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In the year 2002 a commission was
appointed by the government and tasked
to clear up possible flaws in the law
governing spatial planning (Plan och
bygglagen, PBL). The commission's report
laid the foundations for a new law which
was adopted by the Swedish parliament on
the 20th of June 2010 and is scheduled
to come into effect on the 2nd of May
2011.
The purpose of this thesis has been to
examine the changes made in the new law,
primarily from a civil-rights point of
view, focusing on the appeal process.
This is a highly interesting subject
considering one reason behind the new
law was to simplify and streamline the
planning process while keeping civil
rights intact.
Through a comprehensive literature study
and interviews with experts the current
planning process was mapped out and
relevant changes in the new law were
examined. After the study had been
concluded we were able to distinguish
several areas that underwent especially
interesting changes;
The requirement of a plan program was
removed and the exhibition process was
removed and replaced by a written
review. Individuals were given the
possibility of requesting a plan notice.
The different spatial plan documents
were merged into one single document and
the number of responsible authorities
for spatial plans is no longer limited
to one.
The study has shown that the aspiration
for a more effective spatial planning
process has mostly been conducted at the
expense of individual rights.
The single biggest obstacle for
achieving a democratic planning process
is learning how the law works and how
the spatial planning process is
implemented, this is has been proven to
be a very hard and time consuming task
for individuals to undertake.
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SAMMANFATTNING
År 2002 tillsattes en utredning av regeringen för att komma till rätta med
eventuella brister i bygglagstiftningen. Resultatet av utredningen blev
grunden till en ny plan- och bygglag (PBL) som sedan antogs i riksdagen
den 21 juni 2010 och som träder i kraft den 2 maj 2011.
Syftet med examensarbetet var att undersöka förändringarna i nya PBL,
främst ur ett medborgarperspektiv med överklagandeproblematiken i
fokus. Detta är högst intressant då syftet med PBL 2010 var att förenkla
och effektivisera planprocessen med bibehållen rättssäkerhet för
medborgarna.
Genom en omfattande litteraturstudie samt intervjuer med sakkunniga
kartlades den befintliga planprocessen samt intressanta förändringar i den
nya Plan- och bygglagen. Efter studierna kan konstateras att följande
huvudområden förändras väsentligt;
Planprogramskravet slopas. Utställningsskedet slopas och ersätts istället
med en skriftlig granskning. Enskilda får möjlighet att begära ett
planbesked, detaljplanen sammanfogas till en enda handling samt att
antalet huvudmän i samma detaljplan inte längre är begränsat till en.
I studien har det framkommit att strävan efter en effektivare planprocess
främst skett på bekostnad av medborgarinflytandet.
Att i dagsläget sätta sig in i hur PBL och detaljplaneprocessen fungerar är
svårt och tidsödande vilket kan anses var det enskilt största hindret för ett
demokratiskt planeringsarbete.

Nyckelord: Detaljplan, överklagande, medborgarinflytande, plan- och
bygglagen, PBL
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1. INTRODUKTION
1.1 Inledning
Medborgaraspekterna i byggprocessen har under senare tid fått större
uppmärksamhet på grund av ökad medvetenhet om omgivningen hos
medborgarna. I takt med att informationsflödet i samhället ökar sprids
även kunskaper som tidigare endast var enkelt tillgängliga för
högutbildade i samhällets toppskikt.
Denna utveckling har lett till att antalet överklaganden hos plankontor
runt om i Sverige har ökat sedan 90-talet. Detta i sin tur resulterar i att
projekteringsstadiet i byggprocessen tar allt längre tid (Jansson, 2009).

1.2 Bakgrundsbeskrivning
2002 tillsattes en utredning av regeringen Persson för att komma till rätta
med eventuella brister i bygglagstiftningen. Resultatet av denna utredning
blev en helt ny plan- och bygglag som antogs av riksdagen den 21 juni
2010 och träder i kraft den 2 maj 2011.
I kommittédirektiven för översynen av plan- och bygglagstiftningen
ingick bland annat att utarbeta ett förslag till ny instansordning för
överklaganden enligt Plan- och bygglagen (PBL). Syftet med en ny
instansordning har varit att avlasta instanser för överklaganden samt att
förenkla systemet för överklaganden av kommunala beslut rörande planoch byggfrågor.
Instansordningsfrågan har sedermera hamnat i en annan proposition som
heter ”Mark och miljödomstolar” (Prop. 2009/10:215) som avser att ändra
instansordningen för detaljplaneärenden till fem nybildade mark och
miljödomstolar. Dessa är de nuvarande miljödomstolarna som byter namn
och får utvidgat ansvarsområde.
Detta i sin tur ger upphov till flertalet frågor gällande demokrati och
medborgarinflytande.
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1.3 Problembeskrivning
1.3.1 Detaljplaneprocessen
Examensarbetet eftersträvar att undersöka förändringarna i PBL 2010,
främst ur ett medborgarperspektiv med överklagandeproblematiken i
fokus; Hur skiljer sig nya PBL från gamla PBL? Vilka väsentliga skillnader som
påverkar enskilda medborgare finns det? Vilka har rätt att överklaga? Vad får
överklagas? Hur går ett överklagande till?
Både kommun, stat och intresseorganisationer strävar efter att
effektivisera planprocessens olika delar genom reformer av bland annat
regelverk, instansordning, förtydligande av lagstiftningen och så vidare.
Därför är det ytterst intressant att se hur denna effektivitetsprocess
påverkar medborgarnas demokratiska rättigheter. Hur bibehålls
medborgarnas tillit till planprocessen då ett samrådsskede tas bort, hela
utställningsskedet och det generella planprogramskravet?

1.3.2 PBL
I maj 2011 kommer en helt ny plan- och bygglag att träda i kraft. Istället
för att bara ändra ett fåtal paragrafer har man valt att skriva om hela planoch bygglagen. Lagen syftar till att förenkla handläggningen av PBLärenden bland annat genom att slopa kravet på planprogram och att helt
ta bort utställningsskedet. Därför är det högst aktuellt att se hur dessa
förändringar kommer påverka detaljplaneprocessen.
Frågeställningar gällande PBL; Hur har man balanserat effektivitetsfrågorna
mot rättssäkerhetsfrågorna i nya PBL? Vilka väsentliga effekter får PBL 2010 på
detaljplaneprocessen?

1.4 Syfte
Syftet med examensarbetet är att få en övergripande förståelse för hur
detaljplaneprocessen i kommunerna går till i praktiken, samt att
undersöka hur demokratiaspekterna i den kommunala beslutsprocessen
förändras i och med införandet av en ny Plan- och bygglag.

2

Examensarbetet syftar även till att tydliggöra väsentliga skillnader i PBL
2010 kontra PBL 1987.
Speciell vikt har lagts vid förståelse av Uppsala kommuns
detaljplaneprocess. Det är även viktigt att nämna att denna process kan se
annorlunda ut i andra kommuner.

1.5 Avgränsningar
Examensarbetet avser att endast behandla detaljplaneprocessfrågor ur ett
demokratiperspektiv i PBL.
Alla analyser och slutsatser är endast teoretiska då PBL 2010 träder i kraft
först 2maj 2011 och det därför inte finns någon praktisk erfarenhet av
denna lag.
Översiktsplaner behandlas inte.
För detaljplaner behandlas endast normalt förfarande. Dock kommer en kort
beskrivning av enkelt förfarande ges i kapitlet detaljplaner.
Bygglovsprocessen behandlas inte mer än att de största förändringarna i
PBL 2010 nämns i kapitlet resultat.
Miljökonsekvensbeskrivning samt överklaganden enligt miljöbalken
berörs ej.
Juridisk praxis har endast delvis granskats och i de flesta fall bortsetts
från.

