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Abstract 
Civil influence is a fundamental idea in the law governing spatial planning (Plan- och 
bygglagen, PBL) and it means that all citizens should have the opportunity to be involved in 
the spatial planning process. The influence is affected by the fact that municipalities have 
room for interpretation when they are forming the documents and in what method they are 
presented to citizens. 
 
The purpose of this thesis is thus to study how the influence from the citizens looks like in 
four different spatial planning processes in the county of Stockholm. This is accomplished by 
examining how municipalities conveys plan proposals for citizens and clarify how detailed 
the information is. The citizens comments on the plan proposal is also reviewed with the 
purpose to get a deeper understanding of the process. Additionally, the geographical position 
of the comment is analyzed to find out whether PBL's fundamental idea, that all citizens 
should be given the right to inspect and effect, are met. 
 
A case study has been made where the documents related to four different local plans have 
been studied and analyzed. The analysis has shown that there are methods that are commonly 
used when municipalities conveys the plan proposal to the citizens. However the information 
does not reach all of them. As for the level of detail, this varies from case to case and no clear 
pattern can be identified. 
 
The comments received from the citizens are generally to protect themselves from possible 
negative consequences the proposed plan can cause. It is also clear that it is citizens who live 
directly next to the planning area which has been involved in the planning process by 
submitting comments.  
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Sammanfattning 

Medborgarinflytande är en grundläggande tanke i Plan- och bygglagen (PBL) och innebär att 
alla medborgare ska ha möjlighet att vara delaktiga i detaljplaneprocessen. Inflytandet 
påverkas genom att kommunerna har ett stort tolkningsutrymme vid utformning av 
detaljplaneplanhandlingar och under vilka former de presenteras för medborgarna. 
 
Syftet med detta arbete är således att utreda hur medborgarinflytandet kan se ut i en 
detaljplaneprocess. Detta uppfylls genom att undersöka hur kommuner förmedlar planförslag 
till medborgare och klargöra hur detaljerad informationen är. För att få en djupare förståelse 
för processen har även synpunkter från medborgare som lämnas på planförslaget granskats. 
Dessutom har de skrivandes geografiska läge analyserats för att reda ut om PBL:s 
grundläggande tanke om att alla medborgare ska ges rätt till insyn och påverkan uppfylls. 
Uppsatsen är begränsad till att fokusera på fyra detaljplaner för upprättandet av flerbostadshus 
i Stockholms län. 
 
Arbetet är utfört genom en fallstudie där detaljplaners handlingar har studerats och 
analyserats. Analysen har visat att det finns metoder som är vanligt förekommande då 
kommunerna förmedlar planförslaget, dock nås inte alla medborgare av informationen. När 
det gäller handlingarnas detaljnivå är denna varierad från fall till fall och inget tydligt mönster 
går att urskilja. 
 
Inkomna synpunkter handlar i stor utsträckning om att skydda sig mot tänkbart negativa 
konsekvenser som planförslaget kan orsaka. Det är också tydligt att det är de medborgarna 
som bor i direkt anslutning till planområdet som har varit delaktiga i planprocessen genom att 
lämna synpunkter.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Folkmängden i Stockholms län beräknas öka med 17 procent under perioden 2013-2023 

(Stockholm läns landsting, 2013, s.9). För att ge plats åt den växande befolkningen krävs en 

signifikant ökning av bostadsbeståndet och Stockholms läns kommuner behöver därmed anta 

ett antal nya detaljplaner för att möjliggöra detta. Processen för att ta fram dessa regleras i 

Plan- och bygglagen (PBL), där lagens syfte presenteras i 1 kap. 1§ som följer: 

 

“I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer.” 

 

En av de grundläggande utgångspunkterna i PBL handlar om medborgarinflytande, det vill 

säga att medborgarna vid planläggning och användning av mark och vatten ska ha rätt till 

insyn i processen samt en möjlighet att påverka myndigheters beslut (Boverket, 2014a).  

 

Under detaljplaneprocessen är det i PBL reglerat att medborgarinflytandet ska ske genom 

samråd och granskning. Här ska kommunen samla information och åsikter kring planförslaget 

och på så vis ge medborgarna möjlighet att komma med synpunkter på utformningen av det 

tilltänkta byggprojektet (Boverket, 2014b).  

 

Kommunerna måste enligt lag ha samråd- och granskningsskeden under planprocessen. Dock 

saknas reglering för hur detaljerade handlingarna som presenteras under dessa tillfällen ska 

vara. Därav lämnas ett stort tolkningsutrymme hos kommunerna vid utformningen av dessa 

och under vilka former de presenteras för allmänheten. Detta leder till ett intresse att 

undersöka hur kommuner går tillväga för att nå ut med informationen och hur detaljerad den i 

själva verket är. 
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Eftersom medborgarinflytande är en grundläggande tanke i PBL är det också intressant att 

undersöka medborgarnas geografiska närhet till planområdet. Detta för att utreda om alla 

medborgare är delaktiga eller om det endast är de närmsta grannarna till projektet. För att få 

en djupare förståelse för medborgarinflytandet är det dessutom intressant att granska 

medborgarnas inkomna synpunkter på nya bostadsprojekt. 

 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur medborgarinflytandet kan se ut i 

detaljplaneprocesser för bostadsprojekt i Stockholms län och utreda om PBL:s tanke att alla 

medborgare har rätt till delaktighet i planprocessen uppfylls. Detta genom att besvara följande 

frågeställning: 

1. Under vilka former förmedlar kommunen planförslaget till närboende och övriga 

medborgare och hur detaljerad är informationen? 

2. Vilka synpunkter har medborgarna på nya projekt i deras kommun och var bor 

medborgarna som lämnar synpunkter i förhållande till planområdet? 

1.2 Avgränsningar 
Då examensarbetet endast avser att behandla medborgarinflytandet under 

detaljplaneprocessen kommer inte någon redogörelse för upprättandet av översiktsplaner att 

ske. Vidare är det endast skriftligt inkomna synpunkter som har studerats vilket medför att 

resultatet inte speglar alla medborgares synpunkter på nya bostadsprojekt. Dock kan det ses 

som ett mått på hur pass involverade kommuninvånare är i allmänhet.  

 

Fallstudieobjekten är fyra detaljplaner som vunnit laga kraft mellan år 2012-2014 och syftar 

till att uppföra flerbostadshus med vardera omkring 100-300 bostäder. Planerna, och därmed 

kommunerna, har slumpmässigt valts ut då fokus har legat på att hitta detaljplaner av liknande 

omfattning och karaktär inom Stockholms län. Detta medför att hänsyn inte har tagits till 

kommunernas storlek, politiska styre eller ekonomiska situation när projekten valts ut. 

1.3 Disposition 
Uppsatsen har i huvudsak delats in i fyra delar. 

 

En beskrivande del som behandlar de lagregler som styr planprocessen och de handlingar som 

vanligtvis ingår i ett planärende av den sort som valda projekt genomgår. 
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En utredande del där de olika projekten presenteras och detaljplanehandlingarna innehåll 

beskrivs. Denna del sammanfattar även inkomna skrivelser från medborgarna i de olika 

planärendena och under vilka former handlingarna presenterats.  

 

En sammanställande del där en analys av innehållet i handlingarna ges med hjälp av statistik 

och kartor. Detaljnivån på handlingarna bedöms och skrivelsernas innehåll och deras 

geografiska läge presenteras. Delen sammanfattar de vanligaste synpunkterna i projekten och 

handlingarnas detaljnivå. 

 

En avslutande del med diskussion om ämnet och en presentation av de slutsatser som dras. 

1.4 Metod 

1.4.1 Val av metod 

För att uppfylla syftet med arbetet behövdes ett val mellan kvalitativ eller kvantitativ analys 

göras. Då syftet handlar om att få en förståelse för hur medborgarinflytandet kan se ut valdes 

en kvalitativ analys då en djupdykning i färre detaljplaneärenden ansågs ge en tydligare bild 

än en undersökning av större omfattning. Tidsåtgången ansågs även rimligare i jämförelse 

med en kvantitativ analys som bedömdes ta mer tid än kursens omfattning. 

  

Till följd av den valda metoden är det dock svårt att dra generella slutsatser för hur 

medborgarinflytandet ser ut. Detta på grund av att endast ett fåtal detaljplaner har granskats. 

Därför har stor vikt lagts på en utförlig undersökning för att få en allmän förståelse för ämnet. 

1.4.2 Beskrivning av metod 

Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts för att få en bredare kunskap i ämnet och för 

att utreda om det förekommit tidigare studier inom valt ämne. 

 

För en grundläggande förståelse angående detaljplaneprocessen och de skeden i processen där 

medborgarinflytande ska tillämpas har en redogörelse av gällande regelverk gjorts. För att ge 

bakgrund och struktur förklaras även de vanligast förekommande handlingarna under de olika 

skedena i processen. Som grund för redovisningarna har lagtext, andra tryckta källor och 

information från websidor använts. 
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En fallstudie har genomförts där fyra olika detaljplaneärenden studerats och jämförts, 

detaljplanenummer redovisas i bilaga 1 och handlingarna som hör till varje ärende har 

inhämtats från respektive kommun. De valda projekten har liknande karaktär och storlek för 

att jämförelsen ska vara relevant samt för att paralleller ska kunna dras mellan de olika 

projekten. Att valda projekt är belägna i olika kommuner inom Stockholms län beror på att 

det bidrar till en spridning när det gäller kommunernas tillvägagångssätt.  

