
UPPSATSER FRÅN KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN 
Juni 2013 

 
 

Examensarbete i geografi 30 hp 
 Masteruppsats  

Handledare: Lennart Tonell 
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 

www.humangeo.su.se 
 

!

!

Tidsaspekter på planprocessen 
Jämförande fallstudier av Tyskland och Storbritannien 

 
 

Aina Larsson 
 

 



 

 
 

! !



 

1 
 

Författare: Aina Larsson 
 
Titel: Tidsaspekter på planprocessen: Jämförande fallstudier med Tyskland och Storbritannien 
[Time aspects of the planning process: comparative case-studies in Germany and the UK] 
 
Universitet: Stockholms universitet 
 
Program: Globalisering, miljö och social förändring, Kulturgeografiska institutionen, 
masteruppsats för masterexamen, 30 hp / Globalization, Environment and Social Change, 
Department of Human Geography, advanced level, Master thesis 30 ECTS credits 
 
Handledare: Lennart Tonell 
 
Språk: Svenska 
 
Nyckelord: Detaljplaneprocessen, detaljplanens tidsåtgång, rationell planering, samråd 
 
 
 

Abstract!

 
Detaljplaneprocessen anses gå för långsamt i Sverige vilket bidrar till en lägre nybyggnation av 
bostäder. Samtidigt uppger många av Sveriges kommuner att de har brist på bostäder. 
Regeringen har pekat på att planeringen bedrivs mer effektivt i Tyskland och Storbritannien. 
 
I denna uppsats behandlas detaljplaneprocessen i dessa två länder genom fallstudier. 
 
Uppsatsen utgör den avslutande delen av masterprogrammet Globalisering miljö och social 
förändring, 30 hp. 
 
Syftet med rapporten är att undersöka tidsåtgången för planer från Freiburg och Cardiff för att 
se hur de utövar en mer effektiv planering. 
Hur lång tid tar planprocessen i Cardiff och Freiburg? Vad går snabbare? Varför går det 
snabbare? 
 
Fallstudierna visar att detaljplaneprocesserna i Cardiff och Freiburg gick snabbare i jämförelse 
med en svensk medelplan. I Cardiff tog planprocesserna kortast tid, men med avsteg från 
medborgarinflytandet. I Freiburg var samrådsskedet över 70 % av den totala planprocessen och 
medborgarna var involverade i ett tidigt skede i planens utformning.  
 
Tidsfrister i handläggningen, hopslagning av skeden, välförankrade planer, minskade tillfällen 
för överklagan är några av beståndsdelarna som kunde återfinnas i de tyska och brittiska 
planerna som kan bidra till en snabbare process. 
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Förord!
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Sammanfattning)

Genom bostadsförsörjningslagen har kommunen ansvar att skapa förutsättningar för sina 
medborgare att leva i goda bostäder. Genom detaljplanen styr kommunen över markanvändning 
för nybyggnation av bostäder.  
 
Processen att ta fram detaljplaner anses gå för långsamt. Det leder till högre kostnader och 
större risker för exploatörer vilket minskar incitamenten för nybyggnation. 
 
I jakten på att finna en lösning och få till en snabbare planprocess blickar utredningar 
utomlands till Tyskland och Storbritannien.  
 
Syftet med rapporten är att undersöka tidsåtgången för planer från Freiburg och Cardiff för att 
se hur de utövar en mer effektiv planering.  
Hur lång tid tar planprocessen i Cardiff och Freiburg? Vad går snabbare? Varför går det 
snabbare? 
 
Uppsatsen behandlar även begreppen, effektiv planering genom ett teoretisk perspektiv.  
 
Fallstudierna visar att de studerade detaljplaneprocesserna i Cardiff och Freiburg gick snabbare 
i jämförelse med en svensk medelplan. I Cardiff tog planprocesserna kortast tid, men med 
avsteg från medborgarinflytande. I Freiburg var samrådsskedet över 70 % av den totala 
planprocessen och medborgarna var involverade i et tidigt skede i planens utformning.  
 