3

4

2. PLAN- OCH BYGGLAGEN
2.1 Bygglagshistoria
Plan- och bygglagen är den lag som reglerar planläggning av mark, vatten
och bebyggelse i Sverige. PBL ersatte byggnadslagen (1947) och
byggnadsstadgan (1958) den 1 juli 1987. Den största förändringen med
införandet av PBL 1987 var att även enskildas intressen skall beaktas vid
planläggningen, detta efter studier visat att ”beslut som har tillkommit
utan att allmänheten har beretts möjligheter att medverka i
beslutsprocessen har ofta svårt att bli allmänt accepterade” (Prop.
1994/95:230:38).
PBL har kritiserats hårt sedan dess införande för att ta för stor hänsyn till
enskildas intressen på bekostnad av effektivitet i planeringsskedet. För att
råda bot på detta problem har kommuner kringgått andemeningen med
lagstiftningen bland annat genom att minska detaljplaneområdena till så
kallade ”frimärksplaner”. Vanligt förekommande kritik har även varit
okynnesöverklaganden från både privatpersoner och företag. Dessa
överklaganden leder ofta till långa och utdragna rättsprocesser där man
först överklagar sakfrågor och då detta inte går överklagar man
formaliafel (Henecke & Olander, 2003).
För att komma till rätta med dessa tillkortakommanden i PBL 1987 tillsatte
regeringen Persson 2002 en utredning som nu mynnat ut i PBL 2010.

2.2 PBL 1987
Detta avsnitt grundar sig i huvsak på information i förarbetena till PBL
1987 (Prop. 1985/86:1), ”Missnöjda medborgares säkerhetsventil”
(Henecke & Olander, 2003) samt lydelsen i dagens PBL (SFS1987:10).

2.2.1 Allmänt om PBL 1987
Portalparagrafen i den gällande plan- och bygglagen (SFS1987:10) lyder:
”Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med
beaktande av den enskilda människans frihet främja en
samhällsutveckling
med
jämlika
och
goda
sociala
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levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”
PBL togs fram bland annat för att öka kommunikationen med medborgare
som berördes av planläggning i sitt närområde (sakägare). Detta
åstadkoms genom lagstadgade krav på samråd med en större sakägarkrets
än tidigare och krav på utställning av detaljplaneförslaget.
Enligt PBL och principen om kommunal handlingsfrihet så är det
kommunerna själva som bestämmer en sakägarkrets.
Det är dock viktigt att notera att de som bjuds in till samråd inte alltid är
sakägare, någonting som också skapat konflikter där boende eller
fastighetsägare anser sig vara sakägare men i lagens mening ej är det.
Dessa har trots allt rätt att överklaga med motivationen att de borde vara
sakägare, någonting som sedan rättsinstanserna får ta ställning till.
I dagsläget är instansordningen för överklaganden gällande innehållet i
detaljplaner (saköverklaganden) första instans Länsstyrelsen och därefter
regeringen. Formella överklaganden (formaliaöverklaganden) överklagas i
första hand till förvaltningsrätten, sedan till kammarrätten och
regeringsrätten. Överklagan till kammarrätten och regeringsrätten kräver
dock prövningstillstånd. Alla bestämmelser gällande överklaganden
återfinns i kapitel 13 PBL 1987.

2.2.2 Vilka får överklaga en detaljplan?
Traditionellt har intressenter med besvärsrätt före PBL infördes endast
varit fastighetsägare och arrendatorer, men i och med införandet av PBL
har denna krets utökats avsevärt till att även gälla boende,
bostadsrättsinnehavare, hyresgästföreningar. Detta betyder att man nu
inte bara som hyresgäst kan överklaga en detaljplan i egenskap av
sakägare, utan även som boende i en hyreslägenhet, trots att man inte är
namngiven på hyreskontraktet, exempelvis en sambo. Denna förändring
motiverades med jämlikhetsargument då det oftast var mannen i familjen
som stod på hyreskontraktet.
Enligt förvaltningslagen (SFS1986:223) får ett beslut överklagas av ”den
som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan
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överklagas”. Utöver detta ställer PBL 1987 krav på att den som skall
överklaga måste ha engagerat sig under detaljplaneprocessen genom att
skriftligt ha framfört sina åsikter (SFS1986:233 13kap. 11 §). Detta innebär i
praktiken dock att en intressent kan dagen innan utställningens slut lämna
in sina synpunkter, någonting som kan ställa till bekymmer för
kommunerna. Motivationen till denna klausul var att kommunerna skall
få kännedom om väsentliga invändningar under detaljplaneprocessens
gång och där ha möjlighet att förändra planen, istället för att bli tvungen
att riva upp en redan antagen plan.
Kravet på engagemang i detaljplaneprocessen gäller dock inte om
överklagandet grundas på att beslutet ej tillkommit i laga ordning
(SFS1986:233 13kap. 11 § andra stycket), så kallade formaliafel.
Ytterligare ett krav föreligger för överklaganden enligt PBL 1987. Detta
krav är att man endast har besvärsrätt om man inte fått sina synpunkter
tillgodosedda i den färdiga planen (Rosén, 2002)
Viktigt att poängtera är också att själva kungörelsen (”för kännedom”) i
sig inte är besvärsrättsgrundande enligt PBL 1987 (SFS1986:233 13kap. 9
§).

2.2.3 Vad får överklagas i en detaljplan?
Vid överklaganden kan överklagandeinstanserna endast fastställa eller
helt upphäva detaljplanen som överklagas.
Den som överklagar kan endast hävda sina egna intressen som angår den
klagande och är av betydelse för den klagande. Man därför inte som
enskild åberopa allmänna intressen vid klagan.
Det finns inga specifika gränser för vad ett överklagande får gälla. Så
länge det rör den klagande och går den klagande emot så får samtliga
omständigheter överklagas i den fråga som överklagandet gäller.
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2.3 Revideringar av PBL
PBL har under sin tid genomgått flertalet förändringar, de största
förändringarna genomfördes under 1994 och 1995 då de flesta av de
tekniska kraven på byggnadsverk bröts ur PBL och infördes i två nya
lagar; lag (SFS 1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
(BVL) samt förordningen (SFS 1994:1215) om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk (BVF).

2.4 PBL 2010
Detta kapitel grundar sig främst på information i förarbetena till nya PBL.
Proposition 2009/10:170, ”Får jag lov” (SOU 2005:77) samt ”Bygg – Helt
enkelt!” (SOU 2008:68).

2.4.1 Varför ny PBL?
Skälet till att man valde att helt och hållet börja om med en ny PBL var att
man ansåg att de förändringar som behövdes göras gällande struktur och
modernisering av text var så pass omfattande att det var enklare att göra
en ny PBL (Prop. 2009/10:170).

2.4.2 Syftet bakom nya PBL
Syftet bakom att ta fram en ny PBL var att förenkla och effektivisera
planprocesserna. Den nya plan och bygglagen är tydligare skriven och
enklare att tolka, någonting som ger ökad förutsägbarhet för enskilda och
företag.
Den nya dispositionen och återförandet av tekniska egenskapskrav på
byggnader in i PBL ger läsaren en bättre överblick över lagtexten. Utöver
detta så moderniserades språkbruket för att ytterligare öka läsbarheten för
enskilda utan juridisk utbildning.

2.4.2 Övriga större förändringar av PBL
Flertalet förändringar i bygglovsprocessen genomförs i PBL 2010. Trots att
detta examensarbete inte syftar till att undersöka bygglovsprocessen kan
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det vara önskvärt
förändringar.
•
•
•
•
•
•
•

att

åtminstånde

övergripande

nämna

dessa

Möjlighet att begära ett så kallat villkorsbesked för att få veta vilka
krav som kommer ställas för att beviljas ett bygglov
Bygglovsbesked skall ges inom tio veckor från ansökan
Bygglov kan vinna laga kraft, någonting som ej sker idag
Krav på kungörelse från kommun till närliggande fastighetsägare
vid förhandsbesked och bygglov
Möjlighet att erhålla bygglov och startbesked samtidigt för att
effektivisera och snabba upp bygglovsprocessen.
Kontrollansvarig ersätter kvalitetsansvarig och får utökade
arbetsuppgifter
Kravet på bygganmälan innan byggstart tas bort

Krav som rör bygglovsprocessen finns i PBL 2010 kapitel 9 (SFS2010:900).
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3. METOD
Examensarbetet genomfördes i fyra steg. Först påbörjades en
förberedande litteraturstudie för att få en överblick över ämnet och
bestämma en fast angreppspunkt. Förstudien åtföljdes sedan av en
fördjupad litteraturstudie som kompletterades med intervjuer. Denna
information kompilerades sedan till ett resultat som sedan användes som
underlag för diskussion.

