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Abstract 
The primary aim of this paper is to broaden the perspective on third party rights of appeal in 

Swedish municipal planning and to study the underlying ideals that have formed the 

legislation in the Planning and Building Act.  

 

Currently the legislation is undergoing several changes and with the present housing crises in 

several Swedish cities the pressure to streamline the process is hard. Third party rights of 

appeals are viewed upon as time consuming obstacles, which both hinders the expansion in 

housing and economic growth. Several propositions on how to improve the legislation have 

been evaluated over the years, the most important proposal being the removal of the county 

administration board as the first of three instances for planning appeals. 

 

The research questions seeks to address the overall aim  by using a genealogical lens to study 

the history of the right to appeal municipal development plans, and compare this to the 

parallel debate on the subject as well as the contemporary discussion. The bulk of  material 

has been gathered through interviews with experts connected to the subject, and the study of 

official governmental investigations as well as newspaper articles. The theoretical part about 

planning ideals draws heavily on the work of Geriant Ellis on Ireland and his critics of the 

economic interests that form the debate there. 

 

The conclusions gathered from the study paints an image that differs from the one presented 

in the media of increasing problems with the Swedish appealing system. Instead it questions 

the proposed changes and their possible effect on the principals on legal security, citizen 

participation and democracy in the planning process. The percentage of appeald plans has 

been relatively consistent throughout the years since around the millenium, regardless of 

political majority, changes in legislation or economic fluctuations. 

 

The most noticable change, but surprisingly the least discussed; is the shift from appeals 

belonging to the political sphere of representative democracy, to the judicial sphere. This 

change has not been followed by any ideological discussions, and seemingly came out of 

necessity due to bureaucracy and the European convention. This change however, has not 

been communicated to the public; leading to that credence to the system as such has been left 

deminished. Swedish planning is at its core a political and value loaded issue, therefore 

making it a question of right or wrong by changing the system of appeal to a question of pure 

judicial nature should have raised a bigger ideological discussion. Especially before changing 

the system again towards being even more law oriented. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Besvärsrätt, överklaganderätt, instansordning, demokrati, rättssäkerhet, Plan- och 

bygglagen, överklagande, detaljplaner 
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Förord 
Att vid ett nytt forskningsprojekt mötas av meningen: ”It is surprising [...] that the academic 

literature specifically on planning appeals is rather limited” (Clinch, 2006 s. 327) vid början 

av informationssamlandet, inger en med blandade känslor inför den stundande uppgiften. 

Upprymdhet, då det betyder steg på okänd mark med möjlighet att verkligen bidra till 

forskningen, men också nervositet eftersom den begränsade tillgången på tidigare forskning 

riskerar att bli ett hinder i processen.  

 

Det finns några utan vars hjälp denna uppsats inte skulle finns. Därför vill och rikta speciella 

tack till Jörgen Mark-Nielsen på SABO som ledde mig i rätt riktning med ämnesval, till 

Cecilia Obermüller på Länsstyrelsen som bidrog med kontakter till respondenter, samt till 

uppsatsens respondenter som ställde sin tid och kunskap till förfogande. Jag vill också tacka 

till min handledare, Jonathan Metzger, inte bara för hans råd och synpunkter, utan också för 

intressanta diskussioner under resans gång.   

 

Jag tror att alla som någonsin skrivit en uppsats kan känna att det tar emot ibland och att det 

känns som en uppförsbacke utan slut. Tur är väl då, att det blir enklare med sällskap på vägen. 

Därför är det också till er som varit mitt sällskap som jag vill rikta det största av tack. Att 

räkna upp er med namn skulle kanske varit mest rättvist, men listan skulle bli både för kort 

och för lång hur jag än skrev den. I brist på bättre alternativ avslutar jag istället, i förhoppning 

om att ni redan vet vilka ni är. 
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1.  Inledning 
 

Att bygga ett samhälle, är att lägga ett pussel. Ett pussel bestående av flera tusen bitar med 

olika viljor, och där ingen är överens on vilken slags bild som de olika bitarna tillslut ska 

fogas samman till. Det demokratiska styrskicket har försökt lösa konflikterna som kan uppstå 

genom politiska val, men den eviga dragkampen mellan individ och kollektiv har bara bytt 

arena, inte minskat i omfång. I Sverige har vi under åren fått en ökad medvetenhet om att 

demokratiskt deltagande bör ske på flera nivåer och inte endast begränsas till att gå till 

valurnorna vart fjärde år (något som bland annat framhölls av Demokratiutredningen, SOU 

2000:1). Att maktfördelningen i en demokrati har flera dimensioner än den traditionellt 

liberala. 

 

En del av det skydd som den enskilde medborgaren har gentemot staten mellan valen är rätten 

att överklaga ett myndighetsbeslut, den så kallade besvärsrätten. Inom samhällsplaneringen är 

denna rättighet ofta belagd med stora komplikationer då de långsiktiga konsekvenserna av 

förändring eller utebliven förändring i den fysiska miljön kan få väldigt stor effekt, både för 

den enskilde medborgaren och för den större majoriteten. Frågan kring hur mycket makt den 

enskilda ska ha för att kunna hindra planer som skulle kunna bidra till en förbättring för 

majoriteten, kontra hur enskilda medborgares intressen ska skyddas från majoritetens är 

ständigt, på grund av detta, lika aktuell. 

 

I denna uppsats granskas den svenska besvärsrätten ur ett demokrati- och 

rättssäkerhetsperspektiv. Fokus ligger på dess historia och debatten som format den 

lagstiftning som gäller idag, detta för att kunna bidra med förståelse för de förändringar som 

besvärsrätten nu står inför. I sig är rätten att överklaga en del av det demokratiska systemet i 

Sverige, därför arbetar den här uppsatsen delvis med att analysera och kontextualisera 

förändringarna av den förra med hjälp av den senares samtida.  

 

Processen för överklagande av planfrågor är inte något statiskt. Det är inte alla länder som har 

den ventilen, och vissa har den men på helt andra villkor än Sverige. Sveriges egen 

överklagandeprocess har förändrats flera gånger under årens lopp, och varje förändring har 

bidragit till ett maktskifte i den tidigare balansen mellan planerare och medborgare, mellan 

allmänhetens bästa och individens rätt att behålla en miljö de trivs med, samt även mellan 

vilka roller politiken respektive juridiken skall spela i samhället. 

 

De senaste årens debatt kring tidskrävande byggprocesser har lett till att 

överklagandeprocessen kommit i strålkastarljuset. Processen upplevs som krånglig och 

tidskrävande, och i en tid av högt tryck på byggsektorn väger enskilda medborgares 

egenintresse ofta lätt mot den bostadsbrist som råder i Sveriges större städer. Krav på 

lagförändringar har lett till ett flertal utredningar, och för den som löser problematiken finns 

viktiga politiska och ekonomiska poänger att vinna. Den här uppsatsen söker att om möjligt 

nyansera den pågående debatten, att ta ett steg tillbaka och se till helheten. Förhoppningsvis 

kan det bidra till en bättre förståelse för vilken väg som ledde fram till dagens system, och 

vilka principer som egentligen ligger till grund för det. 
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1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Att det råder bostadsbrist i Sveriges storstadsregioner är ingen nyhet för den som följt 

debatten. Det är en vedertagen sanning att efterfrågan är större än utbudet, och flera tunga 

aktörer har varnat för konsekvenserna detta ger för samhället. Framförallt är det byggandet 

under 00-talet som inte hållit jämna steg med befolkningsökningen, och i exempelvis 

Stockholms län har det sen millennieskiftet inte byggts tillräckligt för att täcka behovet 

(Häggroth, 2011). Den ackumulerade bostadsbristen som ökar när det för varje år flyttar in än 

fler till storstadsregionerna och andelen färdigproducerade lägenheter inte ökar i tillräcklig 

takt blir ett hinder för den ekonomiska utvecklingen, vilket betonas av Länsstyrelsen i 

Stockholms län i deras utredning av bostadssituationen 2014 (Länsstyrelsen i Stockholm län, 

2014). Samma rapport konstaterar även att byggtakten har mer än fördubblats i länet sen 2013, 

men att ökningen inte är tillräcklig för att möta det ständigt växande behovet.  

 

Den akuta bostadsbristen har av många skäl fått stora politiska dimensioner, speciellt då 

bostadsbyggandet i Sverige av tradition länge varit en politisk fråga. Den före detta 

bostadsministern för alliansregeringen (2010-2014) Stefan Attefall (Kd) tillsatte under sin tid 

80 utredningar, vilka resulterande i 112 riktade förslag som syftade till att försöka förenkla 

planprocessen och öka på bostadsbyggandet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014). Denna 

ambition har tagits över av Mehmet Kaplan (Mp) som tillträdde efter regeringsskiftet, precis 

som Attefall menar han att: ”Vi måste bygga vidare på regelförenklingen” (SR, 04.04.2015). I 

skrivande stund är två utredningar ute på remiss som bearbetar frågan, som både behandlar 

plan -och bygglagen men också konkurrensförhållandena på bostadsmarknaden (Kaplan, 

16.03.2015).  

1.2 Problembeskrivning 
Som redan nämnts är bostadsbristen i Sveriges större städer inget nytt fenomen, och samma 

bostadsbrist återfinns i de flesta större städer världen över då mänskligheten genomgår en 

global urbaniseringsprocess. De ekonomiska intressena för hårdare exploatering ökar då 

markpriserna i städerna skjuter i höjden och konflikter uppstår när intressen krockar vid 

bebyggelse i redan exploaterade områden. Det är i ljuset av dessa större globala förändringar 

och ekonomiska intressen som debatten kring överklagandeprocessen bör förstås. Ett av de 

viktigaste uppdragen som kommunen har är att tillhandahålla bostäder och reglera byggandet 

för att uppnå en god livsmiljö (Henecke & Olander, 2003). Men att exploatera i redan 

bebyggda områden bäddar för konflikter då många boende vill behålla den redan existerande 

boendemiljön.  

 

Under åren har trycket ökat från byggherrarna som pekar på de ekonomiska förlusterna av 

utdragna planprocesser, och efterfrågan på en effektivare planprocess har ökat i samma takt 

som bostadsbristen (SOU 2014:14). På samma gång har debattklimatet gentemot dem som 

hindrar denna effektivisering hårdnat. Överklaganden kopplas till fenomenet NIMBY (Not In 

My Backyard), och påstås handla om självintresse och egoism och ställs i motsatsförhållande 

till byggbolagens intresse av att bygga fler bostäder för att råda bot på bostadsbristen. Termer 

som ”okynnesöverklagande” förekommer frekvent och påstås fördröja planer med flera år (Se 

exempelvis NCC, 2012). Det finns stora indikationer på att plan- och bygglagen kommer att 
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behöva förändras som konsekvens av bostadsbristen och kravet på effektivitet, och de delar 

som behandlar överklagande är en viktig del av den förändringsprocessen (Kaplan, 

16.03.2015). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera och bredda förståelsen för den 

svenska besvärsrätten, både vad dagens överklagandeprocess i förhållande till 

detaljplaneringen fyller för funktion, och dess plats inom den svenska planeringen, men också 

dess förhållande till sin historia och eventuella framtid. I syftet ingår också att försöka bidra 

med en mer teoretisk angreppsvinkel på dagens debatt som oftast endast kretsar kring rent 

praktiska förändringar i lagstiftningen. Genom att dela upp det övergripande syftet i några 

mindre frågeställningar är förhoppningen att kunna använda besvarandet av dessa som 

pusselbitar för uppnå uppsatsens syfte. De olika frågeställningarna presenteras nedan, 

tillsammans med varsin kort beskrivning av hur de bidrar till att besvara den övergripande 

frågeställningen, samt var och hur i uppsatsen de behandlas. Vilka delar av uppsatsen som 

behandlar de olika frågeställningarna återfinns i den kommande dispositionsdelen. 

 

Hur har debatten kring besvärsrätten sett ut genom åren och hur har denna debatt påverkat 

utformningen av den? Fokusen ligger här på den historiska aspekten ur ett svenskt perspektiv, 

och bidrar till att fördjupa bilden av vad överklagandeprocessen fyller för funktion i svensk 

planering idag genom att placera in den i sitt historiska sammanhang 

 

Hur stor effekt har överklaganden på detaljplanenivå på den totala tidsåtgången och 

planernas utformning? Den här frågan söker skärskåda argumenten om tidskrävande 

processer och årslånga väntetider på planer som överklagas. Genom att analysera statistik från 

bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, samt rapporter om effekterna i olika SOUs syftar 

denna fråga att presentera faktisk data på genomslagskraften i ett överklagande för att se om 

den rådande synen på överklagande faktiskt håller för närmare granskning 

 

Hur förhåller sig besvärsrätten till det allt ökande kravet på effektivitet inom byggbranschen; 

och vad skulle en förändring av den få för konsekvens för rättssäkerheten och det 

demokratiska deltagandet? Genom att djupare studera några av de förslag till förändring som 

följt med debatten genom åren försöka belysa komplexiteten i det rådande systemet.  

 

Vad bär dagens besvärsrätt med sig för ideal; och hur speglas dessa i debatten? Vad är det 

för tankar och idéer om demokrati och makt som präglat utformningen av besvärsrätten, vilka 

teoretiska resonemang lutar den sig mot och hur har dessa förändrats genom åren. 

 

1.4 Disposition 

Den första, och redan delvis avhandlade, delen av denna uppsats präglas av presentation av 

ämne, bakgrund, syfte och problemställning. Det är även i detta avsnitt som metoder och 

forskningsmaterial diskuteras. I det teoretiska avsnittet som följer avhandlas det teoretiska 

ramverk som uppsatsen vilar på. Den syftar till att placera ämnesvalet i en tydligare kontext. 

Där diskuteras bland annat demokrati och rättsäkerhet som ämnen, och vilka perspektiv på 
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dessa som uppsatsen bygger vidare på. I det följande avsnittet som behandlar 

forskningsöversikten behandlas den teoretiska debatten kring överklaganderätten. Detta för att 

knyta an till frågeställningen om vilka ideal besvärsrätten grundas på. Här återfinns också ett 

kort avsnitt som redovisar överklagandeprocessen i några utvalda länder som skiljer sig från 

Sverige. 

 

Uppsatsens empiri vilar på 4 olika pelare. Den första av dessa behandlar 

överklagandeprocessen ur ett historiskt perspektiv eftersom förståelsen för historien är ett 

viktigt verktyg för att förstå framtiden. Den andra diskuterar utvecklingen och debatten sen 

nya Plan- och bygglagen (PBL) och söker komplettera det historiska perspektivet med ett mer 

dagsaktuellt som också knyter an till den mediala debatten. Den tredje delen fokuserar på 

faktisk statistik över besvärsrättens effekter och inflytande över planeringen, detta för att 

kunna spegla den debatt som presenterats i uppsatsens tidigare delar och för att visa på hur 

verkligheten svarar mot denna. I den fjärde delen fördjupas och analyseras några av de förslag 

på förändringar som utretts genom åren. Det är också främst i denna del som uppsatsens 

respondenter kommer att få ge sina röster till debatten, för att komplettera den rådande 

diskursen som presenterats tidigare.  

 

Den femte delen av uppsatsen söker knyta ihop uppsatsens övriga delar i ett försök att besvara 

den fjärde frågeställningen kring de olika ideal som bygger upp besvärsrätten och debatten 

omkring den. Den syftar till att foga samman de utspridda pusselbitarna av frågeställningar 

som kastades ut i dess början, för att på så sätt kunna besvara den övergripande 

frågeställningen om överklaganderättens funktion och framtid i Sverige och dess förhållande 

till sin historia 

 

Ordlista med förkortningar återfinns i Appendix 1.  

2.  Metodologiskt ramverk 
 

Denna uppsats är skriven med induktiv ansats. Med andra ord var valet av forskningsområde 

det som lade grunden för frågeställningarna och inte tvärtom. Genom att djupare studera 

ämnet överklagandeprocessen inom planering kunde frågeställningar och syfte mejslas fram 

(Bryman, 2011). Förförståelsen för ämnet var väldigt låg vid början av arbetet med uppsatsen 

då inga förkunskaper om vare sig juridik eller överklagandeprocesser överlag fanns hos 

undertecknad vilket gjorde att en viss tid var nödvändig att spendera på ren  

informationsinhämtning innan det egentliga syftet med studien kunde definieras (Dalen, 2007). 

Det ska dock tilläggas att det vid arbetets början fanns en utgångspunkt där de demokratiska 

värdena sågs som överställda effektivitet och ekonomiska intressen, och med detta också 

åsikten att flera av de förslag som formulerats på en förändrad planprocess skulle kunna 

påverka den demokratiska legitimiteten negativt. Denna tanke har dock vid flera tillfällen 

både omformulerats och utvecklats sen dess. 

 

Den främsta kritiken som riktas mot den induktiva arbetsmetoden är att den till skillnad från 

den deduktiva saknar en logisk och mer transparent processtruktur att följa. Det kan också bli 
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ett problem då generaliseringar görs utifrån en relativt liten mängd subjektiv data. Det är 

också så att transparens generellt sett är svårare att uppnå vid samhällsvetenskapligt 

uppsatsskrivande då kvalitativa data inte kan granskas och kontrolleras lika enkelt med 

samma metoder som kvantitativa (Bryman, 2011). 

 

När enskilda företeelser så som besvärsrätten skall avhandlas uppkommer alltid svårigheter 

med att avgränsa sig och definiera från vilket perspektiv som uppsatsämnet skall angripas. 

Ämnesbehandlingen i den här uppsatsen arbetar med en genealogisk metod som 

huvudverktyg. Eftersom en stor del av syftet med uppsatsen redan från början var att försöka 

nyansera den rådande bilden av besvärsrätten så utgjorde genealogin både som metod och 

historiesyn ett tacksamt verktyg.  

 

Genealogin tillhör samma metodologiska stamträd som hermeneutiken och utvecklades av 

Foucault under 1970-talet som ett redskap vid studier av makt (Beronius, 1991; Nilsson, 

2008). Foucault, som har fått många metodologiska etiketter tilldelade genom åren, 

utvecklade metoden framförallt som en respons på dåtidens strukturalistiska cirkelresonemang 

som han ansåg bidrog till en förenklad världsbild (Nilsson, 2008). Generellt sett var han 

misstänksam mot universella sanningar och deterministiska kausalsamband vilket har lagt 

grunden till hela den genealogiska historiesynen. Genealogin blev då hans metod för att 

avslöja hur sanningar produceras och reproduceras (Nilsson 2008).  

 

Metoden utgår från tankesättet att en aldrig kan stiga ner i samma flod två gånger. Det finns 

ingen början, inget mitt emellan och inget slut. Med andra ord kan verkligheten förstås bättre 

som process än som ett fast tillstånd, eller som Beronius uttrycker det: ”Samhället är inte 

något som är, utan som ständigt blir.” (1991, s. 36).  Genom att det inte finns en punkt där 

allting började, eller en essens, ett innersta väsen hos ting, så finns det inte heller någon 

universell metod för att nå kunskap om dessa. Istället är allt perspektivbundet, och upplevs 

indirekt genom de olika symboler vi använder för att läsa in världen, exempelvis genom 

språket (Beronius, 1991). Detta leder till maktrelationer där makten över symbolspråket som 

beskriver världsuppfattningen utgör en viktig del i producerandet av kunskap. ”Det är varje 

epoks uppfattning om hur tingens ordning ser ut som utgör grunden för vilken typ av kunskap 

som är möjligt” (Nilsson, 2008, s. 41).  

 

Genealogin kan på många sätt beskrivas som ett analysnät mer än en teori, den utgår inte från 

att vara en metod som leder mot raka svar utan syftar istället på att lyfta fram nya perspektiv 

och kritisera etablerade sanningar (Beronius, 1991). ”Genealogin vill skapa utrymme för ett 

sätt att analysera som inte exkluderar de aspekter eller sidor av vårt samhälliga vara som är 

mer tillfälliga, chansartade och oberäkneliga än vad de kausala mönster tillåter som så ofta 

förutsätts i teorierna.” (Beronius, 1991 s. 45). Genom att studera händelser, relationer, 

strukturer eller idéer som påverkar nutiden vill genealogin spåra förbindelserna för att kunna 

studera nuvarandets historia. Som i ett träd av händelser, väljer genealogen sin gren att 

studera, inte för att kunna definiera dem utan för att kunna skapa större förståelse för ett 

fenomen. Eftersom vi alla är delar av dessa ständigt pågående processer, där det aldrig finns 

en absolut första början, så handlar det inte om att historiskt förklara vad som hände, utan 
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snarare studera vad det är som fortfarande finns kvar från den tiden och hur det påverkar oss 

idag. Hur vi använder historien för att se på nutiden, och därmed också på framtiden. 

Konflikten här handlar inte om att urskilja ett fenomen från sin kontext för att kunna studera 

den. Utan istället: ”Problemet för genealogen är att differentiera olika typer av händelser och 

urskilja de förbindelser och nivåer till vilka de hör, liksom att rekonstruera de linjer som 

förbinder dem och varigenom de framkallar varandra” (Nilsson, 2008 s. 77). Med andra ord: 

att begränsa och avgränsa kontexten och därmed också välja vilka förbindelser man 

identifierar som viktiga i studien av en händelse eller ett fenomen. 

 

 Att rama in processer i fasta tillstånd medför alltid ett avsteg från verkligheten, samma sak 

gäller när man hävdar att det finns ett perspektiv som är det verkliga. ”Syftet med ett 

genealogiskt betraktelsesätt är inte att slå fast en ny fundamental sanning, utan att 

tillhandahålla ett slags andrum från de restriktioner som fundamentalistiska bedömningar 

introducerar i tänkandet.” (Beronius, 1991 s. 40). I den här uppsatsen används detta för att 

dels se besvärsrättens varande och framtid i ett nytt ljus, men också för att betrakta juridikens 

roll i den demokratiska praktiken. Genom att analysera besvärsrättens historia, dess nutida 

plats och hur den rådande diskursen behandlar ämnet söker alltså denna uppsats med hjälp av 

genealogin utmana och komplettera det rådande perspektivet. 

 

2.1 Avgränsning 

Uppsatsens huvudfokus ligger på besvärsrätten ur ett demokrati- och rättssäkerhetsperspektiv. 

Den kommer inte att behandla de förändringar av PBL som avser öka användningen av det 

enkla plangenomförandet, eller områdesbestämmelser som också har en demokratisk aspekt. 

Uppsatsen kommer inte heller att behandla övriga delar av PBL eller annan lagstiftning. Valet 

har också gjorts att enbart fokusera på detaljplanelagstiftningens förändringar och inte 

behandla bygglov. Detta delvis på grund av detaljplaneprocessens mer deltagardemokratiska 

angreppsvinkel, men även då det är främst överklagandeinstansen av DP som förutspås 

genomgå störst förändringar inom en snar framtid. Miljöbalken och PBL har många 

beröringspunkter, detta är dock inte en juridisk studie av dessa och därför kommer MB inte att 

behandlas överhuvudtaget.  

 

Då tiden som läggs på överklaganden skiljer sig mycket åt mellan Länsstyrelserna i landet så 

kommer de data som inte behandlar det svenska genomsnittet att vara koncentrerat till 

Stockholms län. Detta eftersom datatillgången från Länsstyrelsen i Stockholms län varit större.  

 

Många förslag på effektiviseringsåtgärder av PBL har kommit fram genom åren. I den här 

uppsatsen ligger fokus framförallt på de åtgärder som granskats av de, av förre 

bostadsministern Stefan Attefall (KD), tillsatta utredningarna efter PBL-10. De har valts ut 

som aktuella då de med störst sannolikhet utgör del av de förändringar som antagligen 

kommer. De övriga diskussionerna om instansordningens eventuella förändring har större 

fokus på idéer kring den politiska dimensionens vara eller icke vara inom planeringen, 

eftersom den har fått stå tillbaka för rättssäkerheten hos systemet. 
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Det finns flera aktörer med rätt att överklaga en detaljplan och processen i framtagandet av 

denna. Den del som kommer att behandlas i detta arbete är det som på engelska kallas för 

third party rights of appeal, tredjeparts överklagande, och syftar då på att det inte är 

kommunen eller de som ansöker om att exploatera (det vill säga första- och andraparts 

aktörerna) utan den tredje aktören, det vill säga de enskilda medborgare som är sakägare och 

deras rätt att överklaga. 

 

Det finns även en tidsaspekt att ta hänsyn till. En del av uppsatsen behandlar den historiska 

aspekten av besvärsrätten. Huvudfokus är dock lagt på tiden runt PBL-87 och framåt som den 

viktigaste delen av besvärsrättens moderna historia. I övrigt kommer uppsatsen främst att 

fokusera på förändringarna i och med nya PBL och de eventuella framtida förändringarna av 

rådande lagstiftning.  

 

I ett första skede av arbetsprocessen fanns en önskan att kombinera arbetet med en 

sociologisk studie av dem som använt sig av besvärsrätten för att överklaga planer, för att på 

så sätt ytterligare komplettera och nyansera den rådande diskussionen. Tyvärr gjorde tidsbrist 

samt utrymmesskäl att denna ambition fick uteslutas, vilket också kan ha påverkat slutsatsen 

då det medborgerliga perspektivet inte fått komma till sin rätt. Uppsatsen har heller inte sökt 

representanter för byggbranschen att kommentera och vara en del av undersökningen, annat 

än genom deras egna rapporter och utredningar. Detta valdes dels bort utav tidsbrist, men 

också för att flera redan existerande uppsatser på mastersnivå och högre finns, som utgår från 

byggbranschens intressen.  Av samma anledning kommer inte heller uppsatsen att beröra den 

besvärsrättsrelaterade frågan kring bevarande och förändring, då denna fråga förtjänar, och 

också får, utrymme i andra studier. 

 

2.2 Metod 
En stor del av källmaterialet till denna uppsats utgörs av Statens Offentliga Utredningar 

(SOU). När regering låter tillsätta en kommitté för granskning av ett eller flera områden 

utgörs slutprodukten av en utredningsrapport med betänkande för regering och riksdag att ta 

ställning till, dessa samlas under det gemensamma namnet SOU och ligger oftast till grund för 

de propositioner som sedan läggs fram av regeringen. När utredningskommittén lämnat in 

betänkandet skickas det ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer, län och 

kommuner. Även övriga intressenter har då också en möjlighet att kommentera innehållet. 

Beroende på situationen kan hela, eller delar av SOUs ligga till grund för riksdagsbeslut 

(regeringen.se, 2004).  

 

De SOU som granskats i förarbetet till denna uppsats är från perioderna mellan 1979-2014 

och har alla en mer eller mindre tydlig koppling till byggnadslagstiftningen och 

överklagandeprocessen eller demokratiprocesser. De propositioner som valts ut för att 

studeras har varit de som legat till grund för beslutande om PBL i alla fall utom ett: den 

gällande instiftande av en Plan- och byggnämnd (P 1991:84). Denna valdes ut att granskas 

närmare efter en intervju med Stefan Molander (se redogörelse över respondenter), då denna 
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proposition var ett av de sista försöken att behålla den politiska dimensionen av besvärsrätten 

samtidigt som den sökte att anpassa lagstiftningen till Europakonventionen.  

 

En del av det empiriska materialet utgörs av intervjuer. Under studiens gång har totalt tio av 

varierande längd genomförts. ”Snowball”- metoden är den som bäst kan beskriva 

tillvägagångssättet för att komma i kontakt med respondenterna. Den sista frågan som ställdes 

vid varje intervju tillfälle handlade om huruvida den jag intervjuade hade några tips på 

personer som satt på kunskap av intresse för uppsatsens utveckling, vilket ledde vidare till 

nästa respondent (Valentine, 2005). Alla personer som blivit rekommenderade av dessa har 

kontaktats, och de som varit villiga att ställa upp på intervju har alla intervjuats. Några av de 

jag pratat med ansåg inte att deras kunskaper var tillräckligt aktuella eller relevanta för 

uppsatsen och är därför inte heller med, även om de hade kunnat ställa upp på intervju. 

 

Alla respondenter har haft någon form av koppling till överklagandeprocessen genom sin 

yrkesroll, antingen för att de arbetat med lagstiftningens utformning, eller att de arbetar med 

den praktiska tillämpningen. De flesta intervjuer har varit djupintervjuer och 

semistrukturerade till sitt upplägg, med syftet att följa en struktur men inte vara bunden av 

den (Dalen, 2007). Upplägget blev också så eftersom förförståelsen vid första intervjun var 

relativt låg, och även om den ökade för varje nytt intervjutillfälle tillhörde respondenterna en 

mängd olika yrkesgrupper som alla var experter på respektive område.  

 

Där intervjuerna har skett ansikte mot ansikte har respondenterna själva fått välja plats och tid 

för intervju. Två intervjuer har ägt rum på personers arbetsplatser, vilket antagligen bidragit 

till att de besvarat frågorna i egenskap av sina yrkesroller och inte som privatpersoner. En av 

intervjuerna var hemma hos respondenten och fick också en mer avslappnad utformning, 

antagligen för att miljön var lugnare och fri från andra krav (Valentine, 2005).  Tre intervjuer 

gjordes i café- och restaurangmiljö. Tre av intervjuerna blev telefonintervjuer på grund av 

geografiska avstånd samt tidsbrist hos respondenterna, dessa intervjuer var också kortare än 

de andra djupintervjuerna. Djupintervjuerna var på en timme i genomsnitt, och 

telefonintervjuerna på cirka en halvtimme. Frågorna som ställdes till bostadsministern 

Mehmet Kaplan hade ett annorlunda upplägg då de ställdes under ett bostadspolitiskt 

stadsdelsmöte med många närvarande. I det fallet var det tydligt att Kaplan besvarade frågan 

ur sin offentliga roll som minister och inte som privatperson. 

 

Alla intervjuer utom den med Kaplan kretsade kring några utvalda teman. Dels kring den 

historiska aspekten (beroende på deras förkunskapsnivåer) och skillnaderna mellan PBL-87 

och PBL-10, där frågor kring debattklimatet, ideal och orsaker bakom de olika förändringarna 

samt vad konsekvenserna var av dessa. Det andra temat kretsade kring de föreslagna 

förändringarna för instansordningen, samt för att minska andelen överklaganden. Det tredje 

temat kretsade kring demokrati och medborgarinflytande och det fjärde kring rättssäkerhet. 

