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Abstract 

Consultation plays a central role in social planning and is used to create visions and goals, 

communication to residents and influence decisions. Consultations are being carried out by the 

municipality to inform citizens about what is planned to be built and how it will affect housing 

in the area and how the plan will affect the environment. During consultations, affected citizens 

can comment on how they believe that the detailed development plan will affect the area and 

how it can be improved. 

The purpose of this bachelor thesis is to investigate the extent to which citizens can influence 

the detailed development planning process by submitting comments during consultation. In 

order to answer this, this paper begins with literature studies on the development of the plan 

and building law, the development of consultation legislations and a part about the influence in 

planning, how influence can be measured and who has the right to comment on consultations. 

An empirical study is performed based on four housing projects in the area of Stockholm and 

two housing projects from Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart for an international 

understanding. 

 

The main result presented in the conclusion, is that citizens have an influence in planning but 

without their own right of decision making. The municipality tried to adapt the detailed 

development plan according to what has been said during consultations but it does not usually 

mean that the municipality does exactly what citizens say. It is also shown that the municipality 



 

still has difficulty interpreting the legislation when it comes to who is a business owner and who 

is a concerned citizen to the development plan. 
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Sammanfattning 

Samråd har en central roll i samhällsplaneringen och används för att skapa visioner och mål, 

kommunicera till invånare och påverka beslut. Samråd genomförs av kommunen för att 

informera medborgare om vad som är planerat att byggas och hur det kommer påverka boende 

inom området samt hur planen kommer påverka miljön. Under samråd kan berörda 

medborgare som påverkas/berörs av den nya detaljplanen lämna synpunkter om hur de tror 

detaljplanen kommer påverka området och hur planen kan förbättras.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken grad medborgarna kan påverka 

detaljplanprocessen genom att lämna synpunkter under samråd. För att kunna besvara 

frågeställningar föregås arbetet av litteraturstudier om utvecklingen av plan och bygglagen, 

utvecklingen av samrådslagstiftningen samt en del om inflytande i planering och hur inflytandet 

kan mätas samt vem som har rätt att lämna synpunkter vid samråd. Sedan följer en empirisk 

studie som baseras på fyra bostadsprojekt inom Stockholmsområdet och två bostadsprojekt 

från Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart för en internationell utblick.  

 

Huvudresultatet, som presenteras i slutsatsen, är att medborgarna har ett inflytande i 

planeringen, men utan egen beslutsrätt. Kommunen försökte anpassa detaljplanen efter vad 

som har sagts under samråd, även om det normalt inte betyder att kommunen gör exakt som 

medborgarna säger. Det visas också att kommunen fortfarande har svårt att tolka lagstiftningen 

när det kommer till vem som är sakägare och berörd vid framtagande av en ny detaljplan.   
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1.Inledning 

I nedanstående avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning och en redogörelse för valet av ämnet. 

Vidare formuleras syfte, frågeställning, disposition, metod och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Det kommunala samrådet sägs vara en tvåvägskommunikation mellan de medborgare som 

berörs av ett byggprojekt och kommunen. Här skall planförfattaren (kommunen) kungöra med 

de som kan ha ett väsentligt intresse av planförslaget. Under samråd kan då berörda 

medborgare lämna synpunkter om utformningen av byggprojektet. Samrådet ska hjälpa 

kommunen att anpassa detaljplanen bättre till omgivningen samt att få en insyn i hur 

detaljplanen kommer påverka boende inom planområdet. Det vill säga syftet med samråd är att 

förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet, samt att 

ge intressenter som berörs insyn i arbetet och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. 

(Boverket, Boverket, 2015)  

 
Den nya plan- och bygglagen (PBL), som trädde i kraft år 1987, ger medborgare mer utrymme 

att delta i och påverka den kommunala planprocessen. Samordnandet av 

medborgaredetagande är enligt lag en rättighet såväl som en skyldighet. Syftet med 

medborgardeltagande är dels en utväxling av åsikter, men likaså en möjlighet för kommunen 

att dela med sig av upplysning om projektet, samt vilka motiv det finns för dess utformning. Ett 

samrådsmöte är ett av många sätt att nå ut och möta medborgare öga mot öga. Genom 

samrådet kan man tydliggöra besluten och skapa en förståelse.   

 
1.2 Syfte och frågeställning 

Samråd har en central roll i samhällsplaneringen, samråd ger kommunen och medborgarna en 

möjlighet att diskutera och utbyta information om vad som är tänkt/planerat att byggas inom 

kommunen. När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft påstod man att den, genom samråd, 
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kommer att ge medborgare mer utrymme att delta i och påverka den kommunala 

planprocessen.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka till vilken grad medborgarna har inflytande 

över detaljplaneläggningen av några bostadsområden i Stockholm, Sverige. I arbetet görs också 

en internationell utblick kring medborgarinflytande och detaljplaneläggningen i Stuttgart, 

Baden- Württemberg. 

 

Den fråga som ska utredas i detta examensarbete är till vilken grad medborgarna har inflytande 

över detaljplaneläggningen under samråd. 

 

1.3 Metod 

Examensarbetet inleds med en informationssökning och litteraturstudie. Basen i detta 

examensarbete är en jämförelse av detaljplaner för olika bostadsområden. För att kunna 

fastställa hur planen har förändrats undersöks detaljplanen innan och efter samråd har 

genomförts. Det vill säga det valdes bostadsområden som redan hade en antagen detaljplan. 

Detta gjordes för att få en bättre uppfattning om hur stort inflytande och hur mycket 

medborgarna hade varit med i påverkan av den slutgiltiga detaljplanen.   

 

En analys av inflytande i planeringen gjordes för att visa hur och vem som har rätt att påverka 

ett beslut inom detaljplansprocessen och för att se till vilken grad berörda parter kan påverka 

en detaljplansprocess.  

 

Samrådsredogörelsen och planbeskrivningen före och efter samråd hittades på kommunernas 

hemsida. Med samrådsredogörelsen samt planbeskrivningen innan samråd kunde man se vilka 

synpunkter som kom in under samrådstiden samt hur dessa har påverkat planen, det vil säga. 

hur utformningen av byggelse, placering av vägar-/ grönområden etc. har förändrats. 
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1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete har avgränsats till bostadsprojekt som ligger inom Stockholms 

närområden, det vill säga områden som inte ligger längre bort än 30 km från Stockholms 

utkant. Det har även gjorts en extern internationell del som begränsas till områden i  Stuttgart, i 

Baden-Württemberg, Tyskland. Projekt som valdes i detta examensarbete var detaljplaner från 

Hälsovägen, Flemingsberg, Huddinge kommun, Östra Ekedal, Strandvik, Värmdö kommun, 

Södergården och Granängstorget i Tyresö kommun. Det valdes två detaljplaner från Tyresö 

kommun för att visa hur samma kommun jobbar med två olika bostadsprojekt. I Södergården 

ska det byggas nya bostäder, för att förtäta det befintliga bostadsområdet, medan det i 

Granängstorget skapas ett helt nytt bostadsområde. För den internationella utblicken valdes ett 

projekt från Stadtbezirk Stammheim- Wohngebiet Langenäcker- Wiesert, Stuttgart och 

Europaviertel.  Europaviertel är en del av det stora Stuttgart 21 projektet i centrala Stuttgart 

(Tyskland). 

Anledningen till att dessa projekt valdes är för att planerna hade en stor inverkan på miljön, då 

mycket skogsområde/grönområden behövde tas i anspråk för att skapa plats för den nya 

bebyggelsen.  

 

För studien om inflytande användes resultatet från samrådet i slutskedet av planprocessen. Det  

kan genomföras flera samråd under detaljplansprocessen, men för detta examensarbete 

granskas endast samrådet i slutskedet. Överklagande, samt granskning av en detaljplan/beslut 

tas inte med i detta examensarbete. För att undersöka hur stort inflytande medborgarna hade 

under detta samrådstillfälle, kommer det endast att tas med synpunkter som framförts av de 

berörda medborgarna. Det vill säga, de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavarna, 

hyresgäster och boende som berörs, samt övriga som har ett väsentlighet intresse av förslaget. 
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1.5 Disposition 

I kapitel 1 ges en inledning följt av en litteratur- och lagstiftningsgenomgång i kapitel 2. I kapitel 

3 följer empiriska studier som är baserade på undersökningar av kommunala detaljplaner samt 

detaljplanernas samrådsredogörelser. Teori- och empiridelen sammanvävs sedan i 4 kapitel 

som avser att besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. Examensarbetet avslutas 

med en diskussionsdel där resultatet diskuteras, samt en efterföljande slutsats.  
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2.Litteratur- och lagstiftningsgenomgång 

 

2.1 Plan- och bygglagen 

Grunden för det svenska plan- och tillståndssystemet är i princip oförändrad sedan 1931 års 

stadsplanelag och tillhörande byggnadstadgan. Sedan dess har visserligen planer och tillstånds 

fått nya bestämmelser och lite nytt innehåll men grundstommen i systemet är ändå densamma. 

Problemet med den lagstiftningen man hade år 1931 var att den saknade medel att bestämma 

var samhällsbildning fick ske. Exploatering av mark för tätbebyggelse var i princip fri. 

Konsekvensen av detta blev att randbebyggelse växte oreglerat och att man var tvungen att 

upprätta stadsplaner för mycket stora områden. År 1947 infördes en bestämmelse i 

lagstiftningen som innebar att stadsplaner inte fick avse större områden än vad som kan 

bebyggas/förväntas att bebyggas inom överskådligt tid (26§ byggnadsstagan) (Kalbro T, 2012) 

(Wester, 2017). 

 

År 1987 infördes Plan- och bygglagen som blev en kombination av den gamla stadsplanelagen 

och byggnadsstagan. Plan- och bygglagen infördes för att minska oklarheten för 

fastighetsägarna, man införde då också lagen om detaljplanernas genomförandetid med 

garanterad byggrätt under en begränsad tid (5-15 år) (5 kap 5 och 11§§ i 1987 PBL, prop 1985 

186:1 s. 168). Efter 1987 blev det tydligt att detaljplanen i stor utsträckning användes för att 

pröva och reglera enstaka projekt (projektidén var bestämd innan arbetet med detaljplanen 

påbörjades) ( SOU 2005: 77 .s. 474) (Kalbro T, 2012).  

 

År 1995 reformerades bygglovsprövningen och kontroll för att tydliggöra byggherrens fulla 

ansvar och för att komma bort från orealistiska förväntningar på samhällets prövningar och 

kontroller (bygglovsprövningen inskränktes till platsens lämplighet samt byggnadens placering 

och yttre utformning). Systemet som infördes år 1995 omarbetades genom 2011 års Plan- och 
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bygglag. Lovprövningen omfattar återigen byggnadens inre utformning med krav på 

tillgänglighet, funktion och tekniska krav (Kalbro T, 2012).  

 

 
Figur 1 Projektinitieringsfasen i planprocessen enligt stadsplanelagen 1931 respektive plan-och bygglagen 2011  

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.403974!/Menu/general/column-content/attachment/252Nr%20252.pdf 

 

2.2 Berörda parter 

Plan- och bygglagen tar inte upp begreppet medborgare utan använder begreppet 

”kommunens medlemmar”. Kommunens medlemmar är alla som är folkbokförda inom 

kommunen, äger en fastighet eller betalar kommunalskatt där. Även enskilda individer som har 

ett väsentligt intresse av planen ska ges tillfälle att delta i samråd. Begreppet medborgardialog 

används ofta som synonym för samråd men begreppet ska tolkas mycket brett. Begreppet 

medborgare är i plan och bygglagen inte knuten till det formella medborgarskapet, men 

används mer som en generell beskrivning av alla de som bor, verkar eller är på annat sätt 

berörs av planeringen i området. Plan- och bygglagen definierar berörda medborgare i 5kap 11§ 

om samråd som ” kända sakägarna och de kända bostadsrättshavarna, hyresgäster och boende 

som berörs samt enskilda i övrigt som har ett väsentlighet intresse av förslaget”. (Boverket, En 

dialog som alla bjuds in till , 2017) 
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2.3 Detaljplan 

Med en detaljplan kan kommunen pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. 

