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Abstract 
There are huge differences when it comes to exploiting land areas in Sweden compared to 
England. In England the developer takes care of more parts of the planning process in which 
he handles talks with interested parties and other stakeholders, he should also himself alone 
present a proposal to the determining authority when he searches for a so-called planning 
permission. There is a framework with criteria that must be met for a planning permission to 
be granted. 
When a decision on planning permission is granted it is only the applicant, i.e. the developer 
that has the opportunity to appeal the decision. The deadline for processing decisions for 
planning permission is 8 weeks for smaller projects and 13 weeks for bigger projects. 
Compared to Sweden there are big differences, whereas in Sweden it is the municipality that 
manages large parts of the planning process for the development of a zoning plan. In Sweden, 
the developers are often at initialization phase and then the municipality takes over the work 
until the zoning plan is adopted. Interested parties and other stakeholders also have the 
opportunity to appeal, which constitutes a difference from how the English system works. 
This makes the process many times faster in England than in Sweden. 
A further difference between the planning and permitting processes is that in England you can 
apply for planning permission in a one-step test, while in Sweden it is often a two-step test 
where zoning usually have a function as a preliminary examination which is followed up with 
a final permission in the form of a building permits. 
The difference between these systems includes the time required and that the authorities have 
different function in this comparison.



 

 4 

Acknowledgement 
This thesis has been carried out at the Department of Real Estate and Construction, 
Department of Real Estate Management, Royal Institute of Technology. The thesis comprises 
15 credits and it is the final part of the bachelor program focusing on Real Estate 
Development. 
We would like to thank Olle Nordberg for being our supervisor and giving us valuable 
guidance and showing great commitment during our work. 
Stockholm, May 2015 
 
Donald Jensen, Max Sjövall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

Examensarbete  
  
  Titel En jämförelse av tidsåtgången i plan- och 
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Examensarbete Kandidatnivå nummer 289 
Handledare Olle Nordberg 
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Sammanfattning 
När det kommer till att exploatera nya markområden i Sverige kontra England föreligger det 
stora skillnader. I England har byggherren hand om stora delar av planläggningsprocessen där 
han sköter samtal med sakägare och andra berörda, han ska även själv på egen hand lägga 
fram ett förslag till beslutande myndighet när han söker om ett s.k. planning permission. För 
att planning permission kan beviljas är det ett ramverk med kriterier som ska vara uppfyllda. 
När ett beslut om planning permission har beviljats är det endast den sökande, d.v.s. 
byggherren som har möjlighet att överklaga beslutet. Tidsfristen för handläggning om beslut 
för planning permission är för mindre projekt vara 8 veckor och för store projekt 13 veckor. 
Jämfört med Sverige så är det stora skillnader där det är kommunen som sköter stora delar av 
planläggningsprocessen vid framtagandet av en detaljplan. I Sverige är byggherren ofta med 
vid initeringsfasen och sedan tar kommunen över arbetet tills detaljplanen är antagen. 
Sakägare och andra berörda har även möjlighet att överklaga vilket utgör en skillnad mot hur 
det engelska systemet ser ut. Detta gör att processen många gånger går snabbare i England än 
i Sverige.  
En ytterligare skillnad mellan plan- och tillståndsprocesserna är att I England kan man söka 
om planningspermission i en-stegsprövning medan i Sverige är det ofta en tvåstegsprövning 
där detaljplanen ofta får en funktion som en förhandsprövning som sedan följs upp med ett 
slutligt lov i form av ett bygglov.  
Skillnaderna mellan dessa system gör att tidsåtgången skiljer sig åt och att myndigheter får 
olika funktion vid denna jämförelse. 
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1. Introduktionskapitel 

1.1 Inledning  
Det finns stora skillnader vad gäller plansystemet för antagandet av tillståndsprocesser när det 
kommer till exploatering av mark i olika europeiska länder. Enligt Stadsbyggnadsbenchen är 
medianvärdet för tidsåtgången för detaljplaneprocessen i Sverige 2-2,5 år i 
Stockholmsregionen. I England kan tidsåtgången för tillståndsprocessen gå så snabbt som åtta 
veckor. Vad är det som gör att det är så stor skillnad på tidsåtgången och vad är det som ligger 
till grund för dessa olikheter vad gäller att planlägga markområden för exploatering m.m.  

1.2 Bakgrund  
I formuleringen nedan kan man se det tänkta syftet med detaljplaner är, som finns reglerat 
genom PBL. När man ser denna definition om syftet med att planlägga ett område med en 
detaljplan, där planen inte ska vara mer reglerad än nödvändigt. Utan detaljplaner i Sverige 
ska vara översiktliga för att uppnå bästa effektivitet vid planläggningar.  
Här kan man ställa sig frågan, varför man inte använder detaljplaner som det var tänkt från 
början, dvs. mer som en översiktlig bestämmelse.  
 
“Detaljplaner borde i större utsträckning kunna göras mer översiktliga. En detaljplan bor så 
gott som uttömmande behandla frågor som rör mark- och vattenanvändning och byggandets 
omfattning, dvs. byggrätterna, men aven kunna reglera frågor som berör byggnadernas 

utformning i de fall det behövs för att tydliggöra bebyggelsens karaktär och struktur”.1 
 
Det finns idag forskning som visar att initieringsfasen har flyttats upp och sker tidigare i 
planprocessen. Som man kan se enligt figuren på nästa sida, som illustrerar skillnaden mellan 
1931 års stadsplanelagt, företrädare till PBL. Här kan man se att PBL har samma struktur som 
innan dock med den väsentliga skillnaden att initeringsfasen har flyttats upp.  Det finns även 
forskning som visar att det är exploatören som är initiativtagaren för många planprocesser och 
byggande. De idéer och tankar som då exploatören kommer med, ligger ofta till grund för 
upprättandet av detaljplaner och gestaltningsprogram.  Här kan vi konstatera att om 
gestalningsprogrammen upprättas tidigt under detaljplaneprocessen, så bryter man mot syftet 
om att detaljplanerna ska vara översiktliga enligt definitionen ovan.  Risken med att införa 
gestaltningsprogram i ett tidigt skede, som man gör idag. Är att förutsättningarna kan hinna 
ändras från införandet fram tills det är dags för en bygglovsprövning. Detta kan leda till 
tidskrävande och kostnadskrävande planändringar och tillståndsprövningar för avvikelse från 
plan. 
 
 

                                                
1 Plan-‐	  och	  byggkommittén	  (SOU	  2005:77) 
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Jämförelse mellan projektinitieringen i 1931 airs stadsplanelag och nuvarande 2015. Källa: 
Upprättande av detaljplanens dokument s. 8. 
 
 
Detta kan vara en av anledningarna till att den allmänna bilden av planprocesser i Sverige 
anses vara långdragna, kostsam och tidkrävande. Kan det vara så att en anledning till varför vi 
har denna bostadsbrist som vi har i storstäderna i Sverige är att planläggningen tar längre tid 
och släpar efter befolkningstillväxten. 
 