De olika ämnena har tagits upp med alla (förutom Kaplan), men beroende på respondenternas 

bakgrund så fördjupades intervjuerna vid olika punkter, vilket framgår senare i uppsatsen där 

dessa redovisas närmare. 
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Några kommentarer till hur vinklad informationen kan bli av underlaget: En av riskerna med 

Snowballmetoden är att den lätt leder i en cirkel och att samma människor rekommenderar 

varandra och inga utanför den givna gruppen. Detta undveks genom att dela in respondenterna 

i två grupper: de som arbetat med lagstiftningen och arbetet runt omkring denna, och de som 

faktiskt arbetar på de olika överklagandeinstanserna. Ulla Jarnås fick representera 

Länsstyrelsen i detta, och Kristina Littke fick representera MMD där hon innan hon nyligen 

pensionerades suttit som tekniskt råd. Det som saknas är en representant från MÖD vilket är 

synd, eftersom det hade bidragit till uppsatsen med mer bredd att ha intervjuat personer från 

alla överklagandeinstanser. Eftersom inga jurister på varken MMD eller MÖD ville låta sig 

intervjuas så har MÖDs remissvar på SOU 2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-överprövning 

fått ligga till grund för analys av deras syn på en förändring av PBL enligt de förslag som idag 

finns på förenklad instansordning.  

 

En annan sak värd att kommentera är att många av samtalen har kretsat kring utredningar och 

arbeten som respondenterna har varit eller direkt medverkat till, vilket kan ha lett till en viss 

hemmablindhet då det alltid är svårare att kritisera det egna arbetet. Då respondenterna valts 

ut tack vare sina expertkunskaper ses deras bidrag till uppsatsen som viktiga 

innifrånperspektiv på processer och åtgärder, men de har inte betraktats som neutrala 

sanningsägare. Istället har deras bidrag till uppsatsen delats upp i två sektioner där det varit 

aktuellt. I de mer historiska avsnitten 1 och 2 har de respondenter som kommit till tals fått 

bidra med sin kunskap utifrån deras yrkesroll som neutral expert, där värderingar och åsikter, 

i den mån det gått, lagts åt sidan till förmån för kunskap kring lagstiftningens utformning och 

historia. Dessa har istället fått större utrymme i avsnitten som diskuterar de föreslagna 

åtgärderna, där respondenternas bidrag är och har behandlats som just åsikter. Detta för att 

belysa att syftet med intervjuerna från första början handlade om att nyansera den bild som 

presenterades i de offentliga utredningarna, samt den som framkom i media och via andra 

kanaler. Efter arbetets slut står det nämligen klart att respondenterna alla utgör en diskurs som 

inte hörs lika ofta som den som presenteras i uppsatsens redovisning av den historiska 

debatten som följt överklaganderätten, och som i högre grad problematiserar de förestående 

förändringarna av besvärsrätten. Både respondenternas bidrag och den debatt som följts i 

uppsatsen ställs därför också mot de faktiska siffrorna i avsnitt tre inför analysen. 

 

Alla intervjuer spelades in med diktafon och har sedan transkriberats för att förenkla 

analyserandet. Anteckningar har förts vid sidan om under intervjun, men dessa har främst 

handlat om notering kring tips på personer eller som idé grund för följdfrågor eller liknande. 

Samtliga respondenter har vid sina respektive intervjutillfällen upplysts om uppsatsens syfte 

samt hur deras bidrag skulle kunna komma att användas, i enlighet med samtyckes- och 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Dalen, 2007). Alla intervjuer utfördes mellan 

vecka 11 och 19 år 2015. Ingen av respondenterna har behövt kontaktas igen annat än för att 

godkänna det transkriberade materialet som används i studien. 

 

Det empiriska materialet som behandlar det pågående debattklimatet utgörs till viss del av 

tidningsartiklar. Detta eftersom medierna spelar en mycket viktig roll i den svenska debatten, 

både som egna förmedlare av åsikter, men också som arena för att föra fram sina synpunkter. 
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Håkansson (2010) menar att medierna på samma gång hjälper till att både skapa och 

upprätthålla idéer så att de kan utvecklas till ”naturliga sanningar”. Nilsson (2010) är av 

samma åsikt men menar att makten hos medierna framförallt ligger i att de kan sätta 

dagordningen och på så sätt påverka vad som anses vara viktigt att ha en åsikt om. På samma 

sätt har de makt att påverka vilka ord vi använder för att beskriva olika företeelser i samhället. 

Detta är av stort intresse i fallet med "okynnesöverklaganden", men även när det gäller att 

sätta effektiviseringen av lagstiftningen på agendan.  

 

Att medierna har en unik position är också något som poängteras av Olander och Landin 

(2005). De trycker på att medierna på ett sätt får en sakägande status, även om det inte är i 

lagens mening, genom makten de har över nyhetsflödet. Artiklarna är utvalda från januari till 

november 2015 och ska på ett eller annat sätt behandla överklaganderätten. Det finns ett värde 

i att diskutera hur ofta vissa nyheter återkommer då detta är en indikation på hur den förhåller 

sig till nyhetsvärdet (Clark, 2005). Urvalet av artiklarna har gjorts på basis av vad som 

diskuteras på internet i YIMBY- (Yes In My Backyard) relaterade Facebook-

gruppen ”Stockholm är inte Bullerbyn”, samt i Facebook-gruppen ”Stockholmsdebatt” som 

tillsammans når över 7000 medlemmar. Denna urvalsmetod bygger på premissen att det är 

vad som ger genomslag i debatten som visar vilka artiklar som faktiskt formar diskursen.  

 

Det här mer diskursiva förhållningssättet till sekundära källor kommer även att vara ledande i 

förhållningsättet till de rapporter som presenteras av diverse byggherrar och 

lobbyistorganisationer i uppsatsen. Dessa är med i egenskap av inlägg i debatten kring 

besvärsrätten och inte för sin formella information angående lagstiftningen, på samma sätt 

som respondenternas bidrag indelning i formell kunskap och åsikter. För att kort redogöra för 

kunskapsvärdet av en diskursanalys måste först en kort definition ges: Enligt Dryzec (2005) 

kan en diskurs definieras som det – på en samhällig nivå - delade sättet att strukturera våra 

tankar och vårt språk. Enligt Hajer och Versteeg (2005) handlar det om hur vi använder 

språket, där blir diskursen en ständig producering och reproducering av idéer. 

Diskursanalysen blir då verktyget att använda sig av för att kunna kritiskt granska det som av 

samhället tas för självklara sanningar, ett sätt att avkoda hur dessa sanningar produceras 

(Jørgensen & Phillips 2002). 

 

Valet av ämne och angreppsvinkel för detta arbete betydde att det redan innan det empiriska 

materialet var insamlat fanns en kritisk syn på den rådande debatten, något som påverkat 

arbetet i övrigt. Inom många grenar av vetenskapen finns en strävan efter om möjligt objektiv 

sanning, vilket inte har varit syftet med den här uppsatsen och inte heller är något som 

eftersträvas inom den genealogiska forskningen. Istället har det handlat om att tillföra nya 

perspektiv. Istället för att hävda total neutralitet och objektivitet så ska det påpekas att 

grundinställningen som präglat uppsatsarbetet är att besvärsrätten fyller en väldigt viktig 

funktion i det demokratiska kontrollsystemet. Den låga förförståelsen ledde däremot till att det 

inte fanns några klart formulerade åsikter kring hur besvärsrätten bör och ska utformas.  

 

Mycket av den tidigare mer teoretiska forskningen kring besvärsrättens utformning och 

funktion är från tidigt 2000-tal och dess aktualitet kan därmed ifrågasättas. Frågorna som 
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ställs i denna äldre litteratur har dock varit av liknande karaktär som fortfarande diskuteras 

vilket ger en fingervisning om att konflikten i sig inte har förändrats nämnvärt under de 10 år 

som passerat mellan exempelvis Geriant Ellis forskning på Irland och dagens debatt i Sverige. 

De flesta nyare studier om tredjepartsöverklaganden som hittats under datainsamlandet 

koncentrerade sig mer på praktiska aspekter och undvek i mångt och mycket de mer 

teoretiserande tankegångarna. På många sätt gav datainsamlandet intrycket att bristen på 

forskning i någon mån speglar frågans komplexitet och svårigheterna med att ringa in den. 

2.2.1 En kort redogörelse för respondenterna 

Den första som intervjuades var Gösta Blücher, som dök upp som namn tidigt i processen. 

Idag är Gösta pensionerad men han har under åren arbetat både med utformningen av den 

äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) samt i förändringarna av denna under 90-talet. Han har 

även varit huvudansvarig för planeringsavdelningen på Planverket under flera år. Under 

arbetet med nya PBL var han den som svarade direkt till ansvarig minister. I grunden är han 

arkitekt och föreläser fortfarande ibland vid Blekinge Tekniska Högskola. Intervjun gjordes 

den 10.03.2015 under en timme på en restaurang och det var främst besvärsrätten ur ett 

historiskt perspektiv som avhandlades, samt Blüchers egen roll genom åren. 

 

Andra intervjun var med Ulla Jarnås som var ansvarig för enheten för överklaganden på 

Länsstyrelsen i Stockholm. Jarnås intervjuades 11.03.2015 och ämnet som avhandlades var 

framförallt Länsstyrelsens roll i överklagandeprocessen, ”okynnesöverklaganden” samt 

överklagandeenhetens arbetssätt och dess syn på debatten som förts. Intervjun genomfördes i 

Länsstyrelsens lokaler på Kungsholmen, Stockholm. Förutom materialet från intervjun så 

bidrog Jarnås även med det interna materialet för enhetens uppföljning av verksamheten i 

form utav utskrivna planeringsmatriser från 2013-2015. 

 

Materialet med bostadsminister Mehmet Kaplan hade som nämnts tidigare en annorlunda 

upplägg, då det skedde under ett bostadspolitiskt möte för Miljöpartiets stadsdelsgrupp 

16.03.2015. En specifik fråga ställdes till Kaplan under frågestunden efter det drygt en och en 

halvtimme långa anförandet om regeringens syn på bostadspolitiken. Eftersom Kaplan var där 

i egenskap av minister har hans svar i denna rapport tolkats som regeringens officiella 

hållning i frågan, vilket också bestyrks av hans uttalande i Ekot (SR, 04.04.2015). 

 

Karsten Åström är professor i rättssociologi vid Lunds Universitet. Just nu arbetar han på ett 

projekt som bland annat går ut på att analysera svenska domstolars beslut gällande mål enligt 

PBL. Han har tidigare varit medförfattare till flera böcker med fokus på PBL bland annat 

boken; Mark politik och rätt- Om plan och bygglagen i praktiken (1992, tillsammans med 

Hans Fog), samt skrivit om besvärsrätten inom vård och omsorg. Intervjun skedde via telefon 

2015.03.17 och fokusen låg på rättsäkerhet och dess förhållande till politik och demokrati. 

 

Den andra telefonintervjun skedde med Eva Gyllensvärd 19.03.2015. Hon har genom åren 

varit delaktig i det förarbete som ledde fram till PBL-87, och har tidigare arbetat som 

länsarkitekt i Stockholm. Hon har dessutom deltagit som expert i myndighetsexpertguppen 

både för SOU 2004:040 Kortare instanskedja och ökad samordning, samt SOU 2005:077 Får 
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jag lov? Om planering och byggande. Detta samtal fokuserade mest på samtalen som fördes 

kring ÄPBL samt kraven på effektivisering som varit i fokus under perioder sen ÄPBL vann 

laga kraft.  

 

Den sjätte intervjun skedde på Förvaltningsrätten i Stockholm med rådsmannen Susanne 

Bagge 23.03.2015. Bagge utsågs av föregående regering som ansvarig utredare 2013 för att 

granska hur processen för överklagande beslut enligt PBL skulle kunna förenklas. Uppdraget 

bestod av att dels titta på en förkortad instanskedja men även en minskning av antalet 

länsstyrelser, en minskning av sakägarkretsen samt en granskning av möjligheten att göra 

överklagande avgiftsbelagt. Hon har även under åren 2002-2005 varit utredare i PBL-

kommittén som hade som uppgift att se över plan– och bygglagstiftningen. Samtalet kom att 

kretsa mycket kring de utredningar hon deltagit i, men kom även in djupare på både 

"okynnesöverklaganden" samt effektiviseringskravet. 

 

Den enda intervjun, som utspelade sig hemma hos en respondent, var med Stefan Molander 

26.03.2015. Molander har en bakgrund i arkitektur och juridik och var ansvarig för 

enmansutredningen SOU 2008:68 Bygg - helt enkelt! som i mångt och mycket fick ligga till 

grund för hela PBL-10. Han har även medverkat som sakkunnig vid bostadsdepartementet för 

förarbetena till PBL-87. Innan dess arbetade han som jurist. Idag arbetar han med rådgivning 

och utbildning inom bygg– och entreprenadjuridik. Intervjun kretsade mycket kring 

rättssäkerhet, juridik och PBL. 

 

En annan viktig person inom ämnet, Reigun Thune Hedström, intervjuades 27.03.2015 på ett 

café i Sollentuna. Hon har jobbat med planeringsfrågor i många år. Som stadsarkitekt, 

stadsbyggnadschef, planarkitekt etc. Under hennes tid på SKL blev hon rekryterad som 

praktiker för att delta i det lagtekniska arbetat med PBL och MB. Hon har även arbetat med 

att utbilda tjänstemän och politiker i bygglagstiftningen, samt sitter som särskild ledamot i 

mark- och miljödomstolen (MMD) som expert i stora ärenden. Samtalet koncentrerades kring 

frågor om demokrati och medborgarinflytande i processen och hur överklagandet kan ses som 

en konsekvens av hur väl dialogen varit innan. 

 

Den nionde var en telefonintervju med Carl Reichenberg, 31.03.2015. Reichenberg är arkitekt 

och arbetar med juridik som reglerar planläggning och byggande. Han har även jobbat som 

planarkitekt men arbetar nu med byggrätt via sitt företag. Vid arbetet med PBL-87 hade han 

utbildningsverksamhet för kommunala tjänstemän och andra intressenter. Han har stor 

kännedom om domstolsväsendet, även den gamla instansordningen, och intervjun kom att 

präglas av ett fokus på domstolens roll för rättssäkerheten. 

 

Den avslutande intervjun med Kristina Littke, som i grunden är arkitekt, kom till lite senare 

än de föregående, 07.05.2015. Detta eftersom de tidiga problemen med att få tag på 

respondenter från domstolarna gjort att denna intervju inte var inplanerad från början. Tack 

vare kontakter på institutionen vid KTH möjliggjordes den och bidrog till en fördjupning av 

framförallt MMDs arbete, men också om hur pågående lagändringar kommer att påverka den 

juridiska tillämpningen. Kristina Littke har under sitt arbetsliv arbetat som både stadsarkitekt 
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på stadsbyggnadskontoret samt som PBL-utredare på Boverket. De senaste åren har hon 

arbetat som tekniskt råd på MMD i Nacka fram tills pensionen denna vår. 

 

3.  Teoretiskt ramverk 

3.1 Synen på demokrati, deltagande och konflikt 
 

Maktrelation är en ofrånkomlig del av mänskliga relationer, och i förlängning även inom de 

samhällen vi konstruerar. En ofta använd definition av makt är individens förmåga att få 

igenom sina önskningar trots motstånd av varierande grad (Held, 1996). Redan i uppsatsens 

inledning nämns hur demokratin som medel och form att organisera, i grunden handlar om att 

fördela och försöka harmonisera maktrelationer och konflikter som ändå inte kan undvikas, 

genom att legitimera dessa via allmänna val. Synen på hur demokratin som folkstyre rent 

praktiskt skall tolkas har aldrig varit okomplicerad då det finns lika många olika definitioner 

av den rent praktiska tolkningen av ordet som det finns människor. På samma sätt har 

demokratin som styrskick aldrig varit självklar och att de flesta länder idag kallar sig 

demokratier är en ny företeelse i mänsklighetens historia (Held, 1996). 

 

Traditionellt sett har de olika sätten att tolka demokratin i sitt praktiska användningsområde 

syftat till att minska konflikter som uppstår när samhällen försöker komma överens kring 

fördelningen av resurser. Antingen genom att legitimera en viss maktfördelning som kan 

förändras efter en viss tid (Liberaldemokrati), eller genom att hitta konsensuspunkter genom 

argumentation (Deliberativ demokrati, eller Elitdemokrati). Direktdemokratiska idéer har 

samma drag, även om det där handlar mer om att deltagandet i sig själv är lika viktigt för den 

demokratiska processen som de faktiska besluten. Även den Revolutionära demokratin, som 

kan upplevas som konfliktsökande, vill uppnå en minskning av konflikterna genom att få bort 

den (enligt den marxistiska världsbilden) största konflikthärden och hotet mot rättvisa; 

kapitalet (Purcell, 2008; Held, 1996). 

 

Problemet med synen på konflikter som något som bör undvikas löser inte alltid konflikten 

ifråga och riskerar dessutom att skapa en grogrund för legitimitetsproblem då den typen av 

processer alltid resulterar i någon form av exkludering (Purcell, 2008; Connelly & Richardson, 

2004; Miessen, 2010). Istället menar förespråkarna av demokratimodellen som kommit att 

kallas för Pluralism enskilda intressen alltid kommer att konkurrera med varandra och att 

konflikterna bör lyftas upp och bejakas som sunda exempel på vad som uppstår när intressen 

kolliderar (Held, 1996). Metoden för hur dess konflikter sen löses skall vara transparent och 

tydlig och alltid öppen för framtida diskussion så att idén om den bergfasta "sanningen" hela 

tiden skall vara utsatt för ifrågasättande så långt det är möjligt. Eftersom det inte finns någon 

bestämd tolkning av demokratibegreppet är då detta vägen till att genom ständig förändring 

och ifrågasättande uppnå en flytande definition som aldrig slutar utvecklas. På så sätt minskas 

också sannolikheten för institutionaliserat förtryck av olika grupper (Purcell, 2008). 

Pluralismen, och dess modernare version; Kritiskt pluralism har en syn på samhällsutveckling 

som i mångt och mycket återspeglas i Foucaults världsuppfattning och i hans syn på makt och 
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dess beständighet: “I am a moralist, insofar as I believe one of the tasks, one of the meanings 

of human existence—the source of human freedom–is never to accept anything as definitive, 

untouchable, obvious, or immobile.”(Foucault, 1988 s. 1). 

 

Om vi ska koppla detta till Sveriges demokratiska system är det viktigt att poängtera att det är 

ytterst sällan som en enda tolkning av demokratibegreppet används i sin helhet då det alltid 

finns ett avstånd mellan teori och praktik (Cambell, 2007; Henecke & Khan, 2002). Istället är 

det oftast en blandning av olika demokratiteorier på olika nivåer som används för att rent 

praktiskt kunna organisera ett land som Sverige. Överlag är de representativa 

maktinstitutionerna de som innehar den övergripande makten i Sverige. De mer direkt- och 

deltagardemokratiska inslagen som återfinns är endast verksamma inom ramarna för den 

representativa (Henecke & Khan, 2002). Dessa olika demokratideal kan ha olika 

målkonflikter som i sin tur gör deras relation något oklar i förhållande till nivåerna på deras 

maktutövning (Wohlgemuth, 2006). 

 

Som ett exempel finns de kommunala valen vart fjärde år, som ska representera alla vuxna 

invånare i kommunen. Det är den lägsta nivån av institutionellt representativt demokratiskt 

deltagande i Sverige idag. Är politiskt engagemang mellan valen odemokratiskt eftersom de 

inte omfattas av den representativa demokratin? Är det demokratiskt att valda representanter 

genom kommunvalen ska kunna bestämma vad som ska byggas i områden som de inte har 

någon direkt koppling till? Detta är bara några av frågetecknen som kan skönjas inom de olika 

idealens olika målkonflikter. I Sverige har kommunikation med medborgarna mellan valen 

varit det ideal som rått under flera år för att kunna komma till bukt med dessa frågor och för 

att balansera och motverka konflikterna som uppstår i tomrummet i relationen mellan 

medborgare och representanter mellan valen (Karlsson, 2011). 

 

Enligt Henecke och Khan (2002) har den fysiska planeringsprocessen i Sverige stora likheter 

med den pluralistiska demokratimodellen, större än de mer direktdemokratiska och 

deliberativa modellerna. Deras slutsats grundar sig dels på medborgarnas begränsade 

möjligheter till inflytande inom den formella processen, då dessa till största del främst rör 

detaljer; samt på hur snedfördelat det faktiska deltagandet från medborgare är under 

dialogprocessen, vilket upprätthåller en redan existerande maktstruktur där redan starka 

grupper fortsätter ha mest inflytande över processen. Henecke och Khan menar också att de 

informella förhandlingar och beslutsprocesser mellan offentliga och privata aktörer faktiskt 

har större inverkan på slutprodukten än den formella planeringsprocessen i sig. Vilket också 

har lett till att medborgare mer aktivt sökt sig utanför de formella processerna för att få 

inflytande. Något som går emot övriga demokratiska modeller men som passar in och faktiskt 

uppmuntras inom den pluralistiska modellen, eftersom formella processer alltid kommer att 

brista i sin ansvarsutkrävning då de oftast redan formulerats av och med hänsyn till de grupper 

som innehar makten (Purcell, 2008). 

 

Sedan Sverige gick med i EU har lagstiftningen förändrats många gånger för att anpassas till 

EU:s regler för medlemsländerna. En del av kritiken mot den svenska planeringsprocessen 

som EU haft, har handlat om Sveriges förhållandevis starka politiska tradition. EU framhåller 
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istället ett mer juridiskt och därmed rättssäkrare system.  I demokratiutredningen som gjordes 

år 2000 lyftes denna fråga om anpassningen till EU reglerna. Förespråkarna vill ha en tydlig 

maktdelning och införa författningsdomstolar i Sverige och välkomnar möjligheten att 

överklaga politiska beslut i domstol. Å andra sidan pekar utredningen på flera orosmoln. Vad 

skulle egentligen en judikalisering av politiken innebära för ansvarsutkrävandet och 

möjligheterna till inflytande för privatpersoner? (SOU 2000:1) Samma utredning varnar för 

farorna med ett allt för teknokratiskt styrelseskick. Utan att förringa värdet av 

expertkunskaper argumenterar de för att politik alltid handlar om värdekonflikter och därför 

inte kan ersättas av rena fackkunskaper.  På samma sätt måste det alltid i ett demokratiskt 

system finnas möjlighet till ansvarsutkrävande. 

3.2 Planeringens demokratiutveckling i Sverige 

Demokratiseringen av samhällsplaneringen är en relativt ny företeelse. Speciellt när det inte 

gäller markägande parter. Istället har planeringen länge utgått från idén om att skapa det 

"goda" samhället, utifrån idealet att ett sådant går att bygga med rätt kunskap (Clinch, 2006). 

Vad som kännetecknar ett "gott" byggande har alltid kunnat diskuteras, men de storskaliga 

stadsplanerna bär alla samma kännetecknen av uppifrån perspektiv på staden och dess fysiska 

design. Planeringen som rationell beslutsprocess kom att prägla hela första hälften av 1900-

talet. Den planeringsdebatt vi ser idag är ett arv från 1960-talets ifrågasättande av den 

rationella planeringsmodellen, som ledde fram till en mer kommunikativ planering 

(Strömgren, 2007). 

 

Diskussionen som ledde fram till PBL-87, var en del av första vågen av en demokratisering av 

planeringsprocessen, och sen millennieskiftet har den blandade staden gjort oss mer medvetna 

om vikten av samarbete mellan planerare, byggherrar och medborgare (Blücher, intervju 

10.03.2015; Khakee, 2006). Den lokala demokratin sträktes med ökat självbestämmande för 

kommunerna och en begränsad roll för staten. Förväntningarna var att ett ökat kommunalt 

självbestämmande skulle bidra till ett ökat intresse för fysisk planering hos allmänheten och 

därmed öka politiseringen av planeringsfrågor genom ökat intresse för lokala 

opinionsyttringar (Henecke & Khan, 2002). 

 

Medborgardeltagande och medborgarmakt är numera en viktig del av planeringsteorin och 

eftersträvas inom de flesta projekt. Eller som det yttrycks av Forsberg (2005) på 

kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet: hon tror inte längre på ”... de stora 

planerna som planerarna själva tänker ut vid sina skriv- och ritbord” (Forsberg, 2005 s. 305). 

Strömgren (2007) menar att debatten efter millennieskiftet har gått mot en än mer generell 

misstro mot expertstyre som sträcker sig längre än protesterna mot de stora modernistiska 

planerna, och menar att planeringsverksamheten är och bör vara politisk till sin karaktär och 

inte kan utövas endast av de som till yrket kallar sig planerare. Strömgren menar också vidare 

på att vi nu är på väg in i ett nytt planeringsparadigm där bland annat vitt skilda 

intressegrupper i det civila samhället via konflikter som lyfter fram enskilda frågor bör bidra 

till den fysiska utformningen av staden. 
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Det finns dock alltid en viss problematik mellan de teoretiska idealen och den mer krassa, 

praktiska verkligheten och så även i Sverige (Henecke & Khan, 2002). PBL kräver samråd 

och inflytande från berörda av ett projekt, men hur detta tolkas av praktikerna öppnar upp för 

allt ifrån ”... informationsmöten på tisdagskvällar i stadsbyggnadskontorets lokaler där inte 

en människa orka vara” (Thune Hedström, 27.03.2015), till ambitiösa dialogprojekt där 

deltagandet framhålls som lika viktigt som själva byggprocessen i sig (Wänström, 2013). 

Denna skillnad och dess konsekvenser för relationen mellan medborgare och stat lyftes fram 

och debatterades redan tidigt av bland annat Arnstein (1969). Arnsteins "Ladder of citizen 

participation" har under åren ofta används som referensexempel för att visa på hur 

medborgardeltagande långt ifrån alltid behöver handla om maktfördelning mellan stat och 

medborgare. Även om det idag finns en konsensus kring fördelarna med deltagande inom 

planeringen så pågår diskussionerna fortfarande om hur mycket inflytande som egentligen ska 

ges berörda medborgare. Det är också i ljuset av detta som diskussionen kring överklagande 

bör betraktas.  

 

Rätten att överklaga är ett verktyg för kontroll av att statens makt inte missbrukas som till 

syvende och sist innebär ett förtäckt hot för planerarna och byggherrarna. Det vill säga: Om ni 

inte genomför en tillräckligt bra planprocess så finns risken att planen stoppas (Henecke & 

Olander, 2003). Detta hot, i kombination med att det inte finns några garantier för att en plan 

inte överklagas och tidskrävande deltagandeprocesser som ändå inte kan ses som helt rättvisa 

och demokratiska har lett till en viss cynism hos planerare och byggherrar. Denna cynism 

uttrycker sig bland annat genom ett sätt att arbeta med medborgardeltagande ur informations- 

och dialogsynpunkt för att legitimera planer istället för att medborgarna ska ses som 

medskapande till planerna (Healey, 2009). Vilket i sin tur riskerar att medföra konsekvensen 

att stoppandet av en plan ses som den enda möjligheten att göra sin röst hörd (Wänström, 

2013). Detta kan leda in i en negativ spiral där alla former av deltagande tillslut ses som 

tidskrävande och utan garantier. Istället för att förbättra deltagandet blir åtgärden då att 

ytterligare minska möjligheterna till inflytande, eftersom behovet av att det byggs inte 

minskar, bara för att cynismen kring hur planeringen bör gå till ökar. Vilket i sin tur leder till 

än mer misstro mot systemet, och i slutändan så undergräver dess legitimitet. 

 

När det gäller planeringen i Sverige så utgår makten delvis från kommunernas planmonopol 

men också via Länsstyrelserna och PBL- lagstiftningen. För den enskilde medborgaren kan 

det dock vara svårt att uppfatta hur denna maktdelning fungerar egentligen. De tillhör ju alla 

kategorin "Staten". Makten att både vara sammankallande part samt medverkande som part i 

ett projekt ger redan från början en skev maktfördelning (Purdy, 2012). Purdy anser också det 

finnas en tydlig konflikt mellan de som både bestämmer spelreglerna (det vill säga stiftar 

lagar) och samtidigt ska vara med och spela spelet och de som endast kan delta på villkoren 

redan satta av de föregående. Denna maktrelation bäddar också för korruption då parten som 

innehar makten kommer att försvara de satta reglerna i högre grad för att inte förändra den 

rådande maktbalansen som kanske uppfattas som orättvis av den andra parten.  

 

Även om demokrati och dialogfrågorna har fått större utrymme i planeringen under den 

senare hälften av 1900-talet så har det ändå alltid varit tydligt att deltagandet skulle bygga på 
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den representativa demokratins grunder och inte sikta på de direktdemokratiska idealen 

(Henecke & Khan, 2002). Till exempel står det tydligt i propositionen som kom att ligga till 

grund för PBL-87 att målet var att öka medborgardeltagandet utan att förändra ”det 

grundläggande förhållandet att det är de representativa demokratiska organen som har 

ansvaret och fattar besluten om planerna” (Prop. 1985/86:1 s. 135f). Detta förtydligades ännu 

mer under revideringen av PBL 1996, där det poängterades att inflytandet under 

planprocessen inte skulle ersätta de valda representanternas beslutsmakt, även om det utgjorde 

ett viktigt komplement (Henecke & Khan, 2002). I samma anda avfärdas idén om att det går 

att uppnå konsensus vid samråd och att: ”Självfallet är det inte meningen att något 

samförstånd om planen behöver uppnås i alla avseenden” (P 1985/86:1 s. 137 ur Strömgren, 

2007). 

3.3 Begreppet NIMBY 

Det är svårt att skriva om överklagandeprocessen utan att relatera den till debatten kring 

NIMBY. Utan att fördjupa sig allt för mycket i NIMBY (för det är ett uppsatsämne i sig 

självt) följer här en kort ämnesintroduktion. Fenomenet NIMBY kan sägas bygga på två enkla 

premisser. Först av allt; antagandet att ett ökat antal byggnader är nödvändiga för ekonomisk 

tillväxt och värdeökning av ett område och för det andra; antagandet att egoistisk lokal 

patriotism och trångsynthet står i vägen för allmänhetens bästa när de går emot den planerade 

bebyggelsen (Lake, 1993). 