Det gäller både när det ska byggas nytt och när befintliga bebyggelse ska förändras eller 

bevaras (Boverket, Vad är en detaljplan, 2014). I en detaljplan ska kommunen redovisa 

allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa. En detaljplan 

medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven 

genomförandetid, som är minst fem år och högst 15 år. Efter att genomförandetiden har löpt ut 

fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan men skillnaden är att planen då kan 

ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda parter kan ställa ersättningsanspråk för 

förlorade rättigheter t.ex. bygglov, rivningslov (PBL 2010:900 4kap 2,5,21§§) (Håkannsson M, 

2015) 

 
2.4 Framtagande av en detaljplan  

Framtagandet av en detaljplan börjar med att en kommun beslutar om att påbörja ett 

planarbete. Planarbetet påbörjas när man har erhållit ett planbesked från kommunen. 

Kommunen kan också själv ta initiativ att påbörja ett planarbete. När kommunen påbörjar 

planarbetet upprätts ett planärende. Samtidigt som planarbetet inleds ska kommunen bland 

annat bedöma om det behövs ett program. Med program menas ett dokument från kommunen 

som anger mål och utgångspunkter för planarbetet (Boverket, Program till detaljplan, 2014 ). 

Utifrån ett antal kriterier väljer kommunen vilket planförfarande som ska tillämpas. Efter att 

kommunen har valt planförfarandet och tagit fram ett planförslag påbörjar kommunen en 

femstegsprocess för antagandet av en detaljplan (figur 2). 

 
Figur 2 Femstegsprocessen för antagande av en detaljplan 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/samrad/ 
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2.4.1 Samråd 

Med samråd menas en tvåvägskommunikation mellan kommunen och de som berörs, eller har 

ett särskilt intresse av projektet. Som nämnt ovan var samråd redan år 1931 reglerat som krav 

när ett nytt förslag till detaljplan skulle upprättas, det var då reglerat i 14§ Byggnadsstadgan. 

Samrådsgenomförandet är inte närmare reglerat och motiveringen var att det knappast är 

möjligt att ge några allmängiltiga regler, då förhållanden kring planeringen skiftar från fall till 

fall (Bexelius, 1974). Det fanns formellt inga krav på att underlagsutredningen enligt 16§ 

byggnadsstadgan skall presenteras för markägarna vid samråd. När ett planförslag sändes för 

antagande och fastställelse skulle en redogörelse för vidtagna samråd bifogas. Det ansågs räcka 

med att nämna vilka samråd som tagits utan redogörelse för vad som framförts. Markägarna får 

därmed inte en officiell utvärdering av framförda synpunkter. Hänsynstagande till 

samrådssynpunkter bygger ytterst på byggnadslagen bestämmelse om att såväl allmänna som 

enskilda synpunkter skall beaktas (4 § Byggnadslagen, 12-13 §§ Byggnadsstadgan). 

Samrådsinstitutet ansågs som svagt utformat ur markägarsynpunkt, det lämnade stor frihet för 

planförfattaren att hantera markägarna och deras ståndpunkter efter egen bedömning. 

(Mattsson, 1985) (Wester, 2017) 

 

Nuförtiden regleras samråd i 5 kap Plan- och bygglagen (5kap 11-26§§ Samråd och kungörelse). 

Enligt 5kap 11§ PBL ska kommunen, när den tar fram ett program eller ett förslag till en 

detaljplan, samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommuner som berörs, kända 

sakägare och bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, kända organisationer 

samt myndigheter och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. År 2015 

tillkom det en paragraf i 5kap 11§ som säger att kommunen inte behöver samråda med 

bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är 

uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem (01/01/2015 PBL).  

I 5kap Plan- och bygglagen regleras det också vilken information och vilka dokument 

kommunen ska göra offentliga inför samråd. Detta regleras i 5kap 11a-13§§ PBL om kungörelse. 

Kungörelse ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet 

mm. (SFS 2014:900). Plan- och bygglagens 5kap 11a § säger att en kungörelse ska anslås på 
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kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå vilket 

område detaljplanen avser, om förslaget avviker från översiktsplanen, var förslaget finns 

tillgängligt och hur lång samrådstiden är. Vidare skall det framgå att den som vill lämna 

synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden, samt till vem synpunkterna ska 

lämnas. (Wester, 2017)  

 

2.4.2 Underrättelse 

När ett detaljplaneförslag har varit ute för samråd och bearbetats, ska planförslaget vara 

tillgängligt för granskning innan den kan antas. Inför granskningen ska kommunen utfärda en 

underrättelse som skall anslås på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå:  

• vilket område som detaljplanen avser  

• om den avviker från översiktsplanen  

• var planen finns tillgänglig för granskning  

• hur lång tid man har på sig för att lämna synpunkter  

• till vem eller vilka inom kommunen synpunkterna kan lämnas  

• att den som inte har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan 

förlora rätten att överklaga beslutet efter det att planen antagits.  

 

Kommunen ska även samma dag som underrättelsen anslås på anslagstavlan skicka ett 

meddelande om dess innehåll till: 

• kända sakägare  

• vissa kända organisationer av hyresgäster,  

• myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget,  

• länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.  

Bland de som har ett väsentligt intresse av förslaget ingår personer som lämnat synpunkter 

under samråd eller de som anmält att de önskar få ta del av underrättelsen. Detta det kan vara 

enskilda personer, företag, myndigheter och sammanslutningar ( Se. Prop. 2009/10:170 (sid. 
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237), se även Prop. 2013/14:126 (sid. 89) i ” Relaterad information”) (Boverket, Underrättelse, 

2018) 

 
2.4.3 Granskning 

Efter att detaljplaneförslaget har varit ute på samråd och kommunen har bearbetat det utifrån 

den information och de synpunkterna som framfördes under samrådstiden, ska planförslaget 

vara tillgängligt för granskning. Syftet med granskningen  är att ge samtliga berörda parter en 

sista möjlighet att lämna synpunkter innan planförslaget antas av kommunen (PBL 2010:900 5 

kap 18§). Under granskningen ska planförslaget, med tillhörande planbeskrivning, eventuell 

samrådsredogörelse, grundkarta, fastighetsförteckning, samt eventuellt planprogram finnas 

tillgängligt. Kommunen ska även tillhandahålla det planeringsunderlag som kommunen anser 

ha betydelse för bedömningen av detaljplaneförslaget. Detta kan vara dokument och kartor 

som redovisar vatten- och avloppsanslutningar, utredningar om kulturmiljö, trafik, buller med 

mera (PBL 2010:900 5 kap 8-10§§ , 5 kap 21§).  Med underrättelsen ska kommunen meddela 

dem som enligt lagen ska ges möjligheten till granskning. Kommunen ska också se till att 

förslaget finns tillgängligt för samtliga som vill granska det. (Boverket, granskning , 2016) 

(Håkannsson M, 2015) 

 

2.4.4 Granskningsutlåtande 

Efter det att granskningstiden har löpt ut ska kommunen, i ett granskningsutlåtande, 

sammanställa de skriftliga synpunkterna som har inkommit. Granskningsutlåtandet ska 

innehålla en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av de 

lämnade synpunkterna. I de fall kommunen inte tillgodosett inkommande synpunkter bör det 

ges en tydlig motivering. Vid ett standardförfarande är det tillräckligt att de synpunkter som har 

inkommit under samråd redovisas i granskningsutlåtandet. Detta innebär att om det inte har 

upprättats en samrådsredogörelse ska granskningsutlåtandet även innehålla synpunkterna som 

kommit in under samråd och kommunens svar på dessa (PBL 2010:900 5 kap 23§).  
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När granskningsutlåtandet har sammanställts av kommunen ska det, eller ett meddelande om 

var det finns tillgängligt, sändas till alla som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om det 

är oklart vilka som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda kan kommunen bestämma att 

meddela eller skicka utlåtandet till samtliga som lämnat synpunkter (PBL 2010:900 5 kap 24§) 

(Boverket, Granskningsutlåtande, 2014) (Håkannsson M, 2015).  

 

2.4.5 Antagande  

Inför beslutet om antagande av ett detaljplaneförslag ska kommunen ta ställning till om 

planprocessen visat att mark- och vattenområden är lämpliga för den bebyggelsen och de 

byggnadsverk som planförslaget avser. Under planprocessen ska kommunen ha gjort de 

undersökningar och utredningar som behövs, samt tagit ställning till synpunkter som inkommit. 

Utifrån denna information skall kommunen bedöma om planen ska antas. En viktig faktor vid 

bedömningen är om länsstyrelsen, under samråd eller vid granskning, har yttrat sig och 

indikerat att planen kan komma att behöva överprövas (PBL 2010:900 4 kap 2§). Plan- och 

bygglagen reglerar inte hur länge kommunen kan avvakta med antagande av planen efter 

granskning. Däremot bör bland annat grundkartan och fastighetsförteckningen vara aktuell vid 

beslut om antagande av planen. (Boverket, Beslut om att anta en detaljplan, 2017) 

 

Innan detaljplaneförslaget kan antas måste kommunen bedöma om förslaget kan medföra att 

en fastighetsägare drabbas av vissa former av skada. Fastighetsägaren kan ha rätt till ersättning 

eller inlösen om planen innebär att ett rivningsförbud eller skydd av särskilt värdefulla allmänna 

platser, byggnadsverk, tomter eller bebyggelseområden införs. Detta gäller även särskilda 

rättigheter som till exempel servitut (PBL 2010:900 5 kap 26, 28§§ samt PBL 2010:900 14 kap 7, 

10, 12, 13 §§) (Boverket, Beslut om att anta en detaljplan, 2017) (Håkannsson M, 2015).  

 

När kommunen beslutat att en detaljplan ska antas ska det justerade protokollet anslås på 

kommunens anslagstavla och senast dagen efter det att protokollet anslagits ska kommunen 

meddela länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommuner och berörda regionplaneorgan. 

Vidare skall bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, hyresgästorganisationer och ideella 
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föreningar, som under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter men som inte blivit 

tillgodosedda, informeras (Boverket, Beslut om att anta en detaljplan, 2017) (Håkannsson M, 

2015). 

 

2.4.6 Laga kraft 

Detaljplaneförslaget vinner laga kraft när tiden för överklagande har löpt ut och länsstyrelsen 

beslutar att inte överpröva planen. Tiden för överklagande är tre veckor från den dagen 

kommunen tillkännagivit beslutet eller det justerade beslutsprotokollet anslagits på 

kommunens anslagstavla. I de fall antagandebeslutet överklagas eller länsstyrelsen beslutar att 

överpröva kommunens antagandebeslut, vinner beslutet inte laga kraft förrän ärendet är 

avgjort och planen inte upphävs. Det betyder att detaljplanen först vinner laga kraft när 

möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort (PBL 2010:900 13 kap 16-17§§) 

(Boverket, Överkagande och Laga kraft, 2016) (Håkannsson M, 2015) 

 

Efter det att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft är kommunen skyldig att (PBL 2010:900 

kap 5 32 §): 

• anteckna datumet då planen vann laga kraft på planhandlingarna,  

• inom två veckor skicka planen och tillhörande dokument till länsstyrelsen och 

lantmäterimyndigheten, samt  

• genom en kungörelse eller ett skriftligt meddelande meddela de fastighetsägare som 

har rätt till ersättning.  