Lagstiftningen i Sverige kontra England har många olikheter, vad gäller myndigheternas roll i 
planprocesser, tidsfrister i lagstiftning osv. I Sverige grundar sig processen på lagar medan i 
England är det praxis man i huvudsak går efter. Med denna bakgrund anser vi att dessa två är 
lämpliga kandidater att jämföra mot varandra vad gäller tidsåtgång för planläggnings-
processen.   

1.3 Syfte 

Denna rapport syftar till att granska processens tidsåtgång för tillstånd vid exploatering i 
England och i Sverige. När vi har sammanställt tillräckligt med material kommer vi att dra 
egna slutsatser och se över planprocessernas utformning i respektive land hanteras, med fokus 
på tidsaspekten. Vi kommer även utifrån den information vi finner försöka se om det går att 
förbättra hur plan- och tillståndsprocessen behandlas rent tidsmässigt, främst i Sverige samt 
varför denna eventuella olikhet ser ut som den gör.  
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1.3.1 Frågeställning  
Rapportens syfte är att granska hur tidsåtgången för plan- och tillståndsprocessen skiljer sig 
mellan Sverige och England, samt hur lagstiftningen ser ut gällande tidsfrister. För att få 
denna frågeställning utredd behöver vi ha svar på följande frågor.  

1. Hur ser plan - och tillståndssystemet ut i Sverige kontra England  
2. Hur skiljer sig dessa åt vad gäller tidsåtgången samt tidsfrister i plan- och 

tillståndsprocessen.  
3. Vilken roll har myndigheterna i respektive land/ region.  
4. Skiljer sig lagkraven på myndigheterna i plan- och tillståndsprocessen  

5. Vilken av dessa tillståndssystem är att föredra 

 

1.3.2 Avgränsningar 

Vi kommer göra en litteraturstudie och samla in vad andra skrivit om tidsfrister/ tidsåtgång 
samt om för och nackdelar med de olika systemen och sedan göra en strukturerad 
sammanställning. Vi avgränsar arbetet till att främst se över hur man hanterar tidsåtgången i 
plan- och tillståndsprocessen. Vi har valt att analysera och jämföra tidsåtgången för Sverige 
och England.  

Vi har valt att avgränsa arbetet till England och inte arbeta med hela Storbritannien eftersom 
det skulle bli ett för omfattande arbete då tillståndssystemet ser olika ut i olika regioner där de 
gjorts regionala reformer. Med denna bakgrund är bedömningen att för att få en så kvalitativ 
rapport som möjligt, behövs denna avgränsning.   
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2. Sverige  

2.1 Bakgrund till bygglagstiftningen  
Det svenska plan- och tillståndssystemet är sedan 1931 års stadsplanelagt i princip oförändrat. 
Planer och tillstånd har fått nya namn och till viss del nytt innehåll. Grunden är dock 
densamma.2 

2.1.1 Förändringar i bostadsmarknaden  
 

Förutsättningarna för bostadsbyggande ändrades genomgripande när den statliga 
bostadsfinansieringen avskaffades i början av 1990-talet.3 
Byggherren fick statliga bostadslån med förmånlig ränta så länge kostnaderna för mark, 

anläggningar och byggnader inte översteg en viss nivå.4 

 

2.2 Plan- och bygglagen     
  

Vid utformning av markanvändning och byggnader skall alltid en avvägning mellan enskilda 
och allmänna intressen göras.5 Det finns ytterligare krav och mål som man måste ta hänsyn 

till, detta återfinns i plan- och bygglagen.6 
Det finns bestämmelser om tre typer av planer: 

1. Regionplanen används för att samordna planeringen i flera kommuner. Den är främst 
aktuell i storstadsregionerna när fler kommuner berörs av bebyggelse- och 
infrastrukturfrågor. 

2. Översiktsplanen skall spegla grundtanken i markanvändning och 
bebyggelseutveckling, alltså hur kommunen översiktligt vill att området skall se ut. 
Den är obligatorisk för alla kommuner och skall ge vägledning för tillstånd, beslut och 
planer, även riksintressen skall redovisas i översiktsplanen. 

                                                
2
	  Detaljplaner	  i	  praktiken	  s.	  5.	  

3 Detaljplaner	  i	  praktiken	  s.	  9. 
4
	  Detaljplaner	  i	  praktiken	  s.	  9.	  

5
	  2	  kap.	  1	  §	  PBL.	  

6
	  2	  och	  8	  kap.	  PBL.	  
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3. Detaljplanen används för att i detalj reglera markanvändning och byggande. 
Detaljplanen är juridiskt bindande vilket översiktsplanen inte är.7 

 

2.2.1 Vad ska regleras i detaljplan och vad kan regleras  
Enligt andra kapitlet plan- och bygglagen skall kommunen ta ställning till de allmänna 
intressena under framtagandet av detaljplanen. Kommunen behöver också ta hänsyn till 
hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen miljöbalken. 
En av detaljplanens viktiga funktioner är att avgränsa områden som allmänna platser, 
kvartersmark och vattenområden. Planen skall ha en genomförandetid och bestå av en 
plankarta och planbestämmelser som följer 4 kap. 5 § PBL. 
Planerna måste ha ett “minsta innehåll” för att berörda, bland annat fastighetsägare ska kunna 
lämna synpunkter på planen. Det som måste redovisas i planen diskuteras i förarbetena till 
1987års PBL.8 

Beslut om markanvändning vad gäller exploateringsrätt så som bostäder, industri, 
fritidsbebyggelse eller trafikanläggningar är det första steget. 
Är det ett bostadsområde bör planen visa om det gäller flerbostadshus i fler våningar än två 
eller enbostadshus. Planen bör också redovisa om husen skall vara friliggande eller 
sammanbyggda samt det maximala våningsantalet. Tillfarter och parkeringar är också 
lämpligt att ange för större områden.9 

I detaljplanen finns utrymme för en relativt långtgående reglering markanvändning, det vill 
säga mer än de obligatoriska delarna. Det är bland annat bebyggelsens omfattning, placering, 
utformning och utförande samt mark- och genomförandefrågor.10 
 
Det är viktigt att planen inte är mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
planens syfte.11 
För att det tydligt skall framgå hur planen reglerar byggandet behöver bestämmelserna vara 

                                                
7
	  Detaljplaner	  i	  praktiken	  s.	  14-‐15.	  

8
	  Proposition	  1985/86:1,	  s.	  593-‐594.	  

9
	  Detaljplaner	  i	  praktiken	  s.	  16.	  

10
	  4	  kap.	  6-‐20	  §§	  PBL.	  

11
	  4	  kap.	  32	  §	  3	  st	  PBL.	  
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tydliga.12 Planen behöver också ta hänsyn till den befintliga bebyggelse-, äganderätts- och 
fastighetsförhållande. 

 

2.3 Detaljplaneprocessen 

Eftersom kommunerna har planmonopol är det kommunen som avgör var, när och hur en 
detaljplan skall upprättas.13 Dock kan staten under vissa förutsättningar gripa in i 
kommunernas beslutfattande.  