 

Ellis (2004) tar upp några kriterier kring hur NIMBYism brukar uppstå där själva byggnadens 

utformning inte alls är lika viktig som andra faktorer. Byggnadens syfte, det vill säga vilka 

som ska husera där är långt viktigare och där går det att se tydliga skillnader mellan 

uppförandet av en skola eller ett centrum för missbrukare i fråga om överklaganden och 

protester. En annan viktig variabel är andelen i närområdet som äger sina bostäder samt 

huruvida de har barn boende hemma. Boendelängd och andra faktorer som skapar anknytning 

är också sådant som påverkar attityden.  

 

Ellis är generellt kritisk till begreppet NIMBY i sig själv. Han tar bland annat upp som 

exempel att många gånger handlar det om uppförandet att verksamheter som är av ekonomiskt 

intresse men inte av socialt intresse. Genom att avfärda protester mot den typen av projekt 

som NIMBY sätter man ekonomiska intressen före medborgarnas (2004). Alla aktioner kräver 

en reaktion, så NIMBY-attityden kan här förstås som en naturlig reaktion på ett samhälle i 

förändring utan att medborgarna känner att de kan påverka förändringens riktning. 

 

Folkligt motstånd kring oönskade byggprojekt får väldigt lätt en NIMBY-stämpel, som direkt 

förpassar frågan till en fråga mellan individers egoism kontra allmänhetens bästa (Henecke, 

2006). Genom att göra det till en fråga med endast två motstridiga intressen förbises en av de 

viktigaste komponenterna i frågan. För ett av de kanske viktigaste intressena vid 

markexploatering är kapitalet (Lake, 1993), och ofta kan argumentationen om exploatering för 

allmänhetens bästa handla om en omskrivning för kapitalets bästa i försök att reproducera 

förhållandet mellan arbete och ackumulation av kapital för att öka tillväxten. Beroende på 



22 
 

vilken frågeställning som det utgås från kan argumentationen lika gärna handla om att 

NIMBY sätter gränser för kapitalets intressen snarare än samhällets. 

 

Det finns många förutfattade meningar kring NIMBYism. En av dessa är att motståndarna till 

ett projekt brister i kunskaper och därför inte förstår att projektet skulle gynna dem i slutändan. 

Att denna fördom är så fast förankrad bidrar också till synen på motstånd som problematiska 

redan från första stund och leder till direkta antaganden om att de kunskaper som 

planmotståndarna besitter inte skulle kunna bidra till projektet ifråga. Detta bidrar till en skev 

verklighetsuppfattning då de som protesterar mot diverse byggen och projekt generellt sett 

besitter mycket mer kunskaper och är insatta i information utöver den som tillhandahållits 

dem via stadsbyggnadskontoret. Länge har dessa förutfattade meningar kring NIMBY också 

gjort det väldigt enkelt för byggherrar och planerare att skylla på den typen av attityder. 

(Henecke, 2006)  

3.4 Juridiken och rättsäkerhetens roll 

Ett av de uttryck som kommer att dyka upp senare i uppsatsen är begreppet rättssäkerhet. I 

korthet är rättssäkerhet ett sätt för den enskilde att skydda sig från missbrukandet av offentlig 

maktutövning (Staff, 2005). Men det sagt är begreppet fortfarande diffust och svårdefinierat. I 

dagens debatt används det ofta som ett slagträ för att vinna poänger, mer än som relevant 

underlag för förändringar i lagen. Inom rättsliga sammanhang finns ingen direkt 

samstämmighet kring begreppets definition, istället kan det skönjas hur begreppet genom åren 

kommit att bli mer och mer kontextberoende (ibid). 

 

Begreppets historia tar sin utgångspunkt från skyddandet av äganderätten mot godtyckliga 

juridiska beslut. Enligt den traditionella definitionen är förutsägbarheten essentiell, det måste 

gå att i förväg kunna se och förstå konsekvenserna av eventuellt handlande. Det ska inte heller 

gå att döma någon retroaktivt för något som inte var förbjudet när handlingen tog utfördes. 

Allas likhet inför lagen samt kravet på objektivitet i den juridiska utövningen är också några 

av de viktigaste grundstenarna (ibid). 

 

Efter andra världskriget kom insikterna kring hur skillnaden mellan lag och rättvisa samt 

diskussioner kring mänskliga rättigheter att förändra definitionen och då också kraven på 

juridiken på att bli mer flexibel. Denna förändring pågår än idag och jämte den diskussionen 

kring huruvida rättens funktion snarare ska fungera som medlare mellan olika konkurrerande 

intressen snarare än som samhällets domare av vad som är rätt och fel (ibid). 

 

Rättssäkerheten som begrepp har en väldigt positiv koppling. I ett flertal av statens offentliga 

utredningar som kommer att presenteras (exempelvis SOU 2014:14), utgör rättsäkerheten en 

av de viktigaste komponenterna att bibehålla vid en eventuell förändring av plan- och 

bygglagen. Men rättssäkerhet per se, måste inte betyda att systemet fungerar bra för den 

enskilde. Begreppet rymmer många paradoxer. Exempelvis är en överklagandeinstans som 

alltid avslår överklaganden väldigt rättssäker, då beslutet är både förutsägbart, objektivt och 

går efter likabehandlingsprincipen (Karsten, intervju 17.03.2015). När det gäller 
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lagförändringar urholkar de alltid rättssäkerheten då förutsägbarheten rubbas, samtidigt måste 

samhällets lagar och regler förändras för att behålla sin aktualitet och legitimitet. 

 

Gällande det offentligas syn på rättsäkerheten i Sverige är det sett som en viktig del av en 

demokratisk rättsordning, men har inte heller här någon klar och tydlig definition. Begreppet 

omfattar dock rätten för den enskilde att inte kunna dömas utan stöd i lag samt tillräcklig 

bevisning. Det gäller också att alla medborgare bedöms på samma grunder, likhet inför lagen, 

samt att dessa bedömningar ska tillämpas på ett sätt som gör det möjligt att förutsäga för den 

enskilde. Bedömningen skall även eftersträva så stor effektivitet som möjligt så att den 

enskilde inte behöver vänta i ovisshet på ett beslut utan att detta skall fattas inom skälig tid i 

förhållande till ärendets komplexitet och omfattning (SOU 2014:14). 

 

Rättspraxis är en viktig del av rättsäkerheten då den skapar förutsägbarhet i hur lagen skall 

tolkas. I Sverige är det framförallt högsta domstolen som ska anses vara prejudicerande i plan- 

och byggfrågor, men även MÖD skall till viss del ha den funktionen. En viktig princip är att 

en domstol inte dömer på ett sätt som skiljer sig från hur en överordnad domstol gjort i 

liknande fall (Reichenberg, 31.03.2015). 

 

Eftersom Sverige är medlem i EU är Europakonventionen överställd svensk lagstiftning. Det 

finns ingen europeisk praxis gällande den svenska bygglagstiftningen, vilket gör det svårt att 

förutse om den innefattar deras definition av civila rättigheter, speciellt som Europadomstolen 

ju längre tiden går täcker in fler områden i definitionen. Genom att jämföra med PBL så är det 

tydligt att de som äger fastigheter inom planlagt område faller inom kategorin, medan de som 

inte äger mark eller fastigheter inom planlagt område eller gör detta i anslutning till det 

hamnar i en juridisk gråzon inom det europeiska rättsväsendet gällande 

markanvändningsfrågor  (SOU 2014:14). 

1. Forskningsöversikt 
Det togs upp redan i förordet, men tål att upprepas; forskningen om överklaganderätten inom 

planeringsväsendet är förhållandevis outforskat. Det mesta består utav rena fallstudier och 

det är svårt att formulera generella principer då varje land har olika traditioner och lagar 

kring överklagande och syn på hur makten skall fördelas mellan stat och medborgare. Med 

det sagt presenteras i den här sektionen en redogörelse av hur överklaganderätten behandlats 

mer teoretiskt som ämne inom forskningen. Efter det följer en kort presentation av hur 

systemet ser ut i några utvalda länder. 

 

Trots en pågående debatt i medier och den politiska debatten kring överklaganderätten har det 

akademiska intresset lyst med sin frånvaro. Många gånger mynnar debatterna ut i anklagelser 

om inskränkningar av demokratiska rättigheter kontra ekonomiska intressen, någonting som 

påverkar debattklimatet negativt då det egentliga syftet borde handla om att hitta en balans 

mellan de båda (Whelan, 2006). Willey som skriver från ett australiensiskt perspektiv menar 

att den teoretiska bakgrunden till överklaganderätten som fenomen baseras på den filosofiska 

debatten kring rättigheter. Här är det nämligen två typer av rättigheter som krockar; 
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äganderätten och rätten till deltagande och inflytande. Traditionellt har äganderätten haft en 

mycket högre status, något som återspeglats i juridiken där det mestadels handlat om hur 

markägaren ska kunna skyddas mot statens intressen. Eftersom rättigheter är individuella 

kommer de i konflikt med planeringens målsättning som istället grundar sig i en utilitaristisk 

filosofi, att maximera nyttan för flest individer. (Willey, 2006).  

 

En planerare ska verka för allmänhetens bästa, vilket kan göra det svårt att se individens rätt 

att protestera mot projekt som skulle vara till stor nytta för samhället, som annat än egoistiska. 

Eller som Clinch påpekar (2006): Planerare är bara människor och det är inte alltid lätt att se 

planer som det arbetats på under lång tid överklagas av personer som inte varit insatta i 

arbetsprocessen. Willey (2006) menar att i och med förändringen mot en mer kommunikativ 

planeringsstrategi så har denna attityd mellan medborgare och planerare börjat att luckras upp. 

Idén om att det skulle finnas ett allmänhetens bästa, som går att skapa så länge som det går att 

få fram rätt formel, har fått stå tillbaka för insikten om hur perspektivbundna och subjektiva 

dessa frågor är. I den ständiga dragkampen mellan individ och kollektiv kan på många sätt 

överklaganderätten ses som en försvagning av den representativa demokratin. För om 

planering skall ses som en politisk fråga, leder överklaganderätten bort makten från de valda 

representanterna. Enligt Willey är denna försvagning av den lokala demokratin som 

besvärsrätten medför inte speciellt allvarlig om man tittar och jämför med de länder som inte 

har tredje parts överklaganden. Där är de enda som kan överklaga en plan de byggherrar som 

har störst intresse av att det byggs, samtidigt som de som faktiskt har mest att förlora på 

planerna, har minst makt. Demokratin, menar Willey, är konfliktfylld och motsägelsefull och 

tredje parts överklaganden fyller fortfarande en viktig demokratiskt funktion även om de kan 

hamna i konflikt med beslut fattade av demokratiskt valda representanter (2006). 

 

En av de forskare som har haft störst teoretiskt inflytande på den här uppsatsen angående 

besvärsrättens vara och icke-vara är Geraint Ellis verksam som professor på avdelningen för 

planering och arkitektur på Queen’s University i Belfast. Ellis forskning kring besvärsrätten är 

mest koncentrerad kring de Brittiska öarna och då framförallt Irland, där han både jämfört 

situationen i de olika länderna samt granskat hur överklagandet påverkar byggandet. Mycket 

av debatten kring överklagande, både inom och utanför Sverige, präglas av samma typer av 

argument. Hur rätten till överklaganden förlänger processerna och hindrar effektivt byggande 

är ett argument som nämnts tidigare. De som söker att exploatera, anser att besvärsrätten 

öppnar upp för missbruk och kortsiktigt egenintresse, vilket Ellis bestämt tillbakavisar. Inte 

för att det inte förekommer, han är inte främmande för att kritisera överklagandeprocessen på 

Irland där det finns möjlighet att missbruka systemet (och studier visar på ett visst 

överklagande baserat på personliga konflikter mellan markägare), utan för att dessa missbruk 

endast utgör en minimal del av den totala andelen överklaganden (2002; 2004). Ellis menar 

också att debatten kring besvärsrätten inte kan och ska isoleras till att endast bli en fråga om 

fördröjande processer och missbruk av systemet. Istället bör besvärsrätten granskas utifrån 

den spänning som uppstår då den på ett så tydligt sätt illustrerar konflikten mellan 

representativ- och deltagardemokrati. 
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Ett exempel på hur den konflikten behöver nyanseras är hur den överklagande parten ofta 

utmålar sig själv som "David" i en "David mot Goliat" kamp vilket inte alltid är en 

sanningsenlig beskrivning, något som Ellis också belyser. Även om de flesta av 

överklagandena som han studerat handlar om en genuin oro över förändringar i närområdet 

som kan komma att påverka den överklagandes situation (antingen ekonomiskt eller 

hälsomässigt), så finns det också exempel som är mer svårplacerade på den moraliska skalan 

(2002). Så som exemplen på tomtägare som protesterar mot byggnationerna av hyresrätter i 

området. Tomtägarna kan visserligen vara bekymrade över den möjliga värdeförändringen på 

deras mark, men den minskade andelen hyresrätter leder också till en svårare situation för 

hyresgästerna vilka i många fall har en lägre ekonomisk standard, och mindre juridisk makt i 

markfrågor än markägare. Detta blir också problematiskt när en definition skall göras kring 

vilka som ska omfattas av överklaganderätten, för i samma stund som den ska börja definieras 

öppnas den nämligen också upp för påtryckningar från utomstående intressen (2002). Detta är 

något som också tas upp av Finkler (2006), som menar att Ellis är något naiv i sin analys och 

att det inte finns några garantier för att resultatet blir det önskvärda bara för att 

maktfördelningen är mindre hierarkisk. 

 

Det finns även farhågor kring att besvärsrätten kan bidra till att fostra en reaktiv 

planeringskultur istället för en strategisk. Genom att vänta in medborgarnas reaktioner, åsikter 

och intressen missar planerare den proaktiva delen av planeringen som öppnar upp för 

nödvändiga men kontroversiella samhällsomvandlingar (Whelan, 2006). Det kan också 

komma att skapa en form av självcensur hos planerare, då kontroversiella planer som i högre 

grad riskerar att överklagas då undviks (Clinch, 2006). Med dessa risker i åtanke kan 

besvärsrätten komma att bli ett hinder i utvecklingen snarare än ett verktyg för att 

säkerhetsställa kvalitet. På samma sätt menar McLaren (2006) att det finns en oro för att 

människor skulle minska sitt engagemang tidigare i planprocessen, om de vet att de alltid kan 

överklaga senare. 

 

Genom sitt arbete belyser Ellis också frågan om huruvida medborgardeltagande alltid leder 

till större demokratiskt inflytande och hur det inte är helt oproblematisk. Både Willey (2006) 

och Whelan (2006) menar att det faktiskt inte går att hitta några bevis för att mer deltagande 

och en utvidgad överklaganderätt ger någon form av bättre resultat, eller att det ökar det 

demokratiska deltagandet då det oftast är samma typer av människor som kommer till tals. 

Ellis menar dock att det är att se det ur fel vinkel. Istället menar han på att vi måste se 

överklagandeprocessen som ett ifrågasättande av den rådande balansen mellan kollektiva och 

individuella intressen. Han pekar på att i avtalet mellan stat och medborgare, så är det 

fortfarande en ständigt pågående kamp mellan vilka skyldigheter och rättigheter som de två 

har gentemot varandra, och alla samhällen har löst det på olika sätt även om det liberal 

demokratiska synsättet är det som mest präglat västvärlden (2004). Denna kamp har så att 

säga lyfts fram i ljuset i och med rätten till överklaganden. Annars riskerar konflikter att 

döljas bakom en falsk konsensus för att sedan kanske blossa upp i andra former. Utan 

överklaganderätten blir deltagandet i planeringsprocessen bara fina ord och luftslott (Willey, 

2006).   
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Enligt Ellis kan överklaganden ses som ett politiskt trumfkort medborgarna kan använda sig 

av genom att åberopa sina individuella rättigheter när det kollektiva målet inte enligt dem 

rättfärdigar deras förlust i ett projekt. Att utöka de individuella rättigheterna kan här föra med 

sig problem för samhällsplaneringen eftersom den i praktiken alltid bygger på en värdering av 

individen till förmån för kollektivet. Med det sagt menar Ellis fortfarande att medborgarnas 

rätt att utmana planer och projekt är essentiellt i en demokrati.  Ett vanligt missförstånd är att 

bara för att överklagandeprocessen existerar så betyder det att individer direkt kan ”köra över” 

gällande planer vilket får stora kollektiva negativa konsekvenser då viktiga infrastruktur och 

bostadsprojekt uteblir. Ellis menar att det är ett missförstånd som får mer näring från 

lobbygrupper inom byggbranschen som tjänar på den typen av diskurs. I förhållande till detta 

ska det påpekas att bara för att medborgarna har rätt att utmana och ifrågasätta ett beslut så 

betyder det inte att de får rätt. Istället handlar det om att den makt som utgår från staten inte 

missbrukas utan granskas enligt den rådande lagstiftningen. (Ellis, 2004; 2006) 

 

Denna syn delas dock inte av alla. Roche (2006) är också för en nyansering av debatten, men 

menar att det finns många exempel på Irland där planer överklagas endast för att förlänga 

processen och vänta ut projektet. Eftersom de inte har haft juridisk rätt i sin överklagan men 

fortsatt processen till högre instanser har projekten fördröjts i flera år för att tillslut godkännas 

i sin föreliggande form, men med mycket högre nota än innan. Willey (2006) menar att 

överklagandet kan vara problematiskt då det riskerar att ge multiplikatoreffekter som leder till 

fler överklaganden när människor ser att det är någonting som fungerar för att få sin röst hörd. 

Även om kostnaderna för överklaganden är marginella jämfört med de totala 

produktionskostnaderna så försvårar den extra tidsåtgången för mindre aktörer med mindre 

medel, och är osäkerhetsfaktorn stor för projektet kanske de hellre avstår helt än hanterar ett 

eventuellt avslag (Henecke & Olander, 2003). Enligt McLaren (2006) finns det en annan 

sanning som ständigt upprepas: Att tillväxten blir lidande vid ett generöst överklagandesystem. 

Det finns dock inga bevis på att tillväxt och besvärsrätt prompt måste stå i motsats till 

varandra, även om det står klart att det kan komplicera saken. 

 

Ett annat vanligt förekommande argument som kritiserar överklaganderätten är att 

medborgarna endast företräder sina individuella intressen, medan planerarna företräder 

allmänhetens, vilket borde väga tyngre (Whelan, 2006). Ellis menar att visserligen stämmer 

det att de som överklagar i nästan alla fall gör det i frågor där de har ett eget intresse inblandat, 

men han pekar också på att detta inte alltid behöver vara problematiskt utan snarare tvärtom. 

Det är självklart enligt honom att människor tenderar att i större utsträckning engagerar sig 

mer i frågor som rör dem själva, men att detta ska ses i ljuset av de perspektiv som dessa 

personer kan medföra i frågan som planerarna kanske missat i sin eftersträvan att fullfölja sina 

uppdrag. Därför har Ellis också svårt för hela NIMBYdebatten som han menar på många sätt 

är en metod för att utmåla aktivism och lokalt engagemang till egoistiskt trångsynthet som 

står i direkt konflikt med allmänhetens intressen. Det blir ett uttryck för sårad stolthet hos 

planerare och byggherrar som inte får gehör för sina planer och projekt, och ytterligare en 

indikation på att medborgardeltagandet bara ses som värdefullt när det bekräftar det redan 

lagda förslaget (2006). Mycket av konflikterna handlar istället enligt Ellis om tilliten till 

beslutsfattarna och känslan av att man som medborgare tas på allvar när man framför sina 
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klagomål (2004). Han menar att istället för att klaga på tidsåtgången och kostnaderna så borde 

debatten nyanseras till att också ta upp de faktiska vinsterna. Ur ett irländskt perspektiv är det 

exempelvis en hög andel överklaganden som tillstyrks vilket visar på behovet av bättre 

prövning och granskning av dagens planering som skulle ha missats annars om inte dessa 

människor hade haft samma känsla av ansvar för deras närområde (2006). 

 

Ellis påpekar också att bara vetskapen om att det finns en möjlighet att överklaga skapar 

incitament från planerare och byggherrar att involvera medborgarna och andra sakägare så 

tidigt som möjligt i processen för att minska andelen överklaganden (2006). Något som 

McLaren och Willey håller med om, och menar är det enda skyddet som medborgare har för 

att inte bli totalt överkörda av ekonomiska exploateringsintressen (2006; 2006). Detta ställer 

dock högre krav på samrådsprocesserna, och otillfredsställande samråd i kombination med en 

stark tradition av överklaganden kan istället leda till att färre deltar i samråden och istället går 

direkt till överklagandet för att ventilera sina åsikter (Ellis, 2006). Detta är något som 

Henecke och Olander (2003) skrivit om i sin rapport: Missnöjda medborgares säkerhetsventil- 

En studie av överklagade detaljplaner. 

 

Henecke och Olanders rapport från 2003 har haft stort inflytande på denna studie gällande 

effekterna av besvärsrätten som den såg ut under ÄPBL. Rapportens syfte var att diskutera 

innebörden och konsekvenserna av den utvidgade sakägarkretsen i och med PBL-87, genom 

granskning av både litteratur och överklagade detaljplaner. Detta för att nyansera den 

dåvarande debatten kring överklagande som till stor del kretsade kring bristande effektivitet 

och tidskrävande processer. De ville även djupare studera de tecken som fanns på att 

överklagande av detaljplaner hade ändrat karaktär, från att vara en sista demokratisk 

säkerhetsventil till att ses som en del av medborgardeltagandet i planprocessen. Istället för att 

dra några direkta slutsatser kring besvärsrättens värde i förhållande till dess kostnader, menar 

de att det inte finns något objektivt sätt att mäta detta, utan att det alltid kommer att vara en 

politisk värderingsfråga. (2003)  

 

Resultatet av deras studie (Henecke & Olander, 2003), visade på att det trots utvidgade 

möjligheter att överklaga, var samma fastighetsägare som utnyttjade den möjligheten. 

Kunskap, ekonomisk status samt fler juridiska möjligheter att överklaga för fastighetsägare 

var några av förklaringarna; men de drog också slutsatsen att det skulle kunna betraktas som 

en form av demokratiförlust. Detta då sakägarkretsen utvidgats för att fler skulle kunna göra 

sina röster hörda i planeringsfrågor, och att resultatet var att de juridiska möjligheterna 

utökades, men att den praktiska tillämpningen visade på status quo. Ellis (2006) ser också 

stora problem med att så mycket i planeringsprocessen, och då främst inom överklagandet är 

kopplat direkt till mark och fastighetsägare. Han menar att detta blir ett upprätthållande av ett 

ojämlikt system där ägandet av marken får väga tyngre än det faktiska användandet av den 

geografiska platsen ifråga. Vilket såklart är en ännu tydligare värdering i länder där 

möjligheten för överklagande av tredje part inte existerar (Clinch, 2006). 

 

Både Henecke och Olander (2003) samt Ellis (2006), menar att besvärsrätten idag till stor del 

är något som snarare tolereras än ses som ett viktigt demokratiskt maktfördelningsverktyg. 
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Exempelvis har Henecke och Olander samma synsätt på begreppet "okynnesöverklagande" 

som Ellis har på begreppet NIMBY. Med det sagt finns det vissa skillnader mellan dem i 

deras syn på hur detta maktfördelningsverktyg ska ha för roll i den praktiska planeringen. 

Ellis tar väldigt tydligt ställning för att makten borde vara jämnare fördelad mellan de som 

planerar och bygger, och de som faktiskt kommer att bo, leva och vistas i området.  Till 

skillnad från Ellis som argumenterar utifrån sin ställning som forskare, hänvisar Henecke och 

Olander till de statliga rapporter och demokratiska riktlinjer som ligger till grund för 

lagstiftningen. De menar att utifrån dessa så blir besvärsrätten snarare ett verktyg för att dels 

sätta press på kommunerna att eftersträva en demokratisk planprocess, och för att kunna 

kontrollera processen gått rätt till i lagens mening. Dessa två utgångspunkter samspelar 

visserligen med varandra och kan ses som två sidor av samma mynt, men den ideologiska 

skillnaden som ligger bakom utgör en viktig faktor. Hos Ellis handlar det om att fördela 

makten, hos Henecke och Olander om att genom mer deltagande och demokratiprocesser 

legitimera den representativa demokratins maktöverlämning.  

 

Frågan om besvärsrätten är komplicerad och full av ideologisk snårskog. Henecke och 

Olander (2003) försöker att undvika den ständiga spänningen mellan effektivitet och 

medborgarinflytande, men lyckas inte riktigt då denna fråga återkommer vid varje försök till 

fördjupning. Istället identifierar de en än större värderingsfråga. Frågan kring på vilket sätt 

folkstyre egentligen skall definieras och praktiseras, där överklagandeproblematiken bara är 

en av många småfaktorer. Tyvärr lämnar de dock denna fråga obesvarad. McLaren (2006), 

vidrör också denna typ av större värderingsfråga när han menar att ett lands syn på 

överklaganderätten speglar de övriga demokratiska värderingarna och syn på medborgarna. 

 

4.1 Besvärsrätten ur ett internationellt perspektiv 
Denna sektion syftar till att ge läsaren ett internationellt perspektiv på besvärsrätten. Syftet är 

inte att närmare studera hur dessa länders system fungerar utan först och främst visa på att 

överklaganderättens juridiska utformning inte står skrivet i sten. Tvärtom skiljer sig Sverige 

från många andra länder i Europa genom att inte endast ha juridisk prövning utan även en 

administrativ professionell sådan (Fog & Åström, 1994). 

Irland 

Irland har länge haft en mycket generös överklagandeprocess. I princip kan alla som uppfyller 

baskriterierna överklaga så länge som de anmält sina klagomål inom en fyraveckorsperiod 

efter det fattade beslutet. Detta granskas sedan av en utomstående planeringsnämnd som 

hanterar runt 5000 överklagande per år och tar i genomsnitt 14 veckor på sig för att ta beslut 

(Ellis, 2006). Möjligheten att överklaga har inte varit geografiskt begränsad vilket inneburit 

att närheten till projekt inte har haft betydelse för huruvida överklagan är giltig (Clinch, 2006). 

Det finns en stor genomslagskraft hos de irländska överklagandena. Av de planer som 

överklagas är det bara 1 % som inte förändras från första förslag, och runt 60 % av planerna 

stoppas helt, vilket är fler än de som stoppas när byggherrar överklagar (55 %). (Ellis, 2006)  

 

Det är ungefär fyra gånger så vanligt med överklaganden i Dublin som på landsbygden, och 

en ökad bostadsbrist med mer påtryckningar från byggbranschen har lett till förändringar i 



29 
 

överklagandeprocessen (Ellis, 2004). Istället för att minska möjligheten till att överklaga har 

förändringarna riktat in sig på att strömlinjeforma processen (Ellis, 2002). Den irländska 

samrådsprocessen är inte speciellt utvecklad, vilket gjort att överklagandet många gånger är 

där medborgarna har chans att påverka planer och projekt (Clinch, 2006). Oavsett 

tillvägagångssätt har debatten präglats av vikten att minska andelen sakägare och 

möjligheterna till överklagan. 

Tyskland 

I Tyskland är samråd med allmänhet och berörda myndigheter något som sker tidigt i 

planprocessen. Det färdiga förslaget ska sen ställas ut under minst en månad. Personer som 

berörs av planen (fysiska eller juridiska) och som framfört sina invändningar under 

utställningsperioden kan överklaga, för en avgift kopplad till värdet på byggprojektet, ett 

antagande till sin respektive delstats förvaltningsdomstol, Oberverwaltungsgericht. (SOU 

2013:34). Detta gäller dock bara planer som inte inbegriper de så kallade § 34, eftersom denna 

lag gör det medborgerliga inflytandet minimalt så länge som detaljplanen stämmer överens 

med rådande översiktsplan och följer den befintliga bebyggelsens form och volym vid 

förtätningar (Brisman, 2013). 

Storbritannien 

I Storbritannien är det inte möjligt att överklaga som tredje part, utan endast den som ansöker 

om bygga kan överklaga planbeslut. Istället eftersträvar de en utvecklad samrådsprocess som 

då syftar till att fånga upp eventuella intressekonflikter på förhand (Ellis, 2006, SOU 2013:34). 

Diskussionerna kring en utvidgning av besvärsrätten till privatpersoner har dock diskuterats 

flitigt (Clinch, 2006). Det finns en utbredd bild av att en utvidgning av besvärsrätten dock 

skulle leda till kollaps för det brittiska planeringssystemet, mest av allt på grund av ökade 

kostnader men också på grund av den osäkerhet som detta medför (Willey, 2006). Sen 2012 

har en rad försök att effektivisera planprocessen genomförts. Trots att det endast är den som 

ansöker om att bygga som kan överklaga ett planbeslut är planen att lägga betydande resurser 

på att förkorta handläggnings- och överklagandetider, samt att förenkla regelverket genom att 

reducera mängden råd och anvisningar. I övrigt gäller att byggherren måste informera berörda 

av en plan minst tre veckor före ansökan om tillstånd, gäller det större planer måste 

underrättelsen även annonseras ut. (SOU 2013:34) 

Danmark 

I Danmark är det den så kallade Kommunplanen som kan jämföras med Sveriges ÖP. Denna 

kan endast överklagas för rättsprövning, det vill säga, för att se om regelverken i framtagandet 

av planen följts enligt lagen. Detta överklagande, som har en symbolisk avgift, prövas sen av 

en oberoende myndighet under Miljö-ministeriet; Naturklagenaevnet. Motsvarigheten till vår 

DP, Lokalplanen, kan inte överklagas när den väl antagits. Den kan bara prövas på formella 

grunder om den bryter mot rådande lagstiftning eller om processen vid framtagandet inte 

uppfyllt kraven. Det finns ingen möjlighet att pröva planen utifrån hur den påverkar 

närområdet. Förslag till detaljplan ska finnas tillgänglig för allmänheten för granskning under 

minst åtta veckor, och de som berörs av planen måste få en skriftlig underrättelse.  (SOU 

2013:34) 
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Finland 

I Finland finns det möjlighet att i enlighet med deras markanvändnings- och bygglag ge 

samhälleligt viktiga planer snabbare handläggning vid överklagande. Annars gäller att 

antagna bygglov inom ett detaljplanelagt område inte kan överklagas mer än till en instans. 