 

2.5 Vad ingår i en detaljplan. 

En detaljplan består av flera olika dokument. Varje detaljplan måste innehålla en 

planbeskrivning och en plankarta. Planbeskrivningen är en komplettering till plankartan och 

skall tydliggöra vart och hur området ska förändras, samt vad som är syftet med planen (PBL 

2010:900 4 kap 31§). I planbeskrivningen ska kommunen redovisa planeringsförutsättningarna, 

planens syfte, hur planen är avsedd att genomföras och de överväganden som har legat till 

grund för planens utformning.  I planens utformning skall hänsyn tas till motstående intressen 
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och synpunkter. I planbeskrivningen skall projektens konsekvenser även redovisas. Om 

detaljplanen avviker från översiktsplanen ska det framgå på vilket sätt den avviker samt skälen 

till avvikelsen. Planbeskrivningen ska innehålla information om kommunens avsikter gällande 

exploateringsavtal och markanvisningar, samt en beskrivning av konsekvenser av att planen 

helt eller delvis genomförs med sådana avtal ( jfr. Prop. 2013/14:126 s. 159).  

I de fall detaljplanen innehåller en eller flera bostäder ska det i planbeskrivningen redovisas en 

beräkning av omgivningsbuller. Bullerredovisningen måste dock inte göras om det med hänsyn 

till bullersituationen kan anses obehövlig, exempelvis om planerade bostadsbyggande kan antas 

utsättas för omgivningsbuller i mindre omfattning. Bullerredovisningen ska ligga till grund för 

beräkningen av bostadsbyggnadens fasad och eventuella uteplatser i anslutning till byggnaden 

(jfr. Prop. 2013/14:128 s. 77-78) (PBL 2010:900 4 kap 33§) (Boverket, Boverkets allmänna råd 

om planbestämmelser för detaljplan;, 2014) (Boverket, Planbeskrivning, 2015) 

 

2.5.1 Planeringsförutsättningar 

Med hänsynstagande till de omständigheterna som råder vid planområdet redogör kommunen, 

i planbeskrivningen, för motiven till planens utformning. Förutom de naturliga 

förutsättningarna handlar det normalt också om befintliga bebyggelseförhållanden, som till 

exempel tillgång till service och andra tillgänglighet. Det kan också handla om trafiksituationen 

och tillgång till kollektivtrafik, vatten, el och avlopp, samt i vilken mån planområdet är utsatt för 

olika typer av störningar. I planbeskrivningen beskrivs också administrativa bestämmelser som 

tar upp frågan om huvudmanskap för allmänna platser, genomförande tid, ändrad lovplikt, 

villkor för lov, villkor för startbesked, markreservat för allmännyttiga ändamål, markreservat för 

gemensamhetsanläggningar, fastighetsindelning och rättighetsområden samt upphävande av 

strandskydd.  

Administrativa bestämmelser kan tillämpas för kvartersmark, vattenområden och allmän 

plats(PBL 2010:900 4 kap 33§) (Boverket, Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för 

detaljplan;, 2014). 
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2.5.2 Planens syfte 

Planens syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av planen. 

Detaljplanens syfte bör förklara anledningen till detaljplanen och vad planen avser att uppnå. I 

planens syfte ska kommunen ge en allmän orientering om planområdets innehåll före och efter 

planens genomförande. Här ska det också klargöras varför planen behövs, det vill säga en 

beskrivning av allmänna och enskilda intressen bakom planen. En detaljplan får inte omfatta ett 

större område än vad som behövs, samt att en detaljplan inte får vara mera detaljerad än vad 

som anses nödvändig för att uppnå planens syfte (PBL 2010:900 4kap 32§) (Boverket, Boverkets 

allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan;, 2014) 

 

2.5.3 Planens genomförande    

Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av hur planen ska genomföras. 

Genomföranderedovisningen ska innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska 

åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Det kan handla om ansvarsfördelning mellan kommunen och exploatören, samt övriga som har 

del i planens genomförande. (Håkannsson M, 2015) 

 

2.5.4 Planens konsekvenser 

I planbeskrivningen ska de konsekvenser, som genomförandet av detaljplanen kan medföra, för 

bland annat sakägare, andra berörda och miljön redovisas. Med detta menas att det för varje 

enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på huvudmanskap, 

allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 

gemensamhetsanläggningar (Prop. 2009/10:170 s. 435). Om genomförandet av detaljplanen 

anses ha en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras. Det innebär att planens 

konsekvenser och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska uppfylla vissa krav i miljöbalken. 

Det måste framgå tydligt hur miljökonsekvensbeskrivningen har förändrat detaljplanens 

utformning. Även om det inte tas fram en miljökonsekvensbeskrivning måste kommunen ta 

ställning, då det gäller planens miljöpåverkan, och redovisa detta i planbeskrivningens 
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konsekvenser (Prop. 2009/10:170 s. 215) (Boverket, Boverkets allmänna råd om 

planbestämmelser för detaljplan;, 2014) (Boverket, Planbeskrivning, 2015)  

 

2.6 Framtagande av en Bebauungsplan (detaljplan) i Baden- Württemberg 

När det kommer till bygg- och planlagstiftningen i Tyskland regleras detta i det så kallade BauGB 

(Bau Gesetzbuch). Det är viktigt att nämna att lagstiftningen skiljer sig från delstat till delstat. I 

detta examensarbetet kommer endast BauGB från Baden- Württemberg 1-5 §§  att undersökas. 

BauGB reglerar framtagande av en Bebauungsplan och samråd.  

 

Framtagande av en bebauungsplan/detaljplan börjar med ett krav på stadsplanering. Enligt 

lagstiftningen är det inte reglerat vem som måste inleda bebauungsplans processen. I ett 

standardförfarande är det normalt medborgarna, kommunen eller staten som inleder 

processen. När ett förslag om stadsplanering har kommit in till en Gemeinderat är det 

kommunens planeringskommitté som tar första beslutet om detaljplaneförslaget ska antas eller 

inte. Kommittén kan då bestämma om stadsplaneringsförslaget ska nekas, ändras innan 

planarbetet kan påbörjas, eller om förslaget ska antas som det har kommit in. Efter att 

planeringskommittén har gjort sitt slutliga beslut och förslaget inte har nekats går det vidare till 

planeringsrådet som återigen ska besluta om förslaget ska nekas, ändras innan planarbetet kan 

påbörjas, eller om förslaget ska antas som det har kommit in. Planeringsrådets beslut publiceras 

på kommunens anslagstavla och i kommunens lokaltidning (Aufstellungsbeschluss §2 Absatz 1 

BauGB) (Meng).  
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Figur 2 Framtagande av en Bebauungsplan 

https://www.offenburg.de/html/aufstellungsverfahren_eines_bebauungsplans.html 

 

Efter det att kommunen publicerat beslutet att anta ett planarbete påbörjas arbetet med att ta 

fram en bebauungsplan/detaljplan. Normalt görs det med hjälp av ett planeringskontor som tar 

fram en plankarta med tillhörande planbeskrivning. Efter framtagande av plankarta och 

planbeskrivning ska planeringskommittén återigen besluta om förslaget ska ändras innan det 

ska antas, eller om förslaget kan antas som det är. Efter att planeringskommittén har godkänt 

planförslaget läggs planförslaget ut till allmänheten för samråd (Frühzeitige Öffentilichkeits und 

Behördenbeteiligung). Kommunen lägger ut planförslaget under en tid på fyra veckor och under 

denna tid kan alla (inte bara kommunens medborgare) lämna skriftliga synpunkter på den 

planerade stadsplaneringen. Efter det att de fyra veckorna har löpt ut, sammanställer 

kommunen en samrådsredogörelse med alla synpunkter som har inkommit (Frühzeitige 

Öffentilichkeits und Behördenbeteiligung § 3 Absatz 1 BauGB och § 4 Absatz 1 BauGB). I 

samrådsredogörelsen ingår alla inkommande synpunkter samt kommentarer från kommunen (§ 

3 Absatz 2 BauGB).  
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Efter det att kommunen har anpassat planförslaget efter den information som kommit in under 

det första samrådstillfället läggs planen åter ut för samråd. Till skillnad från det första samrådet 

ska kommunen denna gång meddela medborgarna att planförslaget ligger ute för samråd, samt  

vart och under vilken tidsperiod (samrådstid är normalt fyra veckor om det inte finns särskilda 

skäl till annat) synpunkter kan lämnas. Kommunen ska då meddela detta genom ett anslag på 

deras anslagstavla och i kommunens lokaltidning (§ 3 Absatz 2 och § 4 Absatz 2 BauGB). Efter 

samråd ska kommunen återigen göra en sammanställning av alla synpunkter som har kommit in 

under samråd. Kommunen ska nu efter samråd återigen anpassa detaljplaneförslaget efter den 

information som har inkommit under samråd. Om planförslaget väsentligt ändrats ska planen 

återigen läggas ut för samråd (Satzungsbeschluss § 10 BauGB). Om den anpassade detaljplanen 

inte avviker från flächennutzungsplan (översiktsplanen) vinner detaljplanen laga kraft och detta 

ska då meddelas i kommunens lokaltidning. Om detaljplanen avviker från översiktsplanen 

måste först översiktsplanen ändras, innan detaljplanen kan vinna laga kraft. Vid ändring av 

översiktsplanen ska samma process genomföras som vid framtagande av den ny detaljplan. 

Detaljplanen vinner då automatisk laga kraft när den ändrade översiktsplanen vinner laga kraft.   

 

2.7 Baden Württemberg lagstiftning om samråd 

Som nämnds ovan skiljer sig bygglagstiftningen i Tyskland mellan delstaterna och på grund av 

denna skillnad är denna del av examensarbetet begränsad till Stuttgart området. Lagstiftningen 

om samråd och medverkan av medborgarna i planeringen tas upp i Baden- Württemberg 

Baugesetzbuch (BauGB) 3§ Beteiligung der Öffentlichket. Det första stycket i paragrafen säger ” 

1. Allmänheten bör informeras så tidigt som möjligt om det allmänna syftet med planeringen, 

allmänt tillgängliga väsentliga lösningar som kan beaktas för ombyggnad eller utveckling av ett 

område och planens sannolika effekter.” För att se hela lagtexten se bilagorna. (Bürgerservice, 

Baugesetzbuch, 2017) (Bürgerservice, BauGB, 2017) 

 

2.8 Inflytande i planeringen 

Redan under slutet av 1960- talet svepte en våg av krav på samhällsinflytande fram. Redan 

innan Plan- och bygglagen antogs var samråd reglerat i lagstiftningen. Samråd reglerades i 
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Byggnadsstadgan 14§ som säger att planförfattarna skall ha samråd med de som kan ha 

väsentligt intresse av planförslaget. Problemet med den gamla lagstiftningen var att den inte 

hade några formella krav på att en underlagsutredning (enligt 16§ Byggnadsstadgan) skall 

presenters för markägarna vid samråd.  För medborgarna var lagstiftningen även svår att förstå 

och tolka. Utformningen av förslaget till ny plan- och bygglag ( Lagrådsremiss PBL 1983, se även 

SOU 1975:42 och SOU 1979:66) kan ses som ett medvetet försök att skapa bättre 

kommunikation mellan kommunen.  

 

Enligt Arnsteins stege för inflytande i samhällsfrågor, Bengtssons stege för inflytande i boende 

och Sjöstrands skala över arbetstagarinflytande (Arnstein, 1969) (Bengtsson, 1982) (Sjöstand, 

1977)  kan inflytandet vid planering rangordnas med hjälp av en s.k. inflytandestege som visas i 

figur 4.  

