efter inkomna synpunkter från LST har ett antal kompletteringar skett, dels genomfördes en 

dagvattenutredning och placerades som en bilaga i planhandlingarna, vidare utfördes även 

kompletteringar av trafikbullerberäkningen. Till följd av dessa kompletteringar krävdes det även 

att planbeskrivningen uppdaterades. Avslutningsvis genomfördes även en markundersökning för 

att säkerhetsställa att inga markföroreningar fanns inom planområdet.  

Den största förändringen av planförslaget skedde efter inkomna synpunkter från en angränsande 

villaägarförening. Till följd av den synpunkten ströks ett hus om tre våningar ur planförslaget 

samt att aktuellt garage för parkering förflyttades. Detta innebar att en kraftigare 

vegetationsskärm kunde konstrueras mellan villorna och planområdet. Som kompensation erhöll 

exploatören en extra våning på ett av de kvarvarande husen. 

Granskningsutlåtande54 

Efter revideringarna till följd av de inkomna synpunkterna under samrådstiden genomförts 

ställdes förslaget ut till granskning, denna utställningstid varade mellan den 29 december 2011 till 

den 31 januari 2012. Även under denna period inkom en rad synpunkter där remissinstanser och 

sakägare ville se förtydliganden och ändringar i planförslaget. De inkomna synpunkterna ledde 

återigen till att en revidering av planförslaget genomfördes. De ändringar som genomfördes i 

planförslaget var dock inte av en sådan karaktär att det var aktuellt att återremittera planförslaget 

till remissinstanserna.  

Förtydliganden genomfördes för dagvattenhantering, parkeringsbehov, trafik och trafikbuller. Till 

grund för dessa förändringar och tydliggöranden låg bl.a. de revideringar som genomfördes efter 

samrådet. 

En generell kommentar samt motivering har också lagts till i utlåtandet till följd av granskningen 

gällande byggnadshöjder, byggnadsplaceringen samt den arkitektoniska utformningen. 

Avslutningsvis kommenterades också de synpunkter som inkommit om bevarande samt 

nyplantering av vegetation, dessa skulle tas hänsyn till senare i genomförandet av planförslaget. 

Övrigt55 

Beslutet om att anta detaljplanen togs i KF den 12 december 2012. Beslutet överklagades dock av 

ett antal sakägare inom området och totalt inkom fyra överklaganden till LST. Trots att dessa fyra 

skrivelser skiljer sig något mellan varandra ansåg de klagande i huvudsak att planförslaget inte 

passade in i den befintliga stadsbilden, vilket skulle få negativa konsekvenser för de boende i 

området. Tillräcklig hänsyn ansågs inte vara tagen till de befintliga byggnaderna i närområdet och 

därför skulle byggande av hus enligt det framtagna planförslaget leda till att stadsbilden avsevärt 

försämrades för de som då bodde i närområdet. De klagande menade på att det vid dessa typer av 

frågor ska en avvägning ske mellan det allmänna och enskilda intresset vilket de inte ansåg 
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planförslaget uppfyllde. Synpunkter om att planförslaget skulle leda till ökat buller har också 

tagits upp från de klagande. 

LST som första instans valde att avslå de inkomna överklagandena. Gällande bullerfrågan hade 

LST redan tidigare som regional planmyndighet inte valt att pröva denna fråga då de ansåg att 

tillräcklig hänsyn hade visats i de framtagna utredningarna. Då LST ansåg att de klagande i sitt 

yttrande inte inkommit med något nytt i denna fråga såg LST ingen anledning till att ändra sitt 

tidigare beslut. Gällande planförslagets utformning i förhållande till den befintliga stadsbilden 

konstaterade LST att planförslaget stämde väl överens med både den dåvarande och den sedan 

planstarten antagna översiktsplanen.  

I Sverige som helhet och Stockholm som synnerhet var och är också bostadsfrågan av stort 

allmänt intresse därför fick man anse att det allmänna intresset också övervägde det enskilda 

intresset för de boende.  

Sakägarna som överklagade detaljplanen var fortfarande inte övertygade av LST resonemang så 

de valde därför att överklaga LST beslut till MMD. MMD såg ingen anledning att ändra LST dom 

efter de kompletterande yttranden som klagande inkommit med. Denna dom meddelade MMD 

den 21 februari 2014. Trots att sakägarnas yrkanden blivit avslagna av två instanser valde de att 

återigen överklaga den beslutade domen. Det innebar att de ansökte om prövningstillstånd hos 

MÖD. Efter att MÖD prövat frågan såg de ingen anledning till att ge de klagande 

prövningstillstånd och valde därför att fastställa MMD dom som innebar att detaljplanen den 24 

april 2014 kunde vinna laga kraft. 

Detaljplan 2 

Tidigare ställningstagande 

När arbetet med att ta fram en ny detaljplan startade var det en översiktsplan antagen 2002 som 

gällde i kommunen. Enligt den dåvarande planen skulle området i fråga möjliggöra bostäder samt 

centrumändamål vilket stämde väl överens med det framtagna planförslaget. I samband med 

genomförandet av den aktuella detaljplanen påbörjades även ett arbete i kommunen med att ta 

fram en ny översiktsplan. Sedan dess har den nya översiktsplanen antagits men ingen ändring i 

markanvändningen skedde som påverkade det aktuella planförslagets giltighet. 

Program 

För detta planförslag genomfördes inte något planprogram. Anledningen till detta var bl.a. att det 

aktuella förslaget överensstämde med den dåvarande översiktsplanen samtidigt som planförslaget 

även stämde överens med den vision som kommunen hade vid den tidpunkten.  

Ramavtal56 

Till denna detaljplan tecknades ursprungligen ett föravtal med exploatören 2006. I det 

ursprungliga avtalet fanns de grundläggande bestämmelserna som kommunen och exploatören 

skulle följa. Där reglerades det hur de kostnader som exploatören skulle erlägga till kommunen 

räknades ut samt vad kommunen skulle debitera exploatören för. Där gavs också information om 

hur frågor angående gällande VA-taxan skulle lösas samt att exploatören ansvarade för den 
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ursprungliga kostnaden för rivning av den aktuella bebyggelsen. Skulle saneringskostnader eller 

liknande uppstå var det dock kommunen som skulle ansvara för dessa extra kostnader. 

Start-PM57 

Den 20 december 2007 antog KS start-PM för det aktuella planområdet. Syftet med 

promemorian var att den skola som då fanns inom planområdet skulle ersättas med ett antal 

flerbostadshus om fyra till fem våningar. Initialt innebar genomförandet enligt start-PM att 114 

lägenheter kunde produceras. Då kommunen var fastighetsägare för planområdet hölls en 

markanvisningstävling för att utse vilken exploatör som skulle anvisas mark och delta i 

planarbetet.  

Utöver syftet med planen innehöll även start-promemorian en översiktlig ekonomisk kalkyl över 

hur genomförandet av detaljplanen skulle påverka kommunen samt när respektive moment i 

genomförandet skulle äga rum. I tidsplanen redovisades kommunens målsättning att planförslaget 

skulle ställas ut på samråd under andra kvartalet 2008 för att sedan nästkommande kvartal kunna 

ställa ut förslaget till granskning. Den ursprungliga tidsplanen hade som målsättning att en färdig 

detaljplan skulle kunna antas under första kvartalet 2009. 

Samrådsredogörelse58 

Den 1 november 2011 kunde tillslut förslaget ställas ut på samråd och synpunkter kunde lämnas 

fram till den 6 december. Under perioden för samråd inkom det totalt 15 skriftliga synpunkter 

och några av dessa valdes även att realiseras i planförslaget. Den kraftiga förseningen av 

detaljplanearbetet berodde på att exploatören begärde att avbryta planarbetet när den 

ursprungliga planen var på väg ut på samråd. Detta innebar att planarbetet pausades en lång 

period innan en överenskommelse kunde nås med en ny exploatör som var villig att ta över de 

åtaganden som den ursprungliga exploatören ålagts. 

Efter åsikter från LST genomfördes efter avklarat samråd en dagvattenutredning som dels skulle 

behandla övergripande hur denna fråga såg ut men även ge förslag som visade på hur dagvattnet 

kunde fördröjas på fastigheten. 

Den kanske största förändringen som skedde till följd av samrådet var att 30 bostäder ströks ur 

förslaget. Anledningen till detta var att planförslaget efter revideringen endast innehöll hus om 

fyra våningar. Innan revideringen genomfördes varierades husens höjd mellan fyra till fem 

våningar samt att alla hus också var uppförda i souterräng. 

Det tilltänkta parkeringsgaraget ersattes också i det reviderade förslaget och den aktuella 

parkeringsfrågan löstes istället genom att markparkering anlades på fastigheten. 

Alla synpunkter som inkom under samrådsskedet presenterades av kommunen i den framtagna 

samrådsredogörelsen. I den har kommunen motiverat och besvarat alla inkomna synpunkter så 

att även de som inte fick sina synpunkter tillgodosedda fick en motivering varför inte kommunen 

valde att implementera deras förslag. 
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Granskningsutlåtande59 

När revideringarna till följd av de inkomna synpunkterna under samrådet hade genomförts var 

det återigen dags att låta remissinstanser och sakägare tycka till. Den här gången skedde det i 

form av en utställning som genomfördes från 25 juni till den 9 september 2013 

Till följd av de inkomna synpunkterna till granskningen genomfördes några mindre ändringar. 

Ingen av dessa ändringar var dock av en sådan karaktär att det ansågs nödvändigt att återigen 

ställa ut förslaget. 

De ändringar som utfördes var att antalet parkeringsplatser i planförslaget utökades från 75 

stycken till 77, d.v.s. två nya platser tillkom. Placeringen av de två husen som var belägna längst 

österut i planförslaget förflyttades också med ca tre meter. Detta för att det vid genomförandet 

skulle vara enklare att uppföra de två husen på den nya placeringen. Till följd av denna förändring 

innebar det att det tidigare utlagda naturområdet mellan bostäderna minskades något. 

En mindre justering skedde även i den tilltänkta gränsen mellan parkeringarna längs med vägen 

upp till bostäderna och den parallella gångvägen. Det som hände var att det allmänna området 

som var utlagt för gångvägen breddades med en halvmeter. Detta så att träd kunde planteras 

mellan gångvägen och parkeringen. Till följd av ändringarna ovan var även planbeskrivningen 

tvungen att uppdateras. 

Övrigt  

Detaljplanen vann laga kraft den 5 mars 2014 efter att blivit antagen av KF den 3 februari 2014.  

Trots att detaljplanen inte blev överklagad antogs den drygt sex år efter arbetet med detaljplanen 

startade. Detta berodde till stor del på att den ursprungliga exploatören som vann 

markanvisningstävlingen begärde att det aktuella planarbetet skulle läggas på is då de inte ansågs 

sig kunna genomföra det som angetts i tävlingen. Arbetet med framtagandet av detaljplanen 

återupptogs då exploatören som vann markanvisningstävlingen hittade en villig exploatör att ta 

över planuppdraget.  

4.2 Huddinge 

Huddinge är en kommun som är belägen strax söder om Stockholm stad och med sina drygt 

100 00060 invånare är det också den kommun i länet som efter Stockholm stad är den största. 

Trots sin storlek är Huddinge en expansiv kommun och har som målsättning att fortsätta att växa 

och behålla sin roll som en av de ledande kommunerna i länet, både sett till befolkning men även 

till arbetsmöjligheter. I detta arbete har fyra stycken detaljplaner från kommunen använts och 

analyserats för att ge en bild av vad kommunen prioriterar samt sättet de arbetar på för att 

genomföra planprocessen. Nedan kommer en kortare genomgång av dessa ske samtidigt som lite 

generell data om hur kommunen arbetar kommer att presenteras. 
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5.2.1 Beslutsunderlag61 

Oavsett hur planarbetet i kommunen initieras ser kommunens framtagande relativt likt ut. I 

början av processen väljs en projektledare för projektet som har huvudansvar att från starten av 

planarbetet till projektavslutet se till att arbetet tar sig framåt. Dessa projektledare kan både vara 

från Plan- eller exploateringsenheten. Då projektledaren inte kan vara expert på alla delmoment i 

framtagandet och genomförandet av detaljplanen väljs även ett antal delprojektledare. Dessa är 

experter inom de olika områden som ingår i framtagandet och har det egentliga huvudansvaret 

under de delar som faller in under deras expertis. Det är dock projektledaren som under hela 

processens gång har ansvaret utåt sett vilket innebär att det är fortfarande denna som ansvarar för 

kontakter med exploatörer och liknande. Under denna process ska projektledaren med 

delprojektledarnas hjälp presentera underlag för politiken att besluta om. I processen med att anta 

en detaljplan enligt det utökade förfarandet fattas det totalt fem politiska beslut. För de 

detaljplaner där ett program ska antas innan själva detaljplanearbetet startar är det ytterligare ett 

beslut som ska fattas, d.v.s. totalt sex beslut. 