De som berörs av en plan ska ha inflytande och rättssäkerhet vid upprättande av detaljplanen. 
Planärendet skall samtidigt behandlas snabbt och effektivt vilket leder till att förfarandet blir 
en kompromiss mellan de två målsättningarna om ibland kan vara svåra att förena.14

 

När mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, alltså vid större exploateringar 
måste en detaljplan upprättas. Det är dock flera faktorer som avgör ifall en detaljplan behövs 
innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Orsaken är typen av förändring i förhållande till 
rådande omgivning.15  

Avgörandet om och när en detaljplan behöver upprättas ligger hos kommunen. Bestämmelser 
om i vilka lägen kommunen skall ta fram en detaljplan innan lov får ges finns i plan- och 
bygglagen.  

 

                                                
12

	  4	  kap.	  32	  §	  PBL.	  

13
	  1	  kap.	  2	  §	  PBL.	  

14
	  Detaljplaner	  i	  praktiken	  s.	  17.	  

15
	  Boverket,	  ”Detaljplanekravet”.	  



 

 14 

 

Processen för upprättande av en detaljplan, Källa: Detaljplaner i praktiken s. 18. 

2.3.1 Planbesked 

Syftet med planbeskedet är att de som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett 
snabbt och tydligt besked huruvida en kommun har för avsikt att genomföra en planläggning 
av området eller inte.  

En begäran om planbesked kan göras av den som:  

• äger berörda fastigheter, eller 

• är tomträttshavare/nyttjanderättshavare, eller 

• har fått fastighetsägarens/tomträttshavarens skriftliga medgivande att begära ett planbesked. 

 
På begäran av någon som avser att utföra en åtgärd som innebär en sådan åtgärd som kan 
förutsätta att en detaljplan ska vidtas, skall kommunen i planbeskedet redovisa sin avsikt 
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ifråga att vidta en sådan planläggning i ett planbesked.16 I planbeskedet ska det framgå om 
kommunen avser att vidta en planläggning eller inte.  

Kommunens avgörande ska vara skriftligt och motiverat. Även den som planerar att vidta en 
åtgärd som kräver att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta kommunens 
avsikter med att på ett planläggningsarbete. 5:2 och 5:5 PBL.  

Kommunen är även skyldig att besluta om planbeskedet inom en tid om 4 månader från det att 
en komplett begäran kommit in till kommunen. Kommunen och den sökande kan dock 
komma överens om en kortare tid enligt 5:4 PBL  

 

2.3.2 Upprättande av Detaljplan   
Genomförandet av en detaljplan skall göras efter en välgjord planbeskrivning. 
En beskrivning av planen, hur den ska förstås och genomföras skall finnas till en detaljplan. 
Organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder mm. ska framgå av 
beskrivningen för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 
Konsekvenserna av dessa åtgärder för fastighetsägarna och andra berörda skall också framgå i 
planbeskrivningen. Information hur kommunen avser ingå exploateringsavtal och avtalens 
huvudsakliga innehåll ska också framgå i planbeskrivningen. 

 

2.3.3 Programskede  
Vid beslutet om att påbörja ett planarbete, avgörs det även om det behövs ett program för 
detaljplanen. Om det visar sig att ett program inte behövs påbörjas arbetet med ett förslag till 
detaljplan direkt.  

Kommunen bedömer att det behövs ett program för att underlätta detaljplanearbetet, ska 
kommunen bestämma planens utgångspunkter och mål i programmet.  

 

2.3.4 Samrådskede 
Samrådets syfte är att få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och kunna ge möjlighet till 
insyn och påverkan.17

 

                                                
16

	  5	  kap.	  2	  §	  PBL.	  

17
	  5	  kap.	  12	  §	  PBL.	  
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Under samrådet om planförslag ska kommunen redovisa förslaget, skälen till förslaget samt 
hur de avser att handlägga ärendet.18

 

 
Vid arbetet med att ta fram ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda 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.19 

 

2.3.5 Utställningsskede 

När samrådet är klart ska kommunen ställa ut planförslaget och låta det granskas under en viss 
tid, s.k. gransknings tid. Om de som kommunen har samrått med enligt ovan har godkänt 
planförslaget behöver dock inte underrättelse lämnas.  
Granskningstiden ska vara minst två veckor, den går dock att göra kortare om att berörda är 
överens om det.  
Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget offentligt och tillgängligt för att som 
avser att granska det. 
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt 
länsstyrelsens bedömning innebär att 
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår 
flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
 

                                                
18

	  5	  kap.	  13	  §	  PBL.	  

19
	  5	  kap.	  11	  §	  PBL.	  
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2.3.6 Antagandebesked 

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige. Såvida det inte föreligger någon principiell 
betydelse, där kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden kan anta planen.  
 

2.4 Bygglov 

Vid ansökan om bygglov för en åtgärd inom ett detaljplanelagt område krävs det att åtgärden 
överensstämmer med aktuell detaljplan. Utöver detta är det ett antal andra krav i plan- och 
bygglagen som ska vara uppfyllda vid ansökan om bygglov för att lovet ska beviljas.   

Vilka är följande punkter:20  

• Beräkning av byggnadshöjd, våningsantal, area mm. 
• Prövning mot andra kapitlet plan- och bygglagen 
• Prövning mot förvanskningsförbudet och varsamhetskravet 

 
De åtgärder som kräver bygglov finns väl beskrivna i PBL. Lov plikten för bygglov kan dock 
ändras genom bestämmelser, där man kan bestämma att vissa åtgärder inte ska kräva bygglov. 
Detta gör att bygg- och lovplikten i ett detaljplanelagt område är möjlig att reglera bort. 
  

Anledningen till att systemet ser ut som det gör med att lovplikten för bygglov är möjlig att 
reglera bort är att detaljplaner på senare år har blivit väldigt detaljerade. 

I ett detaljplanelagt område ska bygglov för uppförande av ny byggnad beviljas om 
förutsättningarna nedan är uppfyllda:  

• Åtgärden inte strider mot detaljplan  
• Genomförandetiden för detaljplanen har börjat löpa 

 
Att ett bygglov ska vara helt förenligt med detaljplan är dock inte hugget i sten, utan “mindre 
avvikelser” kan göras mot detaljplan så länge helhets bilden är uppfylld. Vad som klassas som 
en mindre avvikelse brukar  

 

2.4.1 Förutsättningar för undantag från bygglovsplikt 
Att en plan är direkt bindande för fastighetsägaren är viktigt som på samma sätt som ett 

lovbeslut, för att det ska vara möjligt att avskaffa krav på lov för åtgärder inom området.21 

                                                
20

	  Boverket,	  ”Prövning	  av	  bygglov	  inom	  detaljplan”.	  