3.1 Förberedande litteraturstudie
Genom en förberedande litteraturstudie skapades en uppfattning av det
aktuella ämnet. Genom denna förstudie uppstod ett antal intressanta
angreppspunkter som sedan utvecklades till en konkret frågeställning.

3.2 Fördjupad litteraturstudie
En stor del av examensarbetets tid gick åt till den fördjupade
litteraturstudien. Litteratur som nyttjats i detta examensarbete är lagtext
och förarbeten till dessa, tidningsskrifter och böcker.
Även forskarstudier så som ”Missnöjda medborgares säkerhetsventil”
(Henecke & Olander, 2003) har legat till grund för en stor del av
bakgrundsbeskrivningen till PBL 1987.
Boverkets rapporter och utredningar har även dessa varit till stor hjälp,
framförallt bör nämnas ”Boken om detaljplan” (Boverket, 2009).
Avsnitt av särskilt intresse noterades för senare bearbetning.

3.3 Intervjuer
I examensarbetet har två intervjuer genomförts, dels för information och
dels för att klargöra frågor som uppstått i litteraturstudien.
De som intervjuades bestod av utvalda personer med goda kunskaper
inom de behandlade områdena.
Intervjuerna genomfördes genom att de utvalda personerna först
kontaktades och en bakgrund till arbetet gavs för att klargöra syftet med
intervjun. Sedan genomfördes intervjuerna dels genom besök på
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arbetsplatsen samt via telefon. Intervjuerna spelades in, för att sedan
transkriberas. Eventuella följdfrågor ställdes via e-post.
Frågor ställdes även till relevanta parter på stadsbyggnadskontoret i
Uppsala kommun och till departementssekreterare på kommittén ”Ny
PBL på rätt sätt”.

3.3.1 Intervjuteknik
Intervjuerna var främst semistrukturerade. Först bads den intervjuade fritt
berätta om ett antal bestämda områden. Under samtalets gång ställdes
följfrågor på det som berättats. Efter detta ställdes ett antal bestämda
frågor, med tillhörande följdfrågor.
Motivet till detta val var främst då den öppna diskussionen först skulle ge
en överblick över ämnet. De direkt ställda frågorna var för att klargöra
frågetecken från litteraturstudien.

3.4 Diskussion och slutsatser
Diskussionen baserade sig på fakta som insamlats under intervjuerna och
litteraturstudien. Samt författarnas egna åsikter om dessa.
Sammanfattningsvis drogs slutsatser om studien som helhet där de
viktigaste resultaten poängterades.
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4. DETALJPLANEPROCESSEN
Följande kapitel syftar till att ge en förenklad beskrivning av
detaljplaneprocessens olika skeden i allmänhet och dess implementering i
Uppsala kommun specifikt. Informationen baseras till stor del på ”Boken
om detaljplan” (Boverket, 2009) och den nuvarande Plan- och bygglagen
(SFS 1987:10).

4.1 Detaljplan
4.1.1 Vad är en detaljplan?
Detaljplanen är den plan samhället använder för att beskriva hur marken
ska användas. Denna reglerar läget för bebyggelse, byggnadsutformning
m.m. Detta för att förverkliga det kommunala politiska ställningstagandet
om mark- och vattenanvändning. Då kommunen har planmonopol så är
det endast kommunen som kan avgöra om och när en detaljplan ska tas
fram.
Då en detaljplan antas, ges denna en genomförandetid på minst 5 eller
max 15 år. Under denna tid har fastighetsägaren rätt att använda
fastigheten så som anges i planen. Detaljplanen får endast ändras, ersättas
eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja om det finns synnerligen
starka skäl.
Efter att genomförandetiden gått ut så får planen ändras, ersättas eller
upphävas utan att de tidigare rättigheterna behöver beaktas. Planen
fortsätter dock att gälla efter genomförandetiden ifall kommunen inte
påbörjar en ny detaljplaneprocess för området.

4.1.2 Vad innehåller en detaljplan?
Detaljplanen
innehåller
en
plankarta,
planbeskrivning
genomförandebeskrivning. Dessa dokument är juridiskt bindande.

samt

Det kan även finnas en miljökonsekvensbeskrivning och illustrationer.
Illustrationerna är dock inte juridiskt bindande, utan dessa är till hjälp för
att enklare förstå vad bestämmelserna innebär.
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Med uppgifterna i detaljplanen skall kunna utläsas vilka byggmöjligheter
denna ger för fastighetsägare.

4.1.3 När behövs en detaljplan?
En detaljplan upprättas när det ska byggas något nytt i en tätort. De
upprättas även när användningen av en fastighet eller område ska ändras.
Initiativet att upprätta en detaljplan kommer oftast från markägare och
exploatörer som vill genomföra en förändring, men kan även komma från
politiskt håll, för att få till en förändring eller lösa frågor som vägdragning
eller utbyggnad av offentliga byggnader.

4.2 Detaljplaneprocessen generellt
Detaljplaneprocessen regleras i första hand av PBL:s 5:e kapitel. Lagen
syftar till att planeringsarbetet skall vara demokratiskt via stor öppenhet
och ett starkt medborgarinflytande.

Figur 4.1 Olika skeden i detaljplaneprocessen
Detaljplaneprocessen kan ske via antingen ett ”normalt planförande” eller
”enkelt planförande” se figur 4.1.
Då ett planförslag saknar större betydelse, har litet intresse för
allmänheten samt följer översiktsplanen kan ett enkelt planförfarande
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användas vid uppförandet av detaljplanen. Kommunen kan även använda
enkelt planförande för att göra mindre ändringar i befintliga detaljplaner.
Enkelt förfarande innebär att planutformningen sker i direktkontakt med
de berörda. Detta gör det enkla planförfarandet mindre tidskrävande då
den innehåller kortare och färre moment än vid normalt förfarande. Bland
annat är det formella samrådsförfarandet begränsat till tre veckor och
förslaget ställs inte ut.
Vidare i texten kommer endast normalt förfarande behandlas enl.
avgränsningarna.

4.2.1 Programskedet
Vid framtagandet av en ny detaljplan så inleds planprocessen med
utarbetandet av ett planprogram. Syftet med planprogrammet är att
utreda övergripande förutsättningar inom planområdet. Detaljplanen
kommer sedan att grunda sig på programmet som anger utgångspunkter
och mål för planen. I detta tidiga skede breddar kommunen sitt
beslutsunderlag med berördas erfarenheter och synpunkter via ett
samråd.
De synpunkter som fås sammanfattas sedan till en samrådsredogörelse.
Redogörelsen används sedan för fortsatt arbete.

4.2.2 Planskedet
Planprogrammet som upprättats används som grund i arbetet för ett
första förslag till detaljplan.
Då förslaget godkänts skickas det via en samrådshandling ut på
ytterligare ett samråd. Samrådshandlingen skickas ut till intressenter och
intresseorganisationer. De parter som alltid ingår i samrådsprocessen är
bland annat Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och berörda
kommuner. Kommunen skall även bereda tillfälle till samråd för sakägare,
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fastighetsägare, hyresgäster, boende samt till övriga myndigheter och
enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget.
De synpunkter som inkommer ska vara skriftliga då endast skriftliga
synpunkter kan ligga grund för att ha besvärsrätt vid eventuella
överklaganden.
Resultatet av samråden kring planprogrammet och planförslaget
sammanställs sedan i en ny samrådsredogörelse. Den ska i stort sätt
innehålla samtliga förslag och synpunkter som kommit fram samt
motiverande ställningstaganden från kommunen. Främst de synpunkter
som inte har blivit tillgodosedda.
Utifrån synpunkterna och förslagen från samrådet görs eventuella
ändringar.