 
Figur 4 Arnstein, Bengtssons och Sjöstrands inflytandestegar (ur Arnstein 1969, Bengtsson 1982 och Sjöstrand 1977) 

 

 

Grunden för inflytandestegen i figur 4 är någon form av kommunalt planansvar. Det bör 

poängteras att inflytandestegen enbart tar upp inflytande och inte frågor om ansvar, 

skyldigheter och risker, vilka ofta är förenade med rättigheter. Markägarnas inflytande kan 
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variera från inget inflytande alls, till fullt bestämmanderätt. När en ny detaljplan tas fram är det 

normalt kommunen som har beslutsrätt och markägarna har samrådsrätt eller bara 

informationsrätt före eller efter beslutet. (Arnstein, 1969) 

 

De tre nedersta grupperna i figur 4 –  ”ingen informationsrätt”, ”informationsrätt efter beslut” 

samt  ”informationsrätt före beslut” – visar förhållanden där inget utrymme lämnas till direkt 

inflytande. ”Informationsrätt före beslut” innebär att någon form av deltagande kan utvecklas 

utan att deras åsikter kommer att accepteras eller ha ett inflytande i den slutgiltiga 

detaljplanen. Nästa steg ”samrådsrätt” förutsätter eller föreskriver ett utbyte av information, 

det vill säga två- vägskommunikation mellan kommunen och de berörda parterna, vilket är 

motsatsen till  ”informationsrätt före beslut” och ” informationsrätt efter beslut” som medför 

en ensidig kommunikation från kommunen till de berörda parterna men inte vice versa. 

(Bengtsson, 1982) (Arnstein, 1969) (Sjöstand, 1977)  

 

De följande två stegen i inflytandestegen bygger på förhandlingsrätt med rätt att sluta något 

form av avtal, men inte med villkor att avtal skall slutas. Beslutsfunktionen ligger hos 

kommunen eller annan myndighet. När det gäller förhandlingsrätt mellan markägarna har de 

rätt att sluta ett avtal sinsemellan och kommunen, eller annan myndighet, har skyldighet att 

pröva avtalet. Kommunen är således inte avtalspart. På denna nivå i inflytandestegen har 

markägarna inte rätt att påverka själva besluten. Förhandlingsrätt markägare emellan är i sin 

relation till kommunen eller myndigheten således snarligt ”samrådsrätt” (Inflytande i planering, 

Hans Mattsson, s. 18). Som nästa steg på inflytandestegen ligger  ”begränsad beslutsrätt”, här 

avses det fall när markägare deltar i beslutsprocessen med regelrätt rösträtt, samtidigt som 

utomstående intressenter har en majoritet av rösterna. Ett exempel av ”begränsad beslutsrätt” 

skulle kunna vara att politiker, tjänstemän och berörda markägare har en tredjedel vardera av 

rösterna i planfrågan. Allt från ”samrådsrätt” till ”begränsad beslutsrätt” kan sägas känneteckna 

någon form av inflytande/aktiv medverkansrätt, men med begränsningen att markägarna inte 

kan dra sig ur projektet eller självständig fatta beslut. Övriga steg är regelrätt beslutsrätt utan 

att offentliga organ kan påverka besluten. (Arnstein, 1969) (Bengtsson, 1982) (Sjöstand, 1977)  
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2.8.1 Förenklad inflytandestege/deltaktighetstrappan 

Enligt (Boverket, Delaktighetstrappan, 2017) kan deltagande vid samråd sorteras i fyra 

deltaktighetstrappsteg 

1. Information 

Information till medborgarna 

2. Förankring  

Förankring eller konsultation som ger medborgare möjligheter att ge synpunkter på 

olika förslag och alternativ.  

3. Delaktighet 

Medborgana deltar i framtagande av förslaget. Här förutsätts en ömsesidighet, där 

medborgare får framföra sina åsikter och idéer, samt  argumenterar för olika lösningar i 

dialog sinsemellan och med företrädare för kommunen. Det kan vara så att medborgare 

deltar under en längre tid och är med i utvecklingsprocessen från idé till beslutsunderlag 

4. Medbestämmande  

Medborgarna deltar i beslut  

Till skillnad från nivå 2, 3 och 4 innefattar nivå 1 ingen form av inflytande. Detta gör nivå 1 till en 

envägskommunikation där kommunen kungör medborgaren utan att medborgaren har rätt att 

ge synpunkter.    
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3 Empiri- detaljplanstudie 

I detta avsnitt kommer detaljplanerna/projekten att diskuteras lite närmre, men även några av 

de yttranden som uppkom under samråd. Byggprojekten som valdes inriktar sig på projekt som 

hade till syfte att skapa nya bostäder. För att få en uppfattning om hur det är i dagens läge, har 

fokus lagts på bostadsprojekt som genomförts/planerats under de senaste 10-15  åren.  

 

3.1 Huddinge kommun 

Den första planen som ska undersökas är från Huddinge kommun. Planen omfattar Hälsovägen 

i Flemingsberg, där tanken är att skapa en ny bebyggelse som länkar samman Flemingsbergs 

centrum med Flemingsbergsdalen. Enligt planen ska även det akademiska området i 

Flemingsbergsparken och det befintliga bostadsområdet i Grantorp kopplas samman. Vidare 

planeras det att göra om Hälsovägen till en innehållsrik stadsgata med stadsmässig karaktär och 

lokaler i bottenplan, samt ett generöst promenadstråk. Utöver detta vill man omvandla 

Spektrumgången till ett aktivt och tryggt stråk och en gräns mellan bebyggda kvarter och park.  

(huddinge, 2015 )  

 

Genom denna plan kan cirka 800 nya bostäder skapas. Förutom bostäder kommer även förskola 

och lokaler att byggas i bottenplanet, samt nya stråk och torg 

skapas. Marken som tas i anspråk för byggandet ägs av Huge och Huddinge kommun.  

(huddinge, 2015 ) 
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Figur 5Hälsovägen i Flemingsberg projekt området markeras i rött 

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/pagaende-planer-projekt-och-arbeten-via-
lista/flemingsberg/halsovagen---bostader-och-forskolor/ 

 

Samråd har skett under tiden 23 september- 18 november 2015. Under samrådstiden inkom 24 

yttranden, varav 20 från remissinstanser och fyra från sakägare och övriga. För denna 

undersökning kommer endast synpunkter från sakägare och övriga att undersökas. För att 

underlätta redovisningen av synpunkterna har dessa delats in i följande underrubriker: 

bebyggelse, väg och trafik, grönområden och lekplatser. (Huddinge kommun, 2016) 

 

3.1.1 Bebyggelse 

Boende på Terapivägen 18F lämnar synpunkter om att det inte borde byggas nya hus framför 

gaveln på Terapivägen 18, eftersom det skulle leda till försämrad boendemiljö. De anser att 

ökad parkering på gatan och försämrad utsikt skulle komma att påverka boendekvaliteten 

negativt . Många synpunkter har framförts då det gäller dagvattenregleringen. Det anses att 

dagvattnet borde regleras på ett annat sätt än genom grönt tak. Enligt berörda är grönt tak för 

kostnadsdrivande och det påpekas att det skulle vara enklare och billigare att reglera 

dagvattnet genom nya grönområden. 10 våningshus anses för höga och det påpekas att de nya 

husen inte borde byggas högre än befintliga byggnader. Att bygga hus som är högre än de 
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nuvarande  anses förstöra områdets karaktär. Många berörda anser att placeringen av 

byggnaderna förstör för mycket av skogen. Idén att bygga radhus som bara kommer omfatta 35 

nya bostäder känns onödigt, speciellt om det ändå byggs hus med 10 våningar i samma område. 

(Huddinge kommun, 2016) 

 

3.1.2 Väg och trafik 

När det kommer till väg och trafik så har det kommit in många synpunkter om att vändplanen 

vid Annerstasskolan borde ses över på nytt. Detta för att förhindra att det uppkommer fara för 

barn som spelar på skolans bollplan. Medicinvägen borde ses över igen för att säkerställa att 

den kan hantera den ökade trafikvolymen som de nya bostäderna medför. Berörda på 

Terapivägen 18 är starkt emot idén att skapa en ny bilväg vid Terapivägen 18, då det skulle 

medföra att man behöver öppna ett bilfritt område för biltrafik. Det behövs mer vägbelysning. 

Många berörda undrar hur kommunen har tänkt lösa parkeringsfrågan. (Huddinge kommun, 

2016) 

 

3.1.3 Grönområden och lekplatser  

Att anlägga en pulkabacke och installera mer lekutrustning i Grantorps anlagda park anses av 

berörda som en bra idé, men man är orolig för att lekplatsen inte kommer att ha tillräcklig 

kapacitet för att klara inflyttningen. Berörda är även oroliga för att den nya utrustningen tar i 

anspråk för mycket grönområde. Parken ska inte bara vara en plats för barn, utan även en plats 

där alla kan dra nytta av naturen. Nya bänkar i skogen och längs skogsvägarna, där många 

promenerar varje dag, skulle vara ett enkelt men effektivt sätt att snygga upp vägen lite.  

 

Vid undersökningen av de berördas synpunkter kan det konstateras att det viktigaste är att 

bevara skogen/grönområden, då dessa ger de boende en trygg känsla. Ett annat stort problem 

är byggnader och trafiken på Terapivägen 18. Det betonas av berörda att de planerade 

byggnaderna kommer att förstöra utsikten och boendemiljön inom området. (Huddinge 

kommun, 2016) 
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3.2 Östra Ekedal Värmdö kommun  

Detaljplanen för Östra Ekedal i Värmdö kommun är den andra svenska detaljplanen som 

kommer att undersökas. Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse, framhäva och skydda 

kulturmiljövärden, tydliggöra och öka kvalitén i allmäntillgängliga strandnära områden och 

utveckla båtlivet. Detaljplanen ska möjliggöra att området, genom nybyggnad och ombyggnad, 

kan kompletteras med 60-70 nya bostäder. Hela planområdet omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövården sedan 1980-talet. (Värmdö k. , 2012) 

 
Figur 6  Plankarta Strandviken Värmdö kommun  

http://www.varmdo.se/download/18.66660dfe140ab7c99eb94a/1378104228908/3%20Plan-
%20och%20genomförandebeskrivning.pdf 

 

Samråd genomfördes under tiden 10 augusti – 10 september 2009 och öppet hus hölls 30 

augusti – 01 september 2009. Totalt har det kommit in 71 skrivelser under tiden förslaget har 

varit ute på samråd, varav 28 från remissinstanser och 43 från sakägare och övriga berörda. På 

grund av ett stort antal inskrivningar från sakägare, och övriga berörda, kommer det inte att tas 

med inskrivningar som har kommit in flera gånger. Marken som tas i anspråk för byggande ägs 

av JM AB och JM Värmdöstrand AB. För att kunna redovisa det stora antal synpunkter 

översiktlig har dessa delats in i sju underrubriker; Väg- och parkering, kollektivtrafik- och buss, 

Bebyggelse, Park- och gångstråk, Buller, Industritradition och lekplatser/övrigt. (Värmdö 

kommun, 2009) 
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3.2.1 Väg- och parkering 

Många synpunkter om trafiksituationen i Gustavsberg har inkommit. Gemensamt för flera av 

dessa förslag är att man anser att trafiknätet måste utvidgas och förbättras innan nya 

bebyggelsen kan uppföras. Kommunens planerade förändringar i vägnätet har fått kritik och 

många synpunkter har kommit in angående detta. Kritiken riktar sig främst mot att de 

planerade nya vägarna anses förstöra grönområden. Då det gäller de nuvarande vägarna 

handlar kommentarerna huvudsakligen om hur man kan förbättra dem, för att minska 

belastning och buller. De redan existerande vägarna som till exempel Skeviksvägen, bör 

användas som tillfart. Istället för att bygga nya vägar genom grönområden anser medborgarna 

att man istället bör rusta upp de befintliga vägarna. Vidare anser man att man bör öppnar 

nuvarande bussgenomfarter vid till exempel Ekobacken och Hålludden, detta för att minska 

belastningen på Gamla skärgårdsvägen och för att minska trafiken till och från centrum. Det har 

även kommit in  åsikter om att vägen inte ska öppnas på grund av den ökade trafik- och 

bullernivå som detta skulle medföra för boende i området.  