Tidsfrister i handläggningen, hopslagning av skeden, välförankrade planer minskade tillfällen 
för överklagan är några av beståndsdelarna som kunde återfinnas i de tyska och brittiska 
planerna. En god planberedskap som grund för beslutsunderlag kan effektivisera 
beslutsprocessen men även allmänna mål kan verka som styrande riktlinjer.  
 

)

 )
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1.)Introduktion)

Det här kapitlet ger en övergripande bild av ämnet och syfte och forskningsfrågor presenteras. 
Vidare presenteras disposition och upplägg av rapporten. Definitioner för termer som kommer 
användas under arbetet redovisas även för.  
 
Idag uppger många av Sveriges kommuner att de har en brist på bostäder. Problemet har varat 
under flera decennier men trots det byggs inte tillräckligt många nya bostäder. En av de 
anledningar som debatterats ligga bakom det låga bostadsbyggandet är att detaljplanprocessen 
tar för lång tid. 
 
En detaljplan krävs ofta för större byggnadsprojekt och hur den ska tas fram regleras i Plan och 
bygglagen (PBL). Där regleras hur bebyggelse ska utformas och hur mark och vatten ska 
användas. Detaljplanerna är juridiskt bindande. 
 
Kommunerna har planmonopol och handläggningstiden för kommunerna att ta fram 
detaljplaner anses vara för lång tid och har blivit kritiserad som en bidragande faktor till den 
långa planprocessen. En ökande detaljeringsgrad i detaljplaner, en minskad planberedskap och 
långa överklagandetider är andra faktorer som också bedöms ligga bakom en lång process. Det 
har även visats att ”slumpmässiga komplikationer” i arbetet med att ta fram en detaljplan kan 
dra ut på tiden. En längre planprocess men också osäkerheten i hur lång tid det ska ta leder till 
högre kostnader och ökade risker för exploatören men kan också ha en negativ effekt på 
konkurrensen i byggbranschen. Det leder i sin tur till minskade incitament för nybyggnation.  
 
Frågan om att få en mer effektiv planprocess har fått mycket uppmärksammat det senaste 
decenniet. Flera utredningar till PBL har granskat planeringen i svenska kommuner och 
kommit med förslag om lagändringar. Den andra maj 2011 kom det en ny PBL som skulle 
underlätta byggande. Dock visar prognoser att handläggningstider fortfarande är långa och 
byggandet ändå inte sker i tillräcklig hastighet, det byggs till och med mindre bostäder nu än 
tidigare. 
 
Tyskland och Storbritannien är två länder som anses ha en kortare planprocess och ett 
effektivare byggande än Sverige. Sveriges regering uttalade sig om att de två länderna bör 
studeras noggrant för att se vad Sverige kan lära sig av dem i frågan (Socialdepartementet, 
2012). 
 
Därför studeras utvalda planer i Freiburg, Tyskland och Cardiff, Storbritannien för att 
undersöka tidsåtgången och tillvägagångssättet i deras arbete med att ta fram nya planer för 
bostäder. 
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Problemformulering)

Många kommuner uppger att de har brist på bostäder. Efterfrågan på bostäder stiger i många 
kommuner men antalet nybyggda bostäder har sjunkit. Anledningar till att nybyggnationen inte 
kommer upp i eftersträvansvärda nivåer har diskuterats och utretts. Den svenska planprocessens 
tröghet och oförutsägbarhet i tid har pekats ut som en bakomliggande faktor till det låga 
bostadsbyggandet. I den politiska debatten har just den aspekten fått mycket uppmärksamhet. 
Tysklands och Storbritanniens planprocess är enligt vår regering effektivare. 
 
Därför är det intressant att se närmare på de länder som enligt utsago av vår regering har en 
effektivare planeringsprocess. 
 
 

Syfte)och)forskningsfrågor)

Syfte&

Syftet med rapporten är att undersöka tidsåtgången för planer från Freiburg och Cardiff för att 
se hur de utövar en mer effektiv planering. 
 