Oavsett vilken metod som används då en detaljplan initieras är det översiktsplanen som är det 

enskilt viktigaste dokumentet då beslut om att initiera ett planarbete tas. Vid framtagandet av en 

ny översiktsplan ges kommunen möjlighet, även om detaljgraden för översiktsplanen inte är den 

högsta, att se var framtida områden kan placeras. Beroende på vilken typ av etableringar som ska 

genomföras är kraven som ställs olika, men för exploatering av bostäder som detta arbete ska 

behandla är viktiga faktorer befintlig infrastruktur (vägar, VA etc.) samt kollektivtrafik och det 

generella läget överlag. 

Huddinge ser därför överlag inte att etableringar för bostäder sker långt utanför det redan 

tätbebyggda områdena, detta p.g.a. en rad anledningar. För det första innebär ett mindre centralt 

läge av bostäder vanligtvis ett mindre antal intressenter. (I vissa fall kan det finnas en tanke 

bakom då ett bostadsområde tas fram för en specifik målgrupp.) En annan anledning är 

kostnadsbilden att etablera utanför den redan utbyggda infrastrukturen, varje extra meter av VA-

ledningar etc. som man måste dra kommer att påverka den totala kostnaden. Även om inte 

kommunen har som huvudsyfte att göra stora vinster har de inte obegränsade medel för att 

genomföra utvecklingar av samhället.  

Det finns dock undantag från kommunens vilja att inte exploatera utanför tätbebyggda områden 

och det gäller s.k. förnyelseområden. Förnyelseområden är gamla fritidshusområden som under 

de senaste åren mer och mer börjat användas som permanentboende. I och med denna 

förändring krävs det ofta ur en miljösynpunkt att dessa områden omvandlas till en standard som 

klarar av permanentboende. Utveckling av dessa områden blir dock ofta utsatta för mängder av 

klagomål från både sidorna. Gruppen som vill att utvecklingen till permanentboende ska ske 

tycker att det har tagit för lång tid och att själva åtgärden när den väl genomförs går för sakta, den 

andra parten klagar på faktumet att de tvingas betala den gatukostnadsersättning som kommunen 

enligt PBL har rätt att ta ut. Lägg därtill att dessa typer av projekt som regel är väldigt kostsamma 

för kommunen. 
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I Huddinge tar de också varje år fram något som de kallar en projektplan. I den samlas alla typer 

av planer som pågår och ska startas under det aktuella året. Den planen gäller för en treårsperiod 

och anger huvuddragen för de olika planerna i kommunen samtidigt som en översiktlig tidsplan 

presenteras för respektive plan. 

I denna projektplan presenterades dock endast de planer som enligt de gamla bestämmelserna i 

PBL utfördes med ett s.k. normalt planförfarande. Det innebär att de enkla planförfaranden som 

startas inom kommunen varje år inte tas med i denna projektplan. Nu har dock lagstiftningen 

ändrats så vi får se hur 2015 års projektplan som snart ska beslutas ser ut. 

I och med att en projektplan presenteras varje år i Huddinge där de nya samt pågående 

planarbetena redogörs för är det inte allt för vanligt att markägare begär planbesked vid sina 

ansökningar. I och med att projektplanen presenteras årligen, med möjlighet till revidering efter 

ett halvår, väntar de flesta efter att de anmält sitt intresse om att göra något för att se om den tas 

med i projektplanen. Skulle den ändå inte tas med i den framtagna projektplanen innebär det att 

trots ett positivt planbesked lämnas att det inte finns resurser som kan påbörja planarbetet förrän 

nästa år. Detta då projektplanen sätts efter den varje år beräknade budgeten och utifrån de 

resurser som kommunen i dagsläget har att förfoga över. 

4.2.2 Detaljplaner 

Detaljplan 3 

Tidigare ställningstagande 

Den då gällande regionala utvecklingsplanen för Stockholm var RUFS 2001 som angav området 

som ”regional stadsbygd med utvecklingspotential”. Under pågående planarbete antogs dock en 

ny utvecklingsplan. I denna fanns det både förslag att behålla området som den var i 2001 års 

plan men även fanns det vissa tankar på att istället markera området som ”regional stadskärna”. 

Vad som än beslutades skulle det innebära att det framtagna planförslaget skulle överensstämma 

med det som sades i utvecklingsplanen. 

I den gällande översiktsplanen anges markanvändningen som ”bostäder med ett högt 

markutnyttjande” vilket också möjliggör att förändringen sker.  

När projekt PM antogs påverkades planområdet fortfarande av en gällande detaljplan vars 

genomförandetid på 15 år dock var på väg att löpa ut. Därför ansåg kommunen att det inte fanns 

något som hindrade planarbetet att starta då det inte skulle vara möjligt att hinna genomföra en 

detaljplan innan den då gällande genomförandetiden löpt ut. 

Programarbete62 

Innan arbetet med detaljplanen startade beslutade kommunen om att ett planprogram skulle tas 

fram. Syftet med programmet var att pröva möjligheterna till att uppföra bostäder och 

kommersiella fastigheter inom planområdet. I planförslaget undersöktes också möjligheten det 

skulle vara möjligt att bygga ihop de båda höghusen. Tanken var att denna sammanbyggnad 

skulle vara om ca tre våningar och kunde användas till äldreboende/särskilt boende. 
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Innan programförslaget kunde antas ställde kommunen ut aktuellt förslag till samråd. Under 

samrådstiden inkom det en del synpunkter som kommunen svarade på. Det ledde också till att ett 

antal förändringar skedde i handlingen. Det var dock främst lite formalia fel som rättades till men 

det konstaterades att vissa av de inkomna synpunkterna skulle beaktas i arbetet med att ta fram 

den nya detaljplanen. 

Ramavtal63 

Ett ramavtal tecknades mellan kommunen och exploatören under slutet av 2012 där den 

ursprungliga ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör reglerades. Där stod det klart att 

båda parter var överens om att detaljplanen skulle pröva möjligheten till att planlägga området för 

bostäder, handel och kontor. 

I ramavtalet fanns det reglerat hur kostnader för en rad olika frågor skulle regleras. Avtalet 

innebar bl.a. att exploatören ansvarade för att bekosta framtida miljöutredningar samt att de även 

skulle bidra med 80 000 kr till kommunen för en redan genomförd miljöutredning. 80 000 kr. 

motsvarade 20% av den faktiska kostnaden som kommunen lagt ut. Vidare skulle exploatören, 

utan rätt till ersättning, överlåta all allmän platsmark som lades ut i den kommande detaljplanen 

till kommunen. Exploatören var även enligt avtalet skyldig att bekosta de fastighetsbildningar 

som skulle genomföras i arbetet med att ta fram en detaljplan, detta gällde även för de 

fastighetsbildningar som kommunen ansvarade för att söka inom planområdet. Fördelningen av 

kostnaderna för de allmänna anläggningarna fanns även reglerat i planavtalet. Även här var 

exploatören tvungen att stå för en del av kostnaderna, detta gällde främst de områdesspecifika 

allmänna anläggningarna men det kunde även bli aktuellt för exploatören att medfinansiera 

övergripande allmänna anläggningar som kunde komma att uppföras utanför planområdet. 

Start-PM64 

Arbetet med denna detaljplan startade officiellt i början av 2010 då ett projekt PM för 

uppförandet av en ny detaljplan antogs. Syftet med detta PM var på ett överskådligt sätt beskriva 

vad detaljplanen syftade till att uppnå, hur det skulle uppnås och hur kommunen påverkades. 

Där redogjordes det bl.a. att det aktuella området då berördes av en detaljplan vars 

genomförandetid fortfarande inte hade gått ut. Det konstaterades också att planerna om att 

uppföra flerbostadshus inte skulle strida mot områdets benämning i den dåvarande 

översiktsplanen. I den benämndes nämligen det aktuella området i fråga som ett område lämpligt 

för bostadsändamål samt att det kunde klara en hög markanvändning. 

Promemorian innehöll även en riskanalys där några risker med planläggningen redogjordes för 

samt att det presenterades ett antal utredningar som skulle genomföras under planarbetet. Den 

största risken som promemorian hade identifierat var att närheten till ett befintligt industriområde 

innebar att risken att påträffa markföroreningar var hög. Detta påverkade i sin tur 

detaljplanearbetet då noggranna undersökningar skulle krävas samt att vid ett eventuellt 

påträffande av föroreningar skulle kostsamma saneringskostnader krävas. 
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Avslutningsvis presenterade promemorian också en översiktlig tidsplan som skulle innebära att 

arbetet skulle starta i september 2010 för att kunna avslutas under det tredje kvartalet 2011.  

Samrådsredogörelsen65 

Den 27 augusti beslutades det att man skulle gå vidare med programhandlingen och börja arbeta 

med framtagandet av en detaljplan. Den 25 april 2013 hade man kommit så pass långt i 

planarbetet att det var dags att presentera planförslaget på ett samråd. Samrådet varade från den 

16 maj till den 19 juli 2013. Under den tiden ombads man lämna synpunkter på förslaget. Totalt 

inkom synpunkter från elva remissinstanser samt åtta sakägare. Ett trettiotal privatpersoner 

närvarade också och kom med synpunkter vid ett informationsmöte som hölls under 

samrådstiden.  

Trots att inte alla inkomna synpunkter tillgodosetts av kommunen besvarade de i 

samrådsredogörelsen. De inkomna synpunkterna innebar dock att en del förändringar 

genomfördes i planförslaget. Nedan listas ändringarna som skedde. 

- Det tillkom en mindre del skogspark norr i planområdet för att kunna säkerhetsställa att 

ett grönt släpp mot det befintliga naturområdet skulle fortsätta att existera även i 

framtiden. 

- Ett av punkthusen har ”vinklats” för att bättre passa in i det befintliga gaturummet. 

- Ett e-område för transformatorstation tillkom 

- Ett antal förändringar och förtydliganden i planbeskrivningen genomfördes. 

- Envåningsvolymen bakom punkthusen togs bort då inte exploatören hittade någon som 

ville driva den tilltänkta livsmedelsbutiken där. 

Granskningsutlåtande66 

Granskningen av denna detaljplan varade mellan den 2-23 april. Till granskningen inkom en del 

synpunkter varav några ledde till att mindre ändringar genomfördes i detaljplanen, dessa 

ändringar var dock inte av den storleken att det skulle innebära att planen återigen behövde ställas 

ut för granskning.  

En av förändringarna utfördes efter synpunkter från KLM i Huddinge. Det tidigare förslaget 

möjliggjorde att med stöd av den antagna detaljplanen kunde ett gällande avtalsservitut för 

gångtrafik sägas upp. KLM påpekade att detta inte var tillåtet och kommunen tvingades ändra 

detta. 

Efter överenskommelse med exploatören/fastighetsägaren möjliggjorde planen efter 

granskningen att 500 kvm BTA tekniska utrymmen i bottenplan möjliggjordes istället för det 

tidigare överenskomna 400 kvm BTA. 

En mindre komplettering i plankartan genomfördes också. Kartan kompletterades med ett u-

område67 invid det befintliga E-området68 för att de tilltänkta ledningarna till nätstationen skulle 

kunna dras fram. 
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Ändringarna ovan ledde också till att ett antal följdförändringar var tvungna att genomföras i den 

till planen tillhörande planbeskrivningen så att den skulle stämma överens med den uppdaterade 

plankartan. 

Övrigt 

Denna plan blev inte överklagad utan vann laga kraft tre veckor efter antagande i KF, detta 

innebar att detaljplanen vann laga kraft 3 okt 2014. 