Boende längst Gamla Skärgårdsvägen önskar sig en förbindelse med Skeviksvägen. Anledningen 

härtill är att detta skulle reducera trafik-och bullernivån. Ett alternativt förslag är att bygga 

bullerskydd för att få ner bullernivåerna. Förslag om att öppna vägen mellan kyrkan och 

kyrkettan, för trafik till centrum, skulle försämra möjligheten till fri rörelse och lekplatsmiljön. 

För att minska bullernivån i parken bakom kyrkan och för att göra parken mer attraktiv har det 

även inkommit förslag om att bullerplank ska sättas upp mot Gustavsbergsvägen. (Värmdö 

kommun, 2009) 

 

3.2.2 Kollektivtrafik och buss 

För att minska behovet av bil och därmed kunna reducera trafiknivån i området vill invånarna 

ha bättre kollektivtrafik med förbättrade förbindelser. Synpunkterna gäller bussar, men 

framförallt införandet av spårtrafik. Åsikter om nuvarande bussterminal har inkommit. 

Kommentarerna handlar främst om att man bör flytta terminalen till Värmdö marknad, då detta 

skulle minska trafiken i projektområdet och därmed förbättra  boendemiljön. Ett annat förslag 
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handlar om att uppgradera terminalen och göra centrum och terminal till en mer attraktiv plats. 

(Värmdö kommun, 2009) 

 

3.2.3 Bebyggelse 

Många synpunkter gällande bebyggelsen har inkommit och flera av dessa har handlat om att 

bevara den naturliga- och bruksmiljön. Om nyproduktionen vid Strandvik skulle medföra 

sprängningar eller utfyllnad och förstöra/ ta bort de allmänna ytorna vill man att planerna ska 

avskrivas. Förslagsvis vill man istället att man ska bygga aktivitetshus i Strandviken genom bland 

annat en stor lekplats. Om husen skulle byggas vill invånarna att höjden på de nya husen inte 

ska överstiga gatunivån på gamla Skärgårdsvägen. Boende i området vill inte att man ska bygga 

bort dalen. Byggnadsvolymen i Strandvik och porslinskvarteret kommer förstöra vyn av 

Kvarnberget sett från Dalgången. Ett förslag som inkommit är att istället bygga tätt intill bergets 

sida, då det skulle minimera påverkan på omgivningen och vyn över dalen. Det planerade 

bygget av 130 lägenheter på Bagarvägen vill invånarna skall strykas. Anledningen härtill är att 

bygget skulle påverka vyn i stor utsträckning och att berget försvinner. Samma synpunkter har 

inkommit gällande den planerade bebyggelsen vid vattentornet. Här vill man minska 

exploateringen, bevara grönområden och istället bygga småskaligt. Förslag om att utveckla 

Kvarnberget med ytterligare bostäder har inkommit och en satsning på flera miljöhus. Flera 

förslag om att bygga fler ungdomsbostäder har inkommit. Förslag och synpunkter angående 

parkeringsplatser har även inkommit. 

 

Flera skrivelser har inkommit vilka beskriver hur man, genom att blanda bostäder, butiker och 

lokaler, vill göra området mer attraktivt. Bland annat vill man att byggnaderna i fabriksområdet 

(porslinskvarteret) ska ha möjlighet till verksamhet i bottenplanet. En synpunkt gäller 

bevarandet av de gamla fabriksbyggnaderna i hamnen. Detta för att kunna hålla nere 

kostnader, samt bibehålla brukskaraktären. Flera förslag avser även att knyta ihop nuvarande 

centrum med hamnen i form av restauranger, caféer och affärer. Förtätning av centrum skapar 

en säkrare miljö och ger bättre förutsättningar för handel och service. Andra förslag är att flytta 

centrum till hamnen, eftersom att det redan finns affärer och lokaler där, samt att området är 
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mer anpassat för gångtrafik. De vill att nuvarande Gustavsbergs centrum ska bli ett utbildnings-

/kultur- och idrottscentrum, där samnyttjande av lokaler kan ske mellan olika discipliner. Man 

vill även flytta ner Kvarnbergsskola till nuvarande centrum och etablera Värmdö gymnasium 

lokalt. (Värmdö kommun, 2009) 

 

3.2.4 Park och gångstråk 

Skrivelserna angående parker och gångstråk handlar om att knyta samman träffpunkter, värna 

om strandskyddet och möjligheten till ett bra friluftsliv.  Ett av förslagen var att satsa på en 

riktig stadspark och kosta på den, så att den blir en plats där alla åldrar vill mötas. Bygg ett café 

där kommunhuset ligger och bygg samman biblioteket med en ungdomsgård. Bygg lekplats för 

barn och ungdomar. Anlägg en trädgård som kan användas för äldre, unga och turister. Varför 

inte upplåta en del för kolonilotter?  

Anlägga gångstråk invid vattnet förbi hamnen och vidare runt viken för att behålla möjligheten 

till promenad/ fiske/bad i Farstaviken. Privata strandtomter förstör dessa möjligheter. (Värmdö 

kommun, 2009) 

 

3.2.5 Buller 

Boende på Gezeliusväg vill att en plan för att få ner bullervolymen. Boende på Publikvägen 

anser att utbyggnationer i Gustavsberg ger försämring av boendemiljön och vill att området ska 

ges eget utrymme i programmet. I allmänhet har Många åsikter från invånarna handlat om hur 

bullernivåerna är för höga och hur detta påverkar förutsättningarna för att skapa bra 

stadsmiljö. Förslag på utformning ges. (Värmdö kommun, 2009) 

 
3.2.6 Industritradition 

Synpunkter angående utformningen av porslinsmuseet, med kommentarer om att frågan har 

fått för lite plats i planerna, har lämnats. Förslag har även inkommit om att hamnområdet 

måste utvecklas med intressanta turistaktiviteter. Detta för att förbättra nuvarande utbud och 

göra området mer attraktivt för allmänheten. (Värmdö kommun, 2009) 
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3.2.7 Lekplats och övrigt 

Många boende i Gustavsberg anser att det enbart finns ekonomiska vinstintressen bakom 

byggplanerna för norra Fastaviken/Höjdhagen. Synpunkter på att fler lekplatser och 

mötespunkter, för stora som små måste skapas, har inkommit. Bland annat önskar man att 

lekplatser och mötespunkter skapas vid Mullemeckparken i Järvastaden. Lekparker har stor 

betydelse för barnens kreativitetsutveckling. Det har också inkommit åsikter om att 

centrumområdet saknar estetiska värden och det skulle därför vara bra med bostadshus i 

området. 

 

I likhet med planen från Huddinge visar det sig att många av synpunkterna, som kom in under 

samråd, handlar om naturen och att bevara den så bra som möjligt. Det andra stora 

diskussionsämnet har gällt trafiken inom området och som alternativ föreslås en förbättring av 

Gustavsbergs kollektivtrafik. Detta genom till exempel spårtrafik eller en bättre utformning av 

busshållplatser och bussens körsträcka. När det gäller utformning av byggnader och centrumet 

framgår det att många synpunkter är motsägelsefulla. Till exempel förslaget att, vid 

Mullemeckparken i Järvastaden, flytta centrum till hamnen eller att ha kvar centrum där det nu 

befinner sig, eller bygga ut nuvarande centrum. (Värmdö kommun, 2009) 

 
3.3 Södergården Tyresö kommun 

Syftet med planen är att skapa en tätare bebyggelsestruktur utmed Vendelsövägen med flera 

bostäder och med möjlighet till lokaler i gatuplan. Det är planerat att skapa 200 nya bostäder 

genom att bygga flerbostadshus i tre till fem våningar. Gatumiljön ses över för att skapa ett mer 

stadsmässigt gaturum. Förslaget har varit ute på samråd under perioden 26 maj – 18 juni 2015. 

Marken som kommer tas i anspråk för byggande ägs av Tyresö kommun. (Tyresö S. D., 2016) 

För att underlätta redovisningen av synpunkterna har dessa delats in i fyra underrubriker; 

Parkering och trafik, byggande och utformning, buller- och störningar och övriga. 
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Figur 7 Södergården Tyresö kommun 

https://tyreso.liberalerna.se/lyssna-pa-de-boende-runt-sodergarden/ 

 

 
3.3.1 Parkering och trafik 

Många synpunkter och åsikter om trafiksituationen i Södergården har inkommit. Ståndpunkten 

i flera av dessa handlar om att man måste utvidga och förbättra trafiknätet innan ny bebyggelse 

uppförs, i den utsträckning som är planerad. Kommunens plan för att förbättra trafiksituationen 

inom området har fått mycket negativ respons och de flesta berörda anser att kommunens 

trafikplan inte kommer att ha någon positiv inverkan på trafikproblemet. Man anser istället att 

problemet bara kommer att bli värre om det byggs nya bostäder.  

 

När det kommer till kollektivtrafiken har kommunen inte gett några förslag till hur det ska 

hanteras. Enligt de synpunkter som inkommit är det dock ett stort problem. Bussförbindelserna 

till Alléplan fungerar inte under rusningstid och det händer ofta att elever inte får plats på 

bussen och behöver vänta på nästa. Bussarna är även ofta försenade då de fastnar i trafikköer. 
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Vid projektering av nybyggnationerna måste det räknas med att det blir en stark ökning i 

trafiken.  

 

Kommunen försöker att minska biltrafiken inom området genom att minska antalet 

parkeringsplatser och enligt detaljplaneförslaget planeras det 0.8 nya parkeringsplatser på 

norra och 0.5 på södra sidan av området. I helhet medför planen bara 311 parkeringsplatser i 

gatuplan. Enligt boende inom området är det inte tillräckligt och kommer medföra att bilar 

parkeras i villakvarteren. Detta kommer att medföra ökade problem/buller/störningar inom 

villaområdet. (Tyresö S. A., Bostäder vid Södergården, 2016) 

 
3.3.2 Byggande och utformning  

När det kommer till byggande och byggnadernas utformning har det kommit in många 

synpunkter som säger emot det som är planerat enligt detaljplaneförslaget. Ett stort problem, 

som många ser, är att Södergården är byggd på dålig mark och för att komma åt problemet vill 

kommunen genomföra större sprängningar och pålarbeten. Enligt synpunkterna från berörda 

sakägare kommer sprängningar att leda till stora sättningar för fastigheten Näsby 4:1486 och 

andra befintliga fastigheter i området. Planen medför att befintliga byggnader måste rivas, för 

att bygga nytt, vilket anses som en onödig miljöpåverkan.  