4.2.3 Utställningsskedet
Innan det färdiga förslaget antas ska det granskas av allmänheten i minst 3
veckor i en utställning. För att upplysa allmänheten om utställningen
anslås en kungörelse på kommunens anslagstavla och webbsida samt i
den lokal dagstidning.
Kungörandet ska ske minst en vecka innan utställningen börjar. Ifall
utställningstiden sätts till minst 4 veckor kan kungörelsen ske samma dag
som utställningen börjar. Senast samma dag skall underrättelse om
kungörelsens innehåll skickas till berörda parter.
Kungörelsen ska innehålla placering av planområdet, huruvida förslaget
avviker från intentionerna i översiktsplanen, var utställningen äger rum
och inom vilken tid och på vilket sätt eventuella synpunkter skall lämnas.
För att göra utställningen lättillgänglig, bör den ordnas i lokaler med
bekväma öppettider för allmänheten och gärna med närhet till
planområdet. Utställningens besökare bör kunna få hjälp med eventuella
frågor.
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Synpunkter som förs fram måste lämnas in skriftligt senast under
utställningstiden. Detta för att styrka att ens synpunkter inte blivit
tillgodosedda vid en eventuell överklagan. Ifall skriftliga synpunkter
redan infallit till kommunen under samrådet så behöver dessa inte
upprepas under utställningen.
Efter utställningen sammanställer kommunen de skriftliga synpunkter
som tillkommit samt redovisar sina förslag samt grunderna till dessa i ett
utlåtande. Ifall synpunkter, kommentarer eller förslag till åtgärder berör
planen så skall dessa framgå i utlåtandet. Vilket organ som skall anta
planen samt när det kommer ske bör också anges. För dem som inte fått
sina synpunkter tillgodosedda skall kännedom om utlåtandet ges snarast
möjligt.
Om det sker stora ändringar på planförslaget efter utställningen så skall
en ny utställning ske.

4.2.4 Antagandet
Detaljplanen
antas
kommunfullmäktige.

av

kommunens

högst

styrande

organ,

Då detaljplanen saknar större vikt för allmänheten kan antagandet
delegeras till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Fullmäktiges kan
när som helst återkalla beslutet av delegation, men inte upphäva ett beslut
uppfattat på delegation.
Då ett beslut fattats anslås det på kommunens anslagstavla. Senast dagen
efter tillkännagivandet skall sakägare och intressenter som ej fått sina
synpunkter tillgodosedda informeras om beslutet. Dessa skall även
informeras om hur ett överklagande går till.

4.2.5 Prövning
Endast den som är besvärsberättigad, d.v.s. har lämnat in skriftliga
synpunkter
senast
under
utställningstiden
och
har
fått
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besvärshänvisningar, har rätt till att överklaga. Dock med undantaget om
planförslaget efter utställning ändrats till nackdel för någon, även om
denne ej tidigare framfört synpunkter.
Beslutet kan även överlagas på formella grunder, exempelvis ifall någon
anser att handläggningen av ärendet ej förts korrekt.
Senast tre veckor efter antagandebeslutet satts upp på kommunens
anslagstavla skall eventuella överklaganden vara tillhanda hos
kommunen för att det ska ha rätt till prövning.

4.2.6 Laga kraft
Om tiden för överklaganden gått ut och inga överklaganden inkommit
eller när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet enligt 12
kap. PBL, kan kommunen själv avgöra om och i så fall när
antagandebeslutet vunnit laga kraft. Då det infallit överklaganden eller då
länsstyrelsen beslutat att pröva detaljplanen, så skall dessa frågor avgöras
innan detaljplanen vinner laga kraft. När planen överklagas till
regeringsrätten vinner planen laga kraft när denna överprövning ger ett
gynnsamt beslut för kommunen.
Detaljplanens handlingar sänds sedan
lantmäterimyndigheten för arkivering.

till

länsstyrelsen

och
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4.3 Detaljplaneprocessen i Uppsala Kommun

Figur 4.2 Olika skeden i detaljplaneprocessen i Uppsala kommun
Följande avsnitt är en djupare beskrivning av detaljplaneprocessens olika
skeden i Uppsala kommun, samt det praktiska förfarandet i dessa se figur
4.2. Detta kapitel grundar sig främst på intervju med Anneli Sundin samt
Uppsala kommuns hemsida (Uppsala kommun, 2010).

4.3.1 Initiering
Initiativet till att börja arbetet av en detaljplan börjar med att någon vill
bygga någonting. Initiativtagaren kan till exempel vara privata markägare,
byggföretag eller kommunal driftverksamhet.
Den som vill påbörja ett byggprojekt lämnar in en ansökan till
stadsbyggnadskontoret dessa påbörjar då en utredning av ärendet där det
utreds om ärendet bör gå till bygglov direkt eller om det finns behov av en
detaljplan.
Resultatet av utredningen blir till ett uppdragsunderlag vilket redovisar
syftet och de grundläggande förutsättningarna för den förslagna
detaljplanen.
Det är detta underlag byggnadsnämnden tar ställning till då de beslutar
om planarbete ska påbörjas. Finner byggnadsnämnden att det behövs en
ny plan så beslutar de om ett uppdrag. I uppdraget beslutas ifall
planarbetet skall som enkelt eller normalt förfarande. Vid mindre
kontroversiella detaljplaner används enkelt förfarande, vilket betyder att
arbetet går direkt vidare till planskedet. Vid ett normalt förfarande
fortskrider arbetet med ett programskede.
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4.3.2 Programskede
Byggnadskontoret får uppdraget och ett nytt utredningsarbete med att ta
fram ett planprogram påbörjas.
Planprogrammet skall ange utgångspunkter och mål för planen.
Programskedet är mycket omfattande, bland annat utreds om planen har
betydande miljöpåverkan och ifall det behöver göras en
miljökonsekvensbeskrivning.
Det är vanligt att programmet görs för ett större område och kan ligga till
grund för flera detaljplaner. Till sin hjälp har kommunen expertis inom ett
flertal områden.
När ett program tagits fram beslutar byggnadsnämnden om ett
programsamråd. Efter programsamrådet tar byggnadsnämnden ställning
till om arbetet skall fortskrida och ger i så fall ett planuppdrag till
stadsbyggnadskontoret.

4.3.3 Planskede
I planskedet fortsätter utredningen av planområdet.
Omfattar programmet ett större område med flera detaljplaner innebär
planskedet i praktiken starten för det egentliga detaljplanearbetet. Ett
planförslag upprättas av tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret, ibland
i samarbete med markägare, exploatörer och konsulter.
När ett genomarbetat förslag tagits fram och det är redo för andras
synpunkter, beslutar byggnadsnämnden om samråd.