21
	  5	  kap.	  36	  §	  2st.	  
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För att det skall vara möjligt att avskaffa krav på lov inom ett detaljplanelagt område skall 
uppförandet inte strida emot detaljplanen detta finns beskrivet i 5:36 PBL.22 

 

2.5 Tidsfrister i Sverige  
 

2.5.1 Tidsfrister i plan och bygglagstiftningen 
Vad gäller tidsfrister i plan och bygglagstiftningen är den huvudsakligen oreglerad med några 
undantag: 

 
• Om länsstyrelsen ska prova ett kommunalt antagande av en detalj- plan, ska detta 

beslutas inom tre veckor efter kommunens beslut att anta planen.23 

• Kommunen får besluta om anstånd med avgörandet av lov i avvaktan på ny 
planläggning. Om planärendet inte avgörs inom två̊ år ska byggnadsnämndens avgöra 
ansökningen utan dröjsmål.24 

• I samband med rivning kan byggnadsnämnden, i vissa situationer, inom en vecka efter 
det att bygganmälan gjorts besluta att anmälan ska kompletteras med en 
rivningsplan.25  

 

2.5.2 Tidsfrister för detaljplaneprocessen  
 
När man pratar om tidsfrister för detaljplaner och när det faktiska arbetet påbörjas. Bör man 
först ta reda på när arbetet med byggprojektet faktiskt startar, s.k. initeringsfasen.  Det sker 
ofta mycket planering och diskussioner mellan byggherren och kommunen innan byggherren 
antingen ansöker om planbesked eller när kommunen beslutat att påbörja planläggningen. 
Vilka är den formella starten för detaljplanearbetet.  

 

                                                
22

	  Prop.	  1993/94:178	  s.	  57-‐59	  

23
	  12	  kap.	  2	  §	  PBL.	  

24
	  8	  kap.	  23	  §	  PBL.	  

25
	  9	  kap.	  2	  a	  §	  PBL.	  
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2.5.3 Rapporter och undersökningar om tidsåtgången för detaljplaner i Sverige  
År 2002 utförde Boverket en undersökning där man jämförde 22 kommuner vars 
bebyggelsemöjligheter skiljde sig åt.26 I undersökningen var handläggningstiden för en 
detaljplan nio månader eller mindre. När det kom till bostadsplaner i tillväxtregioner var dock 
handläggningstiderna ofta över 12mån.  

 

I en fallstudie från Kalbro och Lind,27 att vid den formella detaljplaneprocessen, genomförs 
dessa mellan 1,5 och 3,5 år. Medan planläggning för äldre villa och fritidshusområden tog 5-
10år. Projekt som omfattade mer enkla planförfaranden kunde genomföras på bara några 
månader. 

 

I en rapport från Hessel,28 har man studerat initieringsskedet för drygt 30 olika detaljplaner, 
där JM AB i Stockholm har varit involverade. Av studien framgick det att tiden för 
initieringsskedet låg på i genomsnitt 3,5 år och planskedet 2år.  

Med hjälp av studien ovan har Hessel29 undersökt om det föreligger något samband mellan 
översiktsplanens utformning och planprocessens längd. Där resultatet i många fall blev att 
desto högre detaljeringsgrad en översiktsplan har, desto kortare blir detaljplaneprocessen.   

Graner,30 studerade 17 olika detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Där man undersökte den 
genomsnittliga tidsåtgången från den formella starten till antagande av planen, detta kom man 
fram till var 3,5år. Intressant här att notera är dock att i innerstaden låg genomsnittet på 5,5år 
medan i utkanten av staden, 2,5år.  

Skoglund,31 utförde i en undersökning planprocessen i Stockholms stad och Tyresö kommun. 
Där det i Stockholm handlade om planer som handlade om s.k. 20k projektet. Här indikerade 
resultatet att tidsåtgången generellt hade minskat i jämförelse till resultatet från Graners 
undersökning. där den genomsnittliga processen tog 2 år. För Tyresö där man bortsåg från 
krångliga förnyelser områden såg man desto kortare handläggningstider, där processen tog 1-
1,5 år. En liknande undersökning gjordes här av Mattson & Nilsson i Göteborg, Partille, 
                                                
26

	  Bostadsbyggandet	  i	  planeringen.	  Rapport,	  maj	  2002.	  

27	  Riksdagens	  Revisorers	  rapport	  2001/02	  RR:8.	  
28

	  Var	  plan	  har	  sin	  tid.	  Examensarbete	  2003-‐115,	  avd.	  för	  fastighetsvetenskap,	  KTH.	  

29
	  Var	  plan	  har	  sin	  tid.	  Examensarbete	  2003-‐115,	  avd.	  för	  fastighetsvetenskap,	  KTH.	  

30
	  Vad	  tar	  tid	  i	  detaljplaneprocessen	  i	  Stockholm.	  Examensarbete	  2005-‐144,	  avd.	  för	  fastighetsvetenskap,	  KTH.	  

31
	  Bostadsproduktion	  på	  privat	  och	  kommunal	  mark.	  Examensarbete	  2006-‐155,	  avd.	  för	  fastighetsvetenskap,	  

KTH.	  
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Malmö och Kristianstad.32 Här fann man att den genomsnittliga detaljplaneprocessen på 
samtliga kommuner landade på drygt 1,5år.  

 

2.6 Möjligheter att överklaga 

I den Svenska bygglagstiftningen finns det stora möjligheter att överklaga ett beslut, 
framförallt som sakägare. Denna rättighet finns för att säkra fastighetsägarens besittningsrätt 
till hans egendom.  
En viktig grundregel för byggnadslagstiftningen är att det är samhället som har förbehåll om 
att besluta om markens användning. Med denna regel innebär det att det inte betalas ut någon 
ersättning om en fastighetsägare vägras lov eller får en förändrad markanvändning för sin 
fastighet. Dock har en fastighetsägare rätt till den pågående markanvändningen. Om 
fastighetsägaren inte kan använda marken som han gjort tidigare. För t.ex. vid vägrat lov, då 
uppstår dock en ersättningssituation.  (4:40 PBL) 
Då vi i Sverige generellt sätt inte ger någon ersättning för planskada, som innebär att en 
värdeminskning eller andra kostnader som uppstår till följd av en detaljplan. Så kan 
fastighetsägare på motsvarande sätt tillgodoräkna sig plannyttor, som innebär att en 
värdeökning uppstår till följd av en detaljplan kan fastighetsägaren tillgodoräkna sig dessa. 
Grundresonemanget är alltså att planskadorna och plannyttorna ska ta ut varandra i det långa 

loppet.33  
 
 

2.6.1 Möjligheter att överklaga Detaljplan  
Den som har möjlighet att överklaga en detaljplan är den som beslutet berör, d.v.s. 
sakägarna.34 Vid överklagan ska en skriftlig överklagan lämnas in under granskningstiden. 
Först görs en överklagan till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen, för att 
ärendet ska kunna överklagas ytterligare ska s.k. prövningstillstånd göras, vilket för att man 
då kan överklaga till Svea hovrätt, mark och miljööverdomstolen.  

Detta gör att det både är sakägarna, länsstyrelsen som ska granska och i vissa fall 
lantmäterimyndigheten som ska säga sitt vid granskningsskedet.  

2.6.2 Möjligheter att överklaga bygglov  
Den som berörs av ett bygglov kan med stöd av förvaltningslagen, 22 § lämna en överklagan. 
För att avgöra om den klagande är berörd används rättspraxis. Första instans för överklagan är 
                                                
32

	  Analys	  av	  bostadsbyggande	  och	  markägoförhållanden	  i	  Göteborgs-‐	  och	  Skåneregionen.	  Examensarbete	  

2006-‐168,	  avd.	  för	  fastighetsvetenskap,	  KTH.	  