 

Just nu är området ett villaområde med ett till två våningshus. Detaljplaneförslaget medför att 

det ska byggas flerbostadshus med tre till fem våningar. Det anses som ett stort problem för 

berörda, då de tycker att det kommer att förstöra villaområdets karaktär. Det har dock också 

kommit in synpunkter som tycker att det är bra att det ska byggas högre hus. Detta för att 

utveckla det befintliga villaområdet till ett område med villaområdeskaraktär, utan att man 

måste bo i en villa. Det sägs dock också att planen borde omfatta ett större område för att 

ändra områdets karaktär.  (Tyresö S. A., Bostäder vid Södergården, 2016) 
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3.3.3 Buller och andra störningar  

Kommunens bullerutredning fokuserar bara på ljudnivån i lägenheter och en person påpekar 

att, på det sättet som huskropparna är planerade att kopplas mot varandra, kommer den 

emitterade ljudnivån från innegården att förstärkas mot vår tomt och medföra en rejäl 

störning. Kommunens trafikbulleranalys som anges i bullerrapporten omfattar enbart buller 

avseende nybyggnationen. Trafikanalysen är otydlig med avseende på varför bedömningen av 

antal fordon måste verifieras. Solstudien som framtogs av kommunen visar att fastigheten 

Näsby 4:299 kommer skuggas och att en ny lösning bör tas fram. Det har också kommit in 

många frågor om hur kommunen ska hantera den ökade bullernivån som uppkommer av 200 

nya bostäder. (Tyresö S. A., Bostäder vid Södergården, 2016) 

 
3.3.4 Övriga  

Ett stort problem som framgår under samrådet är att många berörda, inom 

detaljplansområdet, inte har fått information, eller bara delar av information, om vad som 

planeras med detaljplaneförslaget. Ett annat problem är att det är otydligt vem som anses som 

sakägare. Till exempel har boende på Vårlöksvägen 35a, har fått brev av kommunen, i vilket det 

anges att de är sakägare, medan boende på Vårlöksvägen 35b inte ens har fått information om 

detaljplanen. Berörda anser också att förslaget, utan att berörda visste om det, har ändrats för 

mycket under den senaste tiden. Med anledning därav anser många att förslaget borde 

upphävas och att man bör ta fram ett nytt förslag. Berörda kräver också att kommunen tar fram 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). (Tyresö S. A., Bostäder vid Södergården, 2016) 

 
3.4 Granängstorget Tyresö  

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra nya bostäder intill Granängstorget, samt en 

påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen. Förslaget ska möjliggöra cirka 487 

nya bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningen och en ny livsmedelsbutik. 

Förtätningen av området ska stärka och definiera torg- och gaturummen, bidra till en ökad 

urban karaktär, samt tillföra ytor för möten, rörelse och aktiviteter på och kring torget. (Tyresö 

S. D., 2016) 
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Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd under perioden 30 augusti till 27 september. 

Marken som kommer tas i anspråk för byggande ägs av Tyresö kommun. För att underlätta 

redovisningen av synpunkterna har dessa delats in i tre underrubriker; Byggande, buller- och 

trafik och övriga. (Tyresö S. D., 2017) 

 
Figur 8  Granängstorget Tyresö kommun 

https://www.tyreso.se/download/18.26c2548c1616574394b29f6/1522233557618/samrådsredgorelse_granängstorget%20201
7-10-04%20-%20(utan%20namn).pdf 

  

3.4.1 Byggande  

När det kommer till placeringen av nya byggnader har det kommit in många synpunkter som 

säger emot förslaget att placera nya byggnader mellan befintliga byggnader. Enligt berörda 

inom området kommer placeringen av nya byggnader att leda till att skogen mellan 

byggnaderna kommer försvinna och därmed försämra boendemiljön. Vidare anser man att det 

kommer att leda till att nya boende kommer att kunna se in i de befintliga bostäderna. 

Placeringen av byggnaderna kommer också leda till att de befintliga byggnaderna kommer att 

få mindre sol under dagen, vilket inte accepteras.  

Bygget på parkeringsdäcket ifrågasätts på grund av att byggnaden inte har sprinklers. Berörda 

undrar om det är lagligt att bygga utan att ha sprinklers som säkerhet. Många berörda undrar 
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också också om de nya boenden ska ha balkong eller uteplats, egen tvättmaskin i lägenheterna, 

förråd och VVS enligt byggstandard. (Tyresö S. D., 2017)  

 
3.4.2 Buller och trafik 

Det har kommit in många synpunkter angående kollektivtrafiken (busstrafiken) som enligt 

detaljplaneförslaget ska flyttas österut, berörda i området tror att det kommer göra det svårare 

för dem att komma till bussen och att det kommer leda till en ökning av störningar inom 

området. Som redan nämnt ovan är det planerat att ta bort skogen mellan befintliga byggnader 

för att skapa nya byggnader. Boende i området är överens om att det kommer leda till att 

störningarna som trafiken medför kommer öka, berörda undrar hur kommunen har tänka att 

detta problem ska lösas. (Tyresö S. D., 2017) 

 
3.4.3 Övriga  

Många boende inom området är oroliga att planen kommer att förstöra det befintliga området 

vid Granängstorget. De är inte bara oroliga för att kriminaliteten inom området kommer att 

öka, men också att bullernivån kommer att tillta. Berörda undrar om de kommer få någon 

kompensation eller hyresreduktion, för att kompensera för de ökade störningarna, om planen 

genomförs. (Tyresö S. D., 2017) 

 

3.5 Europaviertel Stuttgart  

Den första Tyska detaljplanen som ska undersökas är en del av det stora Stuttgart 21 projektet 

som just nu byggs i Stuttgarts centrum. Syftet med Stuttgart 21 projektet är att bygga en ny 

tågstation i centrala Stuttgart. Den befintliga byggnaden kommer att rivas och en helt ny 

tågstation kommer att byggas under marknivån. Det är också planerat att det ska läggas nya 

spår för att lättare och snabbare komma till och från Stuttgarts centrum. Den del av Stuttgart 

21 planen som ska undersökas är det så kallade Europaviertel som ska byggas bredvid den nya 

tågstationen (se i figur 9). Europaviertel är planerat att bli ett bostadsområde i centrala 

Stuttgart som ska vara tillgängligt för alla. (Landesregierung B.-W. , 2012) 
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Figur 9  Stuttgart 21 projekt 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Stadtentwicklung_1.svg/834px-Stadtentwicklung_1.svg.png 

Europaviertel projektet valdes för att det under de senaste åren har pågått många diskussioner 

om detta projekt och en stor andel av medborgarna inte vill att projektet ska genomföras. På 

grund av projektets storlek och för att underlätta redovisningen kommer medborgarnas 

synpunkter återigen att delas i underrubriker, Synpunkterna delas in i byggande- och boende, 

trafik, allmänna platser och kultur/konst. (Landesregierung B.-W. , 2012) (Baden-Würrtemberg, 

2012) (Landesregierung B. W., 2012) 

 
3.5.1 Byggande- och boende  

När det kom till byggande och boende inom det nya området var det viktigt för berörda att 

området blir tillgängligt för alla. Berörda var oroliga att området, som många andra nybyggda 

bostadsområden i centrala Stuttgart, bara blir tillgängligt för de rika. Andra var oroliga att 

området skulle bli till ett nytt getto, då kriminaliteten har ökat i Stuttgart under den senaste 

tiden. Många anser att den planerade byggvolymen blir för hög i förhållande till områdets 

storlek och tror att området kommer bli oattraktivt om det bebyggs för tätt. Berörda påpekar 

att det skulle vara bättre med glesare bebyggelse med flera gröna mötesplatser i området och 
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nära den nya tågstationen. (Landesregierung B.-W. , 2012) (Landesregierung B. W., 2012) 

(Baden-Würrtemberg, 2012) 

 
3.5.2 Trafik 

Det nya området kommer vara en stor knytpunkt i centrala Stuttgart och behöver därför öppna 

vägar i alla riktningar. Detta för att förhindra att man skapa ett nytt bostadsområde där man 

inte kan köra in med bilen på grund av bilköer till och från tågstationen. Den nya tågstationen 

kommer att leda till mycket hög trafikbelastning inom området. En bra lösning för trafiken och 

en välfungerade kollektivtrafik är ett måste för att det ska kunna fungera. Planen måste även 

möjliggöra bra och enkel cykel- och gångtrafik, både inom, samt till/från området. Berörda 

undrar också hur buller kommer att regleras inom området, då trafikbelastningen antas öka 

kraftigt. (Landesregierung B. W., 2012) (Landesregierung B.-W. , 2012) (Baden-Würrtemberg, 

2012) 

 
3.5.3 Allmänna platser och kultur/konst 

Det ska skapas ett mer öppet område och istället för att bygga bebyggelser överallt vill man 

spara lite plats till nya mötesplatser som parker, kyrkor, idrottsanläggningar, mm. Området ska 

vara attraktivt och levande både under dagen och natten och skall ha ett flertal lokaler och 

restauranger. Det anses även som viktigt att skapa en ny mötesplats för ungdomar med, till 

exempel en skatepark, eller en litet fotbollsplan, där ungdomarna kan samlas och leka 

tillsammans. (Baden-Würrtemberg, 2012) 

 

3.6 Stadtbezirk Stammheim- Wohngebit Lagenäcker- Wiesert 

Den andra Tyska detaljplanen som ska nämnas är från Stammheim, Stuttgart. Stammheim  

ligger norr om Stuttgarts centrum. Planens syfte är att planlägga 320 nya bostäder i ett antal 

flervåningshus.  

När detaljplaneförslaget var ute för samråd under perioden 30 maj-10 juni 2005 yttrade sig och 

en stor andel berörda och lämnade förbättringsförslag. Stammheims bostadsprojekt valdes på 
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grund av att en stor andelen odlingsmark tas i anspråk av staten för den nya bebyggelsen, och 

på grund av att efterfrågan är låg och närliggande områden har höga vakanser.  

Synpunkterna har delats in i olika kategorier för att underlätta redovisningen. Synpunkterna 

delas in i byggande, trafik- och gator och övrig.  

 
Figur 10   Stammheim Stuttgart Tyskland  

https://www.stuttgart.de/item/show/529048/1 

 

 

3.6.1 Byggande  

Att bygga högre än tre våningar anses av berörda som för högt, då det skulle komma att 

förstöra områdets karaktär. Enligt berörda skulle det vara bra att spara lite av skogen mellan 

byggnaderna för att minska insyn i andras lägenheter, samt för att bevara känslan av att bo på 

landet. Att blanda olika stora  fastigheter anses som en lösning för att undvika att området  helt 

förstörs. Berörda anser att det skulle leda till en blandad stadskaraktär som kan vara attraktiv. 

Berörda är dock helt emot att bygga alla byggnader i samma höjd och karaktär. Många berörda 

menar att man, innan man börjar bygga nytt, borde sanera och rusta upp det befintliga 

området först. (Stuttgart Stammheim, 2013) 
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3.6.2 Trafik och gator 

Gatorna är inte dimensionerade för att hantera den ökade trafiken som 320 nya bostäder 

medför. Att bygga ut huvudgatan är ett måste, innan byggandet kan genomföras. Om detta inte 

görs skapas ett område där man varken kan ta sig in eller ut. Området behöver förbättrad 

kollektivtrafik. Om den inte förbättras är det meningslöst att använda den. Man vill att det 

skapas flera gång- och cykel vägar och att skog som normalt används för promenader och cykel 

turer inte avverkas . (Stuttgart Stammheim, 2013) 

 

3.6.3 Övrigt 

Många berörda är emot detaljplaneförslaget och de anser att det nya bostadsområdet inte 

kommer att hjälpa de befintliga områdena, som har hög vakans och ingen efterfrågan, att bli 

mera attraktiva. Berörda anser att det nya bostadsområdet kommer ha samma problem som 

det nuvarande och att det, efter några år, kommer att stå tomt. Denna utveckling framgår 

tydligt när man betraktar alla andra bostadsområden i närheten. Det skulle vara smartare att 

rusta upp de befintliga områdena, skapa nya butiker och lokaler, samt snygga upp 

grönområden som inte vårdas. Genom byggandet på grönområdet kommer inte bara detta 

utan även ett vattenreservat och mycket bra odlingsmark att förstöras. (Stuttgart Stammheim, 

2013) 
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4 Analys 

I detta kapitel diskuteras hur stor påverkan/inflytande medborgarna hade under 

detaljplaneringsprocessen. Varje projekt kommer först att diskuteras enskilt, för att lättare se 

vilken påverkan medborgarna hade när det gäller planläggningen av bostadsområdet. Under 

analysen kommer alla synpunkter att väga lika mycket. Det kommer således inte att läggas mer 

vikt på större åtgärden än på de mindre.  