(SOU 2014:14). I Finland medför alla typer av överklagande en avgift för den klagande, 

denna avgift fås sedan tillbaka om rätten dömer till dennes fördel (Bagge, 23.03.2015). 

4.2 Det svenska planförfarandet 
Hur fungerar det då i Sverige? I Sverige regleras allt byggande i Plan – och bygglagen. Där 

redovisas bland annat planmonopolet som säkerhetsställer kommunernas roll som ansvariga 

för mark- och vattenanvändningen i respektive område (Mattson & Hagander, 2011). PBL är 

inte ett dokument för att reglera planeringen som sådan utan syftar till att reglera processen 

genom att klargöra vilka intressen och värden som behöver visas hänsyn vid exploateringen 

av mark och vatten (Boverket, 2014). PBL är i grund och botten en avvägningslag som 

formaliserar hur olika intresseavvägningar skall behandlas (SOU 2013:34). Enligt PBL finns 

det fyra typer av planformer med vilka kommunen kan reglera byggandet.  

 Regionplan 

 Översiktsplan 

 Detaljplan 

 Områdesbestämmelse 

Detaljplanen (DP) är juridiskt bindande, och den som kommer att behandlas i den här 

uppsatsen. En DP upprättas när det ska genomföras större förändringar inom ett begränsat 

område. Detaljplaneprocessen syftar till att garantera inflytande från berörda myndigheter och 

sakägare samt att se till att marken används på lämpligast sätt för ändamålet (Boverket.se, 

2014a).  

 

Sen januari 2015 har nya bestämmelser gjort att de olika förfarandeprocesserna ändrats. Det 

nya Standardförfarandet härstammar från det som förut kallades Enkelt planförfarande, och 

ska användas där den föreslagna planen; överensstämmer med Översiktsplanen, inte går emot 

Länsstyrelsens yttrande, inte innebär någon större miljöpåverkan och inte anses vara 

allmänintresse. Om planen godkänns redan under samrådet kan ett så kallat Begränsat 

förfarande med endast ett kommunikationssteg genomföras som förkortar processen 

ytterligare. Det som förut var det normala planförfarandet heter nu Utökat förfarande och 

skall endast genomföras då planen bryter mot ÖP, går emot Länsstyrelsens yttrande, innebär 

betydande miljöpåverkan eller anses vara av stort allmänintresse (boverket.se, 2014b). 

En kort redogörelse av dagens instanser för överklagande 

Det finns en Länsstyrelse för vart och ett av de 21 länen i Sverige. Länsstyrelsens roll är att 

vara statens tillsynsmyndighet i granskningen av kommunernas planarbete. De skall både 

fungera både som rådgivande och kontrollerande part för att se till att statens intressen inte 

förbises. Länsstyrelsen är också första instansen i kedjan för överklagande enligt rådande PBL 

(lansstyrelsen.se, 2015; se figur 1).  Länsstyrelserna skall vara rådgivande när det gäller 

behandlingen av de allmänna intressena, men eftersom nästan alla exploateringar betyder 

någon form av inkräktande på de allmänna intressena har detta kommit att betyda att 
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Länsstyrelserna kan formulera sig väldigt fritt i sin rådgivning till kommunerna (SOU 

2013:34). Länsstyrelsens roll som rådgivande skall vara fristående från deras uppgift som 

första prövande instans. Länsstyrelsens deltagande redan under planprocessen gör att 

kunskapen kring planens syfte och utformning redan finns där vid ett eventuellt överklagande 

(SOU 2014:14). 

 

När ett överklagat ärende kommer till Länsstyrelsen diarieförs det i ett offentligt register. En 

handläggare gör sedan en formell granskning huruvida beslutet är överklagningsbart och om 

den klagande har rätt att överklaga. Den som överklagar kan begära att muntligen få framföra 

sitt ärende till Länsstyrelsen, vilket bidrar till tidsåtgången då den klagande har två veckor på 

sig för att förbereda sin presentation. Sedan bedöms ärendet mot lagstiftningen. Detta kan ta 

tid då olika experter och rådgivare ska tillfrågas och deras synpunkter tas med i bedömningen. 

Sedan formuleras ett beslut som granskas av enhetens chefjurist för godkännande och 

tillkännagivande. Det är dessa handlingar som sedan skickas vidare till MMD om ärenden 

överklagas till nästa instans (Jarnås, 11.03.2015). Det är ofta som Länsstyrelsen måste begära 

in kompletteringar från kommunen då det finns brister i materialet, vilket leder till att det 

material som MMD sen får från Länsstyrelsen är väldigt detaljerat och redan innehåller all 

väsentlig information som Länsstyrelsen sammanställt från experter och kommun, något som 

i mångt och mycket underlättar domstolens hantering av ärendet (SOU 2014:14). 

 

Mark och miljödomstolarna är fem till antalet och hör till tingsrätterna. De tillkom 2011 när 

PBL-10 vann laga kraft och ersatte då fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna. 

Vanligtvis är de dömande parterna två till antalet. En juridisk domare och ett tekniskt råd där 

juristen sitter på ordförandeskapet och därmed har sista ordet då den juridiska prövningen 

skall vara den absoluta (domstol.se, 2015; Littke 07.05.2015). 

 

Mark- och miljööverdomstolen är en avdelning inom Svea hovrätt och tillkom även den 2011 

som ersättning för miljööverdomstolen. För att kunna överklaga hit krävs ett särskilt tillstånd 

(markochmiljooverdomstolen.se, 2012). 

 

 
Figur 1 Dagens instansordning för överklagande 

5.  Del 1 Överklagandes historia fram till PBL 2010 

 

Denna sektion kommer att behandla svensk bygglagstiftningshistoria, PBL-87, effekterna av 

denna samt debatten kring förändringarna inför PBL-10. En redogörelse för hur 

överklagandeprocessen ser ut med PBL-10 görs också. Syftet med detta kapitel är dels att 

Länsstyrelse 
Mark- och 

miljödomstol 
Mark- och 

miljööverdomstol 



32 
 

sätta in besvärsrätten i sin historiska kontext, men också att visa på vilka typer av 

diskussioner som ligger bakom dagens lagstiftning och syn på besvärsrätten. 

5.1 Den svenska bygglagstiftningens historia i korthet - från 1874 års 
byggnadsstadga till PBL-87 
”Rätten att gå till kungs” kallades det förr, när medborgare skulle protestera mot förändringar 

som inverkade negativt på deras liv, men den lagreglerade rätten för allmänheten att ha ett 

inflytande över byggprocesserna är en modern företeelse (Blücher, 10.03.2015). Den svenska 

markanvändningspolitiken har länge siktat på långsiktig strategi, och det finns texter redan 

från medeltiden som reglerat byggandet i det som nu är Sverige.  

 

Den första riktiga byggnadsstadgan tillkom 1874 och syftade främst till att öka 

brandsäkerheten, men hade också en del som behandlade ljus och hälsa. Det var dock först 

1907 som en stadsplanelag infördes som blev början på det kommunala planmonopolet så 

som det existerar idag. Denna reviderades 1931 och gav då kommunerna än mer makt att även 

i viss mån styra utformningen av byggnaderna (Boverket.se, 2014c). Denna ökade makt hos 

kommunerna skedde på bekostnad av markägarna vars rättigheter inskränktes, inte utan 

protester, då det med de nya reglerna genom hävdande av allmänhetens bästa möjliggjorde 

för kommunerna att ta upp till 40 % av oexploaterad mark i anspråk utan ersättning till ägaren 

(Blücher, 2006).  Den reviderade versionen tog också ner planerandet på en mer folklig nivå, 

genom att bostäder fick högre prioritet (Littke, 07.05.2015). Genom 1947 år stadsplanelag 

fördjupades detta ytterligare och gav kommunerna rätt att bestämma när, var och på vilket sätt 

bebyggelse skulle uppföras eller förändras (Blücher, 2006). 

 

Fram till 1960 fanns det ingen överklaganderätt inom svensk bygglagstiftning. Före 1960 

kunde fastighetsägare och andra med ekonomiska intressen ta del av planerna under deras 

utställning, men deras synpunkter hade ingen juridisk betydelse för planeringsarbetet (Blücher, 

10.03.2015). Före PBL så remitterade regeringen planerna till Kungliga Byggnadsstyrelsen 

som gav regeringen ett utlåtande kring huruvida planen borde fastställas eller inte.  

 

Det var efter 1960 som kraven på mer inflytande och mindre expertstyre ledde till att 

samrådsskedet infördes i arbetet med stadsplaner. ”Det var inte så att dom som var med på 

samrådet hade någon beslutsmakt, men de synpunkter som framgått skulle redovisas så att 

dom som hade makten skulle kunna se hur vinden blåste. Men man ska också säga att det 

slarvades en hel del med dom där samråden” (Blücher, 10.03.2015).  

 

Sakta men säkert kom planerarnas roll som allvetande vetenskapsmän att ifrågasättas i större 

utsträckning och de förtroendevaldas makt ökade i planeringen, och indirekt då även väljarnas 

makt då de alltid var tvungna att svara inför sina väljare på ett sätt som inte planerarna behövt. 

Förtroendet för vetenskapen att kunna kalkylera fram den "goda" staden minskade, och det 

ansågs viktigt att politiska mål och ideal valde mellan de olika stadsutvecklingsvägar som 

planerarna föreslog (Strömgren, 2007). Effektiviteten hos den äldre planprocessen ifrågasattes 

också i ett debattklimat som krävde en förbättrad process (Fog et. al 1992). Planfrågor 
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öppnades på detta sätt upp för en större politisk debatt men medborgarinflytandet 

formaliserades inte förrän PBL-87. 

 

Det demokratiska underskottet i kombination med omfattande rivningar av Stockholms 

stadskärna ledde till mängder av utomparlamentariska demonstrationer under 60- och 70- 

talen varav den mest kända blev Almstriden 1971. Där almarna i Kungsträdgården skulle 

huggas ner för att ge plats åt en ny tunnelbaneuppgång (Strömgren, 2007). De omfattande 

protesterna, opinionsbildningen och den civila olydnaden ledde i förlängningen till att inte 

bara almarna fick stå kvar, utan också till att den expertstyrda planeringsmodellen ruckades i 

sina grundvalar. ”Men sen kom ju almarna, och jag tror att det är en större grej än vad folk 

förstår. Inte så att det berättar hur stadsplanestilen går till men man då sa ju folk att 'nu 

jävlar får det vara slut på det här! det måste finnas kanaler där vi kan informera våra 

politiker om vad vi tycker’” (Littke, 07.05.2015).  

 

Även om Almstriden och den svängande opinionen hade en stor effekt på debatten skulle det 

ta 16 år innan PBL-87 kunde komma i stånd. Detta på grund utav bland annat flera täta 

regeringsskiften efter varandra där den nya majoriteten i riksdagen inte ville acceptera förslag 

från tidigare majoritet (Blücher,10.03.2015), men också för att det var svårt att komma 

överens hur det direkta medborgarinflytandet skulle stärkas inom ramen för den representativa 

demokratin (Strömgren, 2007). Denna ambivalenta inställning till medborgardeltagande och 

maktfördelning utgjorde en svår nöt att knäcka: ”Det är med andra ord både medborgarnas 

insyn och deras inflytande som behöver förbättras. Insynen är ju en nödvändig förutsättning 

för att kunna utöva inflytande. Däremot är det givetvis inte här fråga om att ge möjlighet att 

ingripa i den formella beslutanderätt som de förtroendevalda utövar genom den 

representativa demokratin” (SOU 1979:66 s. 410). 

 

Många argumenterade istället för att det medborgerliga deltagandet skulle öka genom bättre 

samrådsprocesser, men att syftet skulle vara för att förbättra de förtroendevaldas 

kunskapsunderlag mer än att fördela den egentliga beslutandemakten (Strömgren, 2007). 

Debatten som ledde fram till lagförslaget var hård. Moderaterna och Folkpartiet var allt 

igenom skeptiska och hävdade att äganderätten skulle utarmas genom den nya lagen, Centern 

menade istället att den enskildes ställning och makt ökade med det nya lagförslaget. Något 

som också hävdades från Vänstern (då Vänsterpartiet Kommunisterna) där Tore Claeson 

bland annat sa: ”För första gången i liknande sammanhang har de egendomslösa i samhället 

fått en roll och möjlighet att påverka sin ställning i lagen som sakägare och genom rätten att 

föra besvär.” (Fog et. al. 1992 s. 10, citat från Riksdagens protokoll 1986/87:36 s.13). När 

propositionen till PBL-87 väl kom från den Socialdemokratiska regeringen (P1985/86:1) hade 

7 olika regeringar arbetat med förslaget. 

5.2 Överklagandets historia: Plan och bygglagen -87 
Det juridiska överklagandet av beslut i Sverige är indelade i två kategorier. När en 

kommuninvånare vill överklaga ett kommunalt beslut på precisa grunder kallas det för 

laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär). Den andra kategorin kallas för 

förvaltningsbesvär och innebär att en privatperson överklagar ett beslut som påverkat denne 
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personligen. Under arbetet med PBL-87 var det inte en alldeles lätt fråga att fatta beslut kring 

huruvida besvärsrätten i planerings sammanhang skulle tillhöra laglighetsprövning eller 

förvaltningsbesvär (Odelstad, 2002). Alla överklaganden hanterades som laglighetsprövning 

innan införandet av PBL-87, men under förarbetena till PBL-87 beslutades det att 

överklagandeprocessen skulle gå som laglighetsprövning (med instansordning kammarrätt- 

regeringsrätt) vid formella grunder för överklagandet men förvaltningsbesvär (med 

instansordning Länsstyrelse- Regering) vid materiella grunder för överklagandet då detta även 

innefattar en allmän prövning i sak. Detta betydde i princip att första instans i PBL-87 alltid 

var Länsstyrelsen, som sedan avgjorde huruvida ärendet skulle tas till antingen kammarrätt 

eller regeringen. Tanken var att regeringen som sista instans skulle medföra djupare 

kunskaper för de folkvalda genom deltagandet i det praktiska arbetet där effekterna av lagarna 

stiftade av riksdagen blev synliggjorda. (P1991:84) I förvaltningslagen står det nämligen att 

överklagande får framföras av den som beslutet angår och det har gått emot denne, och 

besvärsmyndigheten har också möjlighet att byta ut det överklagade beslutet mot ett nytt, 

vilket var grundprincipen som skulle preciseras i remissen för PBL-87 (Odelstad, 2002). 

Ärenden som rör rättsfrågor prövades av förvaltningsdomstolarna, och de som gällde 

lämplighetsfrågor avgjordes av regering. 

 

Det finns flera andra punkter som gör PBL-87 speciell sett till det normala 

överklagandeförfarandet inom den svenska juridiken, mer än att den inte följer den i övrigt 

rådande överklagandeprocessen (Åström, 17.03.2015). ”Det speciella med Plan- och 

bygglagens förvaltningsbesvär ligger i att besvärsprocessen såvitt avser beslut om planer inte 

kan utmynna i att beslutet får ett nytt sakligt innehåll. Det kan endast upphävas helt eller 

delvis. En annan egenhet hos Plan- och bygglagens system är att förvaltningsbesvär får 

anföras mot beslut av kommunfullmäktige.” (P 1991:84 s. 30) I PBL-87 fanns således inget 

utrymme att väga ett projekts olika för- och nackdelar mot varandra. Om det fanns så pass 

många nackdelar att planen ansågs problematisk räckte det för ett avslag. Då fanns endast 

alternativet att besvärsmyndigheterna i så fall kunde ersätta det överklagade beslutet med ett 

helt nytt beslut (Didón et. al, 1987).  

 

Plan – och bygglagen 1987 förde med sig flera förändringar för det som tidigare gällt för 

rätten att överklaga, även om de största förändringarna gällande medborgarinflytande skedde 

på samrådsnivå. Ökat deltagande skulle skänka större legitimitet och förankring av planer och 

projekt, samt generera bättre beslutsunderlag som i sin tur var tänkt att minska missnöjet med 

slutprodukten (Henecke & Khan, 2002). Den enskilt viktigaste förändringen för att stärka det 

medborgerliga inflytandet gällande själva överklagandeprocessen var utvidgandet av 

sakägarkretsen. Tidigare hade endast fastighetsägare och arrendatorer varit sakägare i lagens 

mening. I och med den nya lagstiftningen kom många diskussioner upp gällande hur ”den 

enskilde” skulle definieras i lagtexten. Enligt traditionella liberala ideal så definierades 

nämligen sakägare som markägare som då skulle drabbas av planläggningen eftersom dennes 

egna möjligheter att utnyttja marken inskränktes. Politikerna från blocken till vänster plus 

Centerpartiet, menade istället att den enskilde som begrepp borde ha en bredare definition. 

Detta ledde tillslut till att inte bara fastighetsägare och arrendatorer innefattades i begreppet 
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sakägare utan även berörda hyresgäster, bostadsrättsinnehavare samt den lokala 

hyresgästföreningen (Blücher, intervju 10.03.2015; P 1991:84). 

 

Enligt Gösta Blücher (intervju 10.03.2015) fanns det många olika perspektiv att ta hänsyn till. 

Inte minst kring hur den utvidgningen av sakägarkretsen skulle formuleras i 

lagstiftningen. ”Det var mycket som diskuterades inför PBL. Speciellt angående 

medborgarinflytande som var uppe för livlig diskussion, den här utredningen som kom -79 

hade föreslagit att man skulle ha en skyldighet att samråda med alla inblandade, inte bara 

fastighetsägare utan också med hyresgäster. Men när det gäller överklagande så skulle man 

bara kunna överklaga om det hade varit något formellt fel i processen, och inte på 

sakinnehållet vilket var en jädra häftig begränsning. Och det satt vi och grubblade på när vi 

skulle skriva propositionen. Och den första frågan var då vilka som skulle ha rätt att 

överklaga. Det var klart att hyresgäster skulle ha rätt att överklaga, men hur ska man 

definiera dem? Är det den som står på kontraktet? Då blir det ju en genusfråga, eftersom det 

på den tiden nästan alltid var karln i huset som stod på kontraktet. Och då sa vi att ’så kan vi 

inte ha det’, så då behövde vi en annan definition. Så då blev det ’boende i området’ som man 

hade skyldighet att inkludera i planprocessen och samråda.” (Blücher, intervju 10.03.2015) 

 

De stora förändringarna med utvidgningen av sakägarkretsen kom inte till stånd utan en stor 

debatt och motstånd som framförallt kom från byggnadsindustrin och deras företrädare. Det 

hävdades bland annat att planprocessen skulle förlängas på grund av irrelevanta 

överklaganden, så kallade "okynnesöverklaganden" på ett sätt som skulle omöjliggöra en 

rationell byggprocess (Henecke & Khan, 2002; Henecke & Olander, 2003). En annan sak som 

kritiserades med den nya besvärsprocessen var att det inte fanns några bestämmelser som 

reglerade de grunder som privatpersoner kunde ange som stöd för överklagande. Med andra 

ord fanns det inget som hindrade enskilda att ange riksintressen som Länsstyrelsen missat att 

redogöra för, eller allmänna intressen som grund för överklagan av ett kommunalt beslut (P 

1991:84). De allmänna intressena är visserligen så formulerade att de kommunala beslutande 

organen har ett relativt stort handlingsutrymme, men detta var ändå en av de punkter som togs 

upp som problematiska i den då pågående debatten. 

 

PBL-87 införde också begränsningar för vad som kunde överklagas. Innan PBL-87 fanns det 

nämligen inget hinder för sakägare att överklaga på samma grund i flera delar av 

planprocessen, något som utnyttjades av vissa för att genom fördröjning av planer kunna få ett 

bättre förhandlingsläge (genom att exempelvis överklaga samma fråga i både detaljplan och 

senare i bygglovet). För att komma till rätta med problemet medförde den nya lagen att ett 

avgjort beslut inte kunde överklagas längre fram i planprocessen (Näringsdepartementet, 

2013). 

 

Ett annat motargument mot den föreslagna utformningen av besvärsrätten som framfördes 

från framförallt juridiskt håll var oron för att rättsosäkerheten skulle öka på grund av att den 

juridiska beslutsmakten minskades och fick stå tillbaka för politisk och professionell (Fog et 

al, 1992). Som tidigare beskrivits utgörs en stor del av begreppet rättsäkerhet om 

förutsägbarheten i hur lagen tolkas. När PBL-87 kom i stånd kritiserade lagrådet i sitt yttrande 
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den oklara formuleringen av vilka som skulle anses vara sakägare i processen, och det var inte 

bara sakägare som inte hade någon tydlig definition. Planläggning omfattar enligt PBL att 

kunna skilja och ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Detta utan att ge någon 

tydlig definition på vilkas intressen som ska räknas som allmänna. Det finns ett problem ur 

rättssäkerhetsperspektiv att använda svårdefinierbara ord så som allmänna vilket ger intrycket 

av att täcka in allt, vilket det aldrig kan göra då det alltid kommer att handla om en 

intresseavvägning (Odelstad, 2002). Att då avgöra vad som skall räknas som allmänna 

intressen kommer alltid att leda till större rättsosäkerhet, även om det som eftersträvas i grund 

och botten är en flexibelt formulerad lagtext som ska kunna stå sig över tid.  

 

Trots byggindustrins oro och varningar för att allt skulle kunna överklagas av alla var aldrig 

det avsikten med den nya lagen. Det sågs som både onödigt och oönskat (Fog et al, 1992). 

Målet med instanskedjan för överklagande var att den skulle vara kort och effektiv, begränsad 

till två överinstanser (P 1991:84 s. 13). Ett sätt för att medborgarnas prövning, istället för 

statens, skulle garantera den demokratiska kvaliteten i besluten. Därav Länsstyrelsens 

begränsade uppgift att endast bevaka de statliga intressena i planprocessens tidiga skede, 

istället skulle medborgarna både under samråd och efter bevaka sina egna intressen gentemot 

kommunerna (Henecke & Khan, 2002; SOU 2013:34). 

5.2.1 Den formella överklagandeprocessen med PBL- 87 

Den formella lagstiftningen för PBL-87 angav att överklagande kunde framföras av ”den som 

beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas” enligt 

förvaltningslagen (SFS 1986:233 kap 13 § 22; PBL-87 kap 5 § 30). Med tillägget i 

bygglagstiftningen att den som använde sig av besvärsrätten måste ha yttrat sig skriftligen 

under planprocessen, så vida inte själva processen hade brutit mot lagen. Det gällde också att 

de kommentarer som framförts inte tillgodosetts för att man skulle ha rätt att överklaga planen, 

samt att överklagandet inkommit till kommunen inom 3 veckor från tillkännagivet beslut 

(Rosén, 2002). PBL-87 hade en generös definition av begreppet sakägare, vilket tidigare 

nämnts, så tillvida att den gav samma rätt att överklaga även till de som inte var ägande parter 

så som boende i hyreshus samt eventuell hyresgästförening. Enligt praxis inkluderades även 

de som antingen bodde eller ägde fastigheter i direkt angränsning till planen. 

 

När en plan väl överklagats var Länsstyrelsen första instansen för hantering (se figur 2). I de 

fall där de gick på den klagandes linje fanns det möjlighet för kommunen att överklaga 

Länsstyrelsens beslut till regeringen. På samma sätt kunde den enskilde klagande ”gå till 

kungs” och överklaga till regeringen. Regeringen i sin tur, fick stå till svars inför 

regeringsrätten i de fall då hanteringen av ärendet brutit mot lagstiftningen (Didón et. al, 

1987). Regeringsrätten som instans är dock något som tillkom först 1988 efter att 

Europadomstolen vann mot Sverige i ett mål rörande en byggnad i Stockholms innerstad. 

Europadomstolen beslutade att i mål där människors ekonomiska förhållanden kan påverkas 

måste det finnas en domstol med i processen, därför öppnade man upp en ventil för 

överklagande av regeringens beslut till Regeringsrätten (Blücher, 10.03.2015).  
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Figur 2 Instansordningen för överklagande enligt Plan- och bygglagen -87 

En överklagad plan kunde inte ändras när den väl överklagats utan endast avslås eller bifallas, 

det gällde också att den som framför överklagandet endast kunde klaga utifrån sina egna 

intressen, och inte exempelvis åberopa allmänna intressen eftersom dessa skulle tillgodoses av 

Länsstyrelsen (exempel på att detta inte alltid var helt klart finns då Regeringsrätten i några 

fall lyfte frågan från den enskilde klagande, då frågan berörde allmänna intressen men endast 

prövade om de låg inom kommunens lagliga handlingsutrymme för att kunna följa reglerna 

kring kommunalt självbestämmande gällande markanvändning (Didón et. al, 1997)). Förutom 

ovan nämnda kriterier fanns det inga begränsningar för vad som anses vara att det gått den 

klagande emot. PBL-87 hade inte heller några regler för antal saker som ansågs ha gått den 

klagande emot och som därmed kunde överklagas. Även om en plan inte kunde ändras fanns 

det möjligheter för Länsstyrelsen eller regeringen att besluta om att bryta ut vissa delar av en 

överklagad plan så att de ändå skulle kunna genomföras (PBL-87 kap 13 § 8), men då krävdes 

det också att regeringen eller Länsstyrelsen kunde bevisa att just de specifika delarna av 

planen inte kunde anses tillhöra de som den klagande överklagat. 

5.3 Överklagandets historia: Mellanåren och de små förändringarnas tid 
Under åren mellan 1987 och 2010 genomfördes många små förändringar i PBL för att 

anpassa lagstiftningen till nya krav från bland annat EU samt nya miljöregler. Samma debatt 

som fanns innan PBL kom i stånd fanns kvar, rapporterna som visade på lagstiftningens 

styrkor och svagheter avlöste varandra. I det här kapitlet ges en presentation av de rapporter 

som fått störst genomslag samt några av de propositioner och SOUs som behandlade 

överklagandet. 

 

Redan året efter PBL-87 trädde i kraft, tillkom en ny instans, regeringsrätten, för att tillgodose 

kraven från EU på en rättssäker domstolsprövning. Enligt Blücher (10.03.2015) bidrog detta 

till att öka rättsäkerheten markant då regeringen ”skärpte till sig” i sina bedömningar på grund 

av det pinsamma i att kunna förlora mål i regeringsrätten. EU reglerna syftade till att försöka 

anpassa svensk lagstiftning till hur det såg ut på resten av kontinenten, där överklagande från 

tredje part i den mån det förekom var en ren juridisk företeelse. Trots införandet av 

regeringsrätten så sågs överklagandet fortfarande som en politisk fråga, eftersom 

stadsbyggnadsfrågorna sågs som politiska och den byggda miljön som en samhällsfråga större 

än den enskilde individen.  

 

Enligt Carl Reichenberg bidrog denna luddighet i lagstiftningen, i limbo mellan politik och 

juridik, till att öppna upp för politiskt godtycke (31.03.2015). Beroende på den styrande 

majoriteten fattades besluten olika, med minskad rättsäkerhet som följd, något som även 

Blücher även bekräftar, och menar på att det inte var ovanligt att regeringen kunde gå på 

Länsstyrelse Regering 
Regeringsrätt 

(fr. 1988) 
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kommunernas linje i avgörandet om kommunen hade samma styrande majoritet (10.03.2015). 

Båda två påpekar även att kompetensen för hur lagstiftningen fungerade inte fanns hos 

regeringen, och att det i de flesta fall inte blev någon politisk diskussion kring ärendena utan 

att de klubbades igenom på löpande band. Det tog tid från den egentliga politiska dagliga 

verksamheten och ganska tidigt efter PBL-87 började det diskuteras huruvida det verkligen 

var lämpligt att regeringen skulle ha hand om ärendena, speciellt när regeringsrätten ändå var 

där för att säkerhetsställa att politiken inte ställde sig över lagen. 

 

Frågan om regeringens hantering av överklaganden ledde några år efter lagstiftningens 

införande till propositionen om införandet av en Plan- och byggnämnd som skulle hantera 

överklagandena (P 1991:84). Utgångspunkten var att avlasta regeringen i alla fall där det inte 

direkt kunde ses ett behov av en politisk styrning av praxis. Propositionen försökte ta hänsyn 

till den tidigare kritiken från EU domstolen och se hur denna nämnd skulle kunna utformas 

för att tillgodose behovet av en juridisk rättssäker bedömning men att inte tappa den politiska 

aspekten som alltjämt sågs som en högst närvarande del. Den nya nämnden var tänkt att 

fungera som sista instans och därmed inte bara ersätta regeringen och regeringsrätten utan 

även öka effektiviteten och minska tidssvinnet i behandlandet av överklagade ärenden. 

Planerna för ett svenskt medlemskap i EU var redan långt gångna och vikten av att anpassa 

den svenska lagstiftningen till Europakonventionen ansågs ha hög prioritet (P 1991:84). 

Planerna på nämnden lades dock ner då den ansågs minska det demokratiska inflytandet. För 

även om tanken var att det förutom jurister och sakkunniga även skulle sitta 12 politiskt 

invalda ledamöter ansågs det vara svårare att utkräva politiskt ansvar för medborgarna 

(Reichenberg, 31.03.2015). Propositionen fick även kritik från remissinstanserna kopplade till 

rättsväsendet som hellre ville se att prövningen skedde inom det befintliga domstolssystemet 

(SOU 1994:134). 

 

År 1992 publicerade Byggforskningsrådet boken: Mark, politik och rätt- om plan- och 

bygglagen i praktiken (Fog et. al), som den första stora utredningen om den nya lagstiftningen. 

Där gavs svar på tal till den kritik som fanns innan utökandet av besvärsrätten kring att antalet 

överklaganden skulle öka i och med PBL-87.  Istället visade deras undersökning en konstant 

andel överklagade planer till Länsstyrelsen (ca 10 %), men också på en minskning av 

överklaganden som gick vidare till regeringen sen lagens införande (från 17 till 4 %). 