4.3.4 Samråd
Normalt samråder byggnadsnämnden med andra kommunala nämnder,
myndigheter, sakägare, föreningar och organisationer. Dessa får ta del av
planförslaget och kallas normalt till samrådsmöte. På samrådsmötet
redovisas planförslaget och frågor besvaras. Kommunen har i regel en
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remisstid på 6 veckor. Alla skriftliga synpunkter måste skickas inom
denna tid.
Vanligtvis så stämmer byggnadskontoret av med andra nämnder och
expertis så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen. På så sätt bildar sig
kommunen en uppfattning om hur detaljplaneprocessen skall fortskrida i
samrådsskedet.
Eftersom samtliga parter omöjligt kan få sin vilja igenom blir den slutliga
planen
alltid
en
kompromiss
som
arbetas
fram
under
detaljplaneprocessens gång.
Kommunen vill oftast ”ta i lite extra” (Sundin A.), det vill säga att man
kräver mer än man förväntar sig få igenom, under de tidigare skedena av
detaljplaneprocessen. Detta resulterar i att man efter kompromisser når
fram till ungefär den nivå man vill lägga sig på. Det är alltid enklare att
stryka saker ur planen under processens gång, än att lägga till saker.
Efter samrådet bearbetas synpunkterna och sammanställs till en
samrådsredogörelse.
Varje
förslag
besvaras
även
av
stadsbyggnadskontoret.
Den information som inkommit under samrådet används som grund för
det fortsatta arbetet. Planförslaget bearbetas och ändras. Det är viktigt för
kommunen att arbeta fram ett bra utställningsförslag. Är
utställningsförslaget undermåligt kan utställningen behöva göras om.
För att slippa överraskningar i utställningsskedet
stadsbyggnadskontoret av med samtliga involverade parter.

stämmer

4.3.5 Utställning
Då planförslaget justerats och samrådsredogörelsen redovisats beslutar
byggnadsnämnden om utställning.
Detaljplanen ställs ut på Stadsbyggnadskontoret och Stadsbiblioteket
under minst 3 veckor. Dock tar själva utställningsförfarandet längre tid.
Efter att Byggnadsnämnden beslutat om utställning skall planförslaget
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skickas till tryckeriet och tryckas upp samt postas iväg. Det sammanlagda
arbetet kring utställningen tar oftast minst 5 veckor.
Kommer det inte in några större invändningar som ändrar förslaget så går
Stadsbyggnadskontoret vidare till utlåtandet. Större invändningar kan
vara bland annat missnöjda grannar som tidigare yttrat sig om förslaget,
men inte anser sig vara tillgodosedda.
Myndigheter och nämnder brukar för övrigt sällan uttrycka sig under
utställningen då tre veckor inte räcker för dem att diskutera förslaget.
Dock sker de oftast ett kontinuerligt samarbete med de övriga kommunala
organen under processens gång, och man har på så vis stämt av med dessa
redan innan.

4.3.6 Utlåtande
Efter utställningen sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i
ett så kallat utlåtande. Tiden från utställning till utlåtande kan variera allt
ifrån en vecka till ett år beroende på projektets omfattning. Kommunen
kan även ställa krav som skall uppfyllas innan antagandet, till exempel
kan det krävas ett exploateringsavtal mellan kommunen och den sökande.
Villkor som dessa kan dra ut på tiden.
De som tidigare yttrat sig om planförslaget informeras om utlåtandet.

4.3.7 Antagande
Det slutgiltiga förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med ett
utlåtande från Stadsbyggnadskontoret. Innan planen antas av
Kommunfullmäktige ska den godkännas av Byggnadsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Så som i många andra kommuner delegeras antagandena av
okontroversiella planer eller planer som får tydligt stöd i översiktsplanen i
Uppsala kommun från Kommunfullmäktige till Byggnadsnämnden.
Det tar i normalfallet mellan 2-3 månader mellan Byggnadsnämndens
beslut och Kommunfullmäktiges beslut.
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4.3.8 Överklagande
Först efter detaljplanen blivit antagen kan den överklagas till
Länsstyrelsen. Vid avslag kan planen vidare överklagas till Regeringen
och Regeringsrätten. För att ha rätt att överklaga skall man vara sakägare
och yttrat sig tidigare under samrådet eller utställningen.

4.3.9 Laga kraft
Planprocessen avslutas först när detaljplanen den vunnit laga kraft. Det
sker då detaljplanen inte överklagas eller då överklaganden avslås i de
högre instanserna. Den blir därmed den gällande regleringen av
markanvändning samt bebyggelse och genomförandefasen kan inledas.
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5. RESULTAT
5.1 Allmänt om förändringarna i PBL
Efter studier av detaljplaneprocessen och medborgarnas möjligheter till
inflytande i gamla och nya PBL kan konstateras att följande
huvudområden förändras väsentligt;
Planprogramskravet slopas, utställningsskedet slopas och ersätts istället
med en skriftlig granskning, enskilda får möjlighet att begära ett
planbesked, detaljplanen sammanfogas till en enda handling samt att
antalet huvudmän i samma detaljplan inte längre är begränsat till en.
Utöver dessa kommer även samtliga byggnadsverk som innebär en
”betydande
miljöpåverkan”
att
kräva
en
detaljplan
och
miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunernas självbestämmanderoll förändras inte i PBL 2010.

5.2 Planprogramskravet slopas
PBL 2010 innebär flertalet förenklingar i förfarandet för framtagning av
detaljplaner i ”normalt förfarande”, ett av dessa är att slopa
planprogramskravet.
Nya PBL tar bort det generella kravet att ett planprogram alltid skall
föregå en detaljplanering. Detta har tidigare inneburit att man haft två
samråd i detaljplaneprocessen, ett programsamråd och ett samråd.
Det kommer i framtiden vara upp till kommunerna själva att bestämma i
vilka fall det är lämpligt och rimligt att ta fram ett planprogram. I övriga
fall skall passeras detta och arbetet med detaljplanen påbörjas direkt.
Denna förändring förväntas leda till en direkt effektivisering av
planprocessen då man helt enkelt slopar ett skede.
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5.3 Utställningsskedet slopas
I PBL 1987 krävdes en utställningstid om minst 3 veckor, denna
utställning skulle kungöras för allmänheten.
Nya PBL väljer att helt och hållet slopa utställningsskedet och ersätta detta
med en skriftlig granskning. Skälet till detta anges vara att utställningen
ansågs vara för tidsödande (Prop. 2009/10:170 en enklare plan och
bygglag).
Ett granskningsutlåtande skall tas fram efter den skriftliga granskningen
är genomförd.

5.4 Planhandlingarna
Planhandlingarna förändras på så vis att samtliga handlingar som hör till
en detaljplan skall sammanfogas till en handling. Tanken är att t.ex.
genomförandefrågorna skall lyftas framåt och tidigareläggas i processen.
Detta skall då leda till att dessa delar blir mer detaljerade och
genomarbetas kontinuerligt vartefter planprocessen framskrider.

5.5 Planbesked
En nyhet i nya PBL är möjligheten för enskilda att begära ett planbesked
från kommunen.
Enskilda ges därmed möjlighet att begära ett planbesked från kommunen
huruvida den tänkt påbörja ett planarbete i det efterfrågade området eller
inte. Planbesked skall lämnas inom 4 månader från begäran. Kommunen
får även möjlighet att ta ut en avgift för denna tjänst. Avgiftens storlek
kommer regleras på förordningsnivå och är ej fastställt vid den tidpunkt
detta examensarbete skrivs.
Det blir också upp till den enskilde att bevisa för kommunen att man
tänker genomföra ett byggprojekt i området man begär planbesked om.
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Vid ett ja skall kommunen tala om att den tänker påbörja planprocess
samt uppskatta den tidpunkt där arbetet är beräknas vara klart.
Vid ett nej skall kommunen ange skälen för detta utifrån bestämmelserna i
PBL. Skäl för nej kan vara starka motstående allmänna intressen eller att
projektet bedöms vara olämpligt på grund av störningar eller liknande.
Tanken bakom möjligheten för enskilda att ta del av skälen för ett
eventuellt nej är att dessa skall få möjlighet att vidta de åtgärder som
krävs för att man vid en ny ansökan skall få ett ja.

5.6 Tekniska egenskapskrav integreras tillbaka in i PBL
Tekniska egenskapskrav på byggnadsverk integreras in i PBL kapitel 8 för
att få en mer sammanhållen lagstiftning. I samband med återinförandet av
kraven på byggnadsverk i PBL passar man även på att förtydliga kraven
på tillänglighetsanpassaning av byggnader för personer med
funktionsnedsättningar. Detta krav har även tidigare funnits i gamla PBL
men tillämpningen har ansetts vara bristfällig (Prop. 2009/10:170 en
enklare plan och bygglag).