 

4.1.1 Flemingsberg Huddinge 

Vid jämförelse av detaljplaneförslaget före och efter samråd kan man konstatera att 

kommunen inte har anpassat planen för att försöka bevara mer skog/grönområden. 

Byggnaderna på Terapivägen 18 är också planerade. Detta betyder dock inte att kommunen 

inte tog hänsyn till några av de berördas synpunkter. När det gäller vändplanen vid 

Annerstaskolan och Medicinvägens utformning, ser man en förändring som anpassar 

vändplanen och Medicinvägen bättre till omgivningen. När man analyserar de övriga punkterna 

ser man att det inte tagits hänsyn till majoriteten av synpunkterna. Till exempel kommer det 

byggas hus med mer än 10- våningar, det kommer inte att byggas en ny park inom själva 

planområdet och att vägen vid Terapivägen kommer att öppnas för allmän trafik. Ett nytt torg 

med lokaler, affärer och en ny mötesplats, som ligger centralt i området, är planerat. Detta 

kommer att hjälpa området att bli mera attraktivt. (Huddinge & Kommunstyrelseförvaltningens, 

2017) 

 

Efter analysen av den slutliga detaljplanen, som vann laga kraft den 4 oktober 2017, är det 

tydligt att berörda medborgare, som deltog under samråd, inte hade den graden av inflytande i 

planeringen som normalt medförs av samrådsrätt (Arnstein, 1969) (Bengtsson, 1982) (Sjöstand, 

1977). Medborgarna som deltog under samråd hade mera en ”förankring” (Boverket, 

Delaktighetstrappan, 2017) i planprocessen. Detta innebär att det gavs möjlighet för 

medborgarna att ge synpunkter på olika förslag och alternativ, utan att detta hade en 

betydande inverkan på den slutliga detaljplanen.  
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Figur 11  Exempel på byggnader för Hälsovägen Huddinge  

https://huddinge.liberalerna.se/tyck-till-om-800-nya-bostader-pa-halsovagen-i-flemingsberg/ 

 

 

4.1.2 Strandviken Gustavsberg Värmdö 

Efter att ha analyserat detaljplanen för Strandviken, Gustavsberg, Värmdö och den planerade 

förändringen av kollektivtrafiken, kan slutsatsen dras att ingen förändring av busslinjer kommer 

att ske. Istället kommer det att anläggas en mittrefug mellan körfälten vid större 

busshållplatser. Detta för att förhindra att bilar kör om bussen när den stannar vid en hållplats. 

Denna åtgärd kommer att stärka kollektivtrafiken inom området. Ekedalsvägen kommer  att 

regleras som en lokalgata och Skärgårdsvägen kommer att få en tillfart till Strandviken och till 

de nya bostäderna på östra Ekedal (1:117 Solhem), samt de befintliga husen på östa Ekedal 

(1:118 Haga).  (Värmdö k. S., 2016) 

 

När det gäller bebyggelse och utformning kan det noteras att centrum inte har flyttats till 

hamnen utan ligger kvar vid bussterminalen. Vidare har centrum och hamnen inte knutits ihop 

med lokaler och affärer. Centrum har inte utvecklats med nya kultur-/ utbildnings- och 

idrottsanläggningar. Det planeras nya byggnader i dalen. Majoriteten av alla nya byggnader är 

planerade med lokaler eller annan verksamhet i bottenplan. Fabriksområdet kommer inte att 

bibehålla sin normala bruksmiljö, men ny bebyggelser inom området kommer att planeras med 

verksamheter i bottenplan. Bullerskydd inom bostadsområdena är planerade och idéen är att 
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avgränsa trafikens buller från bostäderna. Vidare planerar man att bygga flera 

ungdomsbostäder. Dessa är planerade för personer mellan 20.25 år och kommer att ha en 

bostadsyta på omkring 30 kvm.(Värmdö k. S., 2016) 

 

Kommunen har beslutat att det skall skapas nya parker och offentliga miljöer som stimulerar till 

möte och umgänge. På Gamla Skärgårdsvägen kommer gång- och cykelvägar att utvecklas. 

Mindre gång- och cykelvägar skapas längs stråket med anslutning till olika målpunkter. En 

cykelbana kommer korsa vägen vid Pråmvarvsbacken. (Värmdö k. S., 2016) 

 

När det kommer till hur vägar och parkering har förändrats efter samråd, kan det noteras att 

ingen stor förändring har gjorts med avseende på att avlasta trafiken inom området. Vidare är 

det planerat att Skedviksvägen går genom skogen och att antalet parkeringsplatser kommer att 

minska till 0,8 per bostad. Planen att skapa en ”shared space” bakom kyrkan och kyrkettan togs 

inte med i den nya planen. Avfarten till väg 222 vid Ekobaken kommer att öppnas för all trafik, 

T-korsningen vid OKQ8 kommer inte göras om till en rondell och ingen ny väg upp till 

vattentornet är planerad. Även allén kommer att byggas från Gustavsbergs centrum till 

hamnen. (Värmdö k. S., 2016) 

 

Efter analysen av den slutliga detaljplanen, som vann laga kraft den 9 augusti 2016, kan det 

konstateras att medborgarna, som deltog under samrådet, inte hade den graden av inflytande 

som normalt medförs av samrådsrätt (Arnstein, 1969) (Bengtsson, 1982) (Sjöstand, 1977). 

Under samråd kom det in en mängd synpunkter från medborgarna vilka kommunen inte togs 

hänsyn till. Detta tyder på att medborgarna, som deltog i samråd, hade en lägre inflytandegrad 

än samrådsrätt. Inflytandegraden i denna detaljplan kan mera ses som informationsrätt före 

och efter beslut och, utan inverkan i själva detaljplansbeslutet.  
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Figur 12  Exempel på byggnader vid Strandviken Gustavsberg strandviken  

http://www.varmdo.se/underwebbar/gustavsbergsprojektet/delomradenigustavsbergsprojektet/strandvik.4.70e242e1160207f
9c3a2fdcd.html#a 

 

 

4.1.3 Södergården Tyresö  

Vid analysen av den slutliga detaljplanen kan slutsatsen dras att kommunen gjorde ändringar av 

detaljplaneförslaget efter samrådet. De ändringar som genomfördes var att den maximala 

byggnadshöjden minskade från fem våningar till fyra och att våningsantalet mot angränsade 

bebyggelser inte överstiger tre våningar. En miljökonsekvensbeskrivning, samt en beskrivning 

av andra konsekvenser som planen kan medföra bifogades planbeskrivningen. Det har också 

tagits fram ett kvalitetsprogram som redovisar en detaljerad utformning av den tänkta 

bebyggelsen och tillhörande utemiljöer. (Tyresö S. A., Bostäder vid Södergården, 2018) 

 

Kommunen tog dock inte hänsyn till alla synpunkter.  Under samrådet kom det in flera 

yttranden angående de nya byggnadernas höjd och att de inte borde byggas högre än de 

befintliga byggnaderna, det vill säga två våningar. Kommunen har minskat byggnadshöjden från 

fem till fyra våningar, vilket betyder att de, enligt de berörda som vill ”bevara områdets 

karaktär som villa område”, fortfarande är för höga. Det har inte heller tagit hänsyn till 

problemet med insyn i befintliga bostäder. Kommunen anser inte att avstånden mellan 

föreslagen bebyggelser och angränsande fastigheter ska ökas. Den bullerutredning som 

efterfrågades av de berörda under samrådet har inte heller upprättats. Problemen som kan 
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uppkomma vid av sprängnings- och pålarbeten ,vilka påpekats av de berörda under samråd, tas 

inte upp av kommunen vid granskning av detaljplans förslaget. Kommunen ger ingen förklaring 

till huruvida det kommer sig att många berörda inte har fått information, samt varför personer 

som anses vara sakägare och nära grannar inte har samma rätt. (Tyresö S. A., Bostäder vid 

Södergården, 2018) 

 

Efter analysen av den slutliga detaljplanen, som vann laga kraft den 11 april 2018, och analysen 

av samrådsredogörelsen, kan slutsatsen dras att många medborgare, som berörs av 

detaljplanen, inte har samrådsrätt. Enligt samrådsredogörelsen skulle det kunna ses som att 

kommunen inte gav ut information till alla berörda parter, detta gör att dessa medborgare inte 

hade informationsrätt innan eller efter beslutet (Arnstein, 1969) (Bengtsson, 1982) (Sjöstand, 

1977). Detta är ett stort problem när det kommer till medborgardeltagandet. I fallet 

Södergården, Tyresö hade de berörda, som hade blivit kallade till samråd och därmed hade 

samrådsrätt, påverkat den slutliga planen. Detta medförde att de berörda hade någon grad av 

inflytande, fast den i detta fall var den liten.  

 
4.1.4 Granängstorget Tyresö 

Vid granskning av den slutliga detaljplanen, kan man dra slutsatsen att kommunen har försökt 

ändra byggnadernas utformning för att minska insyn i befintliga bostäder och mildra 

skuggningen av de befintliga bostäderna. Tyresös kommun arbetar tillsammans med polisen för 

att minska kriminaliteten, men kan inte bedöma hur kriminaliteten och oron kommer att 

påverkas till följd av den nya bebyggelsen. Enligt kommunen anses parkeringsdäcket säkert för 

ny bebyggelse, även utan sprinklers. (Tyresö S. I., 2017) 

 

Kommunen har inte ändrat placeringen av byggnaderna, vilket har till följd att skogen som finns 

mellan byggnaderna kommer tas bort. Enligt boende inom området ger denna skog känsla av 

att bo på landet. Det kommer att byggas nya butiker, men under själva byggtiden kan boende 

behöva nyttja butiker som ligger utanför området. Enligt kommunen finns det ingen anledning 

till hyresnedsättning eller ersättning på grund av störningar. Enligt kommunen överväger 
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behovet av nya bostäder de försämringar i boendemiljö som detaljplaneförslaget medför. Inga 

nya uteplatser, som till exempel skateparker eller ramper för ungdomar planeras. Kommunen 

påstår att byggandet av nya bostäder och befolkningsökningen kommer leda till ny service inom 

området. Detta är dock bara ett antagande av kommunen.  (Tyresö S. I., 2017) 

 

Tyresö kommun har under denna planprocess inte haft lika stora problem då det gäller 

kungörelse av berörda medborgare. I detta fall är det återigen en fråga om det var 

medborgarna som haft inflytande på förändringarna i planeringen, eller om kommunen insåg 

brister i den egna planen och ville åtgärda dessa. På grund av de minimala ändringar som 

gjordes efter samråd tyder det på att medborgare som deltog i samråd och som skulle ha 

samrådsrätt (Arnstein, 1969) (Bengtsson, 1982) (Sjöstand, 1977) hade samrådsrätt utan att 

själva påverka den slutliga detaljplanen. Det betyder att medborgarna hade en ”förankring” 

(Boverket, Delaktighetstrappan, 2017) i planprocessen, utan att ha inflytande på den antagna 

detaljplanen.  