Utredningen menade att mindre storlek på planerna (och därmed färre sakägare) endast delvis 

kunde förklara denna minskning, istället hänvisade de till förbättringen av samrådsdelen och 

snabbare konfliktlösningar i den tidiga planprocessen som anledningar till den minskade 

andelen överklaganden. ”Vi finner att de farhågor som framkom i riksdagsdebatten om lagens 

negativa effekter för den enskilde fastighetsägaren och rättssäkerheten hittills inte har haft 

någon motsvarighet i praktiken i de kommuner vi studerat” (Fog et. al, 1992 s. 139). 

 

Under resten av 90-talet skedde flera små revideringar och uppdateringar av PBL-87. 

(Odelstad, 2002). De största genomfördes 94-95 och behandlade främst tekniska krav på 

byggnadsverk. Ewa Gyllensvärd menar på att man faktiskt var inne och petade för mycket i 

lagstiftningen under 90-talet (19.03.2015). Hon anser att helheten, det som var det stora värdet 

med PBL-87, gick förlorat under de åren. Inga av dessa ändringar påverkade besvärsrätten 
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direkt, men indirekt, då försök att effektivisera lagstiftningen påverkade lagar i flera led. I takt 

med att det politiska klimatet förändrades, ändrades även synen på medborgardeltagande och 

det bostadspolitiska maktdelningsverktyget som dåtidens besvärsrätt var tänkt att vara. 

 

Detta skifte i politiken var en av orsakerna som ledde fram till Plan- och byggutredningen 

(Blücher, 10.03.2015), som bland annat skulle utvärdera besvärsrättens konsekvenser för 

byggandet samt se över hur regeringen kunde avlastas från arbetet med överklagandena. En 

av utredningens slutsatser var att det inte borde göras någon begränsning av 

överklaganderätten och att de farhågor som fanns innan PBL-87 om att andelen 

överklaganden skulle öka inte visat sig stämma (SOU 1994:134). Utredningen menar också 

att Länsstyrelsen borde avskaffas som besvärsinstans då de både är tillsynsmyndighet och 

besvärsinstans och sitter på ”dubbla stolar” (s. 13). Istället borde ärendena gå direkt till 

domstol.  

 

Den Kungliga Ingenjörsakademin lade år 1998 fram en rapport där de beklagade sig över att 

många byggen som var ”både tekniskt och ekonomiskt välplanerade” stoppades av lokala 

protester (Henecke, 2006 s. 27), något som lyftes fram av byggindustrin under samma period 

men också av exempelvis Stockholms stads revisorer. De pekade på att något borde göras för 

att minska andelen överklaganden som de menade i genomsnitt försenade detaljplaner med 

över nio månader (Stockholms Stads Revisionskontor, 1999).  

 

Stockholms Handelskammare publicerade i början av 2000-talet en omfattande rapport som 

bland annat behandlade hur överklagandeprocesserna bidrog till bostadsbristen (Akhtarzand, 

2001). De menade att lagen var alltför generös och att möjligheterna till att överklaga inte 

visste några gränser, att ”alla” hade möjlighet att överklaga, även de som inte kunde anses 

vara berörda. Utdragna rättsprocesser som drevs av ”lokala opinioner” (s. 17), med ökade 

kostnader som försvärrade bostadsbristen, och lämnade de som saknade bostad rättslösa då 

endast de som redan hade ett boende fick sina intressen tillvaratagna. Handelskammaren 

hänvisade till Länsstyrelsen i Stockholm som under samma tidsperiod föreslagit förändringar i 

både instansordningen samt att någon form av prövningstillstånd eller avgift införs vid 

nyttjandet av besvärsrätten. Riksdagens revisorer (2001/02 RR8 i Henecke & Khan, 2002), 

varnade samma år för att konkurrensen i byggindustrin sattes ur spel på grund av den buffert 

som behövs för att kunna vänta in de långa handläggningstiderna för överklaganden. Att dessa 

byggbolag också då väljer att endast bygga i attraktivare lägen för att på så sätt kunna vara 

säkra på att få igen investeringen skapar ytterligare problem.  De påstod också att 

planprocessen kännetecknades av krångel och inte alls automatiskt bidrog till bättre 

medborgarinflytande endast på grund av att det fanns flera instanser. 

Året efter Handelskammarens rapport publicerade Henecke och Khan (2002) sin rapport om 

medborgardeltagande i planeringen som bland annat tog upp besvärsrättens kontroversiella 

status hos byggindustrin. Översynen av lagstiftningen, som inte ansågs hänga med i tiden, 

hade börjat och just effektiviteten kring besvärsrätten sågs som ett viktigt problem att åtgärda 

när PBL-kommittén tillsattes (SOU 2005:77). Här kan också skönjas ett skifte i attityden 

gällande synen på överklagande som tidigare alltid setts tillhöra den politiska sfären.  
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I kommittédirektivet (K 2002:97 i Henecke & Khan, 2002) motiverades planerna på en ny 

lagstiftning bland annat med att besvärsrätten i flera fall används som ett verktyg för 

medborgarinflytande istället för ett säkerställande av rättssäkerheten. De andra 

motiveringarna gällde samhällets behov av en snabb process för stadsbyggnadsutvecklingen, 

samt det faktum att överklagandet endast i en mindre del av fallen vann gehör och ledde till 

förändringar utan endast till tidsfördröjningar. I stort hade det offentliga brustit i 

kommunikationen med medborgarna kring vad besvärsrätten egentligen gällde, samt hur 

mycket inflytande som medborgarna egentligen hade lagstadgad rätt till inom planprocessen. 

Detta ledde, enligt Henecke och Khan, i många fall till besvikelser och missnöje. Kraven på 

effektivitet från byggindustrin, hade också enligt Henecke och Khan, bidragit till en 

försämring av medborgardeltagandet. I sina slutsatser efterlyste de en bättre helhetssyn på 

begreppet effektivitet då det hade kommit att endast ta hänsyn till ekonomiska och tidsmässiga 

aspekter, de menade att kvalitet borde vara en minst lika viktig aspekt. Att de möjligheter till 

fler insikter som förkastas till förmån för kostnadseffektivitet i det långa loppet skulle kunna 

leda till större samhällskostnader. Henecke och Khans slutsats var att en förlängning av 

processen som denna kan komma att innebära, måste ställas i relation till den byggda miljöns 

förväntade livslängd (2002, se även Henecke, 2006).  

 

Heneckes intresse för just överklagandeprocessen ledde till en ytterligare publikation, men 

den här gången tillsammans med Olander året efter, med fokus på endast besvärsrätten (2003). 

I denna försökte de att gå till botten med den kritik som fanns mot bristande effektivitet och 

problem med överklagandeprocessen. I sin undersökning av överklagade planer visadede på 

att de allra flesta gällde bostäder och förtätningar där dessa bryter mot rådande områdesstil. 

Trots deras positiva inställning till både medborgarinflytande och besvärsrätten, blev deras 

slutsats att det är ett ineffektivt verktyg för förändringen av planer från medborgarnas sida. De 

såg inte heller några bevis för det som ofta hävdas; att bra och tidigt genomförda samråd 

skulle bidra till en minskning av antalet överklaganden. De höll dock fast i sin slutsats att de 

som överklagar gör det av en genuin oro för det egna närområdes framtid, men också att den 

vagt formulerade lagstiftningen skapar en osäkerhet för medborgarna huruvida de kan räknas 

som sakägare eller ej (Henecke & Olander, 2003). 

 

År 2004 utkom PBL- kommittén med en ny utredning: Kortare instanskedja och ökad 

samordning (SOU 2004:40). Målet för utredningen var att utreda en snabbare hantering av 

ärenden där avgörandena skulle hålla en hög kvalité. Deras översyn av lagstiftningen ville 

också uppdatera den kompetens som fanns hos prövningsinstanserna, speciellt med tanke på 

Europakonventionen. Enligt utredningen skulle rättssäkerheten öka betydligt om förslagen på 

att miljödomstolarna (de som senare skulle bli mark – och miljödomstolar) skulle ta över 

hanteringen av framförallt byggloven för att förkorta instanskedjan samt att länsstyrelsen 

kunde uteslutas ur hanteringen blev verklighet.  

 

I PBL-kommitténs nästa utredning Får jag lov?- om planering och byggande (SOU 2005:77), 

föreslogs flera lagändringar. De efterfrågade bland annat en tydligare sakägarkrets samt att 

lagen skulle tydliggöra att proportionalitetsprincipen råder vid vägningen av intressen. Detta 



41 
 

skulle enligt kommittén öka tryggheten för framförallt byggherren. De vill också att 

prövningen skall bli en rent juridisk fråga istället för politisk där regeringen som instans 

kunde utgå och domstolarna ta över direkt (Förutom vid det direkta upphävandet av en plan 

som regeringen skulle fortsätta få hantera, samt i konflikter mellan statliga och kommunala 

intressen). Utredningen poängterade att även om stadsbyggnadsfrågor på många sätt också är 

politiska frågor, leder Europakonventionen till att situationen med regeringsrätten redan 

överordnat den juridiska prövningen över den politiska. Andelen överklagade planer som 

kunde sägas vara viktiga att behandla från ett politiskt perspektiv uppnådde inte heller enligt 

rapporten ett stort nog antal för att vara av vikt. Både mark- och miljödomstol samt mark- och 

miljööverdomstol föreslås där ärenden som rör både PBL och MB skall hanteras. 

Utgångspunkten är att rådande hantering är ineffektiv och att klagomål från byggindustri samt 

EU direktiv gör en förändring nödvändig. De föreslår dock att dessa förändringar skall göras 

inom rådande lagstiftning, som de menar har ett brett och starkt stöd, inte att lagen helt ska 

bytas ut mot en ny. 

 

PBL-kommittén utredde även flera av de förslag som framförts för att komma till rätta med de 

långa handläggningstiderna och den stora andelen överklaganden, exempelvis frågan om 

avgifter vid överklaganden samt tidsfrister för handläggningen. Deras slutsatser blev att inget 

att dessa förlag borde genomföras då de menade att dels administrationen skulle bli allt för 

omfattande gällande avgifterna, samt att de positiva effekterna av tidsfrister istället skulle 

kunna uppnås med bättre planering. De yrkade också på att den restriktiv hållning borde följas 

gällande kretsen av de som har rätt att överklaga beslut enligt PBL. I första hand, menar 

kommittén, skall denna rätt endast gälla de som kunde ses vara berörda ur 

Europakonventionens perspektiv (det vars ekonomiska situation kan förändras av en plan). 

(SOU 2005:77) 

 

Under följande år blev det tydligare att lagen var på väg mot en ordentlig förändring där 

regeringen som instans skulle komma att utgå. Även om det rådde en samsyn kring att 

besvärsrätten behövde förändras (Blücher, 10.03.2015), så fanns det även tveksamma röster. 

Blücher frågade sig exempelvis i en text om lagstiftningens historia huruvida en ändring av 

det rådande systemet till en domstolsprövning skulle resultera i att det i framtiden ”… blir en 

fråga mellan profithungriga exploatörer, protesterande medborgare och bokstavstrogna 

domstolar” (Blücher, 2006 s. 152). Henecke pekade i en ny publikation under samma år på 

mediernas roll i debatten som hårdnat och”Enskilda intressen likställs ofta med kortsiktighet, 

egoism och snäva perspektiv” (2006 s. 132). I samma anda visade Henecke också på hur 

byggindustrins inflytande över debatten skapar skeva perspektiv då osäkerheten som 

besvärsrätten medför alltid kommer att uppfattas som en störning för ett vinstdrivande företag. 

Sökandet från de politiskt tillsatta utredningarna att eliminera denna osäkerhet blir att köpa 

deras historieskrivning, när fokus istället borde ligga på att Sverige har en formulerad önskan 

om en demokratisk planprocess som måste få ta tid, och ses som en självklar och naturlig del 

av stadsbyggandet. Med detta sagt var även Henecke kritisk till de långa handläggningstiderna 

(2006). 
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Stefan Molander, ansvarade för enmansutredningen Bygg- helt enkelt (SOU 2008:68) som 

hade som uppdrag att lyfta bort överklagandena från regeringens torsdagssammanträden 

(Molander, 26.03.2015). Utredningen syftade också till att försöka titta på möjligheterna att 

minska andelen som överklagade genom hänvisade till allmänna intressen, vilket grundade sig 

i missförståndet att det enskilda överklagandet skulle få mer tyngd om även dessa åberopades.   

Detta vanliga missförstånd ledde till långa och onödiga fördröjningar när kommunala frågor 

om markanvändning skulle utredas för att se om de eventuellt borde hanteras på statlig nivå. 

Utredningen ifrågasatte också de motstridiga direktiven på mer effektivitet samt bättre 

medborgarinflytande som de hade fått. ”Det ligger i sakens natur att höga krav på 

medinflytande från så många som möjligt tenderar att råka i direkt konflikt med 

effektivitetskravet. Något tillspetsat uttryckt: medinflytande kräver alltid en viss byråkrati. Ju 

större medinflytande desto mer ökad byråkrati.” (SOU 2008:68 s. 141). 

 

Det var inte bara representanter från byggindustrin som ville ha en kortare process, även 

näringsliv och merparten av Sveriges kommuner stod bakom en förändring av 

instansordningen (Häggroth, 2011). Förslagen på en förändring av plan – och bygglagen 

försvarades också från akademiskt håll. Ett exempel är Karlbro (et al, 2009) som pekadepå det 

absurda i att Sverige skulle ha byggregler och lagar som skiljde sig så mycket från andra 

länder på en global marknad. Istället borde vi se till hur andra länder arbetar med bostadsbrist, 

medborgarinflytande och snabba processer. 

5.4 Överklagandets historia: Nya tider, ny lagstiftning 
När nya PBL trädde i kraft den 2 maj 2011 hade den föranletts av hårda debatter, stress och 

press, för att hinnas med innan valet 2010, samt problem med utformning och struktur. Att 

bostadsbristen tryckte på var också en stor bidragande faktor, nästan samtliga kommuner 

menade i den årliga Bostadsmarknadsenkäten som publicerades 2011 att det byggdes för lite, 

och att överklagandet av detaljplaner var en av anledningarna till detta (Häggroth, 2011).  

 

Framförallt byggde lagen vidare på PBL-kommittén och Byggprocessutredningens förslag 

från de två utredningarna Får jag lov? (SOU 2005:77) samt Bygg- helt enkelt! (SOU 2008:68). 

(SOU 2013:34). Det formella syftet var att förenkla och uppdatera planprocessen, samt kunna 

göra en enhetlig plan- och bygglag istället för det lapptäcke som den gamla lagstiftningen 

började bli (Ewa Gyllensvärd, 19.03.2015).  Det var helt enkelt lättare att arbeta fram en helt 

ny lagstiftning, speciellt som de sökte att integrera MB i nya PBL då dessa tidigare hade 

krockat med varandra på flera ställen (P 2009/10:170). Ett problem som direkt uppstod i 

stressen var dock att den nya lagstiftningen inte hade granskats tillräckligt noga innan, 

exempelvis fanns det inga direkta motiveringar vid varje paragraf till många av 

lagändringarna så att resonemanget till ändringen kunde studeras (Molander, 26.03.2015). 

Detta ledde också till stark kritik från lagrådet angående den nya lagstiftningen, som menade 

att lagen var svårbegriplig och hade oklara passager (Civilutskottet, 2009/10: CU25).  

 

Den nya lagstiftningen innehöll flera av de efterfrågade förtydligandena. Exempelvis 

förtydligades vilka typer av beslut som skulle vara att betrakta som överklagningsbara samt 

vilka som är att betrakta som sakägare. Exempelvis räckte det inte längre att tillhöra den 
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grupp som blivit underrättade om planen för att kunna överklaga utan det beror på hur 

kommunen tolkar lagen kring vilka som kan anses vara berörda av planen. En viktig 

förändring var att möjligheten att överklaga startbesked avskaffades nästan helt, samt att 

beslut om att avbryta DP arbete eller planbesked. Det blev dessutom helt omöjligt att först 

överklaga något som bröt med PBL, för att sedan hoppa över till MB om det första inte gick 

igenom. Istället krävdes det i den nya lagstiftningen att det angavs från början vilken typ av 

överklagande som avsågs, enligt vilken lag (Civilutskottet, 2009/10: CU25, betänkande). Å 

andra sidan fick föreningar med miljökoppling mer att säga till om i PBL då de gavs rätten 

precis som juridiska personer att överklaga om planen kunde ha betydande miljöpåverkan 

eller förändrade strandskyddet (Mattsson & Hagander, 2011).  

 

Samma princip som gällde i PBL-87 där beslut ändas kunde bifallas eller upphävas vid 

överklagande fortsatte gälla under PBL-10 med några små tillägg som gjorde det möjligt för 

kommunen att göra vissa planändringar om det överklagade felet visade sig vara 

försumbart. ”Om myndigheten vid en prövning enligt första stycket finner att beslutet strider 

mot en rättsregel, ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin 

helhet. Beslutet ska inte upphävas om det är uppenbart att felet saknar betydelse för 

avgörandet. Om kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller 

ändras på annat sätt” (PBL2010:900 kap 13 §17). 

 

Den största förändringen gällande överklaganderätten bestod dock i upphävandet av 

regeringen och regeringsrätten som instans och att deras arbete istället flyttades till 

miljödomstolarna som bytte namn till mark- och miljödomstolarna respektive 

miljööverdomstolen till mark- och miljööverdomstolen. Detta motiverades med den tidsvinst 

detta skulle leda till eftersom det skulle bidra till färre möjligheter att överklaga samma 

ärende i flera led i syfte att fördröja processen. För att kunna överklaga från MMD till MÖD 

krävdes också särskilt tillstånd (Boverket, 2013). Beslutet från MÖD kunde också enligt lagen 

överklagas till Högsta Domstolen, men endast där det sågs vara extremt viktigt för 

rättstillämpningen (Karlbro et. al, 2012). Eftersom ett av syftena med den nya planen var att 

begränsa den totala tidsåtgången för planläggningen är det intressant att nämna att den enda 

riktiga begränsningen gällande handläggningstider skedde gällande beslut om bygglov som 

enligt det nya lagförslaget skulle handläggas inom 10 veckor (P 2009/10:170).  

 

Det var inte bara lagrådet som kom med kommentarer och klagomål på den nya lagstiftningen. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var starkt kritiska till vad de betraktade som en omständig lag 

vars syfte var att tillvarata exploatörers intressen och försvåra för medborgarna att förstå 

processen. Socialdemokraterna var visserligen i huvudsak positiva till propositionen i sig, 

men menade att de ändå skulle rösta för ett avslag då de ansåg att den hade hetsats fram från 

regeringens håll. ”Regeringen har berett propositionen oansvarigt och slarvigt [...] Det finns 

ett antal områden där propositionen är otydligt, och det är i dagsläget svårt att avgöra vad 

lagtexten kommer att innebära. Lagförslaget remitterades för ungefär ett år sedan och fick då 

svidande kritik från ett antal remissinstanser kring just de delar som handlar om den 

språkliga och den lagtekniska delen” (Johan Löfstrand, S. Civilutskottet, 2009/10: CU25, 

ärendedebatt). Istället valde de att gå på samma linje som lagrådet. Representanterna från 
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Alliansen svarade på kritiken från oppositionen att många av lagrådets synpunkter åtgärdats 

och att värdet som den nya bygglagen skulle ha genom exempelvis förtydligandena för vad 

som gällde vid överklagande i sig bidrog till att förenkla i kommunikationen med 

medborgarna (Civilutskottet, 2009/10: CU25, ärendedebatt). 

 

Det fanns även de som ansåg att borttagandet av den politiska dimensionen av överklagandet 

var problematiskt. Exempelvis poängterar Åström i intervju att man gjorde juridik av något 

som alltid borde vara politik, då markanvändning är en fråga som rör många fler än de som 

äger marken och vistas där (18.03.2015). Eller som det uttrycks av Blücher: ”Det är en 

väldigt makaber förändring egentligen, för det är en förändring som handlar om att man 

slutat betrakta planering som en politisk verksamhet, till att handla om juridik. Där kan man 

säga att Sverige anpassat sig till en kontinental tradition där juridiken har en starkare 

ställning. När man tittar på när PBL kom så var det självklart att planering var en politisk 

verksamhet och de kommunala politikerna som bestämde, och skulle det överprövas så skulle 

det också göras av en politisk instans” (Blücher, 10.03.2015). 

 

Debatten kring den nya PBL lade inte mycket fokus kring överklaganderättens påverkan på 

rättsäkerheten eller någon större diskussion gällande förflyttandet av den från den politiska 

sfären till den juridiska (Åström, 17.03.2015). Detta hade antagligen mycket att göra med att 

det förutom den nya instansordningen inte skedde några större förändringar mellan PBL-87 

och PBL-10 gällande besvärsrätten (Jarnås, 11.03.2015). På grund av klagomålen från 

lagrådet och andra remissinstanser var det nödvändigt att göra en kompletteringsproposition. 

Därför trädde PBL-10 inte i kraft förrän maj 2011 (Molander, 26.03.2015).  

 

 

6.  Del 2 Fem år av debatt: PBL-10 under lupp 

 

Trots att så kort tid förflutit sen PBL-10 trädde i kraft har flera tunga rapporter och 

utredningar som diskuterat problemen med lagen redan författats, både från privata och 

offentliga aktörer. I det här avsnittet kommer några av de kommentarer och utredningar om 

lagstiftningens utformning samt de praktiska problemen som finns att redovisas. I slutet 

tillkommer även ett avsnitt som behandlar några av de synpunkter som kommit fram i media 

under 2015.  

 

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerar varje år en rapport som redovisar kommunernas 

arbete med bostadsförsörjningen. Rapporten som utkom 2012 tydliggör vikten av 

bostadsbyggande för regionens fortsatta utveckling och belyser den stigande bostadsbristen 

som ett allvarligt problem för länet. Rapporten sammanställer olika aktörers syn på vad som 

hindrar bostadsbyggandet. Ett av de fem hinder för ytterligare bostadsbyggande som 

redovisats av kommunerna är överklagandet av detaljplaner som de menar beror på att det av 

platsbrist måste byggas i redan exploaterade områden. Ett annat av de fem hindren enligt 

kommunerna är de långa handläggningstiderna hos Länsstyrelsen och andra myndigheter. 

Kommunförbundet Stockholms län efterfrågar också kortare hantering av överklaganden som 

en av sex åtgärder de vill se. De byggherrar som deltagit i undersökningen listar som en av tre 
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viktiga hinder att brist på politisk vilja och lokala opinioner mot förtätningar skapar brist på 

byggrätter. (Länsstyrelsen Stockholms län, 2012) 

 

Flera tunga privata aktörer har under åren efter att PBL-10 trädde i kraft ansett att de statliga 

offentliga utredningarna, rapporterna från Länsstyrelser eller SKL som granskat PBL-10 inte 

tagit hänsyn till deras intressen. Därför har de istället producerat sina egna rapporter och 

utredningar kring de problem som de ser med den rådande lagstiftningen samt vilka 

förändringar de vill se i framtiden. År 2012, bara året efter att PBL-10 trädde i kraft, 

publicerade NCC sin rapport: ”Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen!” som fick 

stort medialt genomslag när den presenterades i Almedalen samma år. I denna rapport jämförs 

tre liknande NCC projekt i tre olika länder som alla har gemensamt att de inte har tyngts av 

långa överklagandeprocesser. Rapporten konstaterar att det tar åtta år längre att bygga 

bostäder i Sverige (10 år) än i Tyskland (2 år), och att detta är orimligt. I slutet av rapporten 

sammanfattas problemen med det svenska byggandet i sju kärnfulla punkter där ”Många och 

långa överklagandeprocesser” lyfts fram som ett av huvudproblemen.  

 

NCC efterlyser flera förändringar av besvärsrätten. De börjar med att konstatera att det är 

positivt att medborgare har inflytande över sin närmiljö, men att detta måste ställas i relation 

till de extrema förseningar av byggandet som detta medför. Framförallt riktar NCC sin kritik 

mot de långa handläggningstiderna och efterlyser en tidsbegränsning av dessa. De kritiserar 

de ojämna förhållandena mellan handläggningstiderna beroende på var i landet man befinner 

sig, de vill att en gemensam tidsgräns för alla länsstyrelser ska gälla på 10 veckor för 

hantering av överklagande. På så sätt skulle tidsåtgången kunna minskas även om många av 

ärendena tas vidare till nästa instans. NCC efterlyser också en översyn på sakägarkretsen som 

de menar är för vid, speciellt i tätbebyggda områden. De föreslår att särskilda regler också bör 

gälla för just byggandet av bostäder av hänsyn till den extrema bostadsbristen. Att detta ska 

ses som ett prioriterat riksintresse och att det då skall bli svårare att överklaga vid just 

byggandet av bostäder. 

 

Samma år publicerade Sveriges Kommuner och Landsting rapporten, Varsågod och bygg! 

(SKL, 2012) som efterfrågade ett bättre samarbete mellan de olika aktörerna som är 

verksamma i planprocessen, både från privat och offentligt håll. De framhöll också den akuta 

bostadsbristen som ett stort problem för många kommuner och att behoven är som störst i 

storstäderna, men att det också är där, i redan bebyggda områden som de största problemen 

uppstår vid intresseavvägningen. Överklagandena tar ”orimligt” lång tid att handlägga både 

hos domstolar och hos Länsstyrelser enligt SKL och att den minskade förutsägbarheten 

innebär en ekonomisk risk för investerare som de menar driver upp priserna.  

 

Utredningen Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav (SOU 2012:86) tog återigen 

upp Länsstyrelsens roll inom besvärsrätten. De menade att Länsstyrelsen satt på dubbla roller 

och det vore bättre om detta kunde ändras till att de skulle vara enbart rådgivande samt kunna 

överklaga DP med avseende på den formella hanteringen av planen, istället för att också vara 

besvärsinstans. Den ständigt överhängande risken för jäv från Länsstyrelsens sida, sågs som 

en motivering, samt att en begränsning av instansordningen skulle leda till att MMD öppnade 
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upp för en mer omfattande prövning tidigare i processen. Tanken var också enligt utredningen 

att Länsstyrelsens utökade rådgivande roll med rätt att överklaga formella fel skulle minska 

andelen som överklagar på formella grunder.  

 

Den statliga utredningen Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91) försökte också 

komma tillrätta med kritiken mot den väldigt unga lagstiftningen. Syftet med utredningen var 

att se om lagstiftningen kunde förenklas ytterligare samtidigt som rättsäkerhet och 

medborgarinflytande säkerställdes. I utredningens slutsatser efterfrågas ett tidigare 

engagemang av medborgarna för att tidigt få kunskaper om potentiella konflikthärdar. De 

frågar sig också rimligheten i att en plan kan överklagas både först som DP och sen vid 

bygglov. Länsstyrelsernas roll ifrågasätts också: ”Varför inte utnyttja den omvittnat höga 

kompetensen i plan- och byggfrågor hos länsstyrelserna till rådgivning och stöd till 

kommunerna och istället slopa länsstyrelserna som överklagandeinstans? Nuvarande dubbla 

roller är lätta att ifrågasätta” (s. 44-45). Denna instansordning skulle också stämma bättre 

överens med den vanliga vid överklagande av förvaltningsbeslut. Utredningen konstaterar 

avslutningsvis att frågan kring instansordningen vid överklagande bör utredas vidare. 

 

Året efter fastställde Näringsdepartementet i sitt kommittédirektiv riktlinjerna för de fortsatta 

utredningarna (Näringsdepartementet, 2013). Planprocessen skall effektiviseras, och syftet är 

att hitta förenklingar i alla led och utreda inte bara instansordningen, utan även en eventuell 

minskning av sakägarkretsen, införandet av en överklagandeavgift, samt 

handläggningstiderna för de olika instanserna. Den främsta motiveringen till detta är enligt 

direktivet att de långa tiderna skapar osäkerhet hos fastighetsägare, byggherrar och 

exploatörer vilket leder till minskad konkurrens och högre kostnader, både för produktion och 

boende. Den andra motiveringen är att många överklagar enbart för att fördröja planer på 

oskäliga grunder. Det understryks dock att effektiviseringen inte får ha som konsekvens att 

rättsäkerheten äventyras. 

 

Den vidareutredning som efterfrågades i SOU 2012:91 utkommer i En effektivare plan- och 

bygglovsprocess (SOU 2013:34). Utredningen kretsar kring konflikten mellan den enskilde 

och det allmännas intressen, i ett försök att väga dessa mot varandra med utgångspunkt i PBL-

10. Kritiken är hård mot hur samråds- och dialogmöten fungerar idag och utredningen menar 

att de ur ett demokratiskt perspektiv har svårt att få legitimitet då det oftast är en viss typ av 

grupp människor som alltid kommer till tals i dessa sammanhang. Utredningens slutsats är att 

stora tidsvinster skulle kunna göras vid ett förkortande av instansordningen. De jämför flera 

alternativ, men att Länsstyrelsen utgår som instans är det som utredningen kommer fram till är 

det bästa. Då kommer också den av Europakonventionen krävda juridiska prövningen in i ett 

tidigare skede. De menar också att eftersom en så stor del av planerna överklagas vidare från 

Länsstyrelse till MMD blir skillnaden inte så mycket större för MMD, men väsentligt stor för 

själva tidsåtgången då ett helt steg faller bort i processen. 

 

En viktig rapport från Fastighetsägarna, Ett överklagat system (2013), handlar som titeln 

anger om hur överklaganden och långa handläggningstider skapar höga bostadspriser och 

hindrar byggandet. De pekar på att den genomsnittliga handläggningstiden för hantering av 
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överklaganden på vissa platser uppgår till över ett år. De jämför precis som NCC detta med 

kommunernas maxgräns för ärendehantering på 10 veckor. Fastighetsägarna menar att en del 

av problemet med överklagandeprocessen kan skyllas på så kallade "okynnesöverklaganden", 

men de vill poängtera att deras främsta kritik handlar om handläggningstiderna, som de menar 

inte bara är fördyrande utan också leder till oförutsägbarhet. 