33
	  4	  kap.14	  §	  PBL.	  

34
	  5	  kap.	  5	  §,	  lagen	  om	  mark-‐	  och	  miljödomstolar.	  



 

 21 

länsstyrelsen, beslutet från länsstyrelsen kan sedan överklagas till mark- och miljödomstolen 
och vidare till mark- och miljööverdomstolen (Svea hovrätt).35

 
 
 

3. England 

Det är nio regioner som ansvarar för den regionala planeringen i England.36 Vid hantering av 

kommunala frågor finns det 35 counties som i sin tur består av districts.37  
De övergripande frågorna hanteras av counties och beslut om frågor om specifika byggprojekt 
hanteras av districts. Detta gör att dessa bägge myndigheter har möjlighet att fatta beslut på 
egen hand ett s.k. planning authority.   

 
 

3.1 Plan och tillståndssystemet i England   
I vardera av de nio regionerna finns ett s.k. regional planning boards vars funktion är att 
upprätta regional spatial strategies (RSS).38 Här behandlas frågor om utveckling för 
markanvändning samt infrastruktur för en tid framåt om 15-20 år. Denna användning som 
RSS reglerar ska överensstämma med de nationella riktlinjerna och de angränsande 
regionerna.39

 

på kommunal nivå finns det nationella och regionala riktlinjer, s.k. local developement 
documents (LDD) som anger de regler för markanvändning och byggande.40 

 

 

                                                
35

	  1	  kap.	  2	  §	  i	  lagen	  om	  mark-‐	  och	  miljödomstolar,	  5	  kap.	  5	  §,	  lagen	  om	  mark-‐	  och	  miljödomstolar.	  

36
	  Schedule	  1,	  Regional	  Development	  Agencies	  Act	  1998.	  

37
	  Moore,	  2010,	  A	  Practical	  Approach	  to	  Planning	  Law,	  s.	  52.	  

38
	  GVA,	  The	  Localism	  Act:	  impacts	  and	  opportunities,	  2011.	  

39
	  Moore,	  A	  Practical	  Approach	  to	  Planning	  Law,	  kap.	  5.	  

40
	  Moore,	  A	  Practical	  Approach	  to	  Planning	  Law,	  s.	  63.	  
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I England finns det inte någon formell detaljplan som används vid reglering vid olika 
bebyggelse ärenden, till skillnad från hur det ser ut i Sverige och de övriga skandinaviska 
länderna. Utan här sker prövningen istället genom en ansökan från byggherren för beslut om 
planning permission. Vi prövningen om plannings permission ska local developement 
documents (LDD) följas. 
När den översiktliga planeringen görs på kommunalnivå är det LDD som är av intresse. 
Planeringen som LDD innefattar handlar om planer/handlingar som berör riktlinjer för 
markanvändningen, bebyggelse utvecklingen, medborgarinflytande etc.41 Man kan alltså 
jämföra LDD med den Svenska översiktsplanen.  

Slutligen ska LDD säkerställa så att de nationella och regionala riktlinjer och strategier samt 
de resurser som krävs för att verkställa planen. Det är den statliga instansen sercretary of state 
som godkänner LDD samt som kan kräva att planen ändras eller modifieras.42

 

 

                                                
41

	  Planning	  and	  Compulsory	  Purchase	  Act	  2004,	  17	  §;	  The	  Town	  and	  Country	  Planning	  (Local	  Development)	  

(England)	  Regulations	  2004,	  6-‐7	  §§.	  

42
	  En	  internationell	  jämförelse	  av	  plan-‐	  och	  tillståndssystem,	  s.	  59-‐60.	  
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3.1.1 Beslutsprocessen  
Eftersom det inte finns någon motsvarighet till detaljplanesystem i Storbritannien Sker 
tillvägagångsättet genom att varje byggprojekt prövas mot LDD, detta kallas Planning 
permission.  

Tillvägagångsättet att hantera beslut om planning persmission kan gå till på två sätt. Det ena 
alternativet är att samtliga frågor som rör byggprojektet prövas tillsammans och ett s.k. full 
planning permission kan beviljas.  

Det andra alternativet är att man delar upp processen i två steg. Vilket innebär att 
i beslutsprocessen fattar man först ett beslut om outline planning permission och sedan fattar 
man ett slutligt beslut om planning permission. Detta system har många likheter med systemet 
vi har i Sverige, där man först gör en prövning med detaljplan och sedan ska bygglov utöver 
det beviljas.43  

 

3.1.2 Planning permission  
När det är fråga om åtgärder som kräver ett planning permission är det frågor som innebär en 
utveckling. Den huvudsakliga definitionen i vad som klassas som developement är följande 

åtgärder:44  

• Uppförande av byggnader, tillbyggnader.  
• Ombyggnad. 
• Ändrad användning av mark eller byggnad. 
• Rivning. 
• Ändring av bärande konstruktion. 
• Täkter och andra åtgärder över eller under mark. 

 

3.1.3 Full planning permission  
En ansökan om full planning permisson ska innehålla en s.k. Design and access Statement, 
som innefattar en beskrivning över hur byggprojektet i fråga beaktar olika aspekter avseende 
byggprojektets omfattning, lokalisering och utformning.45

 

Villkoren för att planning permission ska kunna godkännas ska planeringsmyndigheten sätta 
upp villkor för projektet i ett planning conditions.  

                                                
43

	  En	  internationell	  jämförelse	  av	  plan-‐	  och	  tillståndssystem,	  s.	  60.	  

44
	  Town	  and	  Country	  Planning	  Act	  (1990)	  55.	  57.	  

45
	  Department	  for	  Communities	  and	  Local	  Government,	  Guidance	  on	  Information	  Requrements	  and	  

Validation,	  s.	  28-‐38.	  
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Det finns sex huvudsakliga kriterier som måste vara uppfyllda för att ett tillstånd ska bli 
aktuellt,46 dessa är:  

• Necessary - det ska finnas ett behov för projektet i fråga för att det ska godkännas.  
• relevant to planning - här handlar det om att man ska reglera infrastrukturen, 

markanvändning och bebyggelsen  
• relevant to the development to med permitted - detta villkor handlar om att det inte får 

innefatta frågor som saknar relevans för byggprojektet. T.ex. förbättring av 
infrastrukturen i närområdet som inte orsakas av byggprojektet  

• enforceable - innebär att det måste finnas fundamental grund i lagstiftningen som gör 
det möjligt för att projektet uppfylls  

• precise - det måste vara tydligt för exploatören hur denne ska kunna uppfylla villkoret 
• reasonable in all other aspects- är en generalklausul för att undvika att oskäliga avtal 

fattas  

 

3.1.4 Outline planning permission 

Huvudsyftet med outline planning permission är att exploatören i ett tidigt skede få reda på 
om ett slutligt planning permission kan komma till stånd.47  

När man gör en Prövning om outline planning permission ska följande frågor behandlas:48  

• ungefärlig lokalisering av byggnader, vägar och öppna ytor  
• byggnaders storlek, såsom höjd, bredd och längd 
• anslutning till infrastrukturen  

När ett tillstånd om outline planning permission har kommit till stånd har byggherren/ 
exploatören 3 år på sig att ta tag i de mer detaljerade frågorna som krävs för att tillståndet om 
outlinde planning permission ska kunna gälla,49 dessa frågor benämns som “reserv matters”.  