 

4.1.5 Europaviertel Stuttgart 

Som redan nämnt ovan, är Stuttgarts nya Europaviertel en del av det stora Stuttgart 21 

projektet, ett projekt som har fått mycket kritik under de senaste åren. Efter analysen av 

detaljplanens samrådsredogörelse ser man att området kommer domineras av nya köpcentra, 

butiker och andra verksamheter. Boende inom området kommer bara vara tillgängligt för de 

rika, då kallhyran förväntas ligga på 15€/kvm (ca. 150kr/kvm). Dem uppskattade 

hyreskostnaden är det högsta i Stuttgart.  Det är planerat att bygga tre nya samlingsplatser nära 

Centrum för unga och äldre. Inga nya grönområden eller parker planeras, då Europaviertel 

ligger nära Mittlere Schlossgarten (slottsparken). 

 

Det kommer främst byggas stora byggnader för nya köpcentra och andra större 

företagsbyggnader. Detta kommer att leda till att stora delar av området kommer att bestå av 

betongfasader med glas. Ett ett öppet område kommer således inte att skapas. Planen kommer 

inte att förbättra bostadssituationen i Stuttgart, då för mycket plats tas i anspråk för 
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verksamheter och de bostäder som kommer byggas inte kommer att hjälpa majoriteten av de 

personerna som söker bostad. Området kommer vara tillgängligt från alla håll, kollektivt eller 

med bil. Området kommer vara öppet för biltrafik, med gång och cykelväg vid sidan, samt 

enskilda cykel- och gångvägar.  

 

Inom området befinner sig det nybyggda stadsbiblioteket, som ska stå för utbildningsdelen 

inom området. Allmänna platser kommer inte utrustas med historiska statyer. I bottenplanet på 

de byggnader som ligger kring torget kommer det att finnas butiker och restauranger.  

 

Inflytandet medborgarna hade i denna planprocess anses som ”förankring” (Boverket, 

Delaktighetstrappan, 2017) i detaljplanprocessen, det vill säga  berörda hade möjligheten att 

lämna synpunkter och åsikter vid samråd. Det syns också att åsikter och synpunkterna som 

lämnades av berörda medborgare vid samråd inte påverkade planen i någon större omfattning.  

 

4.1.6 Stadtbezirk Stammheim- Wohngebit Lagenäcker- Wiesert 

Efter att samråd har skett, undersöks återigen planläggningen. Härvid framkommer det att det 

inte kommer att ske en minskning av antalet byggda bostäder. Placeringen av byggnaderna 

kommer inte heller förändras, vilket medför att många grönområden kommer 

bebyggas/försvinna. Det är planerat att ha kvar lite av de grönområden som finns mellan 

byggnaderna och planerna innefattar mindre träd och andra växter. Byggnadernas höjd 

kommer variera mellan 15-30 m, det vill säga fyra till fem. Det befintliga bostadsområdet 

kommer inte rustas upp eller snyggas till och nya affärer är varken planerade i det nya eller 

gamla bostadsområdet. Dagvatten kan regleras med gröna tak om fastighetsägaren sätter upp 

det. Om det inte är fallet kommer den nuvarande dag-och spillvattenplanen att fortsätta 

användas. En ny skola är inte planerad. Nya gång- och cykelvägar är planerade med enkel 

tillgång till det befintliga bostadsområdet. Inga nya parkeringsplatser planeras. 

(Landeshauptstadt Stuttgart, 2017) 
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När det gäller trafik och buller inom området kommer det inte att ske en förändring av gatorna. 

Inga nya S-Bahn stationer är planerade och man kommer inte bygga en direkt tillfart till B10 

motorvägen. ÖPNV- Stationen kommer inte att få en ny placering. Kommunen anser inte att 

någon förändring av trafikplanen behövs. (Landeshauptstadt Stuttgart, 2017) 

 

En ny lekplats kommer att byggas eftersom den gamla försvinner när byggnationerna 

genomförs. Som nämnt ovan, kommer det inte att ske några åtgärden för att rusta upp eller 

snygga till det befintliga området. Det kommer inte heller att byggas nya affärer, vilket skulle 

kunnat göra området mera attraktivt. Ett nytt men lite mindre vattenreservat kommer byggas  

strax utanför planområdet. De berördas synpunkter angående avsaknad av efterfrågan på 

bostäder togs det ingen hänsyn till. (Landeshauptstadt Stuttgart, 2017) 
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5. Diskussion och slutsats 

Det finns fortfarande en viss osäkerhet, när det kommer till samråd och medborgarnas 

inflytande i planering av nya bostadsområden. Svårigheten ligger i att bedöma resultatet och 

det går bara att spekulera om detaljplanerna skulle se annorlunda ut om det inte skulle 

genomföras samråd med berörda medborgare. Samrådsregleringar (PBL 5 kap 11-17§§) utgår 

ifrån att kommunen ger information till berörda sakägare och myndigheter om vad som är 

tänkt att byggas och vilka konsekvenser detaljplanen antas medföra. Ur kommunens 

information skall även framgå när byggnationen planeras börja.  

 

Enligt den egna undersökningen anser jag att det finns indikationer som tyder på att 

kommunen bortser från förbättringsförslag som har inskrivits under samrådstiden, om dessa 

skulle kräva stora förändringar i detaljplaneförslaget. Det ses dock också att kommunen 

försöker anpassa detaljplanen till det som nämns av berörda under samråd. Normalt ser man 

att kommunen inte helt går med på det som sägs under samrådet, men att kommunen försöker 

hitta en lösning som är i kommunen intresse och som kan accepteras av medborgarna.  

 

För att ge examensarbetet en större bredd och högre trovärdighet kunde jag ha valt flera 

projekt.  Ett annat alternativ, för att ge examensarbetet en högre trovärdighet, skulle kunna ha 

varit att ta med alla samrådstillfällen, samt granskning och överklagande av projekten. Detta för 

att visa medborgarnas inflytande under hela planprocessen, istället för att bara undersöka 

samrådet vid slutskede. Med hänsyn till tid och examensarbetets omfång anser jag att valen av 

projekt ändå ger examensarbetet en övergripande bild av ämnet, visar hur inflytande i 

planeringen går till och hur det ser ut i verkligheten.  Arbetet visar även på vilka svagheter 

samråd och kungörelselagstiftningen har.  

 
Man kan se skillnader mellan förfarandet i Tyskland och Sverige. En av de största skillnaderna, 

när det gäller framtagande av en detaljplan, är att i Tyskland kan en detaljplan inte överklagas 

av medborgarna. Som nämnts i stycket ”Framtagande av en bebauungsplan” vinner 

detaljplanen/Bebauungsplan laga kraft efter att planförslaget har ändrads/anpassats efter den 
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information som har kommit in under sista samrådstillfället och har blivit godkänd av 

kommunens plankommitté. Detta medför att framtagande av en bebauungsplan tar kortare tid 

i Tyskland än i Sverige, men det är dock bara fallet om Bebauungsplan inte avviker från den så 

kallade Flächennutzungsplan (översiktsplanen). En annan skillnad är att i Tyskland är det inte 

bara berörda medborgare som har rätt att framföra synpunkterna under samråd utan alla 

medborgare (barn och ungdomar ingår också enligt den tyska lagstiftningen om samråd). Att 

inte specificera vem som anses som berörd medborgare, eller sakägare, under 

detaljplansprocessen underlättar processen väldigt mycket och minskar missförstånd mellan 

kommunen och medborgare. Detta kan ses när man har läst analysen av detaljplanen som 

omfattar Granängstog i Tyresö (4.1.4). Här hade kommunen stora problem att avgöra vem som 

ska anses som sakägare eller berörd medborgare.  

 

När det nu kommer till skillnader i medborgares inflytande i Stockholm och Stuttgart kan man 

inte dra en klar slutsats om skillnader mellan länderna. Detta på grund av det ringa antalet 

jämförelseobjekt, vilket medföra en låg trovärdighet. Dock kan man säga att i detaljplanerna, 

som undersöktes i detta examensarbete, har det inte varit en stor skillnad i medborgarnas 

inflytande. Både i Stockholm och i Stuttgart hade medborgarna till stor grad samrådsrätt, men 

utan att själva kunna påverka det slutliga beslutet.   

 

Examensarbetet visar att kommunen försöker undvika stora ändringar i detaljplaneförslaget i 

slutskede av planprocessen, men att kommunen försöker anpassa detaljplanen för att hitta en 

lösning som gynnar både kommunens och medborgarnas intressen. Tyvärr framgår det även att 

det fortfarande är svårt för kommunen att avgöra vem som anses som sakägare eller berörd 

medborgare till projektet. Kommunen behöver nya sätt att ge ut informationen till de som är 

berörda av projektet och de som har rätt att överklaga/lämna synpunkter vid samråd. Detta för 

att vara säker att berörda får all information de behöver för att hjälpa kommunen att hitta den 

bästa lösningen. 

För att få en djupare förståelse för hur en planprocess kan påverkas genom ett samråd, borde 

man undersöka fler antal byggprojekt från Stockholm och andra kommuner. Detta för att göra 
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en mer djupgående analys om medborgarnas inflytandegrad under planprocessen. 

Examensarbetet begränsades till att enbart studera medborgarnas inflytande under samrådet, 

fortsatta studier skulle kunna omfatta samtliga yttranden i samrådet, det vill säga också 

myndigheter och förvaltningars synpunkter. 
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Bilagor 1. Tyska Lagstiftningen Öffentilichkeits Beteiligung § 3 Absatz 1 BauGB 
översatt till svenska. 
  
 
“ 1. Allmänheten bör informeras så tidigt som möjligt om de allmänna syften med planeringen, 

allmänt tillgängliga väsentliga lösningar som kan beaktas för ombyggnad eller utveckling av ett 

område och planens sannolika effekter. Det är en möjlighet för kommentarer och diskussion. 

Barn och ungdomar är också en del av allmänheten enligt mening 1. Information och diskussion 

kan utelämnas  om  

• En utvecklingsplan upprättas eller annulleras och detta påverkar inte eller endast 

obetydligt planområdet och grannområdet, eller om 

• Information och diskussion har tidigare gjorts på en annan grund.  

Information och diskussion ska också följas av det förfarande som avses i punkt 2, om 

information leder till förändring av planen  

 

2. Utkastet markanvisningsplanen på grund och väsentliga i yttrandet av samhället, redan 

existerande miljöanvisningar uttalande för perioden på en månad, men åtminstone under en 

period av 30 dagar, eller när det ett skäl för en rimligt lång tid. Offentliga platsen och 

varaktigheten av konstruktioner samt information om vilka typer av miljöinformation som finns 

tillgängligt ska offentliggöras minst en vecka i förväg. Det bör noteras att yttrande kan lämnas 

under konstruktionsperioden och att sena ståndpunkter inte får beaktas vid beslut fattande av 

utvecklingsplanen (Bauplan). Partner som är inblandad enligt §4.2 ska informeras innan planen 

offentliggörs. De aktuella inlämningar av yttrande är att pröva; resultatet måste meddelas. Om 

mera än 50 personer lämnar yttrande med samma eller lika innehåll kan meddelandet ersättas 

med att dessa personer kan se resultatet. Den plats där resultatet av undersökningen kan 

inspekteras under kontorstid måste publiceras lokalt. Genom att lägga gram utvecklingsplanen 

enligt §6 eller §10 punkt 2 ska uttrande som inte tas hänsyn till kommenteras av kommunen.  

 

3. När zonindelning är utöver de indikationer till punkt 2 klausul 2, bör klausulen 2 påpekas att 

en sammanslutning enligt med §4 punkt 3 mening 1 nummer 2 i miljörätten i en uppmaning till 
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§7 punkt 3 mening 1  av miljö överklagande utesluts alla invändningar som den inte har eller 

inte görs i god tid påstådda i inspektionsperioden, men kunde ha åberopats.  
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