 

Deras ena förslag faller i samma kategori som NCCs, då även de vill tidsbegränsa 

handläggningstiden för överklaganden. Men de efterlyser också en förändring av 

instansordningen som de menar har för många steg. De hänvisar till de statliga utredningarna 

SOU 2012:86 och SOU 2012:91 och ställer sig bakom deras förslag att ta bort Länsstyrelsen 

som första instans för överklagande. Fastighetsägarna presenterar dessutom i sin rapport en 

undersökning kring stödet för de två förslagens för att ge större tyngd åt rapporten. 95 

riksdagsledamöter, 244 kommunpolitiker och 500 fastighetsföretag har fått ta ställning till de 

två förslagen.  Förslaget om tidsbegränsningen för handläggningen av ärendena stöddes av 

97 % av fastighetsföretagen och 94 % av politikerna, medan förslag nummer två om 

borttagandet av Länsstyrelsen som instans stöddes av 80 % av fastighetsföretagen och 69 % 

av politikerna. I sin slutsats konstaterar Fastighetsägarna att dessa två förslag kan anses ha 

starkt stöd både inom politiken samt bland deras medlemmar, och att dessa förslag inte kan 

anses vara kontroversiella. (Fastighetsägarna, 2013) 

 

I ett samarbete med ett flertal privata aktörer publicerar Göran Cars, Thomas Karlbro och 

Hans Lind samma år rapporten Nya regler för ökat Bostadsbyggande och bättre infrastruktur 

(2013).  De efterfrågar en effektivisering där den översiktliga planeringen kännetecknas av 

politisk styrning och den detaljerade planeringen redan tidigt i processen inkorporerar 

länsstyrelsens synpunkter men i övrigt mer fritt tillåter byggherrar och exploatörer att 

bestämma utformningen. De vill också se ekonomisk kompensation till de projekt som drar ut 

på tiden med ökade kostnader som följd. I kombination med detta vill de också helt ta bort 

många delar av överklagandemöjligheterna. Istället vill de se prövningstillstånd direkt för 

överklagande, och större möjlighet till ekonomisk kompensation vid eventuell tillstyrkan men 

där den som överklagar i syfte att fördröja en plan skall stå för hela kostnaden av 

överklagandet. De betonar att detta endast kan ske om planerna har bra lokal förankring och 

demokratisk legitimitet, och efterfrågar också därför bättre medborgardialoger. På samma sätt 

som vi betror våra folkvalda med kommunbudgeten efter valet, så skall de även betros med 

stadsbyggandet.  

 

När Länsstyrelsen i Stockholm utkommer med sin lägesrapport 2014 visar den på en 

fördubbling av påbörjade bostäder än året innan, men att det trots detta inte byggs i tillräckligt 

snabb takt. De försöker även sammanfatta de förslag och förändringar som skett sen PBL-10 

trädde i kraft. Alliansregeringen har under den perioden presenterat 112 förslag till 

förändringar baserat på de utredningar som tillsats för att utreda bostadsbyggandet. Bland 

annat att tillföra Länsstyrelserna medel i syfte att förkorta handläggningstiderna. 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014). 
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SOU 2014:14, En effektiv och rättssäker PBL-överprövning hade till syfte att granska hur 

eventuella förändringar av besvärsrätten skulle påverka rättssäkerheten. Det är inte bara 

instansordningen som undersöks utan även en minskning av sakägarkretsen samt införandet 

av en eventuell överklagandeavgift. Utredningen gör dock bedömningen att en avgift inte är 

aktuell som förslag då fördelarna inte uppväger nackdelarna. I utredningens slutgiltiga förslag 

ingår att överklaganden av DP ska gå direkt till MMD istället för att passera länsstyrelserna. 

Utredningen jämförde detta med ett förslag att koncentrera länsstyrelsernas verksamhet till 

färre länsstyrelser, men bedömde effektivitetsvinsten som avsevärt lägre än det presenterade 

förslaget. De undersökte även möjligheten att några av de andra instanserna skulle utgå, 

såsom ventilen till högsta domstolen, men eftersom behovet för prejudikatbildning fortfarande 

finns, samt att mycket få fall går till högsta domstolen lades förslaget på is. Utredningen gör 

även bedömningen att rättsäkerheten inte äventyras genom förslaget utan snarare ökar då det 

endast finns fem MMD vilket skulle ge en mer likriktad bedömning av de olika ärendena, 

samt ”stordriftsfördelar” i form av lägre kostnader per ärende. 

 

Det bör nämnas i anslutning till SOU 2014:14 att remissutlåtandet från MÖD ställde sig något 

frågande till den föreslagna nya instansordningen. De menade bland annat att det har gått för 

kort tid sen den nya ordningen infördes för att kunna avgöra om det är en förbättrande åtgärd 

att ta bort en instans och poängterade även värdet av Länsstyrelsens utlåtande och hantering 

av ärendena som de menade var av hög kvalité som riskerar att gå förlorat. De vill se ärendet 

utrett vidare.”Om den begränsade tidsvinst som kan förväntas av förslaget anses vara så 

betydelsefull att den uppväger detta motsätter sig dock Mark- och miljööverdomstolen inte att 

länsstyrelserna utgår ur instanskedjan för prövning av detaljplaner. En förutsättning för att 

uppnå önskat resultat är att mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen 

kompenseras i full utsträckning för de ökade resursbehoven.” (Mark- och miljööverdomstolen, 

2014 s. 4) 

 

Den tredje tunga rapporten från privat håll; En bostadspolitisk agenda för Sverige: 63 förslag 

för ökat byggande publicerades 2014 av lobbyistgruppen Nybyggarkommissionen, som har 

kopplingar till NCC, Nordea och Tyréns och där bland annat före detta stadsministern Göran 

Persson ingår. De pekar ut att de långa beslutsprocesserna i kommuner, statliga myndigheter 

och domstolar ökar riskerna för privata investerare vilket enligt dem försvårar för konkurrens 

och pressar upp priserna. De pekar också på siffran ”10 år”, som tidigare presenterades av 

NCC, från idé till färdigt hus, vilket de menar är på tok för långt. De efterfrågar precis som de 

övriga rapporterna en uppgradering av bostadsförsörjningen till ett riksintresse samt att det 

måste finnas en "handläggningsgaranti" för Länsstyrelsens hantering av byggärenden. 

 

Nybyggarkommissionen ställer precis som NCC besvärsrätten mot rätten till bostad. De 

menar att handläggningstiderna dessutom ökar trots nya PBL:s avsikt att effektivisera 

byggprocesserna. De menar att möjligheterna att överklaga är för stora eftersom det inte bara 

är DP och bygglov som kan överklagas utan också: beslut om förhandsbesked, rivningslov, 

marklov, beslut om påföljder, avgifter för kommunens ärendehandläggning sam kommunens 

beslut att anta, upphäva eller ändra detaljplaner och områdesbestämmelser. Vilket leder till att 

vissa byggen överklagas i all oändlighet på nya grunder tills det rinner ut i sanden. De 



49 
 

efterlyser också en tydligare formulering av vilka som skall sägas vara sakägare, då de menar 

att denna oklarhet är en annan osäkerhetsfaktor. 

 

I slutet av rapporten presenteras de 63 förslagen som nämns i titeln. Nummer 10 handlar om 

bygg-garantin för handläggningen där de vill att Länsstyrelsen skall hantera överklaganden av 

DP inom 60 dagar och bygglov inom 90 annars utgår vite till ansvarig byggherre. De pekar på 

att detta förslag skulle kräva att extra resurser gavs till Länsstyrelserna i form av både ökat 

anslag och utbildningar samt att en digitalisering av systemet genomförs för bättre 

överblickbarhet. Förslag nummer 11 handlar om en avgiftsbeläggning av överklaganden. De 

menar att de flesta av ärendena ändå tas vidare från Länsstyrelsen till MMD och detta sker 

systematiskt, en avgift skulle därför höja tröskeln för detta. Det sista förslaget som berör 

besvärsrätten är nummer 12 som vill ha både en minskning samt en tydligare definition av 

sakägarkretsen. 

 

Hösten 2014 vinner de rödgröna valet och Alliansen får avgå. På frågan kring hur Mehmet 

Kaplan, nytillträdd bostadsminister skall hantera Attefalls och Alliansens planer på en 

förenkling av PBL och överklagande processen svarar Kaplan: ”Jag har gett uppdrag, och fått 

tillbaka uppdraget och remitterat ett lagförslag om att vi ska se över instansordningen vid 

överklagande. Vi har ännu inte satt ner foten, men ligger i riktning med ett borttagande av 

någon av de här nivåerna [läs överklagandeinstanserna]. En kanske ska bort, men vi har som 

sagt remitterat detta och vi inväntar nu svaret från remissinstansen. Och eftersom vi är en 

minoritetsregering så kan vi inte göra något innan vi har ett brett underlag. Jag vet inte om 

det är ett bra förslag. Det finns fördelar med detta, man kan få ner antalet månader som man 

får vänta innan man börjar bygga. Men, det får inte ske till priset av hälsa och skydd för 

natur” (Kaplan, 16.03.2015). 

6.1 Det mediala samtalet under 2015 
Planeringsfrågorna har blivit populära, och i takt med att bostadsbristen ökar, ökar också 

bevakningen av dem. På forum och bloggar förs diskussioner, och grupper engagerar sig 

utanför den rådande officiella planprocessen (Zakhour, 2015). Speciellt i lokala tidningar 

skrivs det mycket om planeringsfrågor, men också i de stora dagstidningarna. I introduktionen 

till arbetet beskrevs det polariserade debattklimatet när det kommer till 

överklagandeprocessen. Hur antagandet om att överklagandeprocessen måste förkortas har 

blivit så spritt att det inte ens behövs argumenteras för det längre.  

 

Ett exempel som illustrerar detta är en intervju i DN med nuvarande stadsbyggnads och 

kulturborgarråd i Stockholm Robert Mogert (S) angående nya bostäder i Axelsberg (DN.se, 

13.02.2015). När frågan kommer om när byggstarten sker för projektet svarar Mogert att ”Det 

finns en viss chans att vi kan slippa överklaganden och börja bygga 2017”. På följdfrågan 

kring hur det kommer sig att Mogert tror det så kommer det uppgivna svaret: ”En naiv 

förhoppning om att folk ska tycka om ett bra projekt.” Även när Länsstyrelsen i slutet av 

februari presenterar en positivare bild utav utvecklingen i tidningen Hem & hyra (hemhyra.se, 

25.02.2015), så får detta inte något genomslag. För trots att antalet detaljplaner ökat i 

Stockholm så har antalet överklaganden minskat mellan 2013-2014. Tack vare de extra 
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resurserna som Länsstyrelsen fått för att korta handläggningstiderna mellan 2013-2016 så har 

även dessa minskat väsentligt.   

 

Trots att bilden som presenteras från Länsstyrelsens håll visar att förändringen är på väg i rätt 

riktning handlar de olika politiska utspelen i media endast om att förenkla och förkorta 

planprocessen. Exempelvis poängterar bostadsminister Mehmet Kaplan (Mp) i DN-debatt 

(17.03.2015) att överklagandeprocessens många instanser bidrar till att fördyra byggprojekt 

och att regeringen därför ska se över Länsstyrelsens roll. Några dagar efter Kaplans artikel 

skriver Caroline Szyber med flera för Kds räkning i Dagens Samhälle (23.03.2015) om att 

planprocessen är ineffektiv och måste förkortas. ”Vägen från idé till byggstart är kantad av 

hinder”. 

 

I slutet av maj skrivs det på nytt i DN om byggandet kopplat till överklagandeprocessen 

(dn.se, 25.05.2015). Då är det ’Stockholmsgruppen för tillväxt’ årsgamla rapport om hinder 

för byggande som tas upp i DN Stockholm. ”Inte minst lagstiftningen som gör att en process 

med överklaganden kan ta åtskilliga år hölls fram som en viktig orsak till att det i decennier 

byggts för få bostäder i Stockholm.” Det tas också upp några lyckade projekt där tidiga samtal 

med alla aktörer och berörda sågs som nyckeln till snabbt byggande. En sommarledare i DN 

försöker nyansera debatten och ställer överklagandet som demokratisk rättighet mot rätten till 

bostad. Osäkerheten kring huruvida en plan kommer att överklagas eller ej skrämmer bort 

byggherrar och försvårar konkurrens. Ledaren menar att rätten att överklaga är för generös 

och vill se både införandet av en överklagandeavgift samt en minskning av 

sakägarkretsen. ”Det är nödvändigt att boende i innerstan, såväl som de i glesbyggda förorter, 

lär sig leva med en stad i förändring” (DN.se, 21.07.2015). 

 

I ett debattinlägg på ledarsidan i SVD (31.07.2015) några dagar efter skrivs bland annat 

att: ”Byggherrar som vill bygga hyresrätter saktas ned av överklagade detaljplaner och 

kommuners långdragna markanvisningsprocesser.” Texten handlar egentligen om hur den 

nya majoriteten och hyresgästföreningen motarbetar byggandet av hyreslägenheter, inte 

byggherrarna, men får i sin korthet ändå med att överklagandeprocessen är en del av vad som 

sätter käppar i hjulet för byggandet. Kaplan skriver på nytt i början av augusti en debattartikel 

i DN, där han poängterar att det pågår en översyn av PBL i detta nu. ”Vi tittar framförallt på 

länsstyrelsernas roll i överklagandeprocessen. Där kan vi med all säkerhet kapa tider.” 

(08.08.2015) Debatten fortsätter i DN där Jan Björklund och Folkpartiet presenterar sina 

planer på att få igång takten på bostadsbyggandet (23.08.2015). De efterfrågar färre och 

snabbare överklaganden med färre instanser. De menar att var fjärde detaljplan överklagas till 

Länsstyrelsen och två tredjedelar av dessa överklaganden ändå tas vidare till Mark – och 

miljödomstolen. De efterfrågar också en begränsning av sakägarkretsen som de menar är för 

vid. 

 

De enskilda röster som talar emot den bild som i övrigt presenteras kring problemen med 

överklagandesystemet kommer framförallt från lokala medier eller från tidningar med mindre 

upplagor. Exempelvis argumenterar journalisten Mattias Fröjd i tidningen Fastighetsnytt 

att ”Snudd på vilka förändringar som helst verkar i dag kunna legitimeras i bostadskrisens 



51 
 

namn” (fastighetsnytt.se, 28.05.2015). Han anser att om man lägger samman de senaste årens 

förslag på effektiviseringar av planeringsprocessen får man en skrämmande bild av krav på 

färre samråd, slopade krav på kungörelser, slopade krav på detaljplan och bygglovsbefrielser. 

Delegering av planantaganden från fullmäktige till byggnadsnämnd som därmed tar bort 

kravet på att besluten skall vara offentliga. Han menar att trenden är tydlig: ”Mer effektivitet, 

mindre demokrati.”  

 

Lokaltidningen Stockholm direkt tar i en intervju med KTH forskaren Jonathan Metzger upp 

problematiken med överklagandeprocessen (Stockholmdirekt.se, 04.06.2015). Metzger 

poängterar att Stockholm inte skiljer sig från andra större städer i Sverige när det gäller 

andelen överklaganden av byggprojekt, men att de offentliga kontroverserna de leder till blir 

större. ”Men det beror på även på myndigheternas svårighet att bemöta och involvera 

medborgarna på riktigt. De har projektdialoger inför och när folk sedan är missnöjda med 

planen säger man bara ’ni har fått tycka till’. Och så blir det en juridisk process. Och 

politikerna saknar modet att ha en politisk vision som de står fast vid.” 

 

En mycket upprörd artikel från samma dag hittas i den vänsterorienterade Fria Tidningen och 

rör den hårdare tonen som ofta möter dem som protesterar mot planer (Friatidningen.se, 

04.06.2015). I artikeln hävdas det att de är rena smutskastningsmetoder för att underminera 

dem som kämpar för sina närområden; tillmälen som miljömuppar, trädkramare, 

priviligierade egoister eller NIMBYS används flitigt, vilket leder till att urholkningen av de 

rättigheter och krav som modernismens folkrörelser kämpade för att uppnå fortsätter utan 

motstånd. Istället ses inskränkningar av överklaganderätten, sänkningen av bullerregler och 

sämre levnadsstandard som något modernt och eftersträvansvärt för utvecklingen. 

 

7. Del 3 Verklighetens överklagande i siffror 
 

Hur lagstiftningen växte fram, samt hur debatten som följt dess förändring förts har nu 

redovisats. I detta kapitel presenteras de egentliga effekterna som lagstiftningen har på 

planprocessen. Detta för att nyansera bilden som presenterats genom åren av hur 

överklagandet påverkar tidsåtgången, samt hur stor andel av planerna som överklagas.  

 

Det finns ingen heltäckande statistik på riksnivå över planprocesserna och överklagandenas 

tidsåtgång (SOU 2013:34). Enligt Länsstyrelsen i Stockholm kan den typiska planprocessen 

brytas ner i fem delar. Enligt deras egna överslagsberäkningar på tidsåtgången per del blir det: 

 

- Marktilldelning/planförfrågan: 0-3 år 

- Planprocess enligt PBL, inklusive bygglov: 1-4 år 

- Eventuellt överklagande: 0-2 år 

- Genomförandefas: 1-5 år                                    (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014) 
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Den genomsnittliga formella planprocessen i Sverige har en genomförandetid på 1-3,5 år 

beroende på planens storlek och lokalisering. Längst tid tar processen i områden med många 

enfamiljshus i äldre bebyggelse, där är genomsnittet 5-10 år, å andra sidan finns också planer 

med det som tidigare kallades enkelt planförfarande som genomförts på ett par månader 

(Karlbro et. al, 2012; SOU 2013:34). Ibland påstås det att mer genomarbetade och detaljerade 

Översiktsplaner skulle ha en positiv effekt på detaljplaneprocessen, detta har dock inte gått att 

bevisa trots försök att göra så (SOU 2013:34). Värt att poängtera är att i Boverkets 

bostadsmarknadsenkät från 2005 ansåg 40 % av kommunerna att utnyttjandet av besvärsrätten 

var en hindrande faktor vid byggandet av bostäder, vid samma enkät två år tidigare svarade 

bara 20 % samma sak (SOU 2005:77). Andelen antagna detaljplaner sen 2005 följer en 

minskande trend även om det finns fluktuationer på årsbasis (SOU 2014:14). Här nedan följer 

ett försök till att sammanställa siffrorna från dels perioden före nya PBL och efter för att 

presentera en mer konkret bild av hur stor del av planeringsprocessen som påverkas 

tidsmässigt av besvärsrättens utövande.  

 

Statistik från 2003 visar att 10- 25 % av det totala antalet detaljplaner överklagades det året. 

Av de överklagade planerna togs 30 % vidare till regering eller länsrätt. Den siffran ökade till 

40 % under 2004. Det var en väldigt låg andel av planerna som överklagas vidare som fick 

rätt. Under perioden 2002-2004 upphävdes eller ändrades besluten fattade i tidigare instans 

endast vid 14 % av planerna som överklagades till regeringen (SOU 2005:77). 

 

 
Figur 3 Boverket.se/PBL-kunskapsbanken, 2015 
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2008 överklagades 476 st. planer av 2 245 st. vilket gav en överklagandefrekvens på 21 %, att 

jämföra med år 2009 då samma frekvens hamnade på 23 % (se figur 1). Samma siffror för 

2010, det vill säga sista året med PBL-87 och den äldre instansordningen, var 486 

överklagade planer av 1 941, det vill säga 25 % (SOU 2014:14). 

 

År 2011 var andelen överklagade detaljplaner i landet av 20 % (se figur 1). Av dessa fick 30 

stycken ändrade beslut i MMD vilket motsvarar en ändringsfrekvens på ca 7 % (Fiskesjö, 

2013). År 2012 ökade siffran något, då överklagades 23 % av detaljplanerna i Sverige (se 

figur 1). En högre andel på 32 % överklagades i storstäderna att jämföra med 14 % i glest 

befolkade kommuner (Boverket, 2013: SOU 2014:14). Sedan 2012 har antalet överklagade 

planer minskat trots en ökning av antalet antagna planer. 

 

Sett till siffrorna som redovisats kan slutsatsen dras att andelen överklagade planer legat på en 

relativt konstant nivå sen tidigt 2000- tal. Strax under en fjärdedel av planerna överklagas, 

andelen är högre i tätbefolkade områden, vilket är naturligt då sådana planer för med sig fler 

berörda sakägare än i glesbefolkade områden. Högst andel överklagade planer återfinns i 

områden med tät villabebyggelse, som kännetecknas av resursstarka sakägare. Ingen större 

förändring kan alls spåras sen införandet av PBL-87, trots en utvidgad sakägarkrets (Henecke 

& Olander, 2003).  

 

I snitt under åren 2005-2012 överklagades i genomsnitt 20-30 % av detaljplanerna men endast 

8 % av dessa upphävdes av Länsstyrelsen (Boverket, 2013). Detta är en siffra som inte har 

förändrats över åren trots ändringar i lagen, år 1992 ändrade exempelvis Länsstyrelsen 6 % av 

planerna och 1993 7 % (Henecke& Olander, 2003). 

 

Av de som överklagades till Länsstyrelsen 2012 tog 67 % vidare sin överklagande till nästa 

instans (275 st. under 2012). 146 st. av dessa planer gick hela vägen till MÖD, vilket ger att 

8 % av alla DP år 2012 fick tillstånd att överklagas till högsta instans (Näringsdepartementet, 

2013; SOU 2014:14). Av de som under 2012 gick vidare till MMD förändrade MMD beslutet 

10 % helt eller delvis vilket motsvarar 27 st. DP, samma antal (27) togs vidare hela vägen 

MÖD och ändrades helt eller delvis, vilket ger en högre ändringsfrekvens för MÖD på 30 % 

(SOU 2014:34).  

 

Andelen klaganden som inte nöjer sig med Länsstyrelsens avgörande har ökat betydligt 

genom åren. Från 2003 års siffror på 30 % till 2012 års 67 %. Vad detta beror på har dock inte 

studerats, men kanske är det sannolikheten att få bifall för sin klagan ökar i de högre 

instanserna. Ändringsfrekvensen har under åren alltid varit något högre i de övre instanserna, 

men även där förhållandevis låg och pendlat mellan 8-30 %. Att ändringsfrekvensen 

exempelvis varit så pass mycket högre i MÖD kommer sig antagligen av att tillståndskravet 

redan sållat bort de överklaganden som inte har en stabil grund för sin klagan.  

 

Tiden mellan PBL-87 och millenieskiftet låg den genomsnittliga tidsåtgången för dessa besvär 

på runt 90 dagar för länsstyrelsen och 240 dagar för regeringen (Karlbro & Lind, 2001). Dessa 

siffror är de enda på nationell nivå redovisats, och är således svåra att jämföra mot 
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handläggningstiderna efter PBL-10. Handläggningstiden för länsstyrelserna åren efter den nya 

lagstiftningen varierade exempelvis på mellan 21 och 273 dagar (Fiskesjö, 2013). I snitt ligger 

de dock på 105 dagar. Detta kan jämföras med den genomsnittliga tidsåtgången för MMD 

under perioden 2012-2013 som låg på 110 dagar, och för MÖD 45 dagar. Den totala snitt 

tiden för planerna som togs ända till MÖD innan de nådde det sista beslutet under 2012 var 

330 dagar (SOU 2014:14). 

 

Alliansregeringen tillförde extra resurser till länsstyrelserna i ett försök att få bukt med de 

långa handläggningstiderna. 30 miljoner kronor per år under 3 år (2013-2016) till ett 

sammanlagt värde av 120 miljoner. Mark – och miljödomstolarna samt MÖD fick också 

beslut om extra resurser, men 10 miljoner per år under perioden 2012-2014 

(Socialdepartementet, 2012). Förre bostadsministern Stefan Attefall menade att förkortandet 

av handläggningstiderna vid överklagande var en av nyckelpunkterna som behövde åtgärdas 

för att öka bostadsbyggandet. Därför gavs också Länsstyrelserna i samband med satsningen 

nya direktiv och mål för att öka förutsägbarheten vid hanteringen, då tidsskillnaden i 

hanteringen av överklaganden kunde variera mellan 29 och 250 dagar. Värt att nämna är dock 

att redan innan den förra regeringens satsning hade den genomsnittliga handläggningstiden 

minskat på riksnivå, från 119 dagar år 2010 till 91 dagar 2011. Med de nya direktiven ska 

medianvärdet för avklarade planärenden inte överskrida 90 dagar för 75 % och 150 dagar för 

90 % av ärendena. Eventuella avsteg från direktiven måste redovisas och åtgärder vidtas för 

att fortsätta arbetet mot de utsatta målen (Regeringskansliet, 2013; SOU 2013:34). I en 

utvärdering av den förra regeringens satsning på att korta handläggningstiderna kan en klar 

förbättring ses. Däremot finns det ett bekymmer med att insatsen är tidsbegränsad då den 

största vinsten har varit möjligheten att anställa fler handläggare (SOU 2014:14). Delvis tack 

vare Länsstyrelsens förarbete går det relativt snabbt när planerna klagas vidare till MMD. 

Genomsnittstiden ligger på några månader (Littke, 07.05.2015). Målet är att 75 % av planerna 

skall vara avgjorda inom 6 månader, och inget tyder på att detta skulle vara något problem för 

domstolarna.                         

 

År 2010 överklagades 40 % av DP till Länsstyrelsen i Stockholms län (boverket, 2013).  Den 

genomsnittliga tidsåtgången på hela planprocessen i Stockholms stad ligger på mellan 2- 3,5 

år (Karlbro et. al, 2012). Under intervjun med Ulla Jarnås (11.03.2015) på Länsstyrelsen i 

Stockholm poängterar hon svårigheterna med att tolka statistiken som förs över överklagandet. 

Detta eftersom siffrorna kan förändras mycket beroende på vilka planer som ligger kvar sen 

tidigare år. Detta leder också till svårigheter med de nya direktiven som sattes av den 

Alliansregeringen.  

 

I de interna redovisningstabellerna för Länsstyrelsen i Stockholms hantering av 

överklaganden mellan 2013-2015 visar på stora skillnader mellan de olika planerna. Snittiden 

ligger på 68 dagar för hanteringen av detaljplanerna. Flera avklaras på betydligt kortare än så, 

siffror på 20-30 dagar är inte ovanliga. Det som drar iväg statistiken är de större planerna, och 

då speciellt de kontroversiella projekten som förbifart Stockholm eller Slussen. Jarnås menar 

att det finns en orättvis mediefokusering på dessa fall och att de framställs som exempel på 

normala planprocesser. ”Och då är det inte konstigt att människor tror att överklagandet tar 
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massvis med år.”(Jarnås, 11.03.2015) Många gånger tar det lång tid att komma fram till ett 

avslut då planerna vilandeläggs i väntan på att exempelvis planenheten anser att det funnits 

behov av en överprövning av de statliga intressena (Jarnås, 11.03.2015).  

 

”I år har vi, naturligtvis inte med alla, men vi har ju flera [detaljplaner] som ligger och 

väntar, där vi får vänta på att de ska bli klara. Oftast är det på grund av många andra saker, 

det kan vara någon fråga som behöver utredas ytterligare. Och då blir det svårt att hinna 

med på 3 månader, speciellt om det ska också kommuniceras kommunen och utredas för då 

vill ju dom ha extra tid att gå igenom och skicka ut, etc. Och då försvinner den tiden ganska 

fort. Det är så det ser ut, men vi har ju hyggliga handläggningstider nu för tiden, eller för 

tillfället kan man säga.” (Jarnås, 11.03.2013) 

 

Jarnås menar att skillnaderna för Länsstyrelsens arbete med överklagandehanteringen inte har 

förändrats nämnvärt efter PBL-10, i alla fall inte gällande tidsåtgången. Hon poängterar att det 

inte är själva överklagandedelen som tar långt tid när det gäller att få en DP på plats. Istället 

anser hon att det är processen innan som är tidskrävande. Hon pekar på att de på 

Stockholmsenheten uppfyller de tidsdirektiv som finns, och att den förra regeringens satsning 

har gett bra resultat i statistiken på avklarade ärenden, även om ytterligare resurser skulle 

kunna ge ytterligare tidsvinster, speciellt med de ärenden som tar längre tid. (Jarnås, 

11.03.2015). 

 

Det är inte bara fullständig statistik över utnyttjandet av besvärsrätten som saknas. Det finns 

heller ingen statistik kring vilken typ av överklaganden som faktiskt vinner bifall, det vill säga 

om det är överklagandet i sak eller av formella fel. Enligt Jarnås är det övervägande de 

formella felen som vinner bifall hos Länsstyrelsen i Stockholm (Jarnås, 11.03.2015). Detta 

antagande bekräftas även av Henecke och Olanders rapport från 2003 samt Sören Häggroths 

utredning av bostadsförsörjningen i Stockholms län från 2011. Detta är något som tillkommit 

efter 1990. Åren mellan 1987-1990 var det endast 5 % av planerna som överklagades på 

grund av brister i den formella processen, efter 1990 överklagas över hälften bland annat på 

formella grunder (Henecke & Olander, 2003; Häggroth, 2011). Henecke och Olander (2003) 

gör antagandet att detta kan bero på skiftet mot att bli marknadsberoende som kommunerna 

rört sig mot, och att detta skapat en misstro mot det offentligas påstådda neutralitet och 

förmåga att tillvarata medborgarnas intressen, något som bland annat visas i det ökade kraven 

på ytterligare konsekvensbeskrivningar. 

 

8. Del 4 Förändringens tid är kommen: Förslag på förändring av 
besvärsrätten  
 

Ett mönster som kan skönjas ganska enkelt vid en genomgång av hur debatten kring 

besvärsrätten sett ut sen första PBL är återkommande förslag på förändringar i lagstiftningen. 