Detaljplan 4 

Tidigare ställningstagande 

Den 2010 års antagna RUFS angav det aktuella planområdet som ”övrig regional stadsbygd” 

vilket låg inom ramarna för det som kommunen planerade för området. 

När arbetet initierades var det ÖP 2000 som gällde. I den planen angavs det aktuella området 

lämpligt för lägre markanvändning vilket det framtagna planförslaget inte skulle stämma överens 

med. Trots att planförslaget inte stämde överens med dåvarande översiktsplan valdes det från 

kommunen sida att fortsätta med genomförandet. Anledningen till detta var att kommunen höll 

på med att ta fram en ny översiktsplan och till denna hade kommunens vision för det aktuella 

planområdet förändrats så att det framtagna planförslaget skulle överensstämma med den nya 

översiktsplanen. 

Program69 

För det aktuella planområde fanns det ett gammalt program som antogs 2004. Trots att 

detaljplanearbetet startade knappt 10 år senare har detta program fortfarande till stora delar 

speglat kommunens och exploatörens vision med vad de vill uppnå vid genomförandet av 

området. 

I planprogrammet konstaterades det att programområdet till huvudsakligen omfattade stora 

villafastigheter samt oexploaterad mark vilket innebar att en högre exploateringsgrad kunde nås 

på två sätt. För det första skulle det vara möjligt att uppföra ett antal områden som ligger intill de 

redan exploaterade områdena, detta skulle leda till att ett antal nya bostadsområden kunde skapas. 

En högre exploateringsgrad kunde också nås genom att den framtida detaljplanens 

planbestämmelser skulle möjliggöra att mindre tomtstorlekar tilläts. För det aktuella planområdet 

skulle förtätning ske genom att båda dessa metoder. 

Ramavtal70 

Ramavtalet tecknades mellan kommunen och fyra parter som för enkelhetens skull gemensamt 

kommer kallas för exploatörerna. Exploatörerna och kommunen var överens om att detaljplanen 

i huvudsak skulle möjliggöra det som i det tidigare framtagna planprogrammet för området 

illustrerade. Dock skulle även en utredning ske för att se om det skulle vara möjligt att uppföra 

mindre flerbostadshus inom planen, något som inte fanns med i det ursprungliga programmet. 

I avtalet reglerades det att det var kommunen som skulle ansvara för att ta fram detaljplanen och 

för det skulle exploatören ersätta kommunen enligt separat plankostnadsavtal. Enligt ramavtalet 
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var det också exploatören som ansvarade för att bekosta de utredningar som skulle genomföras i 

samband med planarbetet. 

Det var också exploatören som skulle bekosta de allmänna anläggningar som uppfördes inom 

planområdet, vidare skulle även exploatören vara med och bekosta övergripande allmänna 

anläggningar inom området. Dessa frågor skulle vidare att regleras i det exploateringsavtal som i 

samband med antagandet av detaljplanen ingicks mellan kommunen och exploatörerna. 

Start-PM71 

Precis som programmet var inne på syftade start-promemorian för detaljplanen till att förtäta 

befintlig bebyggelse samt möjliggöra att ny bebyggelse uppfördes. Arbetet med detaljplanen 

initierades av ett antal fastighetsägare i området som ville att kommunen skulle börja med att 

arbeta fram en detaljplan enligt de riktlinjer som var framtagna i planprogrammet. 

Planförslaget syftade till att pröva huruvida det skulle vara lämpligt att inom det tilltänkta 

området uppföra bebyggelse i den utsträckning och den typ som var tanken i detta förslag. Det 

innebar bl.a. att en prövning skulle genomföras för att se hur olika typer av enbostadshus, parhus, 

radhus samt ev. mindre flerbostadshus kunde placeras och fördelas inom området. Totalt innebar 

den aktuella promemorian att runt 60 nya bostäder möjliggjordes. 

I start-PM konstaterades det även att krävdes ett antal undersökningar för att säkerhetsställa att 

utförandet enligt förslaget inte innebar alltför stora negativa konsekvenser. De utredningarna som 

redan i detta tidiga skede identifierades var hur avvecklingen av ett dåvarande 

markavvattningsföretag kunde ske men även mer praktiska utredningar gällande geoteknik, 

dagvatten samt trafik. 

Promemorian innehöll även en översiktlig tidsplan där det presenterades när det kunde förväntas 

att arbetet med detaljplanen kunde slutföras. Enligt den översiktliga tidsplanen var tanken att 

planförslaget skulle ställas ut på samråd under det första kvartalet 2013. För att senare efter 

eventuell revidering kunna granskas under det tredje kvartalet för att slutligen antas och vinna 

laga kraft någon gång under sista kvartalet 2013.  

Samrådsredogörelse72 

Det inkom en hel del synpunkter under tiden planförslaget var ute på samråd. Samrådet varade 

från den 23 maj till den 31 augusti och de synpunkterna som inkom under denna period har 

sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse som presenterades i samband med att 

förslaget ställdes ut för granskning. De flesta synpunkter som inkom har inte kommunen valt att 

realisera i planförslaget utan endast kommenterat men ett antal ändringar genomfördes.  

Efter synpunkter från LST kompletterades bl.a. dagvattenhanteringen inom området. LST ansåg 

att en fördjupad undersökning krävdes för att sedan läggas till i dagvattenutredningen. De ansåg 

också att det var nödvändigt för kommunen att redogöra och motivera kommunens 

ställningstagande om att inga MKN skulle överskridas. 
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Efter inkomna synpunkter från två fastighetsägare inom planområdet valdes en väg att flyttas i 

plankartan om ca 6 meter mot det ursprungliga planförslaget. Detta då de ansåg att den 

ursprungliga vägdragningen låg alltför nära befintliga bostadshus.  

Ytterligare en ändring som genomfördes till följd av inkomna synpunkter från en fastighetsägare i 

området var att en befintlig stig togs med i planförslaget. Fastighetsägaren ansåg att det behövdes 

för att säkerhetsställa att stigen även i fortsättningen skulle kunna användas.  

Utöver förändringarna som nämndes ovan har även vissa förtydliganden skett för att underlätta 

tolkningen av plankartan respektive planbeskrivningen. Det genomfördes också vissa ändringar i 

planförslagets dimensionering av de aktuella vägarna. 

Granskningsutlåtande73 

Efter att planförslaget reviderats till följd av de inkomna synpunkterna under samrådstiden 

ställdes förslaget ut till granskning. Under granskningen inkom det betydligt färre synpunkter, det 

var endast Stockholm vatten, miljönämnden samt en enskild fastighetsägare som fortfarande hade 

synpunkter. Övriga sakägare samt remissinstanser lämnade planen utan erinran eller valde att inte 

alls lämna in synpunkter. 

Av de inkomna synpunkterna rörde två av dessa frågan om dagvattenhanteringen och hur den 

genomfördes inom planområdet. Både miljönämnden och Stockholms vatten lämnade 

synpunkter på detta som innebar att en mindre revidering av denna hantering presenterades. 

Detta innebar att planförslaget efter revideringen såg till att dagvattnet inom planområdet skulle 

fördröjas. Detta möjliggjordes genom att ett befintligt dike grävdes ut, detta innebar då att en 

större vattenmängder kunde lagras i diket och på så vis kunde en fördröjning inom planområdet 

ske. 

Det skedde också vissa förtydliganden angående byggnaders höjd inom planområdet. En specifik 

fastighet gavs också en ny bestämmelse. De fastighetsägare som berördes av dessa ändringar har 

separat getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Totalt sett innebar dessa ändringar inte 

att det ansågs nödvändigt att återigen ställa ut planförslaget till granskning därför valdes det 

reviderade planförslaget att skickas till KF för antagande. 

Övrig 

Efter att KF antagit planförslaget den 10 november 2014 kunde beslutet vinna laga kraft den 5 

december 2014 då inga överklaganden inkommit. 

Detaljplan 5 

Tidigare ställningstagande 

Området som omfattade aktuell detaljplan låg på gränsen mellan de områden som inom RUFS 

benämns som ”regional stadsbygd med utvecklingspotential” och ”övrig regional stadsbygd”. Det 

innebar att det enligt den regionala utvecklingsplanen som var framtagen var förenligt att 

förvänta sig att exploatering för bostadsområden kunde förekomma. Denna detaljplan startades 

dock innan den idag aktuella RUFS 2010 antogs, men eftersom det inte skedde några ändringar 
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inom det aktuella området då den nuvarande utvecklingsplanen antogs var även detaljplanearbetet 

förenligt med den tidigare antagna RUFS 2001. 

Den då aktuella översiktsplanen, ÖP 2000, stämde inte överens mot vad planförslaget 

presenterade. Den visade nämligen på att områdets norra del lämpades för ”allmän 

byggnad/område” medan den södra delen skulle innehålla ”bostäder, lågt markutnyttjande”. Det 

aktuella förslaget innebar både att bostäder kommer att tillåtas på det område som enligt 

översiktsplanen skulle hållas tillgängligt för allmän byggnad/område samtidigt som att det totala 

markutnyttjande för området skulle överstiga än vad som ansågs lämpligt enligt den dåvarande 

översiktsplanen. 

Trots dessa skillnader mellan planförslaget och den då gällande översiktsplanen ansåg man att 

avsteg kunde göras då arbetet redan pågick med att ta fram en ny översiktsplan. Det innebar att 

det framtagna planförslaget skulle komma att stämma överens med den framtida översiktsplanen. 

Program74 

Projektet med att ta fram ett program fanns med i kommunens projektplan för åren 2009-2011. 

Syftet med programmet var att i ett tidigt skede undersöka hur möjligheten såg ut till att 

exploatera området för att möjliggöra nya bostäder på fastigheten. Eftersom programmet skulle 

strida mot de bestämmelser som presenterades i översiktsplanen krävdes det att programmet 

utförde några grundläggande utredningar för att säkerhetsställa att det faktiskt var möjligt att göra 

avsteg från översiktsplanen enligt tilltänkta modell. Då det var HSB som ägde marken började 

arbetet med att de presenterade ett förslag hur de ville exploatera fastigheten. Det innebar att tre 

flerbostadshus skulle uppföras, dessa skulle tillsammans innehålla runt 104 bostäder. 

Efter att kommunen arbetat igenom förslaget som HSB tagit fram presenterade de sina 

undersökningar i ett planprogram som skulle gälla för planområdet. Precis som HSB föreslog 

ansåg kommunen att det skulle vara möjligt att uppföra tre flerbostadshus på fastigheten. Enligt 

förslaget skulle de vara placerade så att de passade in i de befintliga gators utformning. 

Parkeringen för dessa flerbostadshus lades också på baksidan av husen vilket innebar att de inte 

skulle synas i alltför stor utsträckning från de befintliga lokalgatorna. Uppförandet av 

flerbostadshusen skulle innebära att omkring 84 nya bostäder skapas. Detta var en minskning 

mot HSBs ursprungliga förslag som innebar att ytterligare 20 lägenheter skulle uppföras. En 

annan skillnad som tydligt kommer att påverka känslan av husen var att kommunen i sitt 

programförslag valde att flytta husen ytterligare sex meter in på fastigheten. 

När programmet senare ställdes ut på samråd inkom det inga synpunkter som skulle omöjliggöra 

uppförande enligt det framtagna programmet. LST inkom dock med synpunkter om att en 

arkeologisk undersökning skulle krävas under detaljplaneprocessen för att utreda omfattningen av 

en fornlämning inom programområdet. Därför föreslog LST att en anmälan om en sådan 

undersökning skulle ske så snart som möjligt då dessa typer av utredningar kan leda till att 

planarbetet inte är möjligt att genomföra. LST påpekade också att då Pingstkyrkan skulle rivas 

enligt förslaget kunde redan då arbetet starta med att dokumentera byggnaden ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv. Detta för att man i ett sådant tidigt skede som var möjligt 

säkerhetsställa att byggnaden faktiskt skulle vara möjlig att riva.  
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Ramavtal 

Till denna detaljplan har jag inte fått tag i något ramavtal. Det tecknades dock ett mellan 

kommunen och exploatören och utformandes enligt samma mall som kommunen uppfört de 

andra ramavtalen för de genomgångna detaljplanerna från kommunen. 

Start-PM 

Syftet med denna detaljplan var att möjliggöra att tre flerbostadshus om ca 84 lägenheter kunde 

uppföras varav två av dessa skulle sammanfogas nedtill i form av en garagevåning. Tanken var att 

de tre framtagna punkthusen skulle variera från sex till åtta våningar där det lägsta huset om sex 

våningar skulle placeras närmast den befintliga villabebyggelsen i området. Detta enligt det 

program som hade arbetats fram innan arbetet med att ta fram detaljplanen startade. 

Samrådsredogörelse75 

Den aktuella detaljplanen var på samråd mellan den 6 oktober till den 1 december 2010 och 

under den tiden inkom det synpunkter från totalt åtta remissinstanser samt ett antal sakägare.  

De synpunkterna som inkom var dock inte av en sådan karaktär att några större förändringar har 

genomförts, dvs. detaljplanen fortsatte i samma riktning efter samrådet som innan. Det som 

skedde var att ett antal förtydliganden och uppdateringar genomfördes. 

LST inkom bl.a. med synpunkter mot att kommunen ytterligare borde motivera varför 

pingstkyrkan på området kunde rivas. LST ansåg att den dåvarande motiveringen inte var 

tillräcklig. Kommunen beslutade därför att ytterligare motivera detta och hänvisade då till PBL 

som har bestämmelser som hanterar frågan om när en byggnad kan vägras rivning76. Kommunen 

ansåg trots att vissa av de rekvisit som nämns kunde ses som uppfyllda skulle uppförande av 

bostäder i en region av bostadsbehov överväga den skada som rivningen av byggnaden till viss 

del innebar.  

På övrigt inkomna synpunkter besvarade kommunen och motiverade varför förändringar enligt 

de inkomna synpunkterna inte blev aktuellt.  

Granskningsutlåtande77 

Efter att de ändringar och förtydligande genomförts till följd av de inkomna synpunkterna vid 

samrådet ställdes planen från den 21 mars till den 18 april 2011 ut för granskning. Vid 

granskningen inkom det ytterligare en rad synpunkter som kommunen tog ställning till och 

kommenterade i ett utlåtande. 

Precis som vid samrådet ledde de inkomna synpunkterna inte till att någon stora förändringar 

skedde i planförslaget. Det som skedde var endast några mindre förändringar och förtydliganden 

av formuleringen i planbeskrivningen.  
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Trots att många av de inkomna synpunkterna var liknande eller identiska som vid samrådet valde 

kommunen ändå att besvara dessa och motivera på nytt eller hänvisa till tidigare motiveringar för 

att förklara varför inte deras synpunkter har beaktats. 

Övrigt78 

Den 13 februari 2012 valde KF att anta det planförslag som kommunen presenterade för dem. 

Detta beslut kom dock att överklagas av två fastighetsägare och det blev därför i första hand en 

fråga för LST att ta ställning till. 

Båda klagande yttrade att det av KF antagna planförslaget medförde olägenheter för dem i form 

av ökad trafik till och från planområdet, insyn samt att skuggning. LST har i sitt beslut dock 

konstaterat att de olägenheterna som kommer att uppstå till följd av genomförandet enligt den av 

kommunen antagna detaljplanen inte kommer att påverka klaganden i en större utsträckning än 

vad som kan godtas i en expansiv storstadsregion. Därför valde LST att avslå överklagandena och 

beslutade att anta detaljplanen. I sin dom har LST redogjort för hur man ska gå tillväga om man 

vill överklaga LST beslut. 

Klagande valde att överklaga LST beslut och den här gången prövades frågan i MMD. MMD 

ansåg dock att det fanns någon anledning till att ändra LST dom och valde därför fastslå LST 

dom med att avslå överklagandena. MMD ansåg att ingen ny information hade inkommit som 

innebar att det skulle vara aktuellt att ändra LST dom och bifalla överklagandena. I sin dom 

redogjorde MMD för hur man skulle gå tillväga vid överklagan. 

Klaganden valde efter MMD beslut att ansöka om prövningstillstånd hos MÖD men efter att 

prövat frågan ansåg MÖD att prövningstillstånd inte skulle medges och valde därför att anta 

kommunens antagna detaljplaneförslag. Detta innebar att den aktuella detaljplanen kunde vinna 

laga kraft den 25 oktober 2013.  

Detaljplan 6 

Tidigare ställningstagande 

Som så många andra områden i Huddinge var detta område i RUFS utlagt som ”övrig regional 

stadsbygd”. Denna plan ansågs därmed förenlig med utvecklingsplanen. 

Den dåvarande översiktsplanen angav detta område för ”handel och närservice”. I och med 

detaljplanen också möjliggjorde för bostäder var det en avvikelse från översiktsplanen enligt en 

strikt tolkning. Planens genomförande inskränkte dock inte på möjligheten att ändamål för 

handel kunde genomföras vilket innebar trots att avsteg har skett från översiktsplanen godkändes 

den. 

Program 

Trots att den tilltänkta planen avvek från den dåvarande översiktsplanen valdes inget 

planprogram att tas fram. Detta berodde till största del på att avvikelsen inte klassades som alltför 

stor. Antagandet av detaljplanen innebar inte heller att markanvändningen enligt översiktsplanen 

omöjliggjordes. 
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Ramavtal79 

Syftet med det ingångna avtalet var att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny 

detaljplan på fastigheten som exploatören i dagsläget redan äger. På fastigheten hade exploatören 

för avsikt att uppföra bostäder samt rusta upp befintlig livsmedelsbutik som var placerad på 

fastigheten. 

Kommunen ansvarade för att ta fram detaljplanen enligt överenskommelse med exploatören som 

senare blev skyldig att ersätta kommunen för det arbete som lades ner med framtagandet av 

detaljplanen. Samma överenskommelse gällde även för de utredningar som skulle krävas för att 

genomföra detaljplanen. Av ramavtalet står det också klart att kommunen ska erhålla den mark 

som enligt den framtagna detaljplanen var utlagd för allmän platsmark utan att någon ersättning 

skulle utgå till exploatören. 

I en särskild paragraf reglerades det också att kommunen ställde krav på att exploatören var 

skyldig att undersöka huruvida det finns markföroreningar inom planområdet. Skulle 

markföroreningar påträffas tar kommunen och exploatören tillsammans ett beslut om hur man 

ska gå tillväga för att avhjälpa problemet. 

Start-PM80 

Syftet med denna detaljplan var att möjliggöra att den befintliga livsmedelsbutiken som låg på 

fastigheten skulle ges möjlighet att byggas om samtidigt som framtagandet av den nya 

detaljplanen även innebar att nya bostäder kunde uppföras. 

Planarbetet startade efter att ägaren till livsmedelsbutiken på fastigheten inkom med en önskan att 

bygga ut den befintliga livsmedelsbutiken som var placerad på fastigheten. För att detta skulle 

kunna ske krävdes det att en ändring i detaljplanen genomfördes. Då denna ändring ändå skulle 

kräva att en ny detaljplan togs fram såg kommunen också möjligheten att i samband med 

framtagandet av den nya detaljplanen pröva om det även skulle vara möjligt att uppföra bostäder 

på fastigheten.  

Utöver den översiktliga projektbeskrivningen som redovisades i det framtagna projekt-PM 

presenterades även en lista på vilka aktiviteter/utredningar som kommunen såg som måsten för 

att genomföra planarbetet. De utredningar som redan i detta tidiga skede hade identifierats gällde 

bl.a. trafikfrågor, noggranna undersökningar av markföroreningar, dagvatten- och 

bullerutredningar. Beroende på den slutliga byggnadshöjden som planförslaget innebar kunde det 

också bli aktuellt att de ovan nämnda studierna skulle komplimenteras med solstudier som visar 

på hur närliggande fastigheter skulle påverkas av skuggning om bostäderna uppfördes enligt det 

presenterade planförslaget. 

Projekt promemorian avslutades med att en översiktlig tidsplan presenterades, enligt den var 

tanken att arbetet med att ta fram detaljplanen skulle pågå från kvartal 1 2012 till samma kvartal 

2013. 
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Samrådsredogörelse81 

Planförslaget var ute på samråd från 23 november 2012 till den 18 januari 2013. Under den 

perioden inkom en rad yttranden som kommunen har tagit ställning till. Till följd av dessa 

yttranden genomfördes också ett antal förändringar i planförslaget. 

LST menade i sitt samrådsyttrande att det dåvarande planförslaget inte med säkerhet skulle kunna 

antas då informationen kring bullernivåer inte var tillräcklig. För att inte riskera att planen inte 

kunde antas valde kommunen att komplettera sin bullerutredning samt att de beskrev vilka 

bullerdämpande åtgärder som kunde bli aktuella för att motverka att de satta riktvärdena 

överskreds. Det skedde bl.a. genom att planförslaget ändrades från att uppföras i två punkthus till 

en sammanhängande huskropp. Balkongerna valdes även att läggas på den tysta sidan så att inte 

riktvärdena för buller skulle överskridas för dessa. 

Vidare anmärkte LST även på utredningarna kring den förorenade marken, geotekniken samt 

MKN för dagvatten. Frågan kring dagvatten valde kommunen att reglera i planbestämmelserna, 

detta för att i största möjliga mån se till att dagvattnet skulle fördröjas på fastigheten. Där 

reglerades också frågan kring föroreningarna som kommunen valde att lösa genom att ett villkor 

lades till. Kommunen valde dock att inte ta hänsyn till kommentaren kring geotekniken då detta 

var en byggteknisk fråga och skulle därför inte regleras i planförslaget. 

En annan ändring som skedde i planförslaget var efter inkommen synpunkt från kommunens 

KLM. De hade noterat att vissa u-områden för befintliga ledningar saknades samtidigt som ett g-

område82 var utlagt för ett område som då var ett servitut. De ville att förtydliganden skulle ske så 

att det enligt planförslaget går att utläsa om de befintliga ledningarna skulle flyttas, de ansåg även 

att det skulle tydliggöras om en omvandling av det befintliga servitutet till en 

gemensamhetsanläggning skulle ske. Efter dessa synpunkter lade kommunen till u-områden för 

de befintliga underjordiska ledningarna inom planområdet. G-området ströks även det ur 

planförslaget då servitutet som redan existerade var tillräckligt för att säkerhetsställa tillgången till 

området. 

En annan förändring som skedde till följd av att planen var på samråd var att ”prickmarken” 83 

har minskats i plankartan, detta för att ge planförslaget en ökad flexibilitet gällande byggnadernas 

placering. 

Det ursprungliga området i planförslaget som tillät en transformatorstation, ett s.k. E-område, 

har också flyttats till följd av inkomna synpunkter. Detta då den nya placeringen på ett bättre sätt 

skulle passa in i det befintliga VA-nätet. 
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Granskningsutlåtande84 

Under perioden för granskning inkom ett antal synpunkter, dessa har dock inte varit av en sådan 

karaktär att det ansågs nödvändigt att revidera plankartan i något hänseende. Det som har skett är 

att några språkliga ändringar har genomförts i planbeskrivningen till följd av inkomna synpunkter. 

Både KLM samt LST som var de två aktörerna som hade mest att anmärka på vid samrådet 

ansåg att kommunen efter de förändringar som har genomförts har producerat ett planförslag 

som uppfyller de krav som kan ställas på dem. 

Övrigt85 

Efter att KF den 9 december 2013 antog detaljplanen för det aktuella planområdet valde 14 

privatpersoner att överklaga beslutet om antagande till LST. Av dessa 14 lämnande alla in en 

likalydande skrivelse varav 13 av dessa lämnande in en gemensam skrivelse. De klagande yrkade 

bl.a. på att genomförande enligt antagen plan skulle leda till en generell värdeminskning på de 

klagandes bostäder då bl.a. parkeringsmöjligheterna försämrades samt kvällssolen skulle skymmas 

av de uppförda flerbostadshusen. Vidare menade de klagande på att den ökade trafikmängden 

som de nya bostäderna skulle innebära att ohållbara bullernivåer skulle fås. 

LST som första instans valde att avslå överklagande i sin helhet och har i domen motiverat sitt 

handlande. För det första konstaterade LST att tre av de fastighetsägare som inkom med 

synpunkter inte hade valt att skriftligt kommentera planförslaget under samråd/utställning därför 

hade de förlorat sin rätt att överklaga. LST gav de borttagna fastighetsägarna möjlighet att 

motivera varför de skulle ha rätt att överklaga men då ingen motivering inkom ströks de från 

överklagandet. 

Gällande de övriga överklaganden går LST först igenom vid vilka fall där de kan välja att avslå ett 

kommunalt beslut att anta en detaljplan och konstaterar att de inte kan göra ändringar utan de 

kan endast besluta att avvisa överklagandena eller upphäva antagandebeslutet. Då de inkomna 

synpunkterna gäller fastighetsägarnas enskilda intressen var det i första hand en prövning av PBL 

2 kapitel 1 § som var aktuell. Enligt den ska både de allmänna samt de enskilda intressena 

beaktas. Efter att gått igenom de inkomna synpunkterna konstaterar dock LST att de enskildas 

intressen inte blir drabbade hårdare än vad som kan anses vara skäligt i en expansiv region och 

därför väljer de att avslå överklagandena. Avslutningsvis redogjorde också domen hur man ska gå 

tillväga för att överklaga LST beslut till MMD samt när dessa synpunkter ska ha inkommit till 

domstolen. Då ingen valde att överklaga LST beslut vann tillslut detaljplanen laga kraft den 9 maj 

2012. 
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4.3 Södertälje  

Södertälje kommun är lokaliserad i den sydvästra delen av länet, ca 45 km från centrala 

Sockholm. Med sina dryga 91 000 invånare är Södertälje länets fjärde största kommun86 och 

precis som de flesta kommunerna ser invånarantalet ut att öka de kommande åren. I detta arbete 

har en detaljplan studerats från kommunen. 

4.3.1 Beslutsunderlag87 

Även i Södertälje kommun är det översiktsplanen som till stora delar ligger till grund för beslutet 

som tas att påbörja framtagandet av en ny detaljplan. Detta sker trots att kommunens 

översiktsplan är av en väldigt generell karaktär och i arbetet med denna har inga direkta 

utredningar skett. Det innebär att de utredningarna som krävs istället får genomföras under 

planarbetet eller i förstudien till lämnandet av planbesked. 

Södertälje kommun är en stor markägare men trots detta sker den mesta exploateringen inom 

kommunen på privat mark genom att ansökningar om planbesked inkommer till kommunen. De 

ansökningar som inkommer till kommunen blir som regel accepterade, trots detta är det långt 

ifrån alla planbesked som utmynnar i att en ny detaljplan antas. Anledningarna till detta är 

varierande men det beror oftast antingen på att avtal som reglerar exploateringskostnader inte går 

att träffa med exploatören eller att kommunen upptäcker då fler undersökningar genomförts att 

den föreslagna markanvändningen inte är möjlig att genomföra. 

Framtagandet av detaljplanerna sker på samma sätt oberoende var i kommunen planerna tas 

fram. Det innebär att planavdelningen har huvudansvaret under framtagandet av detaljplanen för 

att sedan vanligtvis överlämna huvudansvaret till projekt-och exploateringsenheten under 

genomförandet. Däremot har de planer som tas fram inom stadskärnan också en processledare 

vars uppgift är att samordna de olika projekten som genomförs inom en relativt liten yta. Det 

innebär att dessa typer av planer har en gemensam nämnare i både framtagandet av planerna och 

genomförandet.  

En utmaning som Södertälje ställs inför då det sker överlämningar mellan framtagande och 

genomförande av planen är att begränsa den informationsförlust som kan ske vid byte av 

projektledare. Det här är dock inte allt för stort problem inom kommunen. Mycket av detta tror 

dem beror på att det kan ske många informella överlämningar och avstämningar under arbetets 

gång, både före och efter den formella överlämningen har skett. Anledningen till varför detta kan 

ske är att planenheten, stadsmiljö, projekt- och exploateringsenheten alla ligger under 

samhällsbyggnadskontoret. Det är inte ovanligt att dessa enheter sitter på olika kontor något som 

alltså inte är fallet i Södertälje. Det innebär att trots projektet har överlämnats är det lätt för den 

nya projektledaren att komma i kontakt med den gamla för att reda ut eventuella frågetecken som 

kan uppstå ett tag efter överlämningen skett. Utöver detta finns även andra kommunala 

förvaltningar som måste samordnas med under planprocessen också i samma hus vilket även de 

underlättar kommunikationen.  
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Under processen ska också en rad politiska beslut tas. Beroende på vilket förfarande som 

detaljplanerna genomförs med varierar antalet beslut. Vid standard planförfarandet (tidigare 

enkelt planförfarande) räcker det med att två politiska beslut tas. Vid det utökande förfarandet 

(tidigare normalt utförande) krävs det istället fyra politiska beslut. Enligt utsago från kommunen 

får man räkna med att varje politiskt beslut innebär att planen har en ställtid någonstans mellan 3-

6 veckor. Det innebär att man får räkna med att ett projekt som enligt den nya lagstiftningen 

utförs med det utökande förfarandet kommer få en ställtid upp emot sex månader.  

Trots de ändringar som trädde ikraft vid årsskiftet 2015 tror inte Södertälje att dessa ändringar 

kommer att påverka dem i speciellt stor utsträckning. Innan lagändringarna genomfördes de flesta 

ändringarna med det normala förfarandet och efter ändringarna kommer de flesta genomföras 

med det utökande förfarandet. 

4.3.2 Detaljplaner 

Detaljplan 7 

Tidigare ställningstagande 

I den gällande översiktsplanen för området som antogs 2004 ingick det aktuella planområdet i 

Södertäljes tätort och betecknades som ett utbredningsområde för tätort. För att fortsätta 

utveckla bebyggelsemiljön inom tätorten togs ett antal riktlinjer fram, dessa var följande: 

- Komplettera och förtäta befintliga stadsdelar och tätorter med bostadsbebyggelse. 

- Fler bostäder i vattennära lägen. 

- Förtäta centrum med bostadsbebyggelse. 

- Större bebyggelsegrupper bör anläggas efter stråk med kollektivtrafik. 

- Gröna områden med rekreationsvärde i staden bör bevaras. 

- Bostadsområden skall utformas med beaktande av barns rätt till trygghet och utveckling. 

(FN:s barnkonvention). 

- De handikappades tillgänglighet i den fysiska miljön skall beaktas 

Program88 

Innan det officiella arbetet med detaljplanen startades beslutades det att ett program för området 

skulle tas fram. Syftet med detta program var att utreda huruvida uppförande av bostäder ansågs 

lämpligt inom området samt hur det eventuella uppförandet skulle utformas. Extra nödvändigt 

blev detta program då det rådde viss oenighet mellan de inblandade parterna om hur mycket av 

den befintliga bebyggelsen, som också hade ett visst kulturhistoriskt värde, som skulle bevaras i 

form av en ombyggnation. 

I planprogrammet presenterades därför två olika tillvägagångssätt som sedermera 

remissinstanserna fick ta ställning till. Likheten mellan dessa båda förslag var att antalet bostäder 

enligt förslaget skulle uppgå till ca 200 st. Det ena innebar dock att alla dessa bostäder skulle 

uppföras genom nyproduktion. Det skulle innebära att den befintliga bebyggelsen på fastigheten 

var tvungen att rivas för att möjliggöra uppförandet av de planerade bostäderna. 
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Det andra förslaget innebar att ett visst antal bostäder skulle uppföras genom nyproduktion som i 

förslaget ovan men att en del av de producerade bostäderna kunde uppföras genom en 

ombyggnation av den befintliga bebyggelsen. Efter att remissinstanserna hade uttryckt sig kring 

de båda förslagen stod det klart att det endast var alternativet där en ombyggnation skedde som 

var genomförbar. 

Trots att de inkomna synpunkterna innebar att kommunen valde att starta ett detaljplanearbete 

som skulle innebära att den kulturvärdefulla byggnaden inte skulle rivas ansåg LST att det ändå 

kunde vara aktuellt att ta fram en MKB. LST var nämligen fortfarande inte helt övertygad om att 

förslaget som innebar en ombyggnation skulle vara möjlig ur ett miljöperspektiv. Därför krävde 

de att nödvändiga utredningar genomfördes för att säkerhetsställa att detaljplanen faktiskt var 

möjlig att genomföra ur ett miljöperspektiv. Efter genomförda utredningar stod det dock klart att 

ingen negativ miljöpåverkan skulle fås vid genomförandet av detaljplanen så kommunen valde 

därför att inte genomföra en MKB. 

Ramavtal 

För denna detaljplan har jag inte fått tag i ramavtalet. Det tecknades dock ett sådant samt ett 

plankostnadsavtal inför framtagandet av detaljplanen. 

Start-PM 

Arbetet med det aktuella start-PM startade då en tjänsteskrivelse inlämnades till politiken med en 

begäran om att ta fram ett detaljplaneprogram för det aktuella planområdet. I tjänsteskrivelsen 

presenterades lite bakgrund till varför detta område var aktuellt att utveckla.  

Samrådsredogörelse89 

Planförslaget var ute på samråd mellan den 3 maj - 12 juni 2010. Under den tidsperioden fick 

remissinstanser samt sakägare inkomma med yttranden om förslag till förändringar, totalt inkom 

33 yttranden. Kommunen presenterade en sammanfattning samt besvarade alla de inkomna 

synpunkterna i en samrådsredogörelse, även de synpunkter som kommunen inte valde att 

tillämpa som ändringar. 

Till följd av de inkomna synpunkterna skedde ett antal ändringar av varierande storlek i 

planförslaget. I den framtagna samrådsredogörelsen delades de ändringar som genomförts in i två 

huvudkategorier, dessa var trafik och bebyggelse. I övrigt skedde bara mindre ändringar och 

förtydliganden i planbeskrivningen. 

De förändringar som presenterades under kategorin bebyggelse var att maxhöjden på ett antal 

hus sänktes. Detta innebar att bebyggelsen på ett bättre sätt skulle anpassa till den befintliga 

stadsbilden och att inte utsikten för de bakomvarande husen skymdes i samma utsträckning. I 

praktiken innebar sänkningen att maxhöjden minskades med mellan två till fem meter. Utöver 

dessa ändringar togs ett antal gestaltnings principer också fram för den nya bebyggelsen, 

anledningen till detta var för att ytterligare säkerhetsställa att den nya bebyggelsen på ett bra sätt 

skulle anpassas till de omkringliggande områdena. 
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I den andra kategorin gällande trafik genomfördes följande förändringar. För det första var den 

trafikutredning som presenterades vid samrådet inte klar och den färdigställdes efter samrådet. 

Den utredningen visade på att den befarande trafikökningen inte var lika som stor som först 

befarades. Trots att det framtagna planförslaget påverkade det aktuella trafikläget mindre än vad 

som först befarades krävdes det ändå att en förändring av aktuell trafiklösning genomfördes. 

Detta då luftkvalitetsvärdena redan var överskridna innan denna detaljplan genomfördes. 

Granskningsutlåtande90 

Efter att planförslaget reviderats till följd av de synpunkter som inkom vid samrådet ställdes ett 

reviderat förslag ut på granskning. Granskningsperioden varade från den 23 december 2010 till 

den 27 januari 2011. Till granskningen skickades handlingarna ut till berörda fastighetsägare samt 

remissinstanser. För de privatpersoner som inte var klassade som ”berörda fastighetsägare” fanns 

alla granskningshandlingarna att ta del av både i stadshuset samt även på kommunens hemsida. 

Under perioden för granskning inkom det återigen 33 stycken synpunkter men till skillnad från 

samrådet genomfördes endast en revidering till följd av de inkomna synpunkterna. Den 

revideringen innebar att två planbestämmelser lades till, detta på begäran från LST. Den första 

behandlade krav om att oljeavskiljare vid parkeringsytor skulle installeras, den andra ändringen 

innebar att planen inte tillät att miljö- och hälsofarliga material användes. 

Övrigt91 

Planen antogs av KF i maj 2011 men detta beslut överklagades och detaljplanen vann inte laga 

kraft förrän i september 2012, detta efter att planen getts prövningstillstånd i MÖD. 

I domen tog MÖD ställning till tre frågor som hade inkommit från klagande. Dessa var om 

kommunens beslut huruvida en MKB inte behövdes upprätta var riktigt, om MKN har följts vid 

planarbetet samt om de utredningar som genomförts var tillräckliga. Angående de tidigare 

utredningarna ville MÖD att kommunen skulle inkomna med data angående NOx värden. Efter 

att kommunen inkommit med dessa värden ansåg MÖD att de utredningar som skett var 

tillräckliga för att kunna anta detaljplanen. MÖD konstaterade också snabbt att kommunen inte 

gjort något fel när en MKB inte upprättades. 

Det som fick störst utrymme i domskälen var huruvida MKN inte skulle överskridas vid 

genomförandet enligt den av KF antagna detaljplanen. Enligt aktuell lagstiftning är det LST 

uppgift att se till att ett genomförande av en detaljplan inte leder till att MKN kommer att 

överskridas. LST har inte i sina undersökningar kunnat visa på att genomförandet enligt 

detaljplanen skulle medföra att MKN normerna skulle överskridas. MÖD kunde inte heller se det 

vid sin genomgång vilket innebar att de tidigare instansernas beslut inte skulle ändras. De ansåg 

att de utredningarna som var genomförda var tillräckliga och att de inte visade på att 

trafikmängden skulle öka i en sådan utsträckning att MKN överskrids ser de ingen anledning till 

att ändra tidigare instansers beslut. 

Enligt de angivna domskälen ovan valde alltså MÖD att fastställa tidigare instansers domar och 

avslå alla överklaganden som inkommit mot den aktuella detaljplanen. 
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4.4 Upplands Väsby 

25 km norr om Stockholm C ligger Upplands Väsby. Trots närheten till Stockholm erbjuder 

kommunen en varierad miljö med stadsliv, sjöar, skogar samt odlingslandskap92. Det i 

kombination med närheten till E4, Arlanda samt ostkustbanan ger kommunen ett unikt läge. Med 

sitt attraktiva läge innebär det att utöver folk som vill bosätta sig så lockar kommunen även 

många företag. Det attraktiva läget rent kommunikationsmässigt innebär också att kommunen 

ställs inför lite större utmaningar i planeringsskedet. Detta då alla dessa tre huvudstråk omfattas 

av riksintressen. I detta arbete har jag studerat två detaljplaner från Upplands Väsby. 

4.4.1 Beslutsunderlag93 

Precis som alla de andra kommunerna är det översiktsplanen beslutet att ta fram en ny detaljplan 

grundas på. Den aktuella översiktsplanen inom kommunen är dock något utdaterad vilket har lett 

till att det just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Utöver denna plan 

påverkas även kommunen av RUFS som gäller för hela Stockholmsregionen.  

I Upplands Väsby sker som regel framtagandet av detaljplaner för bostäder enligt det utökade 

förfarandet, tidigare det normala planförfarandet. I detta förfarande krävs det att kommunen ska 

ta fem beslut från att planarbetet ska påbörjas till att den antas. För varje beslut som fattas får 

man räkna med att arbetet med planen står stilla mellan tre till sex veckor. Det innebär att 

framtagandet av detaljplanerna inom kommunen har en ställtid på mellan 15-30 veckor. 

Då Upplands Väsby äger en relativt liten andel exploaterbar mark sker ofta exploatering på 

privatägd mark. Detta borde innebära att kommunen får ta del av en stor mängd inkomna 

ansökningar om planbesked, så är dock inte fallet. Framtagandet av planbesked sker endast då 

fastighetsägaren uttryckligen begär det. Annars har Upplands Väsby en annan metod för att 

besluta om det kan bli aktuellt att exploatering sker på den aktuella marken i fråga.  

Vid en inkommen ansökan där inte fastighetsägaren kräver att planbesked ska lämnas genomför 

istället kommunen något som de själva kallar en förstudie. Denna förstudie innebär att 

kommunen sätter sig in i planfrågan och undersöker det aktuella områdets lämplighet för ansökt 

användning. Inga frågor löses i förstudien men tanken är att de åtminstone ska identifieras. Detta 

ger därför kommunen en tidig översikt över vilka utmaningar framtagandet av en detaljplan kan 

möta.  

När det sedan är dags för framtagandet av detaljplanen är det vanligtvis planarkitekten som är 

projektledare fram till antagandet av detaljplanen för att sedan överlämna det huvudsakliga 

ansvaret när genomförandet av detaljplanen startar. Under perioden för framtagandet av 

detaljplanen har dock projektledaren stöd av en projektgrupp som består av personal från andra 

avdelningar inom kommunen. Det är också någon av dessa som vanligtvis tar över som 

projektledare efter att planen vunnit laga kraft. I och med att den projektledaren som tar över 

efter planarkitekten redan varit en del av framtagandet av processen minskar risken för att 

kunskap om planområdet går till spillo vid överlämningen. 
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4.4.2 Detaljplaner 

Detaljplan 8 

Tidigare ställningstagande 

Det tydligaste ställningstagande som påverkade det aktuella planområdet var det influensområde 

för flygbuller som Arlanda flygplats innebar. I den gällande översiktsplanen som antogs 2005 var 

det övergripande målet att Upplands Väsby skulle utvecklas till en modern småstad. I den 

översiktsplanen presenterades därför sex strategiska utvecklingsområden som skulle bidra till att 

kommunen kunde uppnå de satta målsättningarna. Det aktuella planområdet var ett av dessa 

områden vilket innebar att kommunens översiktliga målsättning skulle nås om området i fråga 

planlades. 

Utöver den gällande översiktsplanen fanns det även tre kommunala program som kommunen 

behövde visa hänsyn till vid framtagandet av detaljplanen. Dessa behandlar aktuella 

avfallsföreskrifter, avfallsplan samt dagvattenhantering inom kommunen. 

Program94 

Planprogrammet presenterade ett förslag som innebar att den dåvarande gränsen mellan samhälle 

och landsbygd förflyttades bort från centrum. I och med detta ökade då även avståndet till de 

populära rekreationsområdena som landsbygden gav upphov till. Trots att det faktiska avståndet 

ökat var kommunen tydlig att påpeka att den faktiska känslan efter genomförandet kommer bli 

den omvända. 

Enligt detaljplaneprogrammet krävdes det också att dåvarande trafiklösning sågs över. 

Anledningen till detta var dels att det befintliga vägnätet inte skulle klara av den ökade 

belastningen som utbyggnaden av detta planförslag skulle innebära. 

Det konstaterades också att vidare undersökningar skulle bli aktuella under planprocessen, bl.a. 

var en bullerutredning tvungen att tas fram. Detta då delar av bebyggelsen enligt 

programförslaget placerades inom influensområdet för Arlanda. 

Ramavtal95 

Det ursprungliga ramavtalet tecknades mellan två parter, nedan kallad exploatörerna, och 

kommunen som alla var markägare inom det aktuella området. Till grund för det aktuella avtalet 

låg det tidigare genomförda planprogrammet. 

Enligt detta avtal var det kommunen som skulle vara huvudman för den allmänna platserna inom 

planområdet, det innebar all mark som var utlagt för detta som exploatören ägde skulle överlåtas 

till kommunen. Detta utan att någon ersättning skulle utgå parterna emellan. 

Det var även kommunen som skulle ansvara för att de allmänna anläggningarna uppfördes på 

den allmänna platsmarken. Trots detta var det exploatörerna som bekostande stora delar av 

uppförandet av dessa anläggningar.  
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Start-PM 

För denna detaljplan genomfördes inget start-PM utan arbetet med framtagandet startade efter 

beslut av politiken att godkänna det framtagna planprogrammet.  

Samrådsredogörelse96 

Den 13 januari till den 16 februari 2011 var det framarbetade planförslaget ute på samråd och 

under den tidpunkten fick sakägare samt remissinstanser möjlighet till att inkomma med. Under 

den perioden inkom ett flertal synpunkter varav alla inte valde att realiseras. I 

samrådsredogörelsen presenterades dock alla dessa synpunkter, både de som inneburit 

förändringar men även sådana synpunkter som kommunen inte valde att genomföra.  

LST inkom med ett antal kommentarer som innebar att kommunen genomförde revideringar i 

planförslaget. Kommunen valde bl.a. att kraftigt minska den utlagda bebyggelse inom det 

influensområde som fanns inom planområdet. Reduceringen som utfördes var dock mindre än 

vad LST förespråkade. Kommunen motiverade sitt handlande genom att de ändringar som skett 

innebar att en lämplig avvägning skulle tas mellan riksintresset Arlanda samt det regionala 

intresset av att uppföra bostäder.  

Kommunen valde också att bifalla LST förslag som behandlade en utökning av ett befintligt 

fornlämningsområde inom planområdet. Detta innebar att delar av kvartersmarken inom 

planområdet ströks ur förslaget. Det genomfördes också en förundersökning för att se om 

ytterligare fornlämningar skulle hittas inom planområdet.  

Sakägarnas synpunkter var i stor utsträckning liknande, därför valde kommunen att svara på dessa 

genom ett antal gemensamma utlåtanden. Inga direkta förändringar skedde till följd av dessa 

synpunkter dock ansåg kommunen att det var nödvändigt att förtydliga vissa delar i 

planhandlingarna. 

En rad anpassningar samt mindre förändringar skedde också i beskrivningarna till planförslaget 

till följd av de synpunkter som inkom under samrådet. Det tydliggjordes bl.a. vad som skulle 

utredas i buller- respektive dagvattenutredningar. Avslutningsvis möjliggjorde förslaget också 

efter revideringarna att två förskolor kunde uppföras inom planområdet, detta efter synpunkter 

från kommunens utbildnings- respektive tekniska nämnd. 

Granskningsutlåtande97 

Efter de revideringarna till följd av de inkomna synpunkterna under samrådet genomförts ställdes 

förslaget ut för granskning. Granskningstiden varade från den 3 september till den 1 oktober 

2012. Under den perioden inkom återigen en rad synpunkter till kommunen och till följd av detta 

genomfördes ytterligare förändringar i planförslaget. 

Trots att en rad ändringar utfördes efter LST synpunkter vid samrådet ansåg de fortfarande inte 

att planförslaget var acceptabelt. Till följd av detta skedde ytterligare kompletteringar i förslaget, 

bl.a. lades en sammanfattning av den reviderade bullerutredningen till i planbeskrivningen. Det 
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skedde även förtydliganden i plankartan för att det skulle bli ännu tydligare att se vilket område 

inom planen som påverkades av fornlämningsområdet. 

LST köpte inte resonemanget som kommunen presenterade när de motiverade varför avsteg från 

LST samrådssynpunkter gjordes. LST ansåg inte att riksintressets framtid säkerhetsställdes med 

de ändringar som kommunen genomförde. Därför menade LST att om inte ändringar 

genomfördes som säkerhetsställde riksintressets framtid skulle de bli tvungna att överpröva 

kommunens planförslag. 

Trots LST påtryckningar vidhöll kommunen sitt tidigare ställningstagande. De ansåg att 

bostadsproduktionen var ett lika tungt argument. De hänvisade också till den antagna 

regionplanen som de ansåg överensstämde med det framtagna planförslaget. Kommunen valde 

dock att genomföra vissa förändringar inom influensområdet för att öppna upp en diskussion 

kring vad som kunde vara möjligt att uppföra inom detta område. Dessa ändringar möjliggjorde 

också att om LST skulle få rätt när de valde att överpröva kommunens beslut skulle den del som 

påverkas av riksintresset kunna lyftas ut ur planförslaget. Detta innebar att en detaljplan kunde 

antas för det övriga planområdet. 

Utöver dessa förändringar skedde ett antal mindre förändringar följd av de inkomna 

synpunkterna. Dessa förändringar behandlar både planbeskrivningen, plankartan samt sektioner 

och bestämmelser.  

Övrigt98 

Den 17 juni 2013 beslutade KF att detaljplanen skulle antas. Precis som LST påpekade vid 

granskningen valde de att överpröva antagandet av detaljplanen för den del av planförslaget som 

påverkades av riksintresset Arlanda. LST fick också rätt i sin överprövning vilket innebar att den 

del av planförslaget som omfattade influensområdet för riksintresset valdes att upphävas. Detta 

beslut togs den 28 oktober 2013 och innebar att LST i övrigt godkände planförslaget. Plankartan 

uppdaterades efter detta beslut så att det tydligt visades vilket område som omfattades av LST 

beslut att upphäva del av aktuell detaljplan.  

Utöver LST synpunkter inkom det även yrkanden från två parter som valde att överklaga 

antagandet. Den första parten ansåg att kommunen behövde visa större hänsyn till de boende 

inom området och i samråd med dessa ta fram en trafiklösning som båda parterna kan acceptera. 

Aktuell trafiklösning menade klagande på skulle innebära att det unika naturlivet som fanns i 

området samt det trevliga naturlandskapet skulle förstöras. 

Den andra klaganden menade på att kommunen helt har struntat i inkomna samrådssynpunkter 

från deras sida och såg därför ingen annan utväg än att överklaga förslaget om antagandet av 

detaljplanen. I sitt utlåtande presenterades 12 punkter som de ansåg behövdes förbättras för att 

de skulle kunna godta förändringen. Stor vikt lades bl.a. kring det ökade bullret samt den ökade 

trafikmängden som planförslaget innebar. 

Båda dessa valde att överklaga KF beslut om att anta detaljplanen till LST. Efter att LST prövat 

det hela valde de att avslå alla överklaganden och beslutade att anta detaljplanen. Detta ogillades 

av klaganden som då valde att överklaga LST beslut till MMD. MMD valde att gå på LST linje 
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och valde därför även de att avslå de inkomna överklagandena. Trots dessa två negativa beslut 

ansökta parterna om prövningstillstånd till att få saken prövad i MÖD. Efter att MÖD gått 

igenom fallet avslog de dock ansökan så den 9 maj 2014 kunde tillslut detaljplanen antas och 

vinna laga kraft. 

Detaljplan 9 

Tidigare ställningstagande 

Delar av aktuellt detaljplaneområde berörs av riksintresset som var utlagt för Arlanda, detta då 

området till viss del berörs av maximal ljudnivå om 70 dBA. Strax väster om planområdet var 

också ostkustbanan av riksintresse. 

I den gällande översiktsplanen som antogs 2005 var det övergripande målet att Upplands Väsby 

skulle utvecklas till en modern småstad. För att kunna möjliggöra detta togs sex strategiska 

utvecklingsområden fram. Då dessa utvecklingsområden till viss del överlappade varandra var det 

aktuella planförslaget del av flera av dessa områden. Trots det innebar inte genomförandet enligt 

planförslaget att bestämmelserna i något av dessa områden skulle motverkas. 

För det aktuella området finns det också ett antal antagna detaljplaner för området, dock har 

genomförandetiden för alla detaljplaner utom en gått ut. Den detaljplanen reglerar småskaligt 

bostads- och verksamhetsändamål. Något som den aktuella detaljplanen kommer vara tvungen 

att ta hänsyn till. 

Program 

För aktuellt planområde valdes det inte att ta fram något planprogram. 

Ramavtal99 

Avtalet syftade till att klargöra för de ansvarsfördelningar som skulle råda mellan kommunen och 

exploatören under processen med att ta fram den nya planen. Enligt avtalet stod det klart att det 

var kommunen som var ansvarig för det formella framtagandet av detaljplanen medan 

exploatören skulle ersätta kommunen för det nedlagda arbetet. Hur den exakta 

kostnadsfördelningen skulle se ut avgjordes i ett separat framtaget plankostnadsavtal. Från 

ramavtalet gick det också att läsa att det var kommunen som skulle vara huvudman för de 

allmänna platserna inom planen, marken för dessa platser skulle därför överlåtas till kommunen 

utan att ersättning skulle utgå till exploatören. Exploatören i sin tur gavs rätt att förvärva den 

mark som de inte ägde vid tidpunkten men som i planförslaget presenterades som kvartersmark. 

I ramavtalet presenterades också vilken part som skulle åta sig vilken del i konstruktionen av 

exploateringsanläggningar. Det var kommunen som ansvarade för de anläggningar som skulle 

uppföras på den allmänna platsmarken medan exploatören hade samma ansvar på den blivande 

kvartersmarken. Trots att kommunen ansvarade för uppförandet av anläggningar på den 

allmänna platsmarken reglerade avtalet att exploatören skulle bekosta vissa av dessa anordningar. 

Exploatören erlade bl.a. en gatukostnadsavgift som kommunen tog ut för att täcka de kostnader 

som de nya vägarna innebar. 
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Start-PM100 

Planarbetet startade då en förfrågan inkom från exploatören om en ändring i den dåvarande 

detaljplanen för planområdet. Det inkomna förslaget innebar att ca 145 bostäder skulle kunna 

utformas i en kvartersstruktur inom planområdet. Utförandet enligt det inkomna förslaget 

innebar att de fyra befintliga fastigheterna inom planområdet skulle ersättas samt att befintliga 

tennisplaner till viss del skulle påverkas. 

Till start-PM bifogade också kommunen en kartskiss över den ungefärliga plangränsen som det 

framtida planområdet skulle omfatta. De identifierade också en rad utredningar som de ansåg 

skulle bli aktuella under genomförandet. Bland dessa nämndes: 

 Kompletterande markundersökningar inom planområdet 

 Bullerutredning 

 Vibrationer 

 Förprojektering VA och gata 

 Dagvattenhantering 

 Arkitektur- och landskapsstudier 

 3D-modell 

 Förslag till utformning av omkringliggande gator 

 Solstudie  

 Ev. studera översvämningsrisk 
 

Samrådsredogörelse101 

Planförslaget presenterades för första gången för allmänheten och remissinstanser då förslaget 

ställdes ut på samråd från den 17 juni till den 28 augusti 2013. Under den perioden inkom en rad 

synpunkter som sammanfattades och kommenterades i den samrådsredogörelse som 

presenterades. 

Till följd av den inkomna synpunkterna under samrådstiden utfördes en rad förändringar. En 

omarbetning har bl.a. skett av planbestämmelserna kring gestaltning samt hur bebyggelsen skulle 

utformas. Syftet med detta var att kommunen ville stärka den ”visuella kontakten mellan 

inomhusmiljön och gata”.  

Ytterligare ändringar i planbestämmelserna var att vissa balkonger inom planområdet ej får 

inglasas. Vidare har en gemensamhetsanläggning efter inkomna synpunkter från LM ändrats så att 

en mer flexibel lösning kunde nås.  

Det genomfördes också vissa ändringar i plankartan till följd av de inkomna synpunkterna. Den 

kompletterades bl.a. med ett antal inforutor. I dessa presentades bl.a. information om att sanering 

var tvungen att ske där det till följd av markföroreningar ansågs nödvändigt, i dessa rutor 

presenterades det även information kring syftet av aktuell gestaltning. 
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Avslutningsvis skedde en del förtydliganden samt uppdateringar i planbeskrivningen samt att de 

aktuella planhandlingarna även skulle innehålla en sektion som visar på hur de nyproducerade 

byggnaderna skulle passa in med det befintliga byggnaderna i närområdet. 

Granskningsutlåtande102 

Efter att de förändringarna till följd av de inkomna synpunkterna under samrådsskedet 

genomförts och presenterats i en samrådsredogörelse ställdes det reviderade planförslaget ut till 

granskning. Denna utställning skedde mellan den 12 december 2013 och den 16 januari 2014. 

Precis som vid samrådsredogörelsen har de inkomna synpunkterna under utställningen 

sammanfattats samt kommenterats i ett utlåtande från kommunen. 

Trots alla de förändringar som utfördes efter samrådet ledde de inkomna synpunkterna under 

granskningen att ytterligare fyra förändringar genomfördes. Två av dessa var dock enbart 

förtydliganden av planbeskrivningen, dels hur frågan av cykelparkeringen skulle genomföras men 

även några generella förtydliganden efter inkomna synpunkter från Teknik- och fastighetsenhet 

samt Miljö- och hälsoskyddskontoret. 

I plankartan genomfördes en förändring, detta då planbestämmelsen kompletterades med ett 

område märkt P. Denna förändring innebar att parkering nu kunde ske under vissa fastigheter 

vilket också innebar att 3D-fastighetsbildning tilläts enligt planen. 

Avslutningsvis har ett utlåtande tagits fram som behandlar de riskfrågor som järnvägen kan 

innebära. Till följd av detta utlåtande har även planbeskrivningen kompletterats med slutsatsen av 

vad denna undersökning har kommit fram till. 

Övrigt 

Denna detaljplan antogs av KF den 19 maj 2014 och överklagades inte så den 17 juni 2014 kunde 

detaljplanen vinna laga kraft. 

4.5 Länsstyrelsen103 

LST enskilt viktigaste uppgift under planprocessen är att bevaka statens intresse, exakt hur den 

bevakningen går till går att hitta i PBL. För att göra detta är LST en av de remissinstanser som 

alltid ges möjlighet att uttrycka sig under planprocessen. Detta gäller oberoende av vilken typ av 

plan som tas fram, LST ska ges möjlighet att granska. 

Detaljgraden i LST utlåtanden beror på vilken typ av dokument som är uppe för granskning. De 

kommentarer som uppkommer vid översiktsplaner är oftast väldigt generella och endast väldigt 

övergripande. Det kan gälla att bostadsbyggelse inte är lämpligt inom vissa områden som är 

influensområden till vissa riksintressen etc. Ofta har inte LST alltför mycket att kommentera vid 

dessa skeden, mycket beroende på att den information som går att få ut ur en översiktsplan är 

oftast väldigt generell och kan i vissa fall t.o.m. ses som ”luddig”. När det senare gäller 

detaljplaner eller liknande dokument som kommer att användas för att faktiskt reglera 

markanvändningen blir de inkomna synpunkterna oftast mer detaljerade och i många fall direkt 

nödvändiga för att detaljplanen ska kunna godkännas. 
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LST är uppdelad i en rad olika avdelningar samt alla dessa avdelningar har inom sig olika enheter. 

Den enhet som ansvarar för att yttranden till detaljplaner lämnas och har huvudansvaret för att 

säkerhetsställa att LST intressen följs är enheten för planfrågor. Det innebär att deras jobb är för 

det första att se till att de olika enheterna och avdelningarna får ta del av det aktuella materialet 

som är ute för granskning. För det andra ska det även se till att de olika avdelningarnas 

synpunkter blir presenterade i ett gemensamt yttrande. 

Är LST inte nöjd med de planhandlingar som kommunen presenterar lämnar de såklart 

synpunkter på dessa vid samrådsskedet eller under granskningsperioden. Skulle LST fortfarande 

vara missnöjd med planen efter att detaljplanen antagits av KF har de möjlighet att överpröva 

kommunens beslut att anta detaljplanen. Detta är relativt ovanligt då kommuner vanligtvis tar till 

sig av de synpunkter som LST lämnar vid yttranden. I de fall de sker beror det exempelvis på 

brister i någon av de riskutredningar som LST anser vara nödvändig för planens genomförande. 

Det kan också vara så att LST finner att delar av det aktuella planområdet som kommunen 

beslutat att anta inte är okej. Då kan de, om kommunen går med på det, upphäva delar av 

detaljplanen och låta resterande delar av plankartan gälla. 
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5 Analys 

I detta arbete har totalt nio detaljplaner från fyra olika kommuner studerats, från dessa kan man 

se att det både finns likheter och olikheter i kommuners tillvägagångssätt. Den största likheten 

mellan kommunerna är att alla grundar beslutet om att initiera en ny detaljplan på den 

information som översiktsplanen genererar. Det är alltså de undersökningar och utredningar som 

har genomförts i samband med framtagandet av översiktsplanen som vanligtvis är den enda 

utredningen som kommunerna själva genomför innan de påbörjar arbetet med att ta fram en ny 

detaljplan. Att kommunen till största del grundar beslutet om initiering av en ny detaljplan är 

också något LST har konstaterat i sin roll som remissinstans. Detta trots att kommunerna har 

möjlighet att ta fram en FÖP som på ett noggrannare sätt undersöker vilken markanvändning 

som lämpar sig för områdena i fråga. Detta är dock endast något som kommunerna i 

undantagsfall väljer att genomföra. Detta står klart efter att jag varit i kontakt med representanter 

från de kommuner som deltog i undersökningen. Utöver översiktsplanerna som kommunerna är 

ansvariga att ta fram påverkas även alla kommuner i Stockholmsregionen av RUFS 2010. 

För de planer som jag har fått tillgång till ramavtal går det också att konstatera att dessa ser 

relativt lika ut mellan kommunerna. De flesta ramavtalen reglerar översiktligt vem som ska 

bekosta allmänna anläggningar, vem som ska uppföra dessa, att exploaterings- och 

plankostnadsavtal ska tecknas separat. 

Den största skillnaden mellan kommunerna hittar man i detaljeringsgraden i start-promemorian. I 

detta dokument presenterar alla kommuner en översiktlig förklaring av vad man vill uppnå med 

planförslaget, när planförslaget ska vara antaget samt en grundläggande ekonomisk kalkyl. Det 

som däremot skiljer är att vissa av de studerade start-PM stannar vid den informationen medan 

andra väljer att presentera ytterligare information. Det finns bl.a. kommuner som redan i 

promemorian har identifierat och tagit med ett antal utredningar som de redan då vet måste 

genomföras under framtagandet av detaljplanen. Det här kanske låter som en trivial skillnad men 

i de detaljplaner som har studerats i detta arbete går det faktiskt att se samband mellan 

utförligheten i promemorian samt hur pass ”färdigt” det framtagna planförslaget faktiskt är redan 

till samrådet. 

Med detta menar jag inte att de synpunkter som kommer in är färre till antal men de är oftast av 

”enklare” karaktär. Istället för att vid samrådet få synpunkter om att helt nya utredningar måste 

tas fram innefattar synpunkterna ofta att kompletteringar och revideringar på redan framtagna 

utredningar bör genomföras. För det som också står klart efter jag genomfört detta arbete är 

kommunerna väldigt sällan lyckas tillfredsställa remissinstanserna, främst LST, redan till 

samrådet. 

Som jag var inne på tidigare kunde man inte se några tydliga skillnader vid samrådet mellan 

antalet inkomna synpunkter oberoende hur ”färdigt” planförslaget var, trots att man såg skillnad 

mellan omfattningen av dessa synpunkter. Vid granskningen däremot såg man dock även en 

skillnad mellan antalet inkomna synpunkter. Anledningen till detta var att de kommuner som 

presenterat ett ”färdigare” planförslag vid samrådet och endast varit tvungna att revidera 

planförslaget till granskningen fick allt som oftast sina revideringar accepterade och därför sitt 

planförslag lämnat utan erinran av remissinstanserna. De som däremot vid samrådet hade fått 

synpunkter som innebar att helt nya utredningar skulle tas fram fick istället synpunkterna om 

revideringar vid granskningen. 
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Resonemanget ovan innebär att man kan se att det finns möjligheter för de som presenterar ett 

”färdigare” dokument redan till samrådet att spara tid från samrådet till antagandet. Dock kan 

man inte i detta arbete dra några slutsatser kring hur just detta påverkar den totala tidsåtgången då 

de studerade antalet detaljplaner är för få till antal för att kunna dra några trovärdiga slutsatser 

kring detta. Vidare går det också att man föra resonemanget till att de som presenterar ett 

”färdigare” planförslag till samrådet har lagt ner mer tid från beslutet att starta ett 

detaljplanearbete till samrådet. Därför skulle det krävas en noggrannare undersökning som 

studerar ett större antal detaljplaner för att kunna dra slutsatser kring hur detta påverkar den 

totala tidsåtgången för planarbetet. Att ta fram en detaljplan innehåller trots allt ett visst antal 

moment och det enda jag med säkerhet kan säga att fördelningen mellan var kommunerna väljer 

att lägga tyngdpunkten på varierar. 

Väljer man att genomföra utredningarna i ett tidigare skede ställer det också högre krav på 

kommunernas kunskap gällande framtagandet. För självklart måste en avvägning göras mellan 

vilka utredningar som faktiskt är nödvändiga, känner kommunerna att de inte har den kunskapen 

kan det t.o.m. vara säkrare att vänta på remissinstansernas synpunkter så att inte en rad 

utredningar och undersökningar genomförs bara för genomförandets skull. Utredningar som inte 

har något syfte för detaljplanens framtagande hjälper ju ingen, det kostar bara tid och pengar. 

I det här arbetet har jag även undersökt hur den aktuella lagstiftningen ser ut och hur den 

eventuellt påverkar framtagandet av nya detaljplaner. I den studien har varken jag eller de 

intervjuade parterna dock kunnat se några tydliga brister som i stor utsträckning påverkar 

framtagandet av nya planer. Det finns några mindre delar som skulle kunna förbättras men det är 

inte lagstiftningen som ligger bakom att den nuvarande planprocessen ofta tar tid. Där det finns 

tid att spara och något som alla inblandade parter i detta arbete är överens om är genom att 

förbättra samordningen som sker inom kommunen i arbetet med att ta fram detaljplaner. Det är 

trots allt arbetet internt inom kommunen där mest tid läggs ner på i planprocessen. 

En faktor som påverkar att det är arbetet internt inom kommunen som slukar mest tid under 

planprocessen är att det är inom den delen alla de politiska besluten tas. Man kanske tror att 

politiken endast beslutar om att starta respektive avsluta planarbetet men de fattar också en del 

beslut under processens gång. Antalet beslut som fattas i det utökade förfarandet varierar från 

kommun till kommun och i detta arbete varierar antalet beslut från fyra till åtta stycken. Lägg 

därtill att varje politiskt beslut innebär att detaljplanearbetet har en ställtid någonstans emellan tre 

till sex veckor kan man första att detta innebär att detta är något som tar tid under processens 

gång. 

Det finns även aspekter som påverkar planprocessens tidsåtgång som varken lagstiftningen eller 

kommunerna kan påverka nämnvärt. Det gäller bl.a. den allmänna resursbristen som råder just nu 

inom denna bransch. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många personer i dagsläget som besitter 

rätt kunskapsnivå för att möta den efterfrågan som i dagsläget existerar. Detta drabbar även de 

ekonomiskt starka kommunerna då det inte ens finns tillräckligt med konsulter inom denna 

bransch. Självklart har kommuner möjlighet att i viss utsträckning påverka detta genom att göra 

reklam för sig själva och generellt sett öka intresset för exploatering. Detta är dock något som får 

ses som en långsiktig investering och kommer inte att kunna drar nytta av under de närmsta åren.  

Avslutningsvis kan man från detta arbete se att det direkt blir utdragna processer när planerna blir 

överklagade. På denna fråga råder det viss enighet mellan de intervjuade. Det som de är eniga om 
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är att det inte är möjligt att komma undan överklaganden. Det innebär att även om kommunerna 

skulle välja att öka informationsflödet under processen skulle ändå sakägaren som inte får sina 

personliga åsikter genomförda överklaga. Där åsikterna går isär är hur mycket ett ökat 

informationsflöde skulle påverka det totala antalet överklaganden. Det jag kan säga om det här är 

att den totala tidsåtgången för en rättsprocess inte påverkas nämnvärt om det är ett överklagande 

eller tre. Därför ser jag ingen anledning till att öka det aktuella kommunikationsflödet som 

kommunerna i dagsläget har då det i de flesta fall endast skulle innebära en tidsförslut. 
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6 Slutsats 

Efter att studerat nio detaljplaner från fyra olika kommuner i Stockholmsregionen står det klart 

att det egentligen inte finns några olikheter i kommunernas sätt att initiera en detaljplan. Det är 

översiktsplanen som är det dokument som i de allra flesta fall ligger bakom dessa beslut. 

Processens genomförande är även den lika i många aspekter. Den tydligaste skillnaden som detta 

arbete har visat på är hur utförligt det framtagna dokumentet som politiken tar beslut på att starta 

detaljplanearbetet är. 

Resultaten från detta arbete visar att det finns störst möjlighet att genomföra tidseffektiviseringar 

i arbetet som kommunen utför internt under arbetet med att ta fram detaljplaner. Detta är något 

som alla kommuner redan har identifierat och nämnde vid intervjuerna att det var något som 

jobbades med. Detta var ju bl.a. en av anledningarna till att Stadsbyggnadsbenchen, som alla de 

studerade kommuner ingår i, bildades för att just kunna fungera som ett nätverk där 

kommunerna kan utbyta tankar och erfarenheter för att lära av varandra. Det var inte bara 

kommunerna som såg detta som en tydlig utvecklingsmöjlighet även LST menade på att om 

arbetet internt inom kommunerna förbättrades skulle en effektivare process nås. Anledningarna 

till detta är att det inte är ovanligt att en och samma kommun presenterar handlingar till LST men 

en väldigt varierande kvalitet. Som en möjlig orsak till detta ser alltså LST att den interna 

samordningen helt enkelt inte är tillräckligt bra. Det har t.ex. förekommit att LST ibland får ta del 

av planhandlingar som innehåller planbestämmelser som inte ens är möjliga att genomföra. Då 

står det ju klart att kommunikationen inte har skett mellan plan- respektive bygglovsavdelningen. 

Detta är ju bara ett exempel men det visar på att det finns möjlighet till förbättring. 

Studien visar också på att man kan se samband mellan utförligheten i de dokument som 

presenterats i tidiga skedena kontra hur ”färdigt” planförslaget är till samrådet. Det ger i sin tur 

möjligheter till att tidsbesparingar sker i processen från samråd till antagande. I detta arbete har 

dock ingen vikt lagts vid den totala tidsåtgången i processen av den enkla anledningen att antalet 

detaljplaner som har studerats är för få. Därför går det inte att från detta arbete dra slutsatser 

kring huruvida det är bättre att lägga ner mer tid i tidiga skeden eller att vänta och genomföra ett 

större arbete i samband med samråd och granskning. Det är trots allt en viss mängd arbete som 

måste genomföras i samband med att en detaljplan tas fram. Sen kan man diskutera detta ur fler 

parametrar än bara tidsaspekten, t.ex. ur kommuninvånarnas perspektiv, men det är också en 

fråga för andra arbeten att utreda. 

Något som man inte kan se från resultaten i detta arbete är att det skulle finnas några tydliga 

brister i den aktuella lagstiftningen som vid en eventuell förändring skulle innebära att 

tidsåtgången i planprocessen markant förändrades. Detta beror bl.a. på att det under de senaste 

åren kontinuerligt skett ändringar i PBL som är den lagstiftning där de flesta av dessa frågor 

regleras. 

Avslutningsvis går det också att konstatera att det i dagsläget finns aspekter som varken 

kommunerna eller lagstiftningen kan påverka, som bidrar till att tidsåtgången i många 

planprocesser är längre än optimalt. En orsak som inte går att påverka är den resursbrist som idag 

finns inom den aktuella branschen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många personer med rätt 

kunskap som kan eller vill jobba med dessa typer av frågor. Det finns också en hel del kommuner 

som inte har de ekonomiska möjligheterna som krävs för att uppföra detaljplaner i den takt som 

de skulle vilja. 
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7 Vidare studier 

Något som skulle vart intressant att undersöka i detta arbete men som inte har hunnits med var 

att noggrannare titta på hur tidsaspekten i processen påverkas av den tidigare detaljgraden. Det 

detta arbete har visat på efter genomgångna detaljplaner samt kompletterade intervjuer är att 

planer med mer detaljerade start-PM (eller liknande) är mer ”färdiga” redan vid samrådsskedet. 

Det detta arbete inte har kunnat visa på, dels p.g.a. ett relativt begränsat antal detaljplaner som 

studerats dels p.g.a. tidsbrist, är någon tydlig skillnad i den totala tidsåtgången för en planprocess. 

Då menar jag från att de kommunen börjar arbeta fram ett start-PM till att planen är antagen. Det 

kanske är så att den tid som kommunerna sparar på att presentera ett mindre detaljerat dokument 

aldrig tas ikapp av de som lägger ner mer tid innan samrådet, trots de möjligheter som finns att 

spara tid från samrådsskedet och framåt. 
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Bilaga 1 – Detaljplaner 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Vad grundas normalt beslutet att ta fram en detaljplan normalt på? 

Vems mark sker oftast framtagandet av nya detaljplaner på, kommunens eller exploatörens? 

Hur många politiska beslut har ni i det utökade förfarandet? 

Hur arbetar ni normalt fram en ny detaljplan? 

Vad ser ni som potentiella förbättringar som kan genomföras som ett steg att effektivisera 

planprocessen? 

Allmänt om ni har några synpunkter om planprocessen i övrigt? 