Beslut om att ett planning condition ska ställas upp vid ett beslut om outline planning 
permission, dock får villkoret endast avse det frågor som inte outline planning permission 
berör.50

 

                                                
46

	  Department	  for	  Communities	  and	  Local	  Government,	  Circular	  11/95:	  Use	  of	  Conditions	  in	  Planning	  

Permission	  s.	  7-‐10.	  

47
	  Moore,	  A	  Practical	  Approach	  to	  Planning	  Law,	  s.	  161-‐162.	  

48
	  Use	  of	  Conditions	  in	  Planning	  Permission,	  s.	  44	  

49
	  Town	  and	  Country	  Plnning	  Act	  1990,	  92	  §	  

50
	  Use	  of	  Conditions	  in	  Planning	  Permission,	  punkt	  45.	  
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3.2 Möjligheter att överklaga ett planning permission  
Att överklaga ett beslut som rör ett planning permission kan endast göras av den sökande, 
d.v.s. byggherren.51 Detta blir aktuellt om det ett planning permission inte beviljas eller om 
ett planning permission har beviljats med ett planning condition.  

Vid överklagan av ett planning permission måste överklagan göras inom sex månader till the 
planning inspector.52  

Rätten att överklaga uppstår alltså i tre olika situationer:53  

 
• Om myndigheten avslår ansökan om planning permission. 
• Om planmyndigheten inte fattar beslut inom den uppsatta gränsen på åtta veckor. 
• Om myndigheten ställer upp villkor som redan nämnts genom ett planning conditions. 

Där skaligheten villkoren blir föremål för omprövning. 

 

3.2.1 Prövning av planningpremission 

Före det att en ansökan av planing premission görs för större byggprojekt är det vanligt 
förekommande att byggherren kontaktar allmänheten för att få fram åsikterna från 

allmänheten om exploateringen.54
 

Före det att en ansökan av planing premission kommer in sker även diskussioner mellan 
exploatören och myndigheten. 21 dagar före det att ansökan kommer in till myndighet måste 
byggherren informera andra fastighetsägare och hyresgäster inom det område som berörs. När 
ansökan av planning permission kommer in följer denna en standardiserad mall som ser 
likadan ut för alla “lokal planing authoriters”. Ansökan kontrolleras sedan att den är 
fullständig och en bekräftelse lämnas till sökanden. Vid större exploateringar offentliggör 
man byggprojektet genom lokala tidningar och skyltning på plats. Finns det behov för samråd 
skall berörda myndigheter närvara.55
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3.3 Tidsfrister och tidsåtgång för byggprojekt i Storbritannien  
För mindre byggprojekt, med färre än 10 lägenheter eller mindre än 1000kvm kommersiell 
yta, ska beslut om planning permission göras inom åtta veckor. Medan för de större projekten 
är motsvarande tid 13 veckor.56 Här kan understrykas att för majoriteten av projekten som 
görs genom ansökningar med planning permission efterföljs dessa tidsaspekter. Där de 
mindre projekten beslutas 76 procent inom åtta veckor och beslut som berör de större 

projekten fattas 71 procent av dessa inom 13 veckor.57 För outline planning permission är 
denna giltig med förutsättningen att en ansökan om full planning permission görs inom tre år. 
Medan ett planning permission är giltigt med förutsättningen att projektet påbörjas inom tre 
år.58

 

Om beslutet inte fattas inom denna tid om tidsintervallet, blir konsekvenserna att ansökan om 
planning permission får avslag och byggherren och sökanden har rätt till att överklaga.59 

Före det att byggherren söker ett planning permission är det en rad saker som ska vara 
färdigställda. Man ska föra en dialog med grannar och andra berörda. Det ska även föras 
dialoger med olika myndigheter och arkitekter för att få fram ett gediget förslag för 
exploatering.  
När detta är gjort ska byggförlaget även följa det ramverk som finns beskrivna ovan. Detta 
gör att den faktiska planprocessen är betydligt längre än endast den tidsfrist som 
myndigheterna har för handläggning av tillståndet för planning permission. Hur exakt lång tid 
den faktiska tidsåtgång slutligen förblir, beror mycket på hur effektiv byggherren är i sitt 
arbete med dessa frågor och hur resursstark han är. 
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En stor del av planmyndigheterna fattar beslut inom 13 veckor i mer än 60 procent av fallen 
(grön markerade). Vid mindre åtgärder s.k. ”householder applications” fattas besluten inom 
den normala tidsfristen på 8 veckor i 90 procent av fallen. Källa: Tidsfrister för 
myndighetsbeslut i plan- och byggprocessen s. 52. 
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4. Diskussion/ analys  
 

Tillskillnad från hur systemet ser ut i Sverige, där vi har en tydlig plan- och bygg lagstiftning 
genom plan- och bygglagen. Ser den rättsliga biten annorlunda ut i Storbritannien, där de 
övergripande planerna styrs av praxis och riktlinjer istället för lagar som vi förhåller oss till i 
Sverige.  
Överklagandeprocessen i England för planning permission som säger att det endast är 
byggherren själv som kan överklaga skiljer sig markant mot hur systemet ser ut i Sverige för 
överklagande av detaljplan eller bygglov, där sakägare och andra berörda grannar/ invånare 
kan påverkar och överklaga olika projekt. Att man som i Sverige har möjlighet att överklaga 
till flera instanser som till Länsstyrelsen, mark och miljödomstolen och sedan efter prövning 
möjligheter att överklaga till mark och miljööverdomstolen (Svea hovrätt) gör att 
”överklagandekarusellen” kan blir lång. 
Medan i England är kommunens beslut om planning permission inget som går att ifrågasätta. 
Där man ser att kommunens roll är att göra en prövning mellan byggherrens intressen, grannar 
och andra berörda.  
Denna skillnad gör det intressant att se över om det är så att vi verkligen behöver ha denna 
starka överklagande rätt som sakägare och andra berörda har i Sverige. Att ta bort denna 
möjlighet i Sverige som sakägare skulle antagligen leda till att processen med att ta fram en 
detaljplan skulle gå snabbare och effektivare. Dock skulle det leda till att äganderätten till 
fastighetsägarnas egendom skulle försvagas, vilket bör kompenseras på något sätt. Här skulle 
man t.ex. kunna ändra reglerna vad gäller ersättning för planskador så att fastighetsägarnas 
äganderätt ändå förblir stark. 

4.1 Vad tar hur lång tid i planprocessen i Sverige kontra England? 

Vi kan konstatera att det är svårt att jämföra planprocessen vi har i Sverige med processen i 
England då de skiljer sig mycket åt och för att inte jämföra äpplen och päron gäller det att 
bryta ner dessa processer och se vad det är det är som tar hur lång tid i det brittiska 
plansystemet kontra det Svenska. I England lägger byggherren ned mycket tid och resurser på 
att prata med berörda fastighetsägare, planlägga, anlita arkitekter etc.  
 