Dessa förslag har i mångt och mycket sett likadana ut och många fall utretts både en och 

flera gånger. I detta kapitel följer en närmare granskning av några av de återkommande 
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förslagen på åtgärder och teman som följt debatten genom åren. De kan sägas följa två vägar 

överlag. Den ena syftar till att förändra tidsåtgången genom att ta bort instanser eller 

effektivisera handläggningen. Den andra handlar om att hindra onödiga överklaganden från 

första början. I första delen kommer Länsstyrelsens roll i instansordningen att analyseras 

djupare då denna åtgärd är den som idag är mest aktuell. I kapitlet efter presenteras det 

ständigt återkommande temat "okynnesöverklaganden" och åtgärder så som minskad 

sakägarkrets och avgifter som vägar till att förhindra förekomsten av dessa. 

8.1 Avskaffandet av Länsstyrelsen som instans 
Ett av de förslag som stötts och blötts ända sen PBL-87 infördes är avskaffandet av 

Länsstyrelsen som instans vid överklaganden av detaljplaner. Det har presenterats flera 

motiveringar på varför detta skulle vara ett strategiskt viktigt förslag i arbetet med att förkorta 

planprocessen. Enligt Susanne Bagge på Länsrätten har Länsstyrelsen hängt med så länge som 

överklagandeinstans på grund av att alla tidigare lagförändringar var formade av sin tid. ”Det 

blev ju så att man tog det nya och förde in det i en befintlig struktur så att säga.” (23.03.2015) 

 

Som instanskedjan ser ut idag skiljer den sig väsentligt från hur det generellt ser ut vid 

överklaganden av förvaltningsbeslut. Eftersom likhet inför lagen och förutsägbarheten inte 

bara gäller besluten som fattas utan även hur de fattas är en viktig del av rättsäkerheten kan 

borttagandet av Länsstyrelsen som instans sägas öka rättsäkerheten i systemet, något som det 

argumenteras för i både SOU 2012:91 samt SOU 2014:14. Detta skulle också leda till att 

systemet anpassade sig bättre till Europakonventionens krav på tidig domstolsprövning i 

civilrättsliga frågor.”Likabehandling är också en del av rättsäkerheten, och det är enklare att 

få en likriktning med färre enheter, och där tror jag också att man kan vinna en del på att 

koncentrera instansordningen. Som kan ge en enhetligare syn på överprövningen och vad den 

ska mynna ut i.” (Bagge, 23.03.2015) 

 

 Det har redan nämnts att Länsstyrelsen sitter på ”dubbla roller” då de ska: 

-  Samordna statens intressen gentemot kommunens markanvändning så som 

riksintressena 

- Övervaka och kontrollera hänsynstagandet av allmänna intressengenerellt 

- Rådgivande i plan- och miljöfrågor till kommunerna och deras tillsyn av dessa 

- Första instans för överklagande av planfrågor. 

Detta är något som kritiserats flera gånger och ett av huvudargumenten för ett eventuellt 

borttagande (SOU 2012:91; SOU 2013:34, Näringsdepartementet, 2013). 

 

Ett eventuellt borttagande av Länsstyrelsen som instans skulle förtydliga dess roll som 

rådgivande tillsyns- och kontrollmyndighet. Kontrollen och uppföljningen av endast formella 

brister i planer skulle dessutom kunna bli bättre i och med detta. Något som flera av 

respondenterna vittnat om är nämligen en något nonchalant hållning hos Länsstyrelsen 

gällande tillsynen av dessa just på grund utav deras dubbla roller där de vet att de kan rätta till 

eventuella snedsteg senare i processen (Molander, 26.03.2015; Littke, 07.05.2015;Thune 

Hedström, 27.03.2015; Blücher, 10.03.2015). Det borde egentligen inte vara något problem 
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med jäv då det är olika avdelningar på Länsstyrelsen som arbetar med samråd och som arbetar 

med överklaganden. Detta är dock ett av de vanligaste klagomålen som framförs gällande 

Länsstyrelsens arbete vilket ger det tyngd. Att det går till domstol direkt är också bättre ur ett 

jävighets perspektiv (och därmed rättssäkrare) eftersom domstolarna inte har haft någon roll 

under själva planprocessen. Enligt Bagge så handlar det också om respekten gentemot det 

kommunala självbestämmandet, där statens endast bör se till att lagen efterföljs men i övrigt 

lämna det till kommunerna att planera markanvändningen (23.03.2015). 

 

Det är riktigt att de extra resurserna som tillförts Länsstyrelserna av alliansregeringen har 

förkortat myndighetens handläggningstider väsentligt. Dock kvarstår att en viss tidsåtgång 

alltid kommer att finnas när ärenden skall skickas in, behandlas, beslutas och kommuniceras 

ut igen. Sen tar det ytterligare tid efter att den klagande fått besked om denna väljer att klaga 

vidare till nästa instans. Denna tidsåtgång kan endast effektiviseras till en viss gräns och 

aldrig elimineras totalt. Tidsaspekten på rättsäkerheten är en viktig del. Att få ett beslut fattat 

inom skälig tid är ett av huvudargumenten till att ta bort Länsstyrelsen som instans (SOU 

2012:91). Det är dock ett något tillspetsat argument då det faktiskt är den klagande som väljer 

att gå vidare med fallet och eventuellt då förlänga tiden till beslut. Istället verkar detta 

argument spegla intressena och säkerheten för de byggherrar och exploatörer som planen 

angår. Även om tidsvinsten för en eventuell förändring av instansordningen är ett av de 

viktigaste argumenten ska det tilläggas att endast en av de statliga utredningarna genom åren 

faktiskt har gjort ordentliga beräkningar på detta (SOU 2014:14). Den genomsnittliga 

tidsvinsten ligger enligt dessa beräkningar på 135 dagar (4,5 månader) per ärende. Där 3,5 

månad är för att handläggningstiden försvinner och 1 månad är för tiden det tar att överklaga 

samt delgivning av ärendet. Denna siffra kritiserades dock av MÖD i deras remissutlåtande 

till utredningen då de menade att den var naiv och undervärderade Länsstyrelsernas arbete 

(Mark- och miljööverdomstolen, 2014). 

 

Då en majoritet av besluten fattade hos Länsstyrelsen klagas vidare till MMD, beräknas den 

ökade arbetsbelastningen inte medföra några avsevärt stora konsekvenser så länge som 

tillräckliga resurser tillförs. Beräknade volymökningar på 140-180 ärenden per år för alla 5 

domstolarna tillsammans ger en total summa på mellan 400-500 per år (SOU 2014:14). Det 

extra arbete som behövs för att ersätta Länsstyrelsens underlagsarbete kräver också 

resurstilldelning. En konsekvens av att MMD får fler fall är att fler kommer att ansöka om 

tillstånd till att klaga vidare till MÖD. Detta beräknas ge en ökning till MÖD med 70 ärenden 

per år. Beräkningarna gjorda av PBL- överklagandeutredningen visar dock att det fortfarande 

går att behålla det nuvarande handläggningsmålet om att 75 % av planerna skall vara avgjorda 

inom 6 månader. 

 

Ett av argumenten för att har kvar Länsstyrelsen som instans är den breda kompetens som 

finns inom organisationen. Detta gäller inte bara planering- och miljöfrågor utan också 

lokalkännedom, vilket de idag 21 länsstyrelserna har i mycket högre grad än de 5 MMD. Det 

poängteras också från flera håll att Länsstyrelsens beslut ofta är detaljrika och välmotiverade 

vilket underlättar för MMD i de fallen där den klagande tar fallet vidare till nästa instans. En 

domstol har till exempel inte samma möjlighet att begära in kompletteringar (SOU 
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2004:40;SOU 2012:91; SOU 2014:14). En konsekvens av detta skulle kunna bli att andelen 

överklaganden som avstyrks på grund av bristande underlag eller liknande ökar. Jarnås på 

Länsstyrelsen i Stockholm poängterar den kompetens som Länsstyrelsen besitter och menar 

att det inte är deras hantering som är den största tidstjuven i byggandet, utan att det mest blivit 

att de hamnat i skottlinjen (Jarnås, 11.03.2015). 

 

Tidigare utredningar om Länsstyrelsens roll som till exempel SOU 2004:40, föredrog att 

behålla rådande instansordning för att ta hänsyn till samordningen med ärenden som rörde 

miljöbalken. Det finns en del argumentation för att staten behöver ha Länsstyrelsen 

som ”förlängd arm” vid överklaganden på grund av den politiska dimensionen, något som 

exempelvis framförs i SOU 2012:91. Det är dock svårt att se hur den rollen kan ha någon 

större tyngd när enskilda överklagar detaljplaner eftersom Länsstyrelsen redan skall ha yttrat 

sig under planprocessen, samt att de vid ett eventuellt borttagande ur instansordningen kan 

komma att ha överklaganderätt på formella fel vid planläggning.  

 

Inga av uppsatsens respondenter utom Länsstyrelsens Ulla Jarnås sätter sig helt emot tanken 

på att förändra instansordningen så att Länsstyrelsen utgår. Några av dem, däribland 

Molander och Littke har umgåtts med tankarna länge på att Länsstyrelsen borde utgå som 

instans. För Molander handlar det om att han anser att de åtgärder som vidtagits för att 

effektivisera beslutsprocessen sen PBL-87 inte haft någon större effekt. En faktisk förändring 

av instansordningen skulle göra mer för effektivitetsmål än de andra tidigare förändringarna 

tillsammans enligt honom (Molander, 26.03.2015). Littke pekar istället på de dubbla rollerna 

som hennes huvudproblem med Länsstyrelsen, som lägger grus i systemet. I övrigt gör 

Länsstyrelsen ett bra arbete och har en stor kompetens i sakfrågorna enligt henne, men hon 

tror att MMD skulle kunna göra en effektivare hantering av ärendena än Länsstyrelsen. Där 

emot är hon noga med att påpeka att: ”Det är inte så att du genast får en ny bostad genom att 

ändra på instansordningen. Boverket har ju tittat på bostadsbyggandet och då har man ju sett 

at det som avgör är subventioner. Subventioner avgör om det byggs, hur mycket och vad som 

byggs.” (Littke, 07.05.2015) 

 

Thune Hedströms förhållande till Länsstyrelsen är kluvet. Hon anser att de gör ett bra jobb 

generellt, men att det händer allt för ofta att de går utanför sitt uppdrag och exempelvis 

kommenterar formgivning och annat som hör till kommunens ansvar eller slarvar med de 

formella granskningar av planen då de vet att de kan rätta till det sen. ”Så här brukar jag 

säga: Att tycka kan man göra på olika sätt. Tycke och smak går inte att jämföra. Men 

formella fel får man inte göra. Det är förbjudet, säger jag. Och man måste lära sig hur 

lagstiftningen fungerar. Står det att man gör på ett visst sätt, även om du tycker det är tokigt, 

så gör så. För det är ändå kommunen som har ansvaret för planeringen. Det står klart och 

tydligt i lagstiftningen.”  (Thune Hedström, 27.03.2015)  

 

Enligt Blücher borde förändringen leda till att många planer bara överklagas i ett steg då 

tillstånd behövs för att gå till MÖD efter domslut i MMD. Denna tidsvinst är inte obetydlig, 

men Blücher är inte odelat positiv till att Länsstyrelsen försvinner som instans även om han 

inte ser några större egentliga problem med det. ”Nu när man ändå har plockat bort politiken 
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ur överklagandeprocessen är det ju möjligt att man kan förändra och bibehålla 

rättsäkerheten...” (Blücher, 10.03.2015). Carl Reichenberg är å andra sidan väldigt skeptiskt 

till hur det hela hanterats under åren. Han menar att instansordningen är ett ”pseudoproblem” 

och att det är mycket viktigare att det blir rättssäkert avgjort än att det går snabbt. Enligt 

honom är detta svårt att uppnå så som domstolarna arbetar idag: ”Vi har pratat om att ta bort 

länsstyrelserna i 20 år, med det händer inte. Och länsstyrelserna är inte det sämsta i 

instansordningen, även om det finns vissa brister. Utan det är på domstolsnivå och 

framförallt Svea Hovrätt. Där har dom definitivt inte rätt kompetens.” (Reichenberg, 

31.03.2015) 

 

I domstol granskas endast det formella planförfarandet, det vill säga om planen lever upp till 

lagstiftningen, själva utformningen är en kommunal fråga. Att bedömningen därmed blir 

rättssäker för att den går direkt till domstol är dock inte helt självklart. Exempelvis var en av 

anledningarna till att Littke sökte sig till MMD i första taget att det inte fanns någon rådande 

praxis och att olika instanser hade dömt helt olika i liknande fall (Littke, 07.05.2015). Att 

MMD och MÖD inte har någon praxis de följer är även något som både Molander och 

Reichenberg kritiserar. Molander menar att det ofta är så att ärenden som går till MMD tas 

emot med attityden ”Vi dömer varje fall för sig” vilket helt går emot att 

likabehandlingsprincipen skall råda som en del av rättsäkerheten (Molander, 26.03.2015). 

Reichenberg är väldigt hård i sin kritik av domstolarnas arbete: ”Dom har noll kunskap om 

PBL. Miljöbalken kan dom väldigt väl men inte PBL. Och nu har det införts ett helt annat 

moment med arkitektur och skönhetsmässiga bedömningar och inte rent juridiska. De 

tekniska råden ska kunna den biten, men det är mycket, mycket dåligt ställt med det. Min 

erfarenhet av domstolarna är inte odelat positiv om man säger så.” (Reichenberg, 

31.03.2015)  

 

Reichenberg menar att kompetensgapet riskerar bli än större då de få som idag har 

kombinationen PBL-juridik och arkitektur snart kommer att pensioneras. Mycket av ansvaret 

lägger han på stressen med framtagandet av PBL-10. Han menar att även om den politiska 

dimensionen i mångt och mycket försvunnit till förmån för den juridiska, så har detta inte 

påverkat rättsäkerheten positivt, då han menar att avsaknaden av fungerande praxis skapar en 

minst lika osäker enhetlighet som nyckfulla regeringsbeslut (Reichenberg, 31.03.2015). Dessa 

hade dessutom åtminstone demokratisk legitimitet, om än inte rättssäker (Blücher, 

10.03.2015). De är inte ensamma om att anse att domstolsväsendet inte hunnit landa i nya 

PBL. Även om Littke inte känner igen sig i deras beskrivning av domstolarnas arbete menar 

även hon på att förändringarna sker så snabbt att ingen riktigt hänger med. Förändringar har 

skett varje år sen PBL-10 trädde i kraft. Det betyder att en planprocess kan börja med en 

lagstiftning och avsluta med en annan (Littke, 07.05.2015).  

 

För att säkerhetsställa att en eventuell förändring av instansordning faktiskt leder till ökad 

rättsäkerhet krävs det utbildning och bättre uppföljning av MMD:s rutiner. Det får inte 

glömmas bort att PBL-10 endast varit aktiv i 4 år och att det tar tid innan systemet hamnar rätt. 

En förändring utan bred förankring och tillhörande kompetensutveckling skulle riskera att 

föra med sig nya barnsjukdomar i systemet (Gyllensvärd, 19.03.2015). 
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8.2 Åtgärder för att minska andelen överklaganden 
Frågan om så kallade "okynnesöverklaganden" och ett allmänt överutnyttjande av 

besvärsrätten har varit återkommande ända sen diskussionerna om PBL-87. Flera utredningar 

har tagit upp frågan (exempelvis SOU 2005:77;SOU 2012:91; SOU 2014:14) och det är ett 

återkommande ämne som tas upp när besvärsrätten skall diskuteras både från privata och 

offentliga aktörer. Trots att det är ett välanvänt uttryck finns det ingen definit ion av det i PBL 

(SOU 2005:77), och dess subjektiva användning gör att det svårt att se vad som egentligen 

avses när uttryckt används. 

 

Bara för att en person inte röner framgång med sitt överklagande inbegriper inte det 

nödvändigtvis att överklagandet skedde av okynne och att den klagande inte hade fog för sin 

klagan. Det är tydligt att den allra största delen som utnyttjar besvärsrätten gör detta då de 

anser att effekterna av en plan påverkar dem negativt (SOU 2014:14; Henecke& Olander, 

2003). ”Är det okynne eller inte beror på vem man pratar med. Är man byggherre är alla 

okynnesöverklaganden, men är man granne är det annorlunda. Jag tycker inte att det är en 

rättvis term, för man har ju rätt att klaga i Sverige.” (Jarnås, 11.03.2015) 

 

Det saknas belägg för att så kallade "okynnesöverklaganden" orsakar väsentligt medarbete 

(SOU 2005:77; SOU 2014:14). Trots detta har det tagits upp som en faktor för att förändra 

PBL flera gånger (exempelvis Näringsdepartementet, 2013; SOU 2012:91), vilket bland annat 

har framgått av den historiska redovisningen avdebatten.  

 

När det gäller minskningen av sakägarkretsen för att komma till rätta med problematiken med 

ett överutnyttjande av besvärsrätten är det svårt att se hur detta skulle kunna regleras i lag. 

Vilket är också vad de utredningar som fokuserat extra på frågan kommit fram till (SOU 

2005:77; SOU 2014:14). Det kan självklart förekomma att individer överklagar enbart i syfte 

att fördröja planer, men hur detta skall åtgärdas är oklart, eftersom det är omöjligt att avgöra 

intentionerna med ett överklagande. Enda sättet att hantera det utan att förändra spelreglerna 

för förhållandet medborgare-stat, är att ha en snabb och tydlig hantering av överklaganden 

och även ha en tydlig kommunikation tidigt i processen för vad som är möjligt att överklaga 

och varför. 

 

”Bilden som presenteras är inte rättvis.[...] I media vinklas det, tycker jag, så att med okynne 

avses alla som klagar. Och just, så att det blir till okynne bara för att man inte vinner 

framgång med sitt överklagande.[...]Nej, det är i extrema undantagsfall där vi kan prata om 

okynne. För dom har domstolarna och Länsstyrelserna ganska bra koll på vilka dom är och 

kan sålla bort.[...] Du kanske kan sortera bort ett eller två som okynne, men du har ju 100 

klagomål till som du måste ta hänsyn till och som måste behandlas. Det är inte nyckeln till att 

snabba processen. (Bagge, 23.03.2015) 

 

Några exempel på vilken typ av överklaganden som Länsstyrelsen direkt kan avgöra som 

okynne presenteras under intervjun med Molander. Han refererar till två 

fall; ”Spårvagnsmannen i Göteborg” som överklagar alla Detaljplaner i staden som någon 

form av hämnd för att han inte fick en hållplats där han bodde, samt ”Balkonggruppen” från 
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södra Stockholmsområdet som konsekvent överklagar alla bygglov som inbegriper balkonger. 

De ställer till med problem då deras ärenden blir liggande på länsstyrelserna i någon månad 

innan det upptäcks att de varken är behöriga eller sakägare. Detta är dock svårt att lagstifta 

bort, utan Molander förordar bättre rutiner vid den dagliga hanteringen av inkommande 

ärenden. ”Det finns inga lagar som är perfekta” (Molander, 26.03.2015). 

 

Varför har just fenomenet ”okynnesöverklagande” fått ta upp så stor del av debatten? En del 

av förklaringen står att koppla till fenomenet NIMBY och debatten kring den som tidigare 

tagits upp i den teoretiska delen. Enligt SOU 2014:14 handlar det om perspektiv, och att det 

inte skall förnekas att en byggherres perspektiv ofta har större tyngd än en enskild 

medborgare. ”Okynne” som begrepp i sig självt är konnoterat negativt och ger också därmed 

begreppet i sig karaktären av att vara ett konfliktuttryck som används för att misskreditera de 

som upplevs som motståndare. Gyllensvärd framhåller att debatten är grovt överdriven och 

har sin grund i både ekonomiska och politiska intressen. Vinsten för byggherrarna av att 

kunna förändra byggreglerna och planprocessen gör att de gärna överdriver betydelsen 

av ”okynnesöverklaganden” i syfte att minska alla överklaganden som innebär en 

investeringsrisk (Gyllensvärt, 19.03.2015). 

 

Istället för att i lag ha reglerande åtgärder som syftar till att direkt minska 

"okynnesöverklaganden" finns det andra åtgärder som ofta kommer upp i syfte att minska 

andelen överklaganden över lag. Ett sådant grepp är taktiken att minska storleken på planerna 

för att på så sätt minska sakägarkretsen och de som kan anses vara berörda av en plan 

(Henecke, 2006). Det blir också enklare att förutse vilken typ av protester som kan komma 

upp när den stora huvudplanen delas upp i små etapp-DP som får sina egna planprocesser. I 

samma stil är kommunernas definition av sakägare vid planläggning. Något som tas upp som 

en väldigt viktig aspekt av Reigun Thune Hedström: ”Om kommunen anger att någon är 

sakägare så är den helt plötsligt det för då har kommunen bestämt det. Och därför skall man 

vara lite varsam när man skriver granskningsutlåtande. Och man ska ha klart för sig vilka 

som är de verkliga sakägarna. [...]Det är hyresgästföreningen med förhandlingsrätt som är 

sakägare, bostadsrättsföreningens styrelse som är sakägare. Men inte den enskilde 

bostadsrättsinnehavaren. Så sätt inte dom under sakägare utan under övriga, för man binder 

ris åt sin egen rygg.[...] Någonstans måste man sätta en gräns.” (Thune Hedström, 

27.03.2015) 

 

Ett av klagomålen som uppkommit ofta när sakägarkretsen skall diskuteras är den något vaga 

definitionen. Att sägas vara berörd av en plan är nämligen inte en helt tydlig avgränsning. 

Däremot är det en avgränsning som tillsammans med reglerna kring hur den klagande måste 

yttra sig skriftligen och inom vissa tidsramar, samt att det är upp till kommunen att avgöra 

vilka som ska anses vara berörda i en fråga; en formulering som ofta framställs i debatten som 

mer omfattande än det är enligt praxis (SOU 2014:14; Jarnås, 11.03.2015). Det som bland 

annat ger legitimitet till den vaga definitionen är att den är hållbar över tid. Det juridiska 

dokumentet är alltid en frusen bild av den verkliga världens regler och förhållningssätt och ju 

mer detaljrik den är desto oftare måste den uppdateras för att inte helt förlora aktualitet 

(Åström, 17.03.2015).  Enligt Bagge finns det en stark önskan från många håll att lägga fast 
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den praxis som finns, men att det också öppnar upp för annan definitionsproblematik och 

tolkningsproblem då enskilda ordval kan ändra avgörande (Bagge, 23.03.2015). Det är 

dessutom en övervägande majoritet fastighetsägare som överklagar planbeslut och den kretsen 

är det väldigt svårt att göra mindre då detta skulle ge Sverige problem med den europeiska 

lagstiftningen. 

 

Sverige skiljer sig från många länder då vi inte har någon avgift vid överprövning i domstol. 

Möjligheten för alla oavsett ekonomisk ställning att överklaga beslut som berör dem är en 

viktig del av rättsäkerheten och den demokratiska kontrollen. Men, som Molander också 

säger: ”Man kan inte både ha ett system som är både hundraprocentigt rättsäkert och 

samtidigt hundraprocentigt effektivt” (Molander, 26.03.2015) och frågan om att införa en 

avgift vid överklagande har varit uppe för diskussion många gånger genom åren.  

 

I media och från privata aktörer i byggbranschen pratas det mycket om ett införande av avgift 

för att minska andelen "okynnesöverklaganden". Tanken är att en avgift skulle minska 

incitamenten att överklaga på oseriösa grunder i syfte att endast fördröja planer, men som 

tagits upp tidigare så är det en klar minoritet som kan sägas tillhöra den kategorin av klagande 

och därmed skulle kunna sägas påverkas av en eventuell avgift. I utredningen Ett effektivare 

plangenomförande (SOU 2012:91) menas det dock att denna kategori är tillräckligt stor för att 

ha betydelse för handläggningstiderna och därför borde frågan utredas vidare. Det skulle 

kräva en grundläggande förändring av det svenska rättssystemet då avgifter inte är en del av 

det idag. Storleken på den eventuella avgiften är också viktig då den ska avskräcka onödiga 

överklaganden, men inte hindra de som behöver få sin sak prövad att söka. Istället skulle en 

avgiftsbeläggning vara mer symbolisk för att påvisa samhällskostnaderna vid en fördröjning 

av planer (Huddinge kommun, 2014). 

 

Frågan utreddes närmare i Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14), men var 

inte med bland utredningens slutgiltiga förslag på hur PBL skulle kunna förändras. Detta för 

att fördelarna inte ansågs uppväga nackdelarna. Det gick nämligen inte att säkerhetsställa 

effekten på "okynnesöverklagandena" som avgiften skulle ha, och storleken på avgiften som 

skulle krävas för att avskräcka dessa skulle riskera att även avskräcka de som har grund för 

sin klagan. De utredde också möjligheten att den klagande skulle få tillbaka avgiften vid en 

tillstyrkan, men den byråkratiska apparat som skulle behövas byggas upp kring detta gjorde 

att kostnaderna snabbt översteg de eventuella vinsterna. 

 

Det är inga av uppsatsens respondenter som ställer sig positiva till en eventuell avgift. 

Gyllensvärd menar att det bara är ren symbolpolitik att det överhuvudtaget skall utredas, och 

att det handlar om att politiker vill vinna billiga poänger genom att ge intryck av att de 

försöker förkorta och förenkla planprocessen genom att peta i lagstiftningen. Genom att säga 

att de utreder frågan om avgifter tillfredsställer de rösterna från den privata sektorn som vill 

ha in avgift, men eftersom det inte är förenligt med det svenska systemet så kommer det aldrig 

att införas så som det ser ut idag (Gyllensvärd, 19.03.2015). Jarnås menar på det är konstigt 

att avgifter ses som en lösning överhuvudtaget: ”För det behövs ju bara att en överklagar, det 

blir ju inte mindre överklagat för att det bara är en istället för flera. Okej, man kanske slipper 
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namnlistor och massa skrivelser, men är det bara ett överklagande som måste det ju tas upp 

ändå. Flera kan ju gå ihop kring en avgift exempelvis, eller bakom en förening...” (Jarnås, 

11.03.2015) 

 

Gösta Blücher är den av respondenterna som uttrycker sig hårdast i frågan. ”Det där med 

avgifter vore ju förödande, det vore ett verkligt ingrepp i mänskliga rättigheter. Det får mig 

att tänka på Hans Gustafsson igen [Socialdemokratisk bostadsminister 1982-1988], när 

diskussionen om avgifter kom upp på den tiden, för det är ju inte första gången det diskuteras. 

Han sa i alla fall så här: ’Vi kan inte ta bort svenska folkets urgamla rätt att gå till Kungs’. 

Så sa han alltså, och det ligger någonting i det. För det är den man tummar på om man 

börjar ta avgifter. (Blücher, 10.03.2015) 

 

Det har nämnts innan att många av den senaste tidens förespråkare för ett starkare 

medborgarinflytande tidigt i planprocessen skulle minska andelen överklaganden då planerna 

skulle få större förankring och legitimitet. Enligt Henecke (2006) borde det ligga även i 

byggbranschens intresse att genomföra den typen av förändringar med det som utgångspunkt. 

Bevisen för att detta verkligen fungerar är dock tvetydliga. Detta har enligt Thune Hedström 

mer med det befintliga sättet att genomföra processen på än problemet med tesen i sig. Hon 

hänvisar till de DP som hon själv varit med och planerat där det av 700 stycken DP endast 

överklagats runt 10, vilket är en väldigt tydlig skillnad mot de 25 % som överklagas i landet 

generellt per år.”Jag hävdar att om man arbetar metodiskt och med en strategi och jobbar 

igenom det hela ordentligt från början… jag brukar säga till mina medarbetare: ’Det är 

förbjudet att rita ett enda streck innan man har haft det första dialogmötet med dom som är 

berörda.’ För så fort du ritar ett streck så diskuterar du strecket och inte innehållet. Istället 

ska man diskutera problemet och se hur det ska lösas och på vilka sätt det kan lösas.” (Thune 

Hedström, 27.03.2015) 

 

Mycket av planeringsprocessen är ofta redan avgjord när det formella samrådet sätter igång, 

då blir också samrådet mer ett sätt att informera än att uppmana till delaktighet. Problemet när 

det har gått så pass långt som till överklagande så finns det automatiskt en vinnare och en 

förlorare, vilket gör det omöjligt att finna en konstruktiv lösning (Cars & Thune Hedström, 

2006).  Ju tidigare kommunikationen börjar desto enklare är det att bryta mönster som kan bli 

framtida stoppklossar. Detta är också något som framhålls av Bagge, men hon menar att det är 

svårt att engagera medborgare tidigt (23.03.2015). Hon menar att många har missförstått 

syftet med besvärsrätten då den inte ska behandla de frågor som skall avhandlas under 

samråden, utan endast huruvida lagen följts eller ej. ”Ibland känns det som om man har lite 

för bråttom fram till beslut om plan. Innan det finns en förankring oh förståelse för beslutet. 

Och lägger man lite mer tid där så kanske man kan få politiken att ge den lite större 

acceptans, och kanske i slutändan minska benägenheten att överklaga.” (Bagge, 23.03.2015) 

 

Blücher menar att kommunikation tidigt i processen är bra i all ära, men att bara kunna 

överklaga på formella grunder för med sig andra former av problem: ”... och där var 

bostadsministern Hans Gustafsson väldigt tydlig, han sa: ’Om de här samråden ska ha någon 

mening, då måste dom man samråder med också ha någon makt.’ Makten dom har är att dom 
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kan överklaga. Utan överklaganderätten blir samråden bara ett spel för gallerierna.”  

(Blücher, 10.03.2015) 

 

8.3 Kommentarer från respondenterna gällande rådande debatt 
Det är flera av respondenterna som under intervjuerna understryker att de tycker att fokus 

hamnar på fel frågor i debatten, speciellt som den framställs i media. Historiskt har 

byggnadslagstiftningen sett som en förutsättning för att kunna skapa fungerade stadsmiljöer, 

men idag ses den snarare som ett hinder för att skapa just detta. 