5.7 Instansordningsförändringar
Instansordningen för detaljplaneprocessen förändras genom att
överprövningsansvaret tas bort från regeringens bord och istället flyttas
till de fem nybildade mark och miljödomstolarna. Denna förändring ligger
i en separat proposition som döpts till ”Mark och miljödomstolar”, men är
starkt knuten till PBL:s förändring och skall träda i kraft samtidigt som
nya PBL (Falemo, E.)

5.8 Antalet huvudmän
En huvudman definieras som ”den som bär huvudansvaret för en
verksamhet eller en institution” (Nationalencyklopedin, 2010).
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I nya PBL ges möjligheten att för en detaljplan ha en eller flera huvudmän.
Dessa huvudmän kan vara kommunen eller annan. ”Annan huvudman”
kan vara fastighetsägare, samfällighetsföreningar eller dylikt.
Reglerna om kommunens rätt att avstå från huvudmannaskapet förändras
ej. Det kommer även i fortsättningen krävas att särskilda skäl föreligger.

5.9 Särskild fastighetsplan slopas
Förändringar i nya PBL leder till att fastighetsplaneinstitutet tas bort.
Begreppet fastighetsplan ersätts med fastighetsindelningsbestämmelser.
Fastighetsindelningsbestämmelserna motsvarar till stor del fastighetsplan,
både vad gäller när dessa skall tas fram och hur dessa redovisas (Holm,
T.).
Alla idag gällande fastighetsplaner kommer genom övergångsbestämmelser att gälla som fastighetsindelningsbestämmelser i
fortsättningen.
Rent praktiskt innebär detta att man direkt i detaljplanehandlingen skall
redovisa
bestämmelser
om
fastighetsindelning,
servitut,
gemensamhetsanläggningar m.m.
Kravet på när dessa skall tas fram kvarstår. Fastighetsindelningsbestämmelser skall tas fram där det är nödvändigt för att genomföra
projektet eller att det underlättar projektets genomförande.
En fastighetsplan eller fastighetsindelningsbestämmelse måste alltid
överensstämma med detaljplanen.

5.9.1 Redovisning av fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser redovisas på samma vis som
fastighetsplaner. I fallet fastighetsplaner var dessa dock en separat
handling (särskild fastighetsplan), fastighetsindelningsbestämmelserna i
sin tur redovisas i detaljplanehandlingen.
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5.10 Skydds- och säkerhetsåtgärder samt infrastruktur
5.10.1 Skydd & säkerhet
Detaljplaner skall i nya PBL även kunna bestämma om skydds- och
säkerhetsåtgärder för att minska risken för olyckor, markföroreningar,
översvämningar och erosion. Det införs därför en möjlighet för kommuner
att i detaljplan ange att bygglov endast får ges om en skydds- eller
säkerhetsanläggning finns, där sådan behövs.

5.10.2 Infrastruktur för elektronisk kommunikation
Nya PBL syftar till att förbättra samordningen mellan IT-infrastruktur och
kommunal planering genom att tillåta markreservat av elektronisk
kommunikation. Regeringen avser att ge Boverket i uppdrag att ta fram
rekommendationer och allmänna råd för hur hänsyn till IT-infrastruktur
skall tas.

5.11 Förändringar i överklagandeproceduren
5.11.1 Vad får överklagas?
PBL 2010 förtydligar vilka beslut som är överklagbara. Även förtydligat är
vilka det är som har rätt att överklaga beslut som stödjer sig på PBL.
Nytt är exempelvis att beslut om avbrytande av detaljplanearbete ej är
överklagbart och heller inte planbesked (detaljplaneprocessen) eller
villkorsbesked (bygglovsprocessen).
Vissa inskränkningar i möjligheten att överklaga startbesked har även
gjorts. Dessa får i nya PBL endast överklagas av den sökande. Grannar och
andra sakägare anses här vara tillgodosedda genom att kunna överklaga
beslutet om bygglov.
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5.11.2 Vilka får överklaga?
Rätten att överklaga förtydligas till att gälla samma principer som i
förvaltningslagen där beslutet måste angå den klagande och gå den
klagande emot.

5.11.3 Staten får möjlighet att överklaga beslut
Staten i egenskap av fastighetsägare får i nya PBL även möjlighet att
överklaga vissa beslut.

5.12 Mark- och miljödomstolar
Dagens miljödomstolar byter namn till mark- och miljödomstolar och den
nuvarande
miljööverdomstolen
byter
namn
till
markoch
miljööverdomstolen.
Dessa nya domstolar tar över prövningen av överklagade bygglovsbeslut
från förvaltningsdomstolarna samt ersätter även regeringen som högsta
instans för överklagande av detaljplaner.
Laglighetsprövningar skall även fortsättningsvis prövas av de allmänna
förvaltningsdomstolarna.

5.13 Övriga förändringar
Vid prövningar enligt nya PBL skall ärendelagen (SFS 1996:242) tillämpas.
Tidigare har förvaltningsprocesslagen använts.
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6. DISKUSSION
6.1 Planprogramskravet slopas
Motiveringen till slopandet av planprogramskravet har ansetts vara att
det har varit svårt att skapa intresse för två samrådsskeden, och därmed
intresse för hela planprocessen. Utöver detta så skapar två samrådsskeden
förvirring och komplicerar planprocessen. Detta i samband med att
framtagandet av ett planprogram är tidsödande har ansetts vara nog goda
skäl till att slopa planprogramskravet och därmed ytterligare effektivisera
planprocessen (SOU 2008:68).
Tanken bakom denna förändring är nog relativt god, dock föreligger en
risk att resultatet av denna förändring blir att man alienerar ännu en del
av de medborgare som annars kanske hade intresse att deltaga i
planprocessen. Planprogrammet var trots allt en bra källa för tydlig och
enkel information, med i många fall bra illustrationer och enkelt
förklarande text.
Att ta bort detta krav kommer utan tvekan effektivisera planprocessen.
Dock har man delvis frångått tanken bakom PBL som demokratisk process
och istället valt att tillgodose kraven från byggindustrin om effektivisering
till varje pris, då man slopar flertalet steg i detaljplaneprocessen vars
främsta syfte är att medborgarna skall få möjlighet till inflytande
(Miljödepartementet, 2009).

6.2 Utställningsskedet slopas
Motiveringen till slopandet av utställningsskedet har ytterligare en gång
varit att effektivisera planprocessen. Dock sker detta ännu en gång på
bekostnad av medborgarinflytande (Miljödepartementet, 2009).
Kommunerna kommer fortfarande i enlighet med deras allmänna
rådgivnings- och serviceskyldighet tvingas tillhandahålla dessa
handlingar på enskilda medborgares begäran. Men istället för att den
enskilde medborgaren kan besöka ett bibliotek och få se planerna och få
information om dessa så krävs det att medborgaren besöker
stadsbyggnadskontoret och aktivt begär att få ut dessa handlingar.
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Denna förändring upplevs av oss som aningen kafkaesk där den
utomstående lätt får en känsla av att kommunen försöker dölja handlingar
som är offentliga och skall finnas tillängliga för enskilda medborgare.
Ett positivt tecken är dock att många kommuner även fortsättningsvis
verkar ha planer på att ”ställa ut” sina planer för allmänheten. Fast om
detta endast kommer ske i övergångsfasen eller ej är svårt att sia om.