Forskningsfrågor&

Hur lång tid tar planprocessen i Cardiff och Freiburg?  
 
Vad går snabbare? 
 
Varför går det snabbare? 
 
Forskningsfrågorna är både av deskriptiv och förklarande natur. De är deskriptiva eftersom att 
de kan besvara frågor som Var? När? Hur? Resultatet av frågorna kan beskriva och ge mer 
kunskap om hur det går till i de andra länderna gällande arbetssätt och tidsåtgång i 
planprocessen. 
 
Forskningsfrågorna är förklarande genom att de försöker finna orsaker till varför fenomenet, en 
snabbare planprocess, uppstår i de studerade länderna. 
 
 
 )
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Disposition)

Efter en sammanfattning av uppsatsens innehåll, analys och resultat inleds med kontexten som 
utgör grunden för uppsatsen. Den första delen behandlar vilka frågor som kommer att tas upp 
inom ämnet samt viktiga begrepp förklaras för att enklare kunna sätta sig in i arbetet om man 
inte är helt förtrogen med olika plantekniska definitioner och förklaringar. 
En bakgrund till plan och bygglagens utveckling ges och hur planeringssystemet fungerar i 
Sverige idag. 
 
I det tredje kapitalet går vi djupare in i den tidigare forskning som tillsammans med den 
empiriska delen lägger grunden för analysen av undersökningen. Här beskrivs problematiken 
med att ha en bostadsbrist och vilka verkningar det kan ha i olika delar av samhället. Här läggs 
även fundamentet för konceptet om att en långsam planprocess leder till lägre byggnadstakt. 
 
I det fjärde kapitlet presenteras en teori om rationell planering samt hur den tidigare 
forskningen kan användas som teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket används för att 
säkerställa relevansen av undersökningen och agera som referens för resultatet av 
undersökningen. 
 
I kapitel fem börjar fallstudierna som är kärnan i arbetet. Här presenteras Tysklands och 
Storbritanniens respektive planeringssystem, planprocess och bygglagstiftning. De 
platsspecifika undersökningarna i Cardiff och Freiburg presenteras. 
 
I analysen används den tidigare presenterade informationen för att så utförligt som möjligt 
svara på de tre huvudforskningsfrågorna. Det är i detta kapitels som relationen mellan en 
långsam planprocess och ett lågt bostadsbyggande utreds utifrån resultatet av tiden. 
Arbetet avslutas med slutsatser från studien. 
 
 

Definitioner)

Planprocessen- Med planprocessen menas detaljplanens procedur från beslut om planläggning 
tills att planen vunnit laga kraft 
Planmonopol- med planmonopol menas att det endast är kommunen som får besluta om 
detaljplaner. De har monopol på planer. 
Initieringsskede- Med initieringsskede menas den tid som går innan planarbetet har startats 
genom formellt beslut från Kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden. 
Byggherre – är den som utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller 
markarbeten, (PBL, § 4) 
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2.)Kontext)

I det här kapitlet redovisas bakgrunden till dagens planeringssystem, hur det fungerar idag och 
hur detaljplaneprocessen går till. Tidigare forskning om problem som lyfts fram i samband 
med detaljplaneprocessen presenteras också. Kapitlet avslutas men en sammanfattning. 
 

Varför!en!lagreglerad!markanvändningsplanering?!

 
Enligt PBL kapitel 1, § 1 finns syftet för lagstiftningen och lyder:  
 
”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.”  (PBL Kap. 1, § 1)  
 
Med hänsyn för naturvärden, kulturvärden, miljö-och klimat aspekter, mellankommunala- och 
regionala frågor ska planläggning främja estetiskt, långsiktiga, sociala, säkra, ekonomiska, och 
jämlika förhållanden, samt att behovet för framtida förändringar ska tillgodoses. (PBL Kap. 2) 
 
Det står också fastställt i PBL att lagen syftar till att mark och vatten används till det den är 
mest lämpad för.  
 
”Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta 
till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.” (PBL kap. 2 § 2) 
 
I § 2 finns det även reglerat att det är kommunerna som ska planlägga mark och vatten. (PBL. 
Kap 1, § 2)  
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Den!svenska!planlagstiftningen!

 
Planering av markanvändning är en gammal tradition i Sverige och 
användes redan under medeltiden. Igenom den snabba urbaniseringen som 
skedde under 1900-talet i Sverige som en följd av industrialiseringen 
ökade befolkningen i städerna och behovet för en planerad 
stadsutveckling. Ett starkt syfte med stadsplanering kom ur 
brandskyddsperspektivet. Den första lagstiftningen var år 1847 
byggnadsstadga för brandskydd i form av brandgator till exempel med den 
innehöll även till viss del trafikplanering och krav på en hälsosam 
planering samt estetik. (Boverket, 2007) 
 
I 1907 års stadsplanelag fick kommunerna de rättigheter och skyldigheter 
att lösa in mark för gator och allmänna platser vilket kan ses som grunden 
till dagens planmonopol. Kungen hade sista ordet i planerna men de fick 
inte frångå kommunens utan att kommunen godkände det. 
Detaljeringsgraden i bestämmelserna ökade i och med reformeringen av 
stadsplanelagen 1931. Då fick även regeringen rätt att fastställa planer mot 
stadens vilja. (Boverket, 2007) 
 
Den sociala bostadspolitiken slog igenom under 40-talet och 1947 kom en 
ny byggnadslag. Den gav kommunerna större befogenhet. Markägarens 
makt över marken skiftades över mot samhället med avsikt att styra 
byggandet av bostäder till de bäst lämpade platserna. Generalplaner och 
regionsplaner, s.k. planinstitut för översiktlig planering, infördes också i 
den nya byggnadslagen. Uppföranden av tätbebyggelse var nu otillåtet 
utan stadsplan. Regeringen hade fortfarande fastställande rätt av planer. 
(Boverket, 2007) 
 
Lokala särbestämmelser hade blivit ett gissel som krånglade till byggandet 
och ersattes av statliga regler. En byggnadsnämnd skulle finnas i varje 
kommun och lokala byggnadsordningar togs bort. Upprättandet av 
byggnadsplaner flyttades till kommunerna från markägaren. 
Byggnadsstadgan 1960 gjorde det kommunala planmonopolet totalt. 
(Boverket, 2007) 
 
Den första juli 1987 ersatte plan- och bygglagen den tidigare 
byggnadslagstiftningen. Även Naturresurslagen trädde i kraft samma 
datum. Detta på grund av ett ökat behov av en långsiktig hushållning av 
mark och vatten. (Boverket, 2007) 
 
Med avsikt att förenkla plan-och byggprocessen men med en fortsatt 
skärpt kontroll av byggandet trädde den nya plan- och bygglagen i kraft 
den 2 maj 2011. Den ersatte i stort den tidigare (1987:10). 
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Det fanns redan tidigare regler som syftade till att möjliggöra flexibla planer och förenklade 
planförfaranden för att processen skulle undvikas att bli långdragen. Ett exempel är regeln om 
att en detaljplan inte får vara mer detaljerad än vad som behövs (PBL kap. 4 § 32). Regler om 
planbesked och tidsangivelser för olika delar av processen och beslut, avvecklingen av det 
generella kravet på planprogram och genomförandebeskrivning, möjligheten för olika 
huvudmän på allmänna platser, borttagandet av fastighetsplaneinstitutet, krav på 
genomförandebeskrivning har, för att förkorta planprocessen, tillkommit till den nya PBL 
(2010:900). 
 

Den&nya&plan4&och&bygglagen&medför:&

• Att hänsyn till miljö och klimat måste tas, det gäller både i planeringen och 
 byggnadsprocessen.  

• Kravet på översiktsplanens aktualitetsprövning varje mandatperiod har stärkts.