För planprocessen i Sverige är det kommunen som tar över efter det att initieringsskedet är 
klart och den formella starten för byggprojektet går igång genom planbesked eller genom 
kommunens egna initiativ. Enligt studien som gjordes av Hessel där man studerade de 30 
olika detaljplanerna där JM AB var involverade vad genomsnittstiden för initieringsskedet 3,5 
år och för planskedet 2 år. Studien av Graner visade att från den formella starten till 
antagandet av plan var i genomsnitt 5,5år i innerstaden (Stockholm) och 2,5 år i utkanten av 
Stockholm. Med dessa studier får man en klar bild av hur den svenska tidsåtgången ser ut 
framförallt vad gäller den formella planprocessen. 
Att jämföra England och Sverige mot varandra skulle man grovt kunna säga att 
initieringsskedet i England motsvarar programskedet, samrådsskedet och utställningsskedet i 
Sverige enl. bilden på nästa sida:  
 



 

 29 

 

Detaljplanering, Källa: Svedala kommun. 
 
Av Graners studie där man kom fram till att tidsåtgången för projekt tar nästan dubbelt så lång 
tid i innerstaden mot utkanten av staden är en intressant aspekt att analysera mer noggrant. I 
arbetet har man även kommit fram till att denna skillnad inte berodde på olika arbetsmetoder 
hos myndigheten, utan snarare att det är fler som berörs och ställer mer omfattande krav än 
vad man gör i utkanten av staden. Där kan en av dessa faktorer vara överklagande kedjan. 
Med vetskapen om att överklaganderätten är obefintlig i England bör detta innebära att detta 
förtydligar att planprocessen är mindre tidskrävande i England. 
 
I England är större delen av processen informell vilket gör att det inte går att sätta ut en klar 
tidsåtgång för hur lång tid processen tar. Utan det handlar snarare om hur effektivt arbetssätt 
byggherren har med att ta fram tillräckligt med material för att ett planning permission ska 
beviljas. Dock med dessa skillnader mellan systemen där bland annat överklagande tiden 
spelar in, gör det att man har möjlighet att se över att systemen normalt sätt borde skilja sig åt 
rent tidsmässigt. 
Dock behöver det inte betyda att snabbare planprocesser nödvändigtvis leder till att 
processen/exploateringen blir bättre. Risken om det går för snabbt och inte tillräckligt många 
som påverkas av beslutet får möjlighet att yttra sig eller att planerna inte blir genomtänkta vad 
gäller för framtida visioner, helhetsintrycket etc. är då risken stor att man beviljar projekt och 
genomför projekt som inte är önskvärda.  
Detta gör att när man har en ”öppenhet” där planmonopolet försvagas, som i England att man 
ändå förhåller sig till ett strukturerarat förhållningssätt vad gäller hur man ska gå tillväga i 
planprocessen.  I England använder man sig av ett ramverk där man prövar frågorna vi nämnt 
i kapitel 3.1.3. gör att man ändå borde kunna hålla en hög effektivitet vad gäller tid men ändå 
få ut en lyckad exploatering som gynnar samhällsutveckling. 

4.1.1 Kan byggherren få en mer betydande roll i Sverige?  
En stor skillnad som skiljer den Svenska planprocessen och den Engelska planprocessen åt är 
alltså myndigheternas roll i processen framförallt vid och före initieringsfasen. Vilket för att 
det blir intressant att se över hur denna skillnad vad gäller myndigheternas olika roll vi 
planläggningar eventuellt påverkar tidsåtgången för olika byggprojekt. En skillnad skulle 
kunna vara att byggbolag är ute efter att effektivisera och vinstmaximera, där är tidsaspekten 
en viktig del. Vilket talar för Englands fördel kontra hur det ser ut i Sverige.  
Dock är det inte självklart att byggbolagen inte ser över de mjuka värden som en kommun 
eller myndighet gör. Man är kanske mer mån om att bygga en helhetsbild för ett område, med 
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allmänna platser som t.ex. parkeringar, skolor, grönområden och hur bebyggelsemönstret ska 
se ut för att det ska gynna så många fastighetsägare som möjligt och att det man bygger ska 
fungera på längre sikt i framtiden.  
Risken här är att byggherren kanske inte ser över dessa noggranna, detaljerade 
planeringsfrågor vilket gör att denna helhets och framtidsplanering som kanske behövs för 
hållbara exploateringar, inte blir av om inte detta skulle ge en högre avkastning vill säga. 
Att byggherren och privata aktörer skulle ta över myndigheters roll är en stor fråga, 
framförallt en politisk. Med den historia vi har i Sverige där man ser myndigheter som den 
centrala kärnan i samhället och privata aktörer mer som konsulter åt myndigheterna. Detta 
skulle kunna vara anledningen till varför vi i Sverige, när det kommer till plan- och 
byggfrågor och framförallt detaljplaner har myndigheterna som styr helt och hållet hur planer 
ska gå till genom planmonopolet som finns. Med detta i åtanke är det svårt att inte låta bli att 
tänka att systemet vi har kanske mer grundar sig på en politiskt grund snarare än att det är det 
mest lönsamma för samhällsutvecklingen.   
 

4.1.2 Nytt plansystem i Sverige?  
En frågeställning som vi inte kunnat låta bli att fråga oss själva och som dessutom också var 
en stor del av syftet med arbetet är, om det behövs ett nytt system för planer och tillstånd i 
Sverige. Då detaljplanernas roll i Sverige inte har funktionen som det var tänkt från början, att 
detaljplaner skulle vara en plan för framtida bebyggelse har nu övergått till att vara en 
förstahandsprövning för att sedan följas upp med ett bygglov. 

I den Svenska lagstiftningen är det möjligt att genom detaljplan reglera bort att lov med 
bygglov krävs för bebyggelse. Här kan man fråga sig varför kommunerna inte använder sig av 
denna möjlighet när förutsättningarna finns. Då de flesta planerna är noga genomföra med 
samråd både med olika myndigheter och med sakägare.  

I England är det möjligt att fatta ett beslut om planning permission i två steg där man först 
ansöker om outline planning permission som sedan omvandlas till ett Full planning 
permission alt söka om planning permission direkt. Detta gör att det Brittiska plansystemet är 
väldigt tillmötesgående vad gäller planering för olika exploateringsprojekt, man har tydliga 
riktigt linjer genom planning permission och sedan om kraven blir uppfyllda är 
sannolikheterna goda att ett planning permission beviljas, ett beslut kommer åtminstone att 
redovisas, vilket gör att det skapas en tydlighet för byggherren eller exploatören.  Att systemet 
ser ut som det gör i England har kanske varit helt nödvändigt, med att ha en tydlig och 
effektiv process, då Storbritannien har 60 miljoner invånare på en yta som är ungefär hälften 
så stor som Sveriges.  
I England så följer man LDD som man i Sverige gör med en översiktsplan, skillnaden här är 
att i Sverige är inte översiktsplanen juridiskt bindande och behöver således inte följas men det 
görs i princip alltid i praktiken. 
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Källa: Markexploateringsprocessen - Med internationell utblick s. 3 & 5. 