6.3 Planhandlingarna
Att planhandlingarna sammanfogas till en handling är även detta ett led i
den streamlining- och effektiviseringsprocess som PBL nu genomgår.
Att genomförandefrågorna lyfts in i själva detaljplanehandlingen är en
mycket bra förändring ur många synvinklar, framförallt kommer dessa
tidigare in i planprocessen vilket gör att dessa frågor blir mer
genomarbetade.
Genomförandefrågorna har tidigare blivit styvmoderligt behandlade och i
många fall endast setts som en ren formalitet (Falemo, 2009). Det är även
viktigt att medborgare får en insyn i hur eventuella projekt skall
genomföras i praktiken.

6.4 Planbesked
Många frågetecken kvarstår runt planbeskedet. Framförallt saknas det
förordningar och riktlinjer för hur mycket kommunen kan ta betalt för att
ge ett planbesked.
Det är även oklart hur kommunerna skall implementera denna möjlighet i
praktiken. Främst är osäkerheten stor kring den regel som säger att
kommunen skall både uppskatta om denna kommer påbörja en
planprocess samt när denna beräknas vara klar. Kommunen får heller inte
föregå processens olika skeden vilket gör denna uppskattning till nästan
omöjlig att göra annat än schablonmässigt.
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6.5 Antalet huvudmän
Idag måste kommunen bestämma sig för om denna skall vara huvudman
eller ej för allmänna platser på en plan. Detta gäller då för samtliga
allmänna platser på planen. Detta har i sin tur givit upphov till att man, i
områden där man önskat dela upp ansvarsbördan, tvingats till diverse
mer eller mindre kreativa lösningar, vilka inkluderar; uppdelning av
planerna i flertalet detaljplaner i s.k. ”frimärksplaner”, nyttja markreservat
på kvartersmark eller helt enkelt välja att inte ha någon allmän plats
överhuvudtaget s.k. storkvartersplaner.
Nya PBL avser att lösa dessa problem genom att det skall vara möjligt att
ha flertalet huvudmän på en detaljplan. Detta gör bland annat att
kommuner kan ta fram detaljplaner där den självt ansvarar för bara delar
av de allmänna platserna på detaljplanen.
Denna lagändring kommer troligtvis ej att beröra alla kommuner då
kriterierna för när man behöver eller bör använda sig av flertalet
huvudmän är relativt strikta.
I vissa fall kan dock dessa regler ha en positiv effekt på minskandet av
antalet ”frimärksplaner”; flertalet kommuner har förnyelseområden där
fritidshusområden skall bli permanenthusområden och vägföreningar
redan finns och det finns ett intresse av de boende att behålla delar av
vägnätet i egen regi men där t.ex. huvudleder fortsättningsvis skall driftas
av kommunen.
Övriga effekter är att den överdrivna användningen av markreservat på
kvartersmark förväntas minska.

6.6 Särskild fastighetsplan
Slopandet av fastighetsplaneinstitutet görs med förhoppningen att detta
skall förenkla och effektivisera planprocessen.
Det ersättande begreppet kallas för fastighetsindelningsbestämmelser och
skall ingå i detaljplanehandlingen.
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Då det finns möjlighet att detaljplanekartan kan bli svårtolkad utifall att
fastighetsindelningen redovisas på denna rekommenderas i lagstiftningen
för nya PBL att dessa redovisas på särskild karta. Rekommendationer och
allmänna råd från Boverket eller Lantmäteriet gällande redovisningen av
fastighetsindelningen i nya PBL, saknas i skrivande stund.

Denna förändring avser bland annat att komma åt problemen med den
fragmentisering av fastighetsplaneindelningen som skett i tillämpningen
av PBL 1987. (Holm, 2011)
Då
alla
idag
gällande
fastighetsplaner
överförs
genom
övergångsbestämmelser till att gälla som fastighetsindelningsbestämmelser befaras ersättningar, ändringar och upphävanden bli mer
invecklade av organisatoriska och resursmässiga skäl.
För att undvika eventuella problem med ändringar, ersättningar eller
upphävanden av fastighetsindelningsbestämmelser ”föreslås att
kommuner redan idag påbörjar processer för att upphäva samtliga
fastighetsplaner som inte behövs vara kvar för ett genomförande eller
bevarande av miljön” (Holm, 2011).

6.7 Infrastruktur
Infrastruktursfrågorna gällande elektronisk kommunikation glöms ofta
bort i dagens planprocess. Detta hoppas författarna av PBL 2010 råda bot
på genom att införa möjligheten att sätta ut markreservat för elektronisk
kommunikationsinfrastruktur.

6.8 Överklagan och medborgarinflytande
6.8.1 Planbesked
Planbeskedet kommer ej vara överklagbart och ej heller bindande. Skälen
till detta uppges vara att den planprocess som efter ett planbesked är tänkt
att börja, har en form som ej får föregås.
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Om kommunen själva skall planlägga området på eget initiativ skall
kommunen även svara på detta i enlighet med sin allmänna rådgivnings
och serviceskyldighet.

6.8.2 Processuella förändringar gällande överklaganden
Bytet från förvaltningsprocesslagen till ärendelagen vid tillämpning av
PBL-ärenden kommer inte betyda några väsentliga praktiska förändringar
då dessa två lagar är väldigt lika i sakinnehåll.
Förändringarna i överklagandereglerna motiveras genomgående med att
dessa anses minska antalet okynessöverklaganden där man klagar på
samma sak i flera olika led som i sin tur leder till långa processer. Tidigare
har det funnits möjlighet att överklaga vissa beslut trots att beslutet ej
angått den klagande eller gått den klagande emot, utan det har endast
räckt med att man blivit underrättad om ett beslut.

6.9 Kritik mot nya PBL
Omfattande kritik har framförts mot nya Plan- och bygglagen.

6.9.1 Lagteknisk kritik
Lagrådet har hårt kritiserat nya PBL, i ett 153 sidors yttrande skriver man
bland annat att ”Lagrådsremissen har utarbetats under tidspress” och
man
påpekar
även
att
det
helt
saknas
sedvanliga
författningskommentarer. Vidare skriver lagrådet ” Trots att Lagrådet har
gjort stora ansträngningar att bringa klarhet i svårbegripliga passager i
lagtexten kan inte uteslutas att oklarheter kvarstår. […] På grund av
materialets omfattning har dock denna genomgång med nödvändighet
blivit tämligen översiktlig, varför det inte kan uteslutas att det finns
kvarstående brister” (Betänkande 2009/10:CU25)
Detta är mycket oroväckande och ett tecken på att lagen hastats fram,
möjligen på grund av att man önskade besluta om en ny plan- och
bygglag innan valet 2010.
Regeringen avvisade även oppositionens krav på att återremittera
förslaget för ytterligare behandling, detta med hänvisning till att detta
skulle fördröja processen avsevärt.
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6.9.2 Osäkerhet kring effekterna av nya PBL
Det finns stora osäkerheter gällande effekterna av nya PBL som inte
utretts nog. Framförallt finns det rent omöjliga krav på kommuner
gällande planbesked. Frågan hur medborgarinflytandet påverkas av
slopandet av utställningsskedet och planprogramskravet är heller inte
utrett.

6.9.3 Utställningsskedet och planprogramskravet
Regeringens förslag att helt slopa utställningsskedet och kravet på
planprogram stämmer inte överens med PBL-kommiténs förslag och har
kritiserats hårt. Byggprocessutredningen (SOU 2008:68) föreslog också den
att utställningskravet skulle behållas men ersättas med publicering på
kommunens webbplats.
Länsstyrelsen i Stockholms län påpekar i ett remissvar att ”färre tillfällen
till samråd innebär att den demokratiska processen försvagas”
(Miljödepartementet, 2009).
Boverket skriver i sitt remissvar att det kan finnas ”en risk för att en
process, som inte innehåller ett plansamråd, skjuter fram viktiga frågor till
den slutliga granskningstiden med den följden att det kan behövas flera
granskningsperioder” (Miljödepartementet, 2009).