 

Bagge menar att det kan bero på behovet av långsiktighet inom byggbranschen, och att det 

finns en brist på förståelse på hur processen måste gå till. ”Den som har idén är en brinnande 

entreprenör som vill ha det genomfört imorgon och glömmer bort hur stor den här processen 

faktiskt är. Och då blir varje liten del bit sinkande på något sätt.” (Bagge, 23.03.2015) De 

sätter sig aldrig i de redan boendes situation, och den attityden speglar också 

stadsbyggnadskontoret, som ofta tar bostadsexploatörens sida. Hon tycker också det är 

anmärkningsvärt att frågan har rönt så stor uppmärksamhet när det finns så många andra delar 

av planläggningen som tar tid. Dessutom, är det också viktigt att titta på proportionerna på 

debatten i förhållande till de faktiska siffrorna: ”Det är runt 25 % av detaljplanerna som man 

klagar på, det betyder ju faktiskt att det är 75 % som får bygga enligt plan direkt från början. 

Så återigen, vad är det som gör att vissa saker får så stor dimension? Men jag tror ju att dom 

här 25 %, dom rör ju där man gör förändringar i redan bebyggd miljö.” (Bagge, 23.03.2015) 

 

Enligt Blücher är det problematiskt att tro att experter skulle kunna göra objektiva 

bedömningar, speciellt som stadsbyggnadsfrågor i mångt och mycket handlar om ideologier 

och politik. En förändring som han menar speglar skiftet som sker var vårens utökade makt 

till byggnadsnämnderna att vara beslutande instans. ”Då bortgår man ju från 

demokratiaspekten för det är ju det som är poängen med fullmäktige. Det är där alla partier 

är representerade, det är dom inte alltid i nämnden, och dessutom är alla sammanträden 

offentliga, öppna för allmänheten. Så alla kan ta del av det. Och dessutom kan man ställa folk 

till svars vart fjärde år. Det har ju hänt att majoriteter i kommuner förlorats på byggfrågor.” 

(Blücher, 10.03.2015) 

 

Reichenberg ställer sig också frågande till varför det alltid är förändringen av lagstiftningen 

som kommer upp som alternativ. Han menar istället på att det viktigaste är att höja 

kompetenskraven på alla nivåer, både för kommunerna vid den tidiga planeringen, och för 

domstolarna vid överprövningen. Han efterfrågar en grundutbildning i juridik till alla 

tjänstemän som arbetar med planförfarandet. Beskyllningarna att det är processen som tar tid 

och försvårar för bostadsbristen ger han inte mycket för utan anser det vara populistiskt. ”Att 

korta ner och pilla på systemet, det hjälper inte mycket, men bidrar till större rättsosäkerhet 

och bidrar till en större röra. [...] Vissa förändringar kan man göra, men vi kommer aldrig 

komma runt att det finns icke juridiska kvaliteter i den byggda miljön, och att vi har med 

människor att göra. Och ingen lag kan ta bort det.” (Reichenberg, 31.03.2015) 
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Littke riktar även hon skarp kritik till hur debatten förs. Hon menar att det är tydligt att 

politiker och byggherrar inte bryr sig om de juridiska aspekterna av lagändringarna de föreslår, 

det förstår inte att ogenomtänkta förändringar får konsekvenser i flera led speciellt som det är 

så många lagar i kommunal planering som hänger ihop. Hon pekar bland annat på de 

omdiskuterade Attefalls-huset där lagrådet sade blankt nej, men som ändå gick igenom och 

ställer till med problem då den praktiska implementeringen inte fungerar då beslutet 

påverkade flera andra lagar. ”Men det bara svischar förbi. Jag ska säga att om man jobbar 

med det [juridiska] så tycker man inte att såna här förändringar går långsamt och tar tid. Det 

finns inga långsamma processer, det är knappt att de hinner tänkas igenom ordentligt 

politiskt. Däremot finns det långsamma processer i själva beslutsfattandet hos 

byggföretagen.[...] Sen klagar de på alla andra, men det är ju lite det här: Anfall är bästa 

försvar.” (Littke, 07.05.2015)  

 

Thune Hedström menar att stora delar av debatten verkar utgår från helt fel premisser. Det 

menas att det är överklagandet och hanteringen av dessa som är problemet, men att vi faktiskt 

har ett system där möjligheten att överklaga är den säkerhetsventil som finns. Istället borde en 

stor mängd överklaganden ses som en indikator på att planförfarandet inte skötts på bästa 

sätt. ”Förutsättningen för att göra ett bra jobb är att börja i andra änden. Överklaganden tar 

inte tid om det inte blir några överklaganden.” (Thune Hedström, 27.03.2015) 

 

9. Del 5 Vart är vi på väg? 
 

Denna avslutande del är för läsbarhetens skull uppdelad i tre delar. Den första är en kort 

sammanfattning av det presenterade materialet där de olika pusselbitarna läggs samman för 

att skapa en tydligare, översiktlig bild av besvärsrätten, dess utformning och dess kontext. 

Den andra är ett avsnitt som syftar till att besvara frågeställningarna som presenteras i 

uppsatsens inledande del. Efter det följer en avslutande diskussion som även definierar 

intressanta fortsatta forskningsaspekter. 

 

Det går aldrig att doppa fötterna i samma flod två gånger, detta är ett av genealogins 

grundantaganden. På samma sätt har besvärsrätten förändrats genom åren, inte bara genom 

faktiska lagändringar, utan också för att kontexten den befunnit sig i förändrats. Genom att 

synen på politik och stadsplanering förändrats, har det påverkat synen på besvärsrätten, då den 

är en del utav de andra två.  Utgångspunkten i detta arbete har varit att organiseringen av våra 

samhällen alltid kommer att innebära förekomsten av konflikter och maktfördelningnär flera 

intressen skall samlas under samma tak. Och att det demokratiska styrelseskicket är en av alla 

sätt att försöka strukturera upp dessa konflikter enligt förutbestämda regler för att undvika 

ohanterliga konsekvenser. Sett ur det sammanhanget blir besvärsrätten då endast en lagstyrd 

möjlighet att lyfta upp konflikter i ljuset för att avhandlas enligt vissa förutbestämda regler 

(det juridiska ramverket).  
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Många av de demokratiska synsätten är utformade efter idealet att samsyn och konsensus 

skall råda. Enligt det demokratiska perspektivet pluralism är istället möjligheten att ifrågasätta 

och inte undertrycka konflikter essentiell i en demokrati som hela tiden är under utveckling. 

Om vi tar Henecke och Khans tes för given att den svenska samhällsplaneringen har stora 

likheter med den pluralistiska modellen, framstår Sveriges modell - med tredje parts 

överklaganden och mer fokus på sakfrågor än endast juridiska, samt mindre vikt vid endast 

markägare – som mer begriplig ur ett internationellt perspektiv. I en Europeisk kontext har 

fokus traditionellt legat på det rent juridiska, där rätt och fel går att avgöra genom att utgå från 

lagen. I Sverige har istället planeringen sen PBL-87 haft en vilja att lyfta värderingsfrågor, 

med otydliga och skiftande värden. Som det exempelvis påpekats av Blücher och Åström så 

finns det ingen möjlighet att helt lagstadga kring planeringsfrågor då det handlar om 

värderingsfrågor där olika intressen skall mötas och utmanas.  

 

På många sätt kan konflikten kring besvärsrätten sägas bestå av fyra separata diskussioner, 

eller dragkamper mellan intressen utan egentlig lösning och som ofta överlappar varandra.  

- Den politiska sfären och den juridiska 

- Allmänna och enskilda intressen 

- Stat och kommun (det vill säga skalkonflikter) 

- Förändring och bevarande  

Då dragkamperna mellan dessa är eviga framstår det som självklart att debatten kring 

besvärsrätten i mångt och mycket sett likartad ut, oavsett geografisk plats och tidsperiod, då 

det är kontexten i vilken debatten förs som är föränderlig, inte grunden till konflikten i sig. 

Den här uppsatsen har främst lagt fokus på dragkampen mellan den politiska och den 

juridiska sfären, men även mellan dessa två finns det tydliga överlappningar. ”Det är väldigt 

svårt att hålla isär vad som är rättsfrågor och vad som är politiska frågor, och även det är en 

politisk fråga” (Molander, 26.03.2015). 

 

I den svenska debatten kan en serie huvudaktörer identifieras som alla har egna agendor. Till 

att börja med har vi kommunerna, som ska agera med kommuninvånarnas intressen i åtanke 

för att tillhandahålla tillfredställande boendemiljöer samt säkra sitt eget bestämmande för 

användningen av mark och vatten. Sen har vi länsstyrelserna som skall företräda statens 

intressen. Vi har de privata byggbolagen och exploatörerna som företräder sina aktieägares 

och medlemmars krav på avkastning. Sedan PBL-10 har vi också domstolarna som ska se till 

att lagen efterföljs. Sist men inte minst har vi medborgarna eller föreningarna som överklagar. 

Dessa 5 olika aktörer finns representerade i varje enskild överklagad detaljplan, och även om 

de alla kanske skulle kunna enas kring det faktum att systemet idag har stora brister, så skiljer 

de sig väsentligt åt kring hur  de anser att dessa brister skall åtärdas.  

 

Det som i mångt och mycket skiljer dessa aktörer åt är också makten de har att påverka 

systemets utformning och eventuella framtid, som bestäms av politikerna på statlig nivå, där 

inga av dessa 5 aktörer har någon formell makt utan endast kan agera rådgivande via olika 

kanaler. Här skiljer sig även den femte aktören (de överklagande medborgarna) från de övriga 

då denna grupp saknar många av de kanaler för påverkan som de andra grupperna har 

(formella som informella), detta har också bidragit till ett lägre förtroende för systemet från 
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den gruppen och ökat incitamenten för att göra sin röst hörd utanför de förutbestämda 

ramarna.  Vem som innehar makten över symbolspråket med vilket vi beskriver vår omvärld 

är en fråga som får än större vikt när de regler och mål vi satt upp för vårt samhälle står inför 

förändring. 

9.1 Besvarandet av frågeställnignarna 
Hur har debatten kring besvärsrätten sett ut genom åren och hur har denna påverkat 

utformningen av den?  

 

Trots debatterna som följt PBL i spåren har lagstiftningen ett starkt stöd hos de flesta aktörer. 

Det är istället i detaljerna konflikthärdarna återfinns. Fram till PBL-10 sågs 

överklagandeprocessen som en del av det medborgerliga inflytandet, som en form av garanti 

för att dialogerna tidigare i planskeden genomfördes till fullo. Besvärsrätten tillhörde också, 

liksom planeringen i övrigt, den politiska sfären vilket betydde att den högsta instansen skulle 

vara en del av det representativa systemet i form av regeringen. När kraven på 

domstolsprövning från EU förändrade detta sökte man finna andra alternativ där besvärsrätten 

skulle kunna fortsätta vara en del av den politiska sfären, bland annat genom diskussionerna 

om en speciellt utformad besvärsnämnd.  

 

Att regeringen var del av instansordningen visade sig dock ganska tidigt vara problematiskt 

inte bara på grund av kritik från Europadomstolen utan även för att de eftersträvade idealen att 

regeringen skulle fortsätta hålla den politiska aspekten av stadsbyggnadsfrågorna levande till 

sista instans, kom på skam. Istället bidrog de som instans till minskad rättssäkerhet och att de 

olika ärendena i praktiken klubbades av på löpande band såvida det inte fanns en aktiv debatt 

redan innan kring dem. Trots att lagstiftningen genomgick stora förändringar i och med PBL-

10, var den största påverkan på besvärsrätten juridikens bortträngande av politiken från 

slutskedet av planprocessen. Den politiska delen av stadsplaneringen skulle istället ske i ett 

tidigare skede, och den senare endast granska att lagen följts.  

 

Genom åren har det varit samma typer av argument som förts fram i debatten, oavsett hur 

systemet förändrats över tid. Generellt sett har debatten fokuserat på det negativa med 

systemet med få försvarare av lagstiftningen, trots det breda stöd som den samtidigt också haft. 

Från byggbranschen, och de kopplade till denna, har det framförallt handlat om ekonomi och 

effektivitet. Där värdet av effektivitet kommit att vägas högre än andra värden. Detta krav på 

effektivitet har ofta samspelat med kommunernas problem att förse sina invånare med 

bostäder, speciellt i de mer tätbefolkade områdena. Debatten har också många gånger varit 

aggressiv i sin framtoning. Där lågmäld smutskastning av motståndare lett till ett polariserat 

debattklimat som lätt gett intrycket att det egentligen rör sig om subjektiva moralkonflikter 

där samma aktörer kan ses som frihetskämpande David mot Goliat karaktärer mot 

profithungriga kapitalister, eller egocentriska och förändringsobenägna individer mot dem 

som vill utveckla områden till allmänhetens bästa, allt beroende på betraktare.  

 

Det måste poängteras att den moderna överklaganderätten är ett relativt ungt fenomen i en 

bransch som kännetecknas av långsiktiga planer och tröga strukturer och vars produkter ofta 
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väntas stå kvar över generationer. Trots detta har lagstiftningen förändrats många gånger på 

kort tid, vilket skapat en något snedvriden bild. Förändringen av besvärsrätten från politisk till 

juridisk, i kombination med ett infekterat debattklimat där många förändringar skett i 

effektivitetens namn utan ordentlig förankring hos alla aktörer och utan ordentliga 

utvärderingar av dessa förändringar, har lett till många missförstånd rörande besvärsrättens 

syfte, egentliga påverkan och framtid. Enligt både Ellis och Henecke tjänar byggbranschen på 

en ensidig debatt, eftersom de har större chans att då få sina intressen tillgodosedda, genom att 

kontrollera symbolspråket som bidrar till att forma lagstiftningens framtid. 

 

Hur stor effekt har överklaganden på detaljplanenivå på den totala tidsåtgången och 

planernas utformning?  

 

Det gjordes i ett tidigare avsnitt ett försök till sammanställning över de siffror som finns att 

tillgå på besvärsrättens egentliga effekt på planprocessen i övrigt. Efter denna, något 

ofullständiga, granskning står det klart att siffrorna har varit relativt konstanta genom åren. 

Oavsett förändringar i politik, ekonomi, byggtakt och lagförändringar har andelen detaljplaner 

som överklagats legat på mellan 20-25 % på nationell nivå. 75 %  av planerna vinner därmed 

också direkt laga kraft och kan gå till byggstart direkt. I tät bebyggelse överklagas det mer än 

i glesbygd, och mest överklagas det i områden med många markägare i enfamiljshus.   

 

Den stora förändringen har istället skett i på vilka grunder planerna överklagas. Det är en klar 

majoritet av planerna idag som överklagas på formella grunder mot tidigare, och det är också 

dessa som i högre grad får igenom sina överklaganden. Siffrorna på hur många som får 

igenom sina överklaganden har varit relativt konstanta på mellan 6-8 % genom åren, och detta 

har av flera framhållts som en indikation på att överklagandena är oskäliga då inga juridiska 

fel har kunnat obeserveras i de överklagade planerna.  

 

Det är svårt att exakt säga hur lång tid behandlandet av överklagandena tar. Dels eftersom det 

finns stora skillnader mellan de olika länsstyrelserna, men också för att det beroende på 

planernas storlek, lokalisering och medial uppmärksamhet tar olika lång tid för 

handläggningen. Detta gör också att en jämförelse kan bli direkt orättvis då processen för 

stora och omdiskuterade planer så som Slussen i Stockholm har lite gemensamt med 

planeringen av en elcentral i Bergslagen. Det är också svårt att i förväg veta vilka som vid ett 

eventuellt avslag kommer klagas vidare tills nästa instans vilket också påverkar beräkningarna. 

Utredningen som räknade på tidsvinsten med avskaffandet av Länsstyrelsen som instans 

menade dock att 4,5 månad skulle vara den genomsnittligt sparade tiden. Detta ska då sättas i 

relation till den totala planprocessen som kan ta allt mellan 1-7 år eller längre, beroende på 

storlek och omfattning.   

 

Hur förhåller sig besvärsrätten till det ökande kravet på effektivitet inom byggbranschen, och 

vad skulle en förändring av den få för konsekvens för rättssäkerheten och det demokratiska 

deltagandet?  
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De olika åtgärderna som föreslagits genom åren för att möta kravet på mer effektivitet har 

varit förhållandevis små sett till sitt större sammanhang och den totala tidsåtgången inom 

stadsbyggnad. Det har dessutom varit svårt att mäta effekterna dessa åtgärder har haft eller 

skulle ha på den totala tidsåtgången. Exempelvis var MÖD hårda i sin kritik av den beräknade 

tidsvinsten vid ett borttagande av Länsstyrelsen som instans, som de menade var för generöst 

beräknad. Att tidsvinsten i sig är förhållandevis liten, och att kritiken mot beräkningarna är 

hård väcker vissa frågetecken kring hur det kommer sig att denna åtgärd ändå ses som den 

enskilt viktigaste för att effektivisera besvärsrätten i skrivande stund. 

 

Något som fått mycket kritik genom åren är de långa handläggningstiderna. Att de tar lång tid 

och skiljer sig mellan de olika länsstyrelserna försvårar både ekonomiskt för exploatörer och 

byggherrar, samt för rättssäkerheten för den enskilde då snabb och effektiv hantering är en 

viktig del av denna princip.  Att denna kritik är skälig är något som alla utredningar, rapporter 

och respondenter kan skriva under på, utom Ulla Jarnås som just arbetar med handläggningen 

på Länsstyrelsen i Stockholm. Hon pekar istället på det faktum att alla pratar om att det måste 

effektiviseras, men att det ofta saknas incitament att skjuta till pengarna för att uppnå detta. 

De extratillsatta resurserna från åren med Alliansen tar slut 2016. Då den nuvarande 

regeringen fortsätter på samma väg som Alliansen om att Länsstyrelsen bör utgå är det 

osäkert om  nya medel tillkommer efter periodens slut.  

 

Så förutom den omdiskuterade tidsvinsten, vad vinner och förlorar man då på att 

strömlinjeforma processen ytterligare? Eller är det egentligen ett pseudoproblem som det 

påstås av flera av respondenterna? Deras kritik mot hur debatten kring förändringarna förts är 

omfattande. Inte bara att förändringarna sker för snabbt och utan förankring, utan även att det 

inte heller finns någon diskussion kring vad som är effektivt nog, vilket ytterligare snedvrider 

debatten.  

 

Det demokratiska systemets byråkrati kritiseras ofta för att vara trögtrörligt och långsamt, där 

de formella processerna tar tid från själva förändringsarbetet. Dessa tidskrävande formella 

processer av exempelvis medborgardeltagande samt granskning av planer och beslut är dock 

nödvändiga för att legitimera besluten tagna av de folkvalda politikerna. Exempelvis kom 

Demokratiutredningen vid millenieskiftet fram till slutsatsen att det demokratiska deltagandet 

har ett värde i sig själv som inte bör underställas effektiviteten. Det har exempelvis inte gått 

att bevisa att mer inkluderande processer främjar kvalité i den byggda miljön, istället handlar 

det om legitimering av planerna som sådana och att skapa en gemenskap kring de fysiska rum 

som medborgarna ska leva och verka i.  

 

Varje ny förändring av besvärsrätten förändrar på nytt balansen mellan de olika aktörerna 

aktiva i planprocessen. Efter varje förändring krävs det också tid för att på nytt hitta balans, 

och det är svårt att se att hänsyn har tagit till detta sen de senaste förändringarna i 

lagstiftningen. För även om de olika utredningarna som granskats i uppsatsen menar på att 

borttagandet av Länsstyrelsen som instans kan göras utan minskad rättsäkerhet som följd så 

visar några av respondenternas kritik av domstolarnas verksamhet att frågan är mer komplex 



70 
 

än så. Förändringen av lagstiftningen kan i sig ses som ett hot mot rättsäkerheten beroende på 

hur denna tolkas, då den efter inte ens ett halvt decenium förändrar spelreglerna på nytt.  

 

Ur ett demokratiskt perspektiv kan ytterliggare förändringar som inte fått ordentlig förankring 

minska förtroendet för systemet och öka incitamenten att söka andra vägar vilka är svårare att 

kontollera. Detta är något som redan sker då kommunikationen kring besvärsrättens 

förändrade roll i planeringen inte har varit tydlig gentemot medborgarna, och där många 

fortfarande ser det som en del av medborgarinflytandet, inte som en rent juridisk kontroll av 

processen.  

 

Vad bär dagens besvärsrätt med sig för ideal och hur speglas dessa i debatten?  

 

I avsnittet om forskningsöversikt togs det upp att synen ett land har på överklagande på 

många sätt speglar den syn landet även har på sina medborgare och på demokrati i övrigt. 

Ellis menar exempelvis att om överklaganderprocessen är en möjlighet till instutitionellt 

ifrågasättande av balansen mellan kollektiva och individuella intressen och deras ständiga 

dragkamp, så måste denna process också få ta tid och kunna ge faktiskt effekt på planerna för 

att ha legitimitet. Annars blir det bara ett spel för gallerierna. Med det sagt menar han inte att 

rätten att överklaga per se är samma sak som att få rätt i sin överklagan, men om vi ser på 

statistiken i Sverige verkar inte det vara någon överhängande risk då så pass få vinner bifall. 

Det är dock viktigt att medborgarna känner att deras överklaganden tas på allvar, vilket 

debatten som förts inte bidragit till genom sin delvis hårda ton. 

 

Som tidigare nämnts har synen på besvärsrätten förändrats från att tillhöra den politiska sfären 

till att övergå till den juridiska. Denna förändring medför också att besvärsrätten som tidigare 

kunde ses som en sista demokratiskt kontroll över planeringsprocessen nu istället kan ses som 

odemokratisk då den gör det möjligt att gå emot beslut fattade av demokratiskt folkvalda 

representanter, även om detta sällan sker. Besvärsrätten är trots förändringen mot det juridiska 

en väg att hantera rättigheter som krockar. Det är äganderätten som krockar med rätten till 

inflytande och deltagande, och hur vi utformar den speglar de rättigheter Sverige lägger störst 

vikt vid, enligt synen vi som samhälle har på ägande, demokrati och deltagande. 

Europakonventionens krav på Sveriges tidigare förändring av lagstiftningen låg i linje med 

strävan mot en mindre komplicerad process, där den juridiska sfären kan tyckas mindre 

komplex då det endast gäller att så att säga; följa lagen.  

 

Precis som synen på demokrati och rättssäkerhet förändrats genom åren mot mer komplexa 

och situationsbetonade värden istället för fasta allmängiltliga, har dessa ideal också påverkat 

planeringen och därmed också besvärsrätten. Därför är det intressant att medan dessa går mot 

större komplexitet så ska besvärsrätten samtidigt förenklas och strömlinjeformas i så stor mån 

det är möjligt. Debatten kring överklagande speglar den större samhällsplaneringsdebatt kring 

medborgardeltagande som pågår idag, där engagemang och dialog ses som givande till en viss 

punkt men där konflikterna som uppstår när medborgare protesterar mot planer och projekt 

ses som icke önskvärda inslag som skiljer det praktiska genomförandet från den ibland 

utopiska teorin. Detta då osäkerheten dessa protester innebär för vinstsökande kapitalintressen 
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alltid kommer att ses som något som det är eftersträvansvärt att minska, vilket delvis förklarar 

byggbranschens intresse och fokus på besvärsrätten och dess framtid.  

 

I Sverige förs inte någon riktig teoretisk debatt kring överklaganderätten, vilket gör det 

svårare att identifiera de bakomliggande idealen. Särskilt som dessa förändrats över tid. 

Idealen som styr den rådande debatten och som också öppnar upp för kommande förändringar 

är dock samma tillväxt- och effektivitetsideal som präglat den svenska politiken sen 90-talet; 

och som också är en del av den globala urbaniseringen där resursen byggbar mark ständigt 

minskar samtidigt som värdet på densamma ökar. Då är det svårt att bevara idealen som stod 

bakom utformningen av besvärsrätten som den såg ut i PBL-87, där tilliten till medborgarnas 

förmåga att bidra till utformningen av stadsrummet var ledordet, även om detta skulle ske 

inom den representativa demokratins ramar. 

9.2 Avslutande reflektion 
Debatten kring besvärsrätten kommer aldrig att upphöra så länge som rätten att överklaga 

existerar. Beroende på vilket perspektiv som råder kommer andra alltid att försöka föra upp 

nya perspektiv på dagordningen för att utmana den gällande ordningen i en aldrig sinande 

debatt. Då denna debatt alltid sker inuti en kontext, är det viktigt att studera historien för att 

förstå nuet och framtiden, och denna uppsats har också haft detta som utgångspunkt i 

behandlandet av frågeställningarna. Resultatet av studien har analyserat hur ser vi på 

besvärsrätten idag, men också vilka ideal finns kvar från tidigare år och hur dessa påverkar 

oss fortfarande. Detta för att kunna besvara den På Spåret – relaterade frågan: Vart är vi på 

väg?  

 

En fråga som inte har behandlats nämnvärt i vare sig de statliga utredningarna eller i media 

genom åren utan endast lyfts upp av av uppsatsens respondenter, är det problematiska med att 

besvärsrätten utvecklas till att alltmer bli en fråga om juridik. Detta blir problematiskt 

eftersom det formella inte är allt när det gäller kontrollen av den offentliga maktutövningen, 

som här handlar om kommunens markanvändning. Därav plan- och bygglagstiftningens något 

öppna formulering gällande exempelvis utformning av detaljplan, rätten att överklaga samt 

definition av allmänna intressen. Att definiera något i lagtext, medför alltid att nyanser går 

förlorade, och öppnar på liknande sätt alltid upp för missbruk av systemet. Detta är 

ofrånkomligt och något som alla system brottas med, men som exempelvis Molander 

poängterar, finns det ingen lagstiftning som är fullkomlig. Även om det alltid finns möjlighet 

att ändra en lagtext om den visar sig vara otillräcklig är det inte bara en lång och svår process, 

utan fostrar även en reaktiv planeringkultur.  

 

En reaktiv planering vore motsatsen till själva syftet med införandet av den moderna 

besvärsrätten i PBL-87, som var att sätta press på att verkliget inflytande skulle ges 

medborgarna under samrådsprocessen. Reaktiv planering är inte eftersträvansvärt då 

byggnader ska stå kvar över generationer och därför kräver långsiktighet redan innan 

uppförandet för att inte riskera att bli monument över tidigare misstag. Kan då motsatsen: 

Proaktiv planering, det som exempelvis Thune Hedström pratar om, där de olika konflikterna 

kring ett projekt hanteras innan de hunnit cementeras i sina respektive skyttegravar, vara det 
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som ska eftersträvas? Det är mycket möjligt, men att endast tydliggöra spelreglerna (läs: 

lagen) för att minska risken för missförstånd är inte tillräckligt, utan då måste också tiden som 

läggs på medborgarinflytande tidigt i processen ses som en investering för att slippa 

tidsåtgången i slutet av processen.  

 

Rätten att överklaga som icke markägande tredjepart tillkom efter flera år av debatt, men 

utarmas idag då den i debatten på många sätt endast värderas utifrån de potentiellt negativa 

konsekvenerna, som ofta presenteras utifrån ett worst-case scenario. Istället borde 

besvärsrätten betraktas som en naturlig del av planprocessen, inte som ett arbetssamt hinder 

som måste hanteras och i möjligaste mån undvikas. Problemet med strömlinjeformandet av 

besvärsrätten är att den sker i samband med flera andra förändringar i planprocessen som 

minskar insyn och möjligheterna till ansvarsutkrävning, så som de ökade befogenheterna till 

stadsbyggnadsnämnderna. Detta gör att det är svårt att få en enhetlig bild över de egentliga 

konsekvenserna för demokrati och rättssäkerhet, på en större skala. Därför vore det för vidare 

forskning intressant att fortsätta utforska förändringarna i PBL utifrån ett demokrati- och 

rättssäkerhetsperspektiv. En fördjupning specifikt i besvärsrätten skulle exempelvis kunna 

inkludera en ordentlig sammanställning av överklagandets effekter, eller en studie som utgår 

från den överklagandes perspektiv.  

 

Denna uppsats utgångspunkt var att nyansera den pågående debatten kring besvärsrätten 

genom att dels följa den historiska debatten och förändringarna av överklagarätten avseende 

detaljplaner i Sverige, samt att belysa och problematisera några av de förslag på förändring 

som varit återkommande genom åren. Extra fokus har lagts på förslaget om ett eventuellt 

avskaffande av Länsstyrelsen som instans då detta förslag är det som troligast kommer att 

genomföras då det finns ett brett stöd för detta både från politiker och sakkunniga. Det kan 

konstateras att debatten som förs idag inte lyfter fram alla nyanser utan många gånger kommit 

att endast diskutera sakfrågor och strävan att effektivisera lagstiftningen så långt det går. 

Förhoppningsvis har denna uppsats bidragit till att nyansera denna debatt genom att uppfylla 

sitt syfte att studera processen ur vilket dagens besvärsrätt och debatt uppkommit. 

 

Efterord 

Den 1 oktober 2015, presenterade Mehmet Kaplan den rödgröna regeringens beslut angående 

förenkling av PBL. Förslaget som omfattade både lättnader för bullerregler och satsningar på 

5,5 miljarder för mindre och energieffektiva lägenheter, innehöll också beslutet att 

Länsstyrelsen skulle utgå från instansordningen från och med 1 juni 2016 (Regeringen.se, 

2015). Förslaget omfattade däremot inte förändringar av sakägarkretsen eller införandet av en 

avgift för överklaganden. 
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Appendix 1- Förkortningar och ordförklaringar 
DP- Detaljplan 

 

MB- Miljöbalken 

 

MMD- Mark – och miljödomstolen 

 

MÖD- Mark – och miljööverdomstolen 

 

NIMBY- Not In My Back Yard: En negativ benämning som ofta syftar på det motstånd som 

finns mot nybyggen i redan bebyggda områden.  

 

PBL- Plan– och bygglagen. Det finns två, den äldre som kommer att refereras till som ÄPBL 

eller PBL-87 och den nyare som kommer att refereras till som ’nya PBL’ alternativt PBL-10 

som trädde i kraft i maj 2011. 

 

SKL- Sveriges Kommuner och Landsting 

 

SOU- Statens offentliga utredningar 

 

ÖP – Översiktsplan 

 

Överklagande/besvärsrätt – Kommer såvida inte annat anges att endast syfta till 

överklagandeprocessen i den fysiska planeringen. Om inte annat anges syftar ordet också på 

tredjepartsöverklagande och avser därmed inte överklagande av planer från exploatörs eller 

länsstyrelsernas sida.  

 

 