 

För att kunna jämföra dokumentens detaljnivå har, utöver en uttömmande beskrivning av 

handlingarna, en kategorisering skett utifrån de egenskaper och drag som studerade dokument 

ansetts ha. Förutom att undersöka handlingarnas detaljnivå med varandra har kategoriseringen 

skett i syfte att analysera om nivån har någon påverkan på antalet inkomna skrivelser.  

 

Synpunkterna som inkommit på de olika projekten har hämtats från planhandlingarna där de 

presenteras i programsamrådsredogörelsen, samrådsredogörelsen och utlåtandet. De har 

kategoriserats och sammanställts i tabeller och diagram. Kategorierna är valda med hänsyn till 

vanligt inkomna åsikter vilka framkommit när handlingarna studerats. Utifrån detta har sedan 

statistik tagits fram vilken sammanställts i diagram och figurer. 

 

Eftersom det varit av intresse att ta reda på var skrivelserna kommer ifrån rent geografiskt har 

hjälp tagits av söktjänsten hitta.se och skatteverkets hemsida. Den senare genom att i deras 

tjänst för värdeområden söka på fastighetsbeteckningen. Detta har kunnat genomföras då det 

framgått av handlingarna vem som skickat in skrivelsen eller från vilken fastighet den 

kommer. Skrivelsernas geografiska läge har därefter markerats på en karta som även den 

hämtats från hitta.se. 

1.5 Felkällor 
I studerade handlingar som tillhandalhållits från kommunerna finns det en risk att 

redovisningen av de former planförslaget förmedlats genom är bristfällig. Denna risk anses 

dock kunna bortses från då kommunerna redogör utförligt för alla steg i processen och de 

metoder som används för att nå ut till medborgarna. 
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När det kommer till synpunkterna finns det en ovisshet i att kommunerna i 

samrådsredogörelserna och utlåtandena inte har redogjort för samtliga skrivelser, utelämnat 

delar av dem eller återgett dem på ett felaktigt sätt. Detta anses dock inte påverka uppsatsen 

nämnvärt. 

 

Eftersom det i vissa fall endast redovisas namn på de som skickat in skrivelserna finns det en 

möjlighet att dessa inte bor kvar på samma plats som när samråd och gransking skedde. Dock 

är dessa fall få och därav bedöms de ha liten betydelse för resultatet. 

1.6 Tidigare litteratur 
Det finns mycket litteratur tillgänglig som beskriver hur en effektivisering i 

medborgarinflytande kan ske och det finns även otaliga samhällsvetenskapliga diskussioner 

om ämnet. Eftersom detta inte är konkret fakta och heller inte överensstämmer med valt syfte 

anses litteraturen inte vara relevant eller tillföra något innehåll till uppsatsens. Därav har valet 

att inte redogöra vidare för denna litteratur gjort.  
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2. Planförfarandet 
Vid upprättandet av en detaljplan utgår kommunerna från det regelverk som finns i 5 kap. 

PBL. I detta avsnitt behandlas lagstiftningen för den process som studerade projekt genomgått 

och de handlingar som förekommer när en detaljplan upprättas. 

 

Den 1 januari år 2015 trädde dock ny lagstiftningen för planprocessen i kraft och syftet med 

detta var att göra planprocessen enklare och effektivare. (Boverket, 2015a).  Den nya 

lagstiftningen kommer dock inte behandlas, dels då de planärenden som granskas i uppsatsen 

vunnit laga kraft innan förändringen genomfördes och dels då processen troligtvis skulle ha 

gått till på liknande sätt. 

2.1 Normalt planförfarande 
Hur de olika skedena, i det som tidigare kallats normalt planförfarande, hänger ihop och i 

vilka delar av processen samråd och granskning sker illustreras i figur 1 och beskrivs 

utförligare därefter. 

 
Figur 1 – planprocessens olika skeden enligt de regler som gällde innan 2015 

Initiering detaljplan 

Ett planarbete kan inledas på två sätt. Dels genom att den som önskar att en detaljplan 

kommer till stånd ansöker om planbesked hos kommunen (5:2 PBL) och dels genom att 

kommunen tar eget initiativ genom att inleda planarbete.  
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Planprogram 

För att underlätta planarbetet kan kommunen ta beslut om att göra ett planprogram (5:10 

PBL). Denna del i processen är frivillig och programmet tas fram om kommunen anser att det 

behövs. Situationer när program tas fram kan vara när planförslaget saknar stöd i 

översiktsplan eller om kommunen vill underlätta planarbetet (Boverket, 2014c, s.37). 

Planprogrammet innebär att det sätts upp mål och utgångspunkter för detaljplanen. 

Miljöpåverkan 

En behovsbedömning genomförs av kommunen för att avgöra om planen har en betydande 

miljöpåverkan (4:34 PBL). Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 

miljöbalken upprättas. 

Samråd 

Samrådet ska syfta till att få fram ett tillräckligt utförligt beslutsunderlag och ge möjlighet till 

insyn och påverkan (5:12 PBL). Detta sker både under ett eventuellt programskede och då ett 

planförslag tagits fram. Samrådet ska vid båda tillfällena ske med ett, enligt lag, bestämt antal 

parter, vilka framgår av 5 kap. 11§ PBL: 

 

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 väsentligt intresse av 

förslaget. 

 
De synpunkter som inkommer under samrådet ska kommunen sammanställa i en 

samrådsredogörelse (5:17 PBL). I denna ska även kommunens kommentarer på inkomna 

skrivelser och eventuella revideringar av planförslaget redovisas. 

Granskning 

Kommunen ska i en kungörelse meddela att planförslaget ska ställas ut för granskning (5:18 

PBL). Kungörelsen ska skrivas in i en ortstidning och finnas tillgänglig på kommunens 
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anslagstavla (5:19 PBL). I denna ska det framgå var planförslaget ställs ut och hur lång 

granskningstiden är. Under granskningstiden, som är minst tre veckor (5:18 PBL), har alla 

medborgare möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget. Kommunen ska under 

denna period se till att samrådshandlingarna, samrådsredogörelsen och övrigt 

planeringsunderlag som anses ha betydelse för bedömning av förslaget finns tillgängliga (5:21 

PBL). Kommunen redovisar de inkomna synpunkterna och det slutliga planförslaget i ett 

granskningsutlåtande (5:23 PBL).  

Antagande 

Kommunfullmäktige kan anta planen efter granskningstidens utgång och om ingen 

överklagan sker vinner beslutet laga kraft inom tre veckor (5:27 PBL). Rätt att överklaga 

beslutet har den som beslutet angår (13:8 PBL och 22§ FL). Vilka som faller under detta 

uttryck framgår dock inte i PBL men enligt praxis och förarbeten angår beslutet de 

medborgare som berörs av planen (Kalbro & Lindgren 2015, s.42). Oavsett måste skriftliga 

synpunkter lämnats senast under granskningstiden för att ha rätt att överklaga (13:11 PBL). 

2.2 Handlingar i detaljplaneprocessen 
Vad som ska framgå av samrådshandlingarna regleras i 5 kap. 13§ PBL. Kommunen ska i 

dessa redovisa planförslaget, skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse 

och hur de avser att handlägga förslaget. Om det är uppenbart att skälen till förslaget inte 

behöver redovisas får kommunen bortse från detta. Om det finns ett program ska även detta 

redovisas. Vanligt förekommande handlingar, utöver planförslaget, förklaras nedan. 

Detaljplan 

Detaljplanen består av en plankarta och planbestämmelser. Plankarta visar området som 

planen omfattar och de bestämmelser som behövs för att kunna tyda planen (4:30 PBL). Hur 

planområdet är uppdelat och vilka bestämmelser som gäller för de olika områdena ska tydligt 

framgå av planen. Denna handling ska finnas tillgänglig vid samråd och granskning. 

Planbeskrivning 

Tillsammans med detaljplanen ska en planbeskrivning finnas, denna förklarar hur detaljplanen 

ska förstås och hur den ska genomföras (4:31 PBL). Beskrivningen ska vara så pass tydlig att 

alla berörda kan ta till sig innehållet. Enligt 4 kap. 33§ ska planbeskrivningen innehålla: 
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1. planeringsförutsättningarna, 

2. planens syfte, 

3. hur planen är avsedd att genomföras, 

4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till 

motstående intressen och planens konsekvenser, och 

5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för 

avvikelsen. 

De tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för genomförandet av 

planen beskrivs av kommunen i en så kallad genomförandebeskrivning. De konsekvenserna 

som åtgärderna innebär för de berörda parterna ska framgå i handlingen (Boverket, 2014c, 

s.93). 

Fastighetsförteckning 

En fastighetsföreteckning fastställer vilka fastigheter som är berörda av planförslaget och 

ägarna till dessa fastigheter (5:9 PBL). Berörda fastigheter är dels de som till någon del 

omfattas av planen men även, enligt praxis, fastigheter som angränsar till området eller 

befinner sig på andra sidan väg, smalare grönstråk eller liknande som ligger intill planområdet 

(Boverket, 2014c, s.98). Då handlingen visar vilka som är sakägare i ärendet är det viktigt att 

den hålls uppdaterad och aktuell under hela processen. 

Grundkartor 

När en detaljplan tas fram ska det, om det inte är uppenbart onödigt, finnas en eller flera 

kartor som är lämpliga för ändamålet (5:8 PBL). Detta innebär att kartan ska anpassas för 

varje enskilt falls behov och innehålla information om befintliga fastighetsförhållanden, 

gränser, byggnader och övrig information om detaljplaneområdet som är väsentlig för planens 

utformning (Boverket, 2015b). 

Bullerutredning 

Detta dokument utreder planförslagets trafikbullersituation genom att kontrollera att de, enligt 

praxis bestämda, riktvärdena för buller inte överstigs. Om bullernivåerna är för höga kan 

förslag på åtgärder ges. Det görs även en bedömning kring vilken ljudkvalitet de planerade 

projekten antas få, se exempel i bilaga 2. 
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Gestaltningsprogram 

Handlingen kan utformas på det sätt som kommunen anser passande då den inte behöver 

upprättas enligt lagstiftningen. Vanligt förekommande är illustrationer på de byggnader som 

ska uppföras i planområdet och beskrivningar av både material och områdets karaktär. 

Programmet tydliggör syftet med planen och skapar en uppfattning om hur bebyggelsen 

kommer framställas, se exempel bilaga 2.  

Solstudie 

Visar skuggeffekter som uppkommer på grund av ny bebyggelse, se exempel i bilaga 2. Detta 

är inget som enligt lag krävs.  
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3. Resultat 
Syftet med denna del av rapporten är att ge en bild av hur informationen om de olika 

planärendena har förmedlats, hur detaljerad den är och sammanfatta de synpunkter som 

inkommit på de olika projekten. Fyra planärenden har studerats. Från detta begränsade antal 

kan inga statistiska slutsatser göras utan endast ge en fingervisning om hur handlingarna kan 

se ut och vilka synpunkter som kan inkomma.  

 

I varje avsnitt av kapitlet kommer en kort beskrivning av planområdet och syftet med planen 

att redovisas. Därefter klargörs hur informationen nått ut till medborgarna, det vill säga vilken 

form kommunen valt för att genomföra samråd och granskning. Sedan redovisas innehållet i 

handlingarna och om det är något som sticker ut i förhållande till de övriga projekten i 

studien.  

 

En fastighetsförteckning, genomförandebeskrivning och grundkarta ska alltid finnas med vid 

upprättandet av en detaljplan. I regel är dessa dokument utformade på samma sätt och 

kommer därför inte de att nämnas i följande avsnitt. Notera dock att dessa handlingar har 

funnits i alla ärenden. Slutligen kommer de skrivelser som inkommit under varje skede att 

sammanfattas. 

3.1 Projekt A 

3.1.1 Bakgrund 

Planområdet ligger centralt i Handen cirka en kilometer från Haninge. Området består av en 

liten del kuperad terräng men i övrigt är marken flack och är till största del bevuxen med 

gran- och tallskog. På andra sidan vägen om planområdet finns ett stort område naturmark. 

Inom området finns bebyggelse i form av en äldre trävilla och i direkt närhet till planområdet 

finns ett studentboende i fyra våningar samt åtta sexvåningshus bestående av bostadsrätter. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra uppbyggnaden av ett äldreboende med 54 lägenheter och 

ett flerbostadshus om 91 lägenheter med en maximal höjd av sju våningar. Flerbostadshusen 

ska ha utrymme för handel i bottenplan och en lokalgata föreslås i planen få en förlängning 

mot befintlig väg. 
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3.1.2 Former för samråd och granskning 

Detaljplanen var föremål för plansamråd under fem veckor. Under denna period fanns 

planförslaget utställt i kommunhusets foajé och på planavdelningen. Handlingarna fanns även 

tillgängliga på kommunens hemsida. 

 

Granskningstiden var 10 veckor och handlingarna fanns, liksom under samrådsskedet, 

utställda i kommunhusets foajé och tillgängliga på kommunens hemsida. 

3.1.3 Plansamråd 

Handlingar 

De handlingar som funnits tillgängliga under plansamrådet bestod av en planbeskrivning på 

22 sidor och en plankarta över området med tillhörande planbestämmelser. 

 

Planbeskrivningen inleds med att visa planområdets geografiska läge på ett flygfoto. 

Kommunens redogör för en så kallad grönplan, i en tabell visas riktvärden för hur mycket 

grönyta som ska finnas tillgänglig inom olika avstånd från bostadsområden. 

 

Områdets förutsättningar framställs tydligt och naturen beskrivs i både text och bild. På 

samma sätt redovisas den befintliga bebyggelsen, både den inom planområdet och den 

intilliggande. Hur förhållandena för biltrafik, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och 

parkering ser ut klargörs också. Här sticker dock stycket om biltrafik ut med en grundlig 

förklaring som lyder: 

 

”På Nynäsvägen och Tuvvägen är högsta tillåtna hastighet idag 50 km i timmen. Senaste 

mätningen av dygnstrafiken genomfördes 2006. Då var antalet fordon/dygn, på den del av 

Nynäsvägen som sträcker sig från Tuvvägen fram till Jordbrolänken, 15650 vilket är 

relativt högtrafikerat. Andelen tung trafik var vid samma tillfälle 8 %, vilket bedöms som en 

normal belastning.” 

 

I planförslaget nämns det att delar av den befintliga naturen kommer att försvinna. Detta 

uppfyller inte riktvärdena i grönplanen som kommunen tidigare upplyst om, dock ges skäl för 

att det är acceptabelt att bryta mot grönplanen då området idag inte är särskilt tillgängligt och 

inte speciellt besökt. 
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Den planerade bebyggelsen framställs med hjälp av text och illustrationer ur olika perspektiv. 

I text framgår det hur många hus som ska uppföras och dess utformning och karaktär. Även 

våningsantal och materialval för husen presenteras. Som komplement till texten finns ett antal 

illustrationer som visar byggnadernas disponering ovanifrån och hur den nya bebyggelsen 

kommer att se ut. 

 

Hur bebyggelsen ska anpassas efter den relativt kuperade marken inom planområdet är 

utförligt beskrivet med fyra olika illustrationer. Dessa visar hur tvärsnittet kommer att se ut 

för den planerade bebyggelsen. 

 

En solstudie har genomförts för att kartlägga den föreslagna bebyggelsens inverkan på 

dagsljusförhållandena, både inom planområdet och för de intilliggande husen. Denna 

redovisas genom nio, relativt små, illustrationer som visar skuggeffekterna vid tre olika 

tillfällen under dagen vid vår- och höstdagjämning samt vid midsommar. 

 

Den ökade bilismen som planen kan ge upphov till ger en viss ökning av buller. Därför har en 

bullerutredning tagits fram, denna presenteras kort i planbeskrivningen. Texten redovisar 

bullernivåerna som uppkommer till följd av planens genomförande och möjliga åtgärder för 

att dämpa ljudnivån. För att få en djupare förståelse finns en illustration som visar 

bullerberäkningen i området. Illustrationen är färglagd i färger som motsvarar olika 

bullernivåer. 

Synpunkter 

Under plansamrådet har totalt tre skrivelser inkommit från tre olika fastighetsägare. Alla 

synpunkter behandlar trafikfrågor och personerna är bekymrade över den ökade trafik som 

exploateringen kan medföra. 

3.1.4 Granskning 

Handlingar 

En plankarta med tillhörande bestämmelser har funnits utställda under granskningstiden. Till 

skillnad från plansamrådet har plankartan utökats med tre illustrationer. En visar en 

orienteringskarta som pekar ut planområdet och de andra två visar den tilltänkta bebyggelsen i 
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olika vinklar. Under granskningstiden har planbeskrivningen utarbetats till 25 sidor, ett 

gestaltningsprogram har tillkommit och tidigare nämnd bullerutredning är bifogad i sin helhet. 

 

Planbeskrivningen är i stort sett oförändrad från plansamrådet, endast två förändringar har 

gjorts. Solstudiens tidigare nio illustrationer har minskats ner till sex genom att 

illustrationerna på höstdagjämningen tagits bort. Bilderna har även förstorats vilket gör det 

enklare att se skuggeffekterna. Den andra förändringen gäller redovisningen av 

bullerutredningen som blivit mer omfattande genom ytterligare beskrivande text och fler 

bilder. 

 

Gestaltningsprogrammet som tagits fram är 11 sidor långt och genom en detaljrik text med 

kompletterande illustrationer och bilder ges en tydlig bild av hur den tilltänkta bebyggelsen 

kommer att se ut. Vad gäller byggnadernas färgval ges en extra tydlig beskrivning, om färgen 

på fasaderna kan man läsa: 

 

”Färgskalan för bostadshusen skall ha varma, brända bastoner med förhållandevis kraftiga 

färger i gult, rött, brunt och vitt. Färgen skall avvika mellan huskropparna (minst en per 

trapphus).” 

 

Bredvid texten finns fyra olika bilder som visar de olika färgerna. Även hur portar, räcken, 

balkonger, loftgångar och invändiga trappor ska utformas beskrivs detaljerat. På fem sidor 

presenteras hur utemiljön ska utformas med detaljbilder på allt från vilka gatulampor som ska 

finnas till vilken sorts buskar som ska planteras, se bilaga 2. 

 

Den bifogade bullerutredningen har genomförts av ett utomstående företag och resultatet 

sammanfattas i en 11 sidor lång rapport. Rapporten avser trafikbullerberäkningar för den 

planerade nybyggnationen av bostäder och inledningsvis beskrivs vanligt förekommande ord 

på ett förståeligt sätt och de risker som finns med höga ljudnivåer. Därefter visas riktlinjerna 

för godkända ljudnivåer samt det uppmätta resultatet med hjälp av text, illustrationer och 

tabeller. Avslutningsvis ges förslag på hur ljudnivåerna ska minskas för att ligga på en 

accepterad nivå. 
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Synpunkter 

Under granskningstiden har endast en skrivelse inkommit och den är från en av de som 

lämnade synpunkter under plansamrådet. Skrivelsen påpekar att de, enligt plan, tilltänkta 

parkeringsplatserna inte är av tillräcklig omfattning. 

3.2 Projekt B 

3.2.1 Bakgrund 

Planområdet ligger cirka en kilometer nordöst om Huddinge centrum. Bebyggelsemiljön i 

närområde är varierande och representerar olika skalor, typologier och tidsskeden. Öster om 

området finns ett lågt bebyggt villaområde och väster ut står ett flerbostadshus i sju våningar. 

 

Planområdet har ett öppet söderläge med grönområden i form av buskar och träd samt är 

bebyggt med en pingstkyrka från 70-talet med en tidstypisk karaktär. De hårdgjorda ytorna 

visar sig genom av en skolgård, vägar och en markparkering. Vegetationen i närområdet 

består av träd, buskar och gräs vilket ger en upplevelse av grönska kring planområdet, även 

villatomterna i närheten bidrar till detta. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra uppbyggnaden av tre flerbostadshus med totalt cirka 84 

lägenheter. Höjden på byggnaderna ska i huvudsak anslutas till skalan på det befintliga 

flerbostadshuset och gentemot villorna ska hushöjden successivt trappas ned. 

3.2.2 Former för samråd och granskning 

Underrättelse om programsamråd med programhandling har sänts till fastighetsägare enligt 

fastighetsförteckning. Handlingarna har under sex veckors tid funnits utställda i Tekniska 

nämndhuset och varit tillgängliga på kommunens hemsida. Under samrådstiden har ett 

informationsmöte, där ett 30-tal personer närvarade, hållits i Tekniska nämndhuset. 

Fastighetsägare enligt fastighetsförteckning var inbjudna och affischer om informationsmötet 

överlämnades till bostadsrättsföreningen i planens närområde. 

 

Planförslaget innehållande samrådshandlingarna har sänts ut till fastighetsägare enligt 

fastighetsförteckning och handlingarna har, liksom vid programsamrådet, funnits utställda i 

Tekniska nämndhuset samt funnits tillgängliga på kommuns hemsida. Planförslaget ställdes ut 
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under åtta veckor och under denna period har ett informationsmöte hållits. Till detta möte 

hade fastighetsägare enligt fastighetsförteckning bjudits in och fyra närboende närvarade. 

 

Underrättelse om kungörelse har sänts till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Handlingarna har funnits utställda för granskning under fyra veckors tid i Tekniska 

nämndhuset och funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Kungörelse om granskning har 

införts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

3.2.3 Programsamråd 

Handlingar 

Den handling som funnits tillgänglig under programmet består av ett nio sidor långt 

textdokument innehållande ett fåtal illustrationer och en solstudie. 

 

Inledningsvis förklaras vad ett program är och en vag tidsplan redovisas. Texten upplevs svår 

att ta till sig och ger ingen tydlig bild av hur området skulle kunna se ut. Omgivningen och 

omfattningen av den mark som utgör detaljplanen presenteras kort, detta genom en illustration 

med en karta över fastighetsindelningen.  

 

Vidare i programhandlingen redogörs planområdets förutsättningar, förändringar och 

konsekvenser. Områdets vegetation och befintliga markförhållanden beskrivs ingående och 

målande i text. Även dispositionen för den planlagda bebyggelsen klargörs samt hur detta 

påverkar omgivande vegetation. Då området delvis utgörs av en fornlämning finns en relativt 

uttömmande text kring denna. Hur den nya bebyggelsen kommer att påverka stadsbilden 

beskriver kommunen så här: 

 

”De föreslagna punkthusen kommer att ha en stor inverkan på stadsbilden i området. De nya 

husen kan bidra till att binda ihop omgivande kvarter och skapa en mer sammanhållen, 

förtätad stadsbild.” 

 

I övrigt beskrivs befintlig miljö, innefattande trafiksituationen och parkeringar kort. Vilka 

störningar som uppkommer till följd av ökad trafik berörs och att bullernivåerna kan öka 

under själva byggnadsskedet. 
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I programförslaget presenteras ett tidigare inkommet förslag på bebyggelsens utformning och 

de revideringar som genomförts på förslaget då kommunen upplevt att det medfört en för hög 

exploateringsgrad. Det reviderade förslaget redovisas sedan med två blyertsskisser som visar 

en situationsplan och de tänkta fasaderna. 

 

Den bifogade solstudien visar den skugga som uppkommer till följd av den nya bebyggelsen 

under sommarsolståndet och vid vår-/höstdagjämning. I ena hörnet av dokumentet finns en 

kort text där kommunen beskriver solstudiens påverkan: 

 

“Föreslagen bebyggelse kommer under begränsade tider på eftermiddagar och kvällar att 

skugga de närmaste villafastigheterna, som i övrigt är fortsatt väl solbelysta under dagen.” 

 

Enligt bilderna ser det dock ut som att vissa fastigheter kommer få en betydande skugga mitt 

på dagen vilket ger ett motsägelsefullt intryck. 

Synpunkter 

Under programsamrådet har 14 skrivelser inkommit från personer i planens närområde. De 

mest förekommande synpunkterna rör ökad trafik i närområdet och dess konsekvenser i form 

av buller och minskad säkerhet. Det finns även synpunkter på att befintliga grönområden och 

träd kommer försvinna till följd av exploateringen. Den föreslagna höjden på husen anses inte 

vara acceptabel då den inte passar in i stadsbilden och höjden medför även skugga och insyn 

hos boende i området. Detta anses vara en följd av att byggnaden är placerad för nära den 

befintliga bebyggelsen. 

 

Det har även inkommit synpunkter på att den föreslagna exploateringen medför att 

fastighetspriserna i området kommer att sjunka, det vill säga att de boende kommer få en 

ekonomisk förlust till följd av att planen går igenom. Det finns också en synpunkt om att 

informationen från kommunen har varit bristfällig.  
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3.2.4 Plansamråd 

Handlingar 

De handlingar som funnits tillgängliga under plansamrådet är en plankarta med bestämmelser 

och en planbeskrivning på 15 sidor. Till samrådshandlingarna fanns också samma solstudie 

som vid programsamrådet. 

Den information som framfördes i programhandlingarna är till stor del upprepad i 

plansamrådets planbeskrivning, enstaka formuleringar har ändrats men ingenting som är av 

större vikt. Det har dock tillkommit en utförligare beskrivning kring hur stadsbilden kommer 

att förändras. Hur nära flerbostadshusen kommer uppföras i förhållande till både tomtgräns 

och befintliga villor beskrivs utförligare och även vad som ska göras för att integrera 

byggnaderna i den befintliga miljön. Texten är kompletterad med en skiss som visar hur 

bebyggelsen kommer placeras och se ut i förhållande till den befintliga villabebyggelsen. 

Synpunkter 

Endast en skrivelse inkommit under plansamrådet. Den är inskickad från en fastighetsägare i 

närheten och berör höjden på de tilltänkta byggnaderna. Personen menar att höjden på den nya 

bebyggelsen medför att eftermiddags- och kvällssol samt integritet och möjlighet till 

rekreation går förlorad och att höjden därför bör sänkas rejält. 

3.2.5 Granskning 

Handlingar 

De handlingar som funnits utställda under granskningsskedet är de samma som under 

plansamrådet, det vill säga plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och en illustration i 

form av en solstudie.  

 

Handlingarna har i stort sett inte ändrats från plansamrådet, vissa ändringar har dock gjorts i 

planbeskrivningen. Här har två förtydliganden gjorts i form av två nya stycken. Det första 

förklarar att befintlig vegetation ska behållas i den mån det går och det andra beskriver 

kyrkans utseende ingående samt dess kulturhistoriska värde. Detta anses dock inte utgöra 

något hinder för att riva den. 
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Synpunkter 

Det har inkommit runt 30 skrivelser och i huvudsak handlar de om att personerna vill att 

pingstkyrkan ska bevaras. Istället för att rivas tycker de att den ska användas till andra 

verksamheter, exempelvis förskola. Många påpekar även att den föreslagna bebyggelsen inte 

passar in och att den medför skugga och insyn. Några anser att lekytor och grönska riskerar att 

försvinna om planen genomförs. Det är även en hel del skrivelser som behandlar trafikfrågor. 

Många är rädda för att trafiken ska öka och att det i sin tur ska leda till en minskad säkerhet i 

området.  

Tonen i många skrivelser är väldigt upprörd och en stor del av de närboende vill inte alls att 

det uppförs höghus i planområdet. En känsla av att de boende inte känner sig hörda av 

kommunen infinner sig när skrivelserna läses igenom. Nedan citeras en typisk inkommen 

skrivelse i ärendet: 

 

”Vi vill på detta sätt protestera mot befintliga planer på höga punkthus. 

Vid byggnation runt Kvarnbergsplan där det inte fanns några som helst villor har inga så 

pass höga hus byggts. Varför ska vi nu i vårt villaområde börja med höghus. Vi vill 

absolut se alternativa förslag med lägre hus om något skall byggas. 

Trafiken kommer att öka väsentligt runt i området. Vi har redan kaos vintertid på 

Östergårdsvägen där vi inte har framkomlighet åt två håll pga snömängder. Oavsett om 

något byggs måste Gamlegårdsvägen stängas av. Fungerar inte med trafik som 

genomfart på den vägen. 

Vad är det för kommun som säljer barnens skolgård och gör parkeringsplatser? Det låter 

miljövänligt! Grattis till detta tänk! Är ni födda i öststaterna? Pengar är inte allt! 

Ekokummun???!! 

Varför kan inte kyrkan stå kvar och användas till annat? Ge ungdomarna en ungdomsgård 

så att de har något att göra under kontrollerade former istället för att dra in till stan 

eller busa i Huddinge centrum. Varför inte en förskola som alltid har saknats i området. 

Stoppa nu detta vansinne och bygg på andra platser där det redan är förstört.” 

3.3 Projekt C 

3.3.1 Bakgrund 

Planområdet är beläget cirka 500 meter från Jakobsbergs station och omfattar en fastighet där 

det tidigare har legat en brandstation. Området består i sin helhet av hårdgjorda ytor och 
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bebyggelsen i närområdet utgörs av både kontorshus och bostäder. Närmast planområdet 

utgörs bostäderna i huvudsak av flerbostadshus men det finns även småhus några hundra 

meter bort. De närmast befintliga byggnaders höjd varierar upp till åtta våningar och 

parkmark ansluter öster om planområdet. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra uppbyggnad av flerbostadshus med cirka 90 lägenheter 

och ett gruppboende. I bottenvåningarna tillåts kontor och lokaler för kommersiella ändamål 

eller föreningsverksamhet. 

3.3.2 Former för samråd och granskning 

Programhandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhusets reception, på biblioteket i 

Jakobsberg och på kommunens hemsida under fyra veckor. Programsamrådet har även 

annonserats i lokaltidningen vid ett tillfälle. Ett öppet hus har hållits i kommunalhusets entré 

under programrådstiden för möjlighet att diskutera förslaget och att få svar på eventuella 

frågor. Det öppna huset besöktes av åtta personer. 

 

Planförslaget har, liksom programmet, varit ute för samråd under en period på fyra veckor. 

Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, hos kommunens kundtjänst, i 

kommunhusets entré och i Jakobsbergs bibliotek. Öppet hus har även hållits i detta skede av 

processen med samma syfte som tidigare.  

 

Detaljplanen ställdes ut för granskning under fyra veckor och planförslaget fanns då 

tillgängligt på kommunens hemsida, vid kommunhusets entré och i Jakobsbergs bibliotek. 

3.3.3 Programsamråd 

Handlingar 

Ett två sidor långt dokument har funnits tillgängligt under programsamrådet. Detta har 

behandlat information kring förutsättningar, ett programförslag och riktlinjer för den fortsatta 

planeringen. Förutom texten finns flera illustrationer, en visar hur planprocessen ser ut och en 

annan visar vilket område detaljplanen avser. Det finns även två illustrationer som visar två 

olika förslag till den nya bebyggelsens disposition.  
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Synpunkter 

Två skrivelser har inkommit under programsamrådet. Den första är inskickad från en 

fastighetsägare som bor i närområdet och personen menar att det är viktigt med naturytor och 

vill inte att några träd ska tas bort i samband med exploateringen. Den andra innehåller 

förslag till hur planområdet skulle kunna användas och är från en person som inte bor i 

närområdet. Den första skrivelsen redovisas i sin helhet nedan: 

 

“Det är bra om man kan bevara de träd som finns på gården och även plantera ny 

vegetation, särskilt då man har skövlat så mycket naturytor för den nya brandstationen. 

Detta betyder så mycket för vår livsglädje och för syrets skull, vilket påverkar alla 

människor och djur.” 

3.3.4 Plansamråd 

Handlingar 

Under plansamrådet har en plankarta med planbestämmelser och sex illustrationer funnits 

tillgängliga. Det har även funnits en planbeskrivning med två bilagor i form av ett 

gestaltningsprogram och en solstudie. 

 

Planbeskrivningen inleds med en kort beskrivning om varför kommunen vill bygga bostäder 

just inom planområdet och därefter redogörs förutsättningar och förändringar. Naturen som 

finns inom planområdet beskrivs sedan med en kort text som inte är särskilt detaljrik. Den 

befintliga bebyggelsen kring området beskrivs dock mer djupgående, både vilka sorts 

byggnader som finns och hur de ser ut i både höjd och material. Som komplement till texten 

finns en bild på ett hus som ligger i närheten.  

 

Hur den nya bebyggelsen ska gestaltas skildras dels i en skissad bild ur ett gatuperspektiv och 

dels i en översiktsbild av området. Ytterligare sex stora illustrationer finns, dessa är tagna ur 

gestaltningsprogrammet som är framtaget för projektet. De fyra första illustrationerna ger en 

tydlig bild på hur bebyggelsen kommer att disponeras och se ut. Det visas även detaljer på ett 

gångstråk genom det tilltänkta kvarteret och hur planteringar ska se ut framhävs särskilt. För 

att visa hur den nya bebyggelsen ska smälta in i den redan etablerade gatubilden beskrivs 

materialvalet både i en kort text och med två illustrationer av fasaderna. Hur gator, trafik och 

parkering ser ut i dagsläget beskrivs med en kort men innehållsrik text. 
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Då området är utsatt för störningar från stora vägar och flygtrafik, har en trafikbullerutredning 

genomförts. I en kort text redogörs riktlinjerna för ljudnivåer som måste följas och vilka åtgärder 

som krävs för att klara målen. 

 

Till planbeskrivningen har ett fyra sidor långt gestaltningsprogram bifogats. I programmet 

beskrivs hur bebyggelsen kommer att samspela med den befintliga miljön och vilka 

materialval som kommer att användas. Två skisser visar hur husen kommer se ut, från 

gatuperspektiv och ovanifrån. Skisserna följs av två stora illustrationer som är gjorda med ett 

översiktsperspektiv från två olika vädersträck. Materialvalen beskrivs djupare med två 

illustrationer av tilltänkta byggnaders fasader och två bilder på de valda materialen. I texten 

kan man läsa följande: 

 

”Fasader mot gator och angränsande tomter utförs i tegel med infällda partier av glas. 

Fasadteglet skall ha en grov yta och skifta i färg mellan stenar samtidigt som det skapar en 

samhöriget med intilliggande byggnaders tegelfasader. Glaspartierna ska ha en blank yta, 

vara opaka och samspela med intilliggande fönsterparti. Det är viktigt att glaspartierna 

tillsammans med fönster ger fasaden ett, visuellt sett, luftigt uttryck.” 

 

Sista sidan i programmet visar en skiss på genomskärningen av huset samt hur tak och 

balkonger ska utformas. Det finns även bilder som visar materialval för tak, sockel och 

balkonger. 

 

Den bifogade solstudie visar hur den tilltänkta bebyggelsen kommer att skugga den befintliga. 

Med 16 bilder illustreras skuggeffekterna vid fyra olika tidpunkter under alla fyra årstider. 

Studien är lätt att förstå och bilderna är tydliga.  

Synpunkter 

Under plansamrådet har endast en skrivelse inkommit, den är från en av de personer som även 

lämnade synpunkter under programsamrådet. Den inkomna synpunkten berör, precis som vid 

programsamrådet, oro över att träd ska tas bort. Nedan finns skrivelsen i sin helhet redovisad: 

 

”Det är viktigt att man ska bevara alla träd som finns däromkring då detta betyder så 

mycket för vår livsglädje, trivsel och för syrets skull. Också djuren blir påverkade” 
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3.3.5 Granskning 

Handlingar 

Under granskningen har samma handlingar som fanns tillgängliga vid plansamrådet varit 

utställda. En plankarta med bestämmelser och illustrationer, planbeskrivning, 

gestaltningsprogram samt en solstudie. Alla handlingar förutom planbeskrivningen har 

identiskt innehåll med de som presenterades under plansamrådet. 

 

Vissa saker i planbeskrivningen har förtydligats. En djupare beskrivning gällande 

markföroreningar har lagts till då det tidigare har legat en brandstation inom fastigheten. Hur 

den tekniska försörjningen ska lösas beskrivs mer omfattat och miljökvalitetsnormerna har 

utvecklats i en längre text. 

Synpunkter 

Endast en skrivelse har inkommit under granskningstiden och den är från samma person som 

lämnat synpunkter under både program- och plansamråd. Skrivelsen behandlar samma ämne 

som tidigare och redovisas i sin helhet nedan: 

 

”Det är väldigt viktigt för oss att man ska bevara de träd och buskar som finns där och den 

lilla hällmark som finns på ett par ställen. Vegetationen behövs även för syret, vilket 

påverkar människor och djur.” 

3.4 Projekt D 

3.4.1 Bakgrund 

Planområdet ligger i Häggvik, cirka två kilometer från Sollentuna centrum och är utpekat i 

kommunens översiktsplan som ett område med hög potential att förtäta. Idag är området 

bebyggt med ett flertal omfattande småindustrier och byggmarknader. Naturen består av ett 

mindre parkområde och en rad med träd, i övrigt finns inga naturvärden. Norr om det 

tilltänkta kvarteret finns ett mindre skogsområde och i sydväst finns ett villakvarter. 

 

Syftet med planen är att förtäta och utveckla området till en mer attraktiv miljö genom att 

utnyttja det centrala läget för att bygga mellan 200 och 300 nya bostäder. Även nya 

arbetsplatser för handel och kontor planeras inom planområdet. Den nya bebyggelsen ska 
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anpassas i skala och struktur till omgivande kvarter och ska utformas efter de principer som 

gäller i staden. Tanken med planen är även att skapa attraktiva gaturum och skyddande gårdar 

inom kvarteret. 

3.4.2 Former för samråd och granskning 

Under fyra veckor var programmet utsänt på samråd och under ett tillfälle hölls ett öppet hus i 

kommunhuset med möjlighet att diskutera programmets innehåll. Programmet har även 

funnits tillgängligt på kommunens hemsida. 

 

Plansamrådet varade i tre månader och under denna period anordnades ett öppet hus där cirka 

10 personer närvarade. Samrådshandlingarna skickades ut till berörda fastighetsägare enligt 

fastighetsförteckningen, med begäran om vidarebefordran till eventuella hyresgäster. 

Planhandlingarna har, liksom programhandlingarna, funnits tillgängliga på kommunens 

hemsida. 

 

Detaljplanen ställdes ut för granskning under fyra veckor. Granskningshandlingarna 

skickades, precis som vid tidigare tillfällen, ut till de berörda fastighetsägarna och fanns 

tillgängliga på kommunens hemsida. 

3.4.3 Programsamråd 

Handlingar 

Programhandlingen består av ett 10 sidor långt textdokument med flertalet bilder och 

illustrationer. 

 

Inledningsvis presenteras två kartor tillsammans med en kort beskrivande text som pekar ut 

planområdet. Därefter beskrivs områdets förutsättningar med korta förklarande texter 

tillsammans med fyra bilder på hur området ser ut idag. Texten beskriver planområdet med 

avseende på natur, nuvarande bebyggelse, teknisk försörjning samt service och rekreation. 

Kommunen har även konstaterat att området är påverkat av trafikbuller från en stor 

intilliggande väg som också är en transportled för farligt gods. 

 

I programförslaget presenteras riktlinjerna för planläggningen med en punktlista med korta 

beskrivande texter. Riktlinjerna beskriver bland annat hur kvarteren ska se ut, hushöjden och 
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hur parkering och gångbanor ska lösas. Vidare visas en stor bild på området ovanifrån som 

redogör för områden där hus och gångstråk ska placeras och vad för slags verksamhet som ska 

bedrivas samt hur många våningar byggnaderna ska ha. 

 

En sammanfattande text beskriver planförslaget ännu en gång fast mer detaljerat. Det finns 

också en stor illustration ovanifrån som tydligare visar hur husens ska disponeras inom 

planområdet. Avslutningsvis betas miljö, buller och risker för planområdet av där fokus ligger 

på trafikbuller. Även en preliminär tidsplan för fortsatt planarbete presenteras. 

Synpunkter 

Två skrivelser har inkommit under programsamrådet varav en är inskickad gemensamt från 

två fastighetsägare. De skrivande är positiva till utvecklingen av området men anser att 

byggnaderna är för höga och att trafiklösningen är ohållbar. 

3.4.4 Plansamråd 

Handlingar 

Planhandlingar består av en planbeskrivning samt en plankarta med bestämmelser och 

illustrationer. En bullerutredning och en miljöteknisk undersökning finns också tillgängliga. 

 

Förutsättningarna för området berör samma punkter som i programhandlingen, dock är texten 

lite mer beskrivande och bilderna har tagits bort. På en bild över planområdet, sett snett 

ovanifrån, pekar kommunen ut hur den låga villabebyggelsen, skolan och naturen ansluter sig 

till planområdet. 

 

På åtta sidor presenteras planförslaget djupgående med detaljrik text och många bilder, 

illustrationer samt kartor. Byggnadernas funktion och placering beskrivs dels i text och dels 

med en bild vilken även visar antalet våningsplan byggnaderna ska ha. 

 

Det märks att kommunen vill vara tydlig med att den nya bebyggelsen kommer att anpassas 

till befintlig bebyggelse genom begränsade hushöjder. På en hel sida beskrivs skalan på den 

nya bebyggelsen utifrån antal våningsplan och hur byggnaderna ska grupperas till privata 

gårdar. Texten har kompletterats med två inspirationsbilder på kvartersbebyggelsen och en 

illustration över kvarteret med föreslagna våningsantal. 
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Tillsammans med tre inspirationsbilder beskrivs hur en gemensam park och ett torg kommer 

att anordnas inom kvarteret och att kullen med träd som finns idag kommer att bevaras. Nya 

gator ska anordnas och dessa beskrivs relativt ingående, till och med var det ska ordnas med 

övergångställen går att läsa i texten: 

 

”Den nya lokalgatan ansluter till Sollentunavägen i norr där även ett övergångsställe 

anordnas till Väderholmen och Norrvikens rekreationsområde.” 

 

Tre inspirationsbilder över de nya vägarna som ska anordnas visar både bebyggelsen och 

miljön runtomkring. Även hur parkeringen inom kvarteret ska lösas beskrivs tillsammans med 

en inspirationsbild. 

 

Störningar så som buller, risker och markföroreningar beskrivs också. En bullerutredning har 

gjorts och i text beskrivs de godkända bullernivåerna och de åtgärder som ska göras för att 

möjliggöra en god ljudmiljö. Den intilliggande vägen som utgör en transportled för farligt 

gods beskrivs mer ingående än i programhandlingarna. Även en redogörelse för hur den 

tekniska försörjningen ska lösas ges, här är beskrivningen gällande dagvattnet väldigt 

omfattande både i text och i bild. 

Synpunkter 

Nio skrivelser har inkommit under plansamrådet och i huvudsak handlar dessa om 

byggnadernas utformning och trafikfrågor. Det är främst höjden på den nya bebyggelsen som 

fastighetsägarna har åsikter på. De tycker att den är för hög för att smälta in i den befintliga 

miljön. De uttrycker även sin oro över den ökning av trafik som kan ske i samband med 

exploateringen. Vidare anser de att vägarna kring planområdet redan idag är hårt belastade 

och att trafiktrycket därför kommer bli alldeles för stort i området. 

3.4.5 Granskning 

Handlingar 

Samma handlingar som funnits tillgängliga under plansamrådet har varit utställda under 

granskningstiden. En planbeskrivning samt en plankarta med bestämmelser och illustrationer. 

Även en bullerutredning och miljötekniska undersökningar har varit utställda. Alla handlingar 

förutom planbeskrivnigen har samma innehåll som vid plansamrådet. 
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Planbeskrivningen har omarbetats och blivit mer innehållsrik. Kommunen har bland annat 

valt att utveckla planens syfte och hur den nuvarande bebyggelsen ser ut har presenterats på 

ett tydligare sätt. Det finns sex bilder som visar olika typer av hus i området och bilderna är 

numrerade med var sin siffra. För varje siffra finns en beskrivande text som redogör hustypen 

och antal våningar. Till detta finns en stor bild med ett ovanifrånperspektiv där alla siffror är 

utplacerade och det framgår tydligt var bebyggelsen ligger i förhållande till planområdet. 

 

Kommunen har utvecklat planförslaget genom att förtydliga utformning, placering och 

utförande på den nya bebyggelsen. De har också vidareutvecklat hur trafiksituationen kommer 

att lösas genom att beskriva de olika vägarna relativt ingående i varsitt textstycke. Även 

parkeringsfrågorna har beskrivits mer utförligt. Avslutningsvis har ett stycke om 

konsekvenser som planförslaget kommer att medföra lagts till. 

Synpunkter 

Under granskningstiden har fyra skrivelser inkommit och alla är inskickade från 

fastighetsägare som yttrade sig vid plansamrådet. Skrivelserna behandlar, precis som tidigare, 

frågor om byggnadernas höjd och den potentiellt ökande trafiken. 
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4. Analys 
4.1 Handlingar 
För att få en bild av hur detaljerad den information som presenteras i handlingarna för varje 

planärende är har en bedömning av dokumentens text och bild genomförts. Detta genom att 

poängsätta handlingarna enligt en kategorisering baserad på utmärkande drag i studerade 

dokument.  

 

Avsnittet kommer även redogöra för de former som kommunen valt för att förmedla 

information om planärendet under samråd och granskning. Detta genom en sammanställning 

av var handlingarna funnits tillgängliga eller varit utställda under varje skede i processen. 

Kategorisering 

Antal sidor – antalet sidor med illustrationer och beskrivande text i planhandlingar. Borträknat 

är samrådsredogörelser, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning då 

dessa delar inte påverkar detaljnivån. 

 
Detaljer – specifika förslag redogörs i handlingarna. Exempelvis presenteras vilken sorts 

buskar som planeras finnas inom planen. 

 
Gestaltningsprogram – handlingen har utformats och bifogats till handlingarna. Denna 

kategori är väsentlig att redogöra för då det tyder på ett omfattade arbete med detaljer från 

kommunens sida. 

 
Illustrerad plankarta – den bifogade plankartan har illustrationer utöver karta och 

områdesbestämmelser. 

 
Läge – det framgår tydligt var de tilltänkta byggnaderna kommer placeras i förhållande till 

redan befintlig bebyggelse. 

 
Material – en redovisning av valda material för den nya bebyggelsen, detta innefattar även 

färgsättning. 

 

Solstudie – det framgår tydligt hur den nya bebyggelsen kommer skugga den redan befintliga. 
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Tydlighet – det finns utförliga förklaringar på planförslaget och texten består av beskrivande 

ord vilket gör att det går att skapa sig en uppfattning av de planer som finns för området utan 

hjälp av kompletterande bilder. 

 
Utformning – hur det är tänkt att husen ska byggas är väl beskrivet. Antal våningsplan, höjd 

och utformning framgår tydligt i både bild och text. 

Sammanställning 

Tabell 1 visar en sammanställning av handlingarnas bedömda detaljnivå i varje projekt. För 

varje kategori som handlingarna, i sin helhet, uppfyllt har ett poäng getts med undantag för 

den kategori som behandlar antalet sidor. Här har istället ett poäng för varje sida i 

handlingarna som uppfyller kriterierna getts. I de fall en plankarta inte medföljer i 

programskedet har de rutorna markerats grå. 

 

En högre poäng speglar dock inte om handlingarna är bättre än de som erhåller en lägre poäng 

då bedömningen endast tar hänsyn till detaljeringsgraden. Handlingarna kommer att bedömas 

i varje skede och för att få en helhetsbild kommer ett genomsnitt av poängen för varje projekt 

beräknas. Detta genom att addera poängen för alla handlingar och dela på antalet skeden.  

 
Tabell 1 – detaljnivå av handlingarna för de olika projekten 

 
 

Det går att utläsa i tabell 1 att detaljeringsgraden i handlingarna ofta ökar desto längre in i 

processen planen är. Figur 2 visar den genomsnittligt bedömda poängen som handlingarna 

erhållit och det är handlingarna som producerats för projekt A som har haft högst detaljnivå 

och handlingarna i projekt B har varit minst detaljerade. 
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Figur 2 – genomsnittlig poäng gällande handlingarnas detaljnivå i de olika projekten 

Tabell 2 visar en sammanställning av de olika kontaktformer som kommunerna använt sig av 

i de olika projekten för att nå ut till medborgare. Det vill säga var handlingarna har funnits 

tillgängliga och utställda. 
 
Tabell 2 – hur kommunerna nått ut med information till medborgare och var handlingarna funnits tillgängliga 

 
 
Under alla projekt har informationen funnits på kommunernas hemsida och i tre av fyra fall 

har handlingarna funnits utställda på kommunhuset under alla skeden i processen. 

Informationsmöten har genomförts vid tre av fyra projekt men endast under programsamråd 

och plansamråd. Det projekt som har haft sina handlingar på flest ställen är projekt C. 

4.2 Synpunkter 
För att reda ut vilka synpunkter som inkommit under processen har skrivelserna i 

programsamrådsredogörelser, samrådsredogörelser och utlåtanden studerats. I dessa 

handlingar framgår vem som yttrat sig och vad de haft synpunkter på. 

 

En kategorisering har gjorts utifrån vanligt förekommande synpunkter som skrivelserna 

behandlar. Tillvägagångssättet för redogörelsen är inspirerad av exmensarbetet 

”Överklagande av detaljplaner” (Asplin & Henriksson, 2010) som delvis behandlar motiv för 

överklagande i detaljplaneprocessen. Detta för att, om så önskas, kunna göra en jämförelse 

mellan de två uppsatserna. 
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I avsnittet nedan förklaras kategoriseringen som ligger till grund för statistiken som redovisas 

längre fram i uppsatsen. 

Kategorisering 
Att det byggs – personen i fråga vill att området ska kvarstå precis som det ser ut idag och att 

ingen bebyggelse sker oavsett utformning. 

 
Bevara befintlig bebyggelse – det existerar redan en byggnad inom planområdet vilken önskas 

vara kvar. 

 
Bristande information – den information som de berörda har fått, om detaljplan och projektet i 

övrigt, anses inte vara tillräcklig. Underlaget upplevs bristfälligt och de skrivande vill att det 

tas fram alternativa förslag till projektet. 

 
Buller och störningar – störningar till följd av ökad trafik och det buller som byggtrafik 

medför. 

 
Byggnadens utformning – synpunkter som har inkommit vilka innefattar byggnadens fasad, 

tilltänkta höjd, påverkan på stadsbilden och befintliga omgivning.  

 

Ekonomisk skada – föreslagen exploatering tros leda till sjunkande fastighetspriser och 

planförslaget anses vara ett slöseri med skattepengar, exempelvis på grund av rivning av 

befintlig bebyggelse. 

 
Insyn – den nya bebyggelsen upplevs medföra ökad insyn och olägenhet på grund av att den 

uppförs för nära befintliga bostäder. Detta anses även vara integritetskränkande. 

 
Ljusinsläpp – den nya bebyggelsen kommer påverka ljuset på tomt och i bostad. 

 

Miljö och grönområden – personen vill bevara befintlig vegetation och en förändring av 

markanvändningen är inte önskvärd. Även boendemiljö så som rekreation och individers 

hälsa ingår i denna kategori. 

 
Trafikfrågor – synpunkter på föreslagna parkeringslösningar, risk för ökad trafik och 

utformning av gator och dylikt. Innefattar även synpunkter på anslutningar till kollektivtrafik, 

trafiksäkerhet och miljöproblem till följd av ökad trafik. 
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Utsikt – byggnadens tilltänkta höjd medför försämrad utsikt för de boende, exempelvis att 

sjöutsikt går förlorad. 

 
Ökat antal invånare – ett ökat antal invånare till följd av exploateringen kommer medföra 

brist på omsorg och skola. Planen kommer även medföra för mycket folk i allmänhet. 

 
Övrigt – synpunkter på sådant som inte reglerats i detaljplan eller som endast är förslag på 

utformning. I denna kategori innefattas även rädsla för att exploateringen kan medföra skador 

på befintlig bebyggelse. 

Sammanställning 
Efter att handlingarna studerats har det framkommit att en skrivelse kan beröra fler 

synpunkter, det vill säga att antalet synpunkter överstiger antalet skrivelser. En skrivelse kan 

även vara inskickad av flera personer eller fastighetsägare.  

 

Tabell 3 sammanfattar vilken sorts synpunkter som har inkommit under alla skeden för 

respektive projekt. Om samma person haft synpunkter i flera skeden eller om en skrivelse 

omfattar flera kategorier räknas dessa som enskilda synpunkter. 

 
Tabell 3 – sammanställning av inkomna synpunkter per kategori 

 
 
Figur 3 visar det totala antalet inkomna synpunkter i varje kategori och i figur 4 visas det hur 

stor procent av de inkomna skrivelserna som behandlar en viss kategori. Detta i förhållande 

till det totala antalet inkomna skrivelser. Båda diagrammen visar att den synpunkt som flest 

medborgarna har, i de fyra projekten, rör trafikfrågor. Synpunkter på hur byggnaden ska 

utformas är näst vanligast. 
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Figur 3 – totalt antal synpunkter i varje kategori, alla projekt sammantaget 

 
Figur 4 – procentuell andel synpunkter per kategori i förhållande till totalt antal inkomna synpunkter 

Tabell 4 visar en sammanställning av antalet skrivelser som inkommit på varje projekt och 

under vilka skeden i processen detta skett. Tabellen visar tydligt att, i de projekt som har 

undersökts, är det under granskningsskedet som flest synpunkterna kommer in. I planärende B 

är det övervägande flest inkomna skrivelser. 

 
Tabell 4 – totalt inkomna skrivelser i varje planärende 

Projekt A B C D Totalt 
Programsamråd   14 2 2 18 
Plansamråd 3 1 1 9 14 
Granskning 1 30 1 4 36 
Totalt 4 45 4 15 68 
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Skrivarens geografiska läge 
I figur 5-8 redovisas det geografiska läget på de inkomna skrivelserna i förhållande till de 

rödmarkerade planområdena. 

 

De gula prickarna i figur 5 till 8 symboliserar inkomna skrivelser från medborgare. Dock 

finns det ytterligare en inkommen skrivelse från en privatperson i projekt C. Denna person är 

dock bosatt cirka fyra kilometer från planområdet och därmed inte utmarkerad i figur 7.  

 

De lila prickarna i figur 5 symboliserar skrivelser inkomna från bostadsrättsföreningar. 

 

 
Figur 5 – projekt A. Källa: Hitta.se 

 
Figur 6 – projekt B. Källa: Hitta.se 
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Figur 7 – projekt C. Källa: Hitta.se 

 
Figur 8 – projekt D. Källa: Hitta.se 

Figur 5-8 visar att de personer som har åsikter på nya bostadsprojekt ofta är närboende till 

planområdet. 
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5. Diskussion 
5.1 Handlingar 

Detaljnivå 

Detaljnivån varierar mellan de olika projekten men gemensamt för samtliga är att den ökar 

desto längre i processen planen kommer. Handlingarna tenderar till största del att öka i antal 

sidor vilket skulle kunna bero på att kommunen i ett senare skede har en tydligare plan och 

fler åsikter för vad som ska hända inom planområdet. Det skulle också kunna bero på att 

förtydliganden och revideringar har gjorts till följd av både medborgare samt remissinstansers 

synpunkter. 

 

Det finns två projekt som utmärker sig när det kommer till antalet inkomna synpunkter. Om 

detta beror på detaljnivån i handlingarna är dock svårt att säga. Det skulle istället kunna bero 

på att just de två projekten är känsligare för förändring i och med att omgivningen till stor del 

består av villor och att ett höghus i ett sådant område leder till en markant förändring av 

stadsbilden vilket kan anses skrämmande och inkräktande för villaägarna. 

 

Det går inte, utifrån vår undersökning, att dra några slutsatser kring huruvida kommunen 

lägger ner onödig tid och pengar på detaljer i handlingarna. Vad som kan sägas är dock att det 

inte alltid är värt för kommunerna att lägga tid på att arbeta fram allt för omfattande material 

då det inte verkar påverka antalet inkomna synpunkter från medborgarna. I vissa fall tror vi att 

det till och med kan ge kommunen extra arbete. Ett exempel är den bifogade solstudien i 

projekt B som är svårtolkad och visar omfattande skugga på närliggande fastigheter till följd 

av de nya husen. Detta trots att det står i handlingarna att ljusförhållandena inte kommer 

påverkas nämnvärt. Sannolikt skulle synpunkter som inkommit på skuggandet av fastigheten 

inte lämnats om solstudien inte hade presenterats i handlingarna. 

Former för samråd och granskning 

Analysen har visat att det finns några metoder som är vanligt förekommande då kommunerna 

förmedlar planförslaget till medborgarna. För projekten som studerats har det varit vanligt att 

planförslaget funnits tillgängligt på hemsidan och i kommunhuset samt att arrangera ett 

informationsmöte under program- och plansamrådet. Dessutom var det vanligt förekommande 

att skicka ut planhandlingarna enligt fastighetsförteckning till berörda fastighetsägare. 
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Metoderna som används från kommunens sida har visat sig vara både kostnadseffektiva och 

inte särskilt tidskrävande, men de har alltså gjort handlingarna mer tillgängliga än vad som 

behövs enligt lag då det först är vid granskningskedet som de måste offentliggöras. 

 

För att uppfylla syftet i PBL om medborgarinflytande i planprocessen krävs det att 

informationen når ut till alla medborgarna i kommunen, inte bara till de närmast berörda 

grannarna. Detta kan vara ett skäl till att kommunerna anstränger sig mer än vad som är 

reglerat i lagstiftningen. De metoder som visat sig vara vanligt förekommande hos de 

undersökta kommunerna visar som sagt att de gör mer än vad som behövs. Då handlingarna 

varit tillgängliga på ställen som inte kan anses vara frekvent besökta av allmänheten tror vi 

dock att åtgärderna inte är tillräckliga för att nå ut till alla medborgare. Två kommuner hade 

ansträngt sig lite extra för att nå ut till en bredare grupp av medborgare, den ena kommunen 

hade under alla skeden planhandlingarna tillgängliga på kommunens bibliotek och den andra 

kommunen valde att kungöra sitt planförslag i två stora dagstidningar. Trots detta har 

troligtvis informationen inte nått fram till alla medborgare i kommunen då dessa ställen inte 

heller är speciellt välbesökta av medborgare i allmänhet.  

 

Medborgarinflytandet handlar om att alla ska få möjlighet till inflytande ändå menar vi att det 

inte görs tillräckligt från kommunens sida för att uppfylla detta. En anledning till att de inte 

når ut till alla kan vara att det inte finns tillräckligt med resurser, varken i tid eller i pengar. 

Kommunens största intresse är att anta detaljplanen och de som kan stoppa planen är de som 

kan överklaga, det vill säga de närmsta berörda medborgarna som beslutet angår. Det är 

därför möjligt att denna grupp av medborgare är speciellt intressant för kommunerna och 

därmed finns det möjligtvis inte någon större anledning för kommunerna att nå ut till 

resterande medborgare. Speciellt inte då det inte är reglerat i lagen. 

5.2 Synpunkter 

Vilka synpunkter lämnas 

De flesta skrivelser har en negativ ton till planförslaget. Anledningen till det kan vara att 

många tycker att planförslaget är dåligt planerat, att de känner sig överkörda av kommunen 

eller att personerna i själva verket inte vill att det ska byggas något över huvudtaget. Att då 

lämna flera synpunkter på negativa påföljder som planen kan medföra kan tros öka chansen 

för att en förändring i planförslaget ska ske och i bästa fall att det inte går igenom alls. 
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Synpunkter på den samhällsekonomiska nyttan är inte särskilt förekommande utan de 

skrivande har till stor del sett till sitt eget bästa. De inkomna synpunkterna behandlar till 

största del trafikfrågor och bebyggelsens utformning vilket är frågor som i hög grad endast 

berör projektets närmsta grannar. Detta gäller framförallt höjden på husen och att den ökande 

trafiken gör området mindre tillgängligt samt mindre trafiksäkert. Detta är påföljder som kan 

medföra ekonomiska konsekvenser för fastighetsägarna och kan vara anledningen till att flest 

synpunkter inkommit inom dessa kategorier. 

 

Samma skrivande har i vissa fall uttryckt samma åsikt under alla tre skeden i processen och 

graden av upprördhet har successivt ökat för varje gång. Detta visar att dialogen mellan 

kommun och medborgare har brustit på något sätt. Det finns en möjlighet att kommunen inte 

har varit tillräckligt tydlig i sina planhandlingar eller i sin kommentar på skrivelsen. Det kan 

också betyda att de skrivande inte vill lyssna på kommunen eller inte har den kunskap som 

behövs för att förstå planen. Oavsett anledning gör denna sorts synpunkter ingen större nytta 

utan blir ett tidskrävande moment i processen. 

Skrivarens geografiska läge 

Undersökningen visar att medborgare som har varit delaktiga i planprocessen, genom att 

lämna synpunkter, oftast bor i direkt anslutning till det planlagda området. Detta kan bero på 

att alla medborgare inte informeras på samma sätt som de som bor i direkt närhet av 

planområdet. De som direkt berörs av planen får tidigt information medan övriga inte får det 

och behöver därför aktivt söka efter information om bostadsprojekt som är på gång i 

kommunen. Om det inte ges någon information om att en planprocess pågår är det svårt att 

engagera sig.  

 

Under granskningen ska planförslaget offentliggöras och en kungörelse ska finnas med i en 

ortstidning. Alla medborgare har då rätt, i den mån de känner till granskningen och kan förstå 

handlingarna, att tillgodogöra sig information och lämna synpunkter. Om kommunen inte har 

ansträngt sig mer än nödvändigt för att nå ut till alla medborgare är det troligtvis inte fler som 

har fått vetskap om projektet än de närmast berörda. Medborgarna som direkt berörs av 

planen har på så vis en mycket starkare ställning i processen än andra då de i ett tidigt skede 

får vetskap om planerna för projektet och därmed har möjlighet till ett större inflytande i 

processen. 
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En annan anledning till att det bara är medborgarna som bor i direkt anslutning till 

planområdet som varit delaktiga i planprocessen kan vara det personliga intresset. Av de 

synpunkter som har inkommit till projekten har det i de allra flesta fall handlat om ett 

personligt intresse. Det kan tänkas att de flesta medborgarna ställer sig positiva till utveckling 

av samhället och till nya bostäder, bara det inte sker utanför deras fastighet eller i deras 

direkta närhet. När ny bebyggelse uppförs kommer sannolikt de fastigheter som ligger i 

närheten att påverkas på ett eller annat sätt. Fastigheterna kan påverkas negativt och tappa i 

värde. En fastighetsägare bör därför vara mer benägen att skydda det ekonomiska värdet på 

sin fastighet vilket borde leda till att de som bor i närheten av planområdet är mer angelägna 

att lämna synpunkter till projektet än de som inte gör det. 

 

Undersökningen har granskat projekt som tillåter omkring 100-300 nya bostäder. Om större 

projekt undersökts hade troligtvis fler medborgare fått information om projektet och blivit 

påverkade på ett annat sätt. Det hade möjligtvis medfört fler synpunkter från medborgare som 

inte bor i direkt närhet av planområdet än i de undersökta fallen. 
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6. Slutsats 
För att besvara frågeställningen redogörs resultatet av dess delfrågor nedan: 

1. Under vilka former förmedlar kommunen planförslaget till medborgarna och hur 

detaljerad är informationen? 

Metoderna som används av kommunerna är relativt enkla och kostnadseffektiva. 

Alla kommuner har handlingarna för varje skede tillgängliga på sin hemsida och 

det är även vanligt med informationsmöten för att kommunicera med 

medborgarna samt att ha handlingarna tillgängliga i kommunhuset. Trots att 

kommunerna anstränger sig mer än vad de behöver är metoderna dock inte av 

tillräcklig omfattning för att informationen ska nå alla medborgare. 

 

Det har visat sig att informationen som presenteras i planhandlingarna är relativt 

detaljerad dock varierar detaljnivån mellan de undersökta projekten. De 

kommuner som har ett gestaltningsprogram tenderar dock att ha högre detaljnivå. 

 

2. Vilka synpunkter har medborgarna mot nya projekt i deras kommun och var bor 

medborgarna som lämnar synpunkter i förhållande till planområdet? 

Synpunkterna som medborgarna har på nya projekt berör i allra högsta grad frågor 

som innebär negativa konsekvenser för dem, både ur ett ekonomisk och personligt 

perspektiv. De mest frekvent förekommande synpunkterna handlar om 

trafikfrågor och den nya bebyggelsens utformning. I den senare kategorin är det 

främst byggnadernas tilltänkta höjd som kommenteras i skrivelserna. 

 

Undersökningen visar att det är de närmsta grannarna till planområdet som lämnar 

skiftliga synpunkter på planförslaget. 
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7. Fortsatta studier 
En undersökning föreslås för att analysera hur medborgarna, både de som bor i närområdet 

och de övriga i kommunen, upplever planhandlingarna samt hur informationen har nått ut till 

dem. Detta kan göras genom en intervjustudie. 

 

Det kan även vara intressant att undersöka vilken typ av medborgare som lämnar synpunkter 

på planförslag och skälen till det. Detta då det kan vara intressant att koppla ihop om 

synpunkter är beroende av boendesituation. 
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Bilaga 1 - detaljplanenummer 
 
Projekt A 
Haninge - Dnr PLAN.2010.30 
 
Projekt B 
Huddinge - SBN PL 2009/2.313, Dp 3-B-69 
 
Projekt C 
Järfälla - Dnr Kst 2009/95 
 
Projekt D 
Sollentuna - Dnr 2007/546 KS.203 

  



 

 

Bilaga 2 - exempelhandlingar 
Samtliga exempelhandlingar är hämtade från detaljplanhandlingarna för projekt A.  

Bullerutredning 

 

   



 

 

Gestaltningsprogram 

  



 

 

Solstudie 
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