6.9.4 Klimatförändringar och skydd
Återkommande kritik är även bristen på reglering inför kommande
klimatförändringar. Det räcker inte att endast lagstifta om skyddsåtgärder
för översvämning och erosion, utan det behövs även lagstiftning som
motverkar
klimatförändringarna
och
främjar
energisnål
bebyggelseplanering.
Effektivitetsmålen
vid
nybyggnation
och
ombyggnad skulle även dessa behöva ses över.

6.9.5 Överklaganden
Miljöpartiet påpekar det faktum att möjligheten att överklaga inskränks
genom att man kortar ner processen och allt för mycket fokus lagts på
exploatörernas intressen. De anser även att ”effektiviseringen av
planprocessen minskar tiden för vanliga medborgare att sätta sig in i och
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förstå processen” (Ärendedebatt, Ny lag ska förenkla plan- och
byggprocessen, CU25).
Vänsterpartiet tycker hela PBL varit ”omständigt och förhalat, den enda
stora nyheten är att man skall kunna få bygglov inom 10 veckor, detta
kunde lika gärna åstadkommits med en förordning.” (Ärendedebatt, Ny
lag ska förenkla plan- och byggprocessen, CU25)

6.9.6 Medborgaraspekter
Det är ytterst svårt för vanliga medborgare att bringa klarhet i PBL 2010.
Trots att lagtexten är förenklad och strukturen på nya PBL är helt klart
förbättrad så saknas fortfarande informationsmaterial om nya PBL.
Vid detta examensarbetes sammanställningspunkt så finns endast ett
informationsblad om proposition 2009/10:170 ”En enklare plan- och
bygglag”
(Miljödepartementet,
2010).
Detta
informationsblad
sammanställer förändringarna i nya PBL på ett lättolkat och enkelt vis
men saknar dock fördjupade beskrivningar om bland annat
konsekvenserna av denna nya lagstiftning.
Behöver den enskilde mer information så finns endast propositionen i sig
och utredningarna som denna grundar sig på. Utöver detta så finns även
remissvaren att läsa på internet. Dock kan man betrakta detta material
som högst oövergripligt för en enskild människa då propositionen med
bilagor väger in på 1036 sidor.
De två väsentliga utredningarna som ligger bakom PBL 2010 ”Får jag
lov?” (SOU 2005:77) samt ”Bygg – Helt enkelt” (SOU 2008:68) kan även
anses ha högintressant information för enskilda medborgare men är även
dessa att betrakta som högst oövergripliga. ”Får jag lov” innehåller med
bilagor 1153 sidor, ”Bygg – Helt enkelt” kan anses vara en lättviktare i
sammanhanget på endast 496 sidor.
Det behövs omgående bättre informationsmaterial för enskilda
medborgare som beskriver förändringarna ingående men trots allt på ett
enkelt vis.
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6.10 Kompetensinsatser inför nya PBL
Ett ypperligt tillfälle att publicera information om både PBL som helhet
men även om förändringarna i denna skulle kunna anses vara nu – i
relativt god tid tills nya PBL börjar gälla. Till viss grad har detta skett.
En kommitté som skall underlätta införandet av en ny plan- och bygglag
har tillsatts, i kommittédirektivens genomförande och mål står bland
annat att kommittén;
”ska underlätta införandet av en ny plan- och bygglag genom att
organisera, samordna samt koordinera utbildnings- och
informationsinsatser […] Dessa insatser ska rikta sig till kommuner,
länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver ska vissa
insatser rikta sig till företag och allmänhet”. (Miljödepartementet,
Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag, 2010)
Den information som för närvarande finns på kommitténs hemsida rör
utbildningsinsatser i form av kurser som varierar mellan 0,5 dagar för
politiker och tjänstemannachefer till 1,5 dagar för tjänstemännen. Utöver
detta finns det tidigare nämnda informationsbladet som på ett ytligt sätt
beskriver de största förändringarna i nya PBL.
Vi antar och hoppas att det kommer finnas ytterligare fördjupande
information tillgänglig innan lagen träder i kraft.
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7. SLUTSATSER
7.1 Resultat
Examensarbetet syftade till att undersöka förändringarna i nya PBL 2010
med inriktning på medborgarinflytande i planprocessen. Detta då
intentionerna till nya lagen är att effektivisera planprocessen.
De två största förändringarna som kan utläsas ur resultatet är slopandet
av utställningsskedet och planprogramskravet. Här kan man tydligt
urskilja hur effektiviseringen vägt tyngst till bekostnad av
medborgarinflytandet.
Plan- och bygglagen syftar till ett demokratiskt planeringsarbete med en
stor öppenhet och ett starkt medborgarinflytande. Dessa ledord verkar
dock inte ha vägt tyngst under framtagandet av nya PBL, istället har
storföretagens intressen bejakats på bekostnad av medborgarinflytandet.
Att i dagsläget sätta sig in i hur PBL och detaljplaneprocessen fungerar är
väldigt svårt och tidsödande, även för personer med tidigare erfarenhet av
byggprocessen. För att bilda sig en övergripande bild i hur planprocessen
går till behövs det ofta extern hjälp i form av sakkunnig expertis. Detta
beror dels på grund av att detaljplaneprocessen skiljer sig i
tillvägagångssätt mellan kommuner samt att terminologin innefattar vitt
skilda saker kommunerna mellan. Dels saknas det lättbegriplig
information för medborgare där det de enkelt kan sätta sig in i ämnet
exempelvis tydlig text som informerar om hur den enskilde kan påverka
eller överklaga ett planförslag.
Under arbetets gång har vi insett att det störta problemet för ett planarbete
med stort medborgarinflytande inte ligger i någon specifik punkt för sig,
utan det är hela processen i sig som, trots förändringarna, är väldigt
komplicerad och svår att sätta sig in i.
En vanlig fråga som framkommer i planprocessen är att enskilda redan i
inledningsfasen då de fått en kungörelse om att detaljplanearbete inletts i
deras närområde ställer frågan ”hur kan jag överklaga?”. Detta är ett
systemfel i detaljplaneprocessens utformning. Den korrekta frågan borde
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vara ”hur kan jag hjälpa till att förbättra detaljplaneförslaget så att även
mina intressen tas till vara?” (Sundin, 2010).
Dock finns det vissa intentioner till att förbättra detta i den nya plan- och
bygglagen. Med ny disposition och återförande av tekniska krav på
byggnader i lagtexten, ska läsaren få en bättre överblick över denna.
Dessutom är texten tydligare skriven och enklare och tolka vilket ökar
läsbarheten för den enskilda utan juridisk utbildning.
Förutom lagtexten är det idag oklart vilken information om nya PBL som
kommer erbjudas till allmänheten. Idag finns webbsidan www.nypbl.se
tillgänglig, upprättad av kommittén för kompetensinsatser gällande ny
plan – och bygglag. Uppdraget verkar dock vara målgruppsanpassad till
kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter.
I och med införandet av en ny plan- och bygglag kan detta anses vara ett
ypperligt tillfälle att ta fram omfattande men ändå lättläst information om
detaljplaneprocessen som helhet. Särskilt då det redan i förarbetena till
förra PBL konstaterats att ”beslut som har tillkommit utan att allmänheten
har beretts möjligheter att medverka i beslutsprocessen har ofta svårt att
bli allmänt accepterade” (Proposition 1994/95:230)
Detta skulle inte endast leda till ett planeringsarbete med starkare
medborgarinflytande utan även till eventuellt färre överklaganden och
därmed en effektivare planprocess.

7.2 Förslag på fortsatta studier
Ett förklarande dokument föreslås tas fram som enklare beskriver
skillnaderna PBL 2010 och förändringarna mellan dessa två lagar behöver
tas fram.
Hur gör vi allmänheten mer medvetna om sina rättigheter och även
skyldigheter?
En uppföljande studie borde göras vars uppgift är att undersöka resultatet
av förändringarna i detaljplaneprocessen, framförallt med inriktning på
huruvida medborgarinflytandet ökat eller minskat efter slopandet av
utställningsskedet och planprogramskravet.
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