 
 
 
Med bakgrund till vad vi undersökt och framtagen information bör man kunna anpassa plan 
och bygglagen i Sverige till hur det går till i praktiken. En av frågorna som följt oss genom 
arbetet har varit om det verkligen behövs två stycken tillståndssystem i Sverige. Bilden ovan 
illustrerar ett förslag till hur det skulle kunna se ut i Sverige med en brittiskinspirerad 
planprocess. 
Hur lång tid det tar att handlägga olika typer att tillståndsfrågor är en viktig fråga. Där 
segdragna handläggningstider ofta leder till stora förseningar i byggandet och ökade 
kostnader. Att ha dessa långa tidsfrister medför även att riskfaktorn ökar markant då man inte 
vet om tillstånd kommer att beviljas eller inte. 
Eftersom lagar och system reformeras med jämna mellanrum kan man här se över om det går 
att lägga till tidsfrister för att effektivisera detaljplaneprocessen. I England finns det tidsfrister 
för hela den biten som myndigheterna ansvarar över för att få ett tillstånd om planning 
permission. Här kan man se över om det skulle gå att sätta en tidsfrist för hela 
detaljplaneprocessen i Sverige för att göra den mer effektiv. En risk med detta är dock att det 
kan leda till att tiden före planbesked d.v.s. den informella fasen förlängs och den formella 
påbörjas senare.  
England har ungefär lika lång tidsgräns för sitt planning permission som sker i ett steg. Som 
Sverige har för vanliga tillståndsprövningar för bygglov, där många viktiga frågor redan är 
avgjorda. Med denna bakgrund kan man anse att det borde finnas goda möjligheter för 
Sverige att bevara de mjuka värden som systemet i Sverige medför med starkt allmänt 
inflytande bland annat, med att ändå effektivisera tidsåtgången för detaljplaneprocessen. 
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Källa: Markexploateringsprocessen - Med internationell utblick s. 10. 

 

 
Den svenska detaljplanen är bindande, vilket innebär att under genomförandetiden ska planen 
följas. Detta betyder att det är endast de åtgärder som finns reglerade i detaljplan som är 
genomförbara. Detta system skapar en förutsägbarhet för byggherrar då man vet vad man får 
göra och inte göra på planområdet. 
Fördelen är alltså förutsägbarheten med att ha en detaljplan som vi har i Sverige. Nackdelen 
är dock att i samband med att planerna tar lång tid blir de föråldrade och omoderna vad gäller 
t.ex. olika byggnadstekniska frågor. Vilket gör att risken är stor att det planen tillåter inte är 
efterfrågat från marknaden eller exploatörer då regleringarna är otidsenliga. 
När planer inte är bindande kan man genomföra olika projekt och få ett bättre samspel med 
marknaden och byggherren får mer svängrum än vad han har med en bindande plan. Man 
sitter heller inte fast i gamla regleringar som inte är väsentliga längre men som ändå ska 
efterfölja en otidsenlig reglering 
I England använder man sig av ramverk där det beskrivs vilka krav som ställs på ansökan för 
att den ska kunna beviljas. Detta gör att byggherren vet på ett ungefär hur projekteringen skall 
genomföras och hur han ska förhålla sig. Viktigt här är dock att finna en balans mellan hur 
man skapar en förutsägbarhet, trygghet och samtidigt får smidiga och effektiva planprocesser 
och planer.  
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5. Slutsats 
I vår analys som behandlar jämförelsen av de två olika tillståndssystem mellan Sverige och 
England, har vi funnit att dessa skiljer sig åt vad gäller ansvar, tidsfrister och hanteringen av 
berörda vid diverse exploateringar.  Med hjälp av bland annat tidigare rapporter har vi funnit 
att överklagande processen är något som är en stor del av hur tidseffektiv en planprocess är, 
där Sveriges system har stora skillnader mot det engelska plansystemet. Hur denna skillnad 
slår mot samhällsutvecklingen och säkerställandet av berörda fastighetsägares egendom, har 
både för och nackdelar med respektive system. Där det engelska plansystemet borde vara mer 
tidseffektivt medan i Sverige har man ett högre fokus på att säkerställa äganderätten till 
fastighetsägarnas egendom. 
Att man i England kan göra en helhets prövning och få en ansökan godkänd i ett steg är också 
en stor skillnad mot hur det går till i Sverige där prövningar görs i två steg. Detta är också 
något som borde leda till att det engelska systemet är mindre tidskrävande i förhållande till det 
svenska. En ytterligare fråga som tagits upp i analysen är om Sverige kan ha kvar befintligt 
system som grund, dock med den förändringen att man tillför ytterligare tidsfrister för att 
påskynda processen. Om man jämför med det engelska systemet finns det tidsfrister för den 
delen som myndigheterna ansvarar för, så är dock inte fallet i Sverige. Risken är dock här att 
det kan leda till att den informella processen förlängs och den formella flyttas fram i plan 
processen. 
Vi har även snabbt gått in och konstaterat att dessa skillnader mellan plan och 
tillståndssystemen kan bero till stor det av en politisk angelägenhet. Där vi i Sverige har en 
ideologisk syn där myndigheterna ska vara centrum i samtliga elelement såsom skola, 
sjukvård infrastruktur etc. när det kommer till byggnadsfrågor är dessa inte något undantag, 
medan i England har man en annan grundsyn vad gäller detta synsätt, vilket kan vara en 
anledning till denna skillnad mellan tillståndssystemen. 
Väl vid en fullständig plan är en fördel med det svenska systemet att detaljplanen är bindande, 
vilket skapar trygghet och förutsägbarhet för byggherren eller den som detaljplanen berör. 
Dock finns risken att i samband med segdragna planprocesser kan planerna blir föråldrade och 
omoderna vad gäller byggteknik etc. I England använder man sig av ett tydligt ramverk man 
ska förhålla sig till och man prövar då varje byggprojekt för sig. Detta gör dock att det inte 
uppstår motsvarande trygghet som föreligger med de svenska planerna, dock är risken 
betydligt mindre att man sitter med judiskt bindande planer som inte är tidsenliga och således 
inte korrekta att följa. 
Vi kan genom de tidigare rapporterna, examensarbeten samt den analys vi gjort konstatera att 
det föreligger en stor skillnad vad gäller tidsåtgången mellan dessa processer. Vi kan även 
konstatera att hanteringen och ansvarsfördelningen mellan byggherre och myndighet har olika 
konstellationer vid jämförelse, vilket är en av de största skillnaderna mellan England och 
Sveriges tillståndssystem.  
En av slutsatserna vi kommit fram till genom arbetets gång är att det svenska systemet är att 
föredra vad gäller förutsägbarhet, starkt inflytande för berörda fastighetsägare etc. medan det 
engelska systemet är att föredra när det kommer till att få snabb och tidseffektiv planprocess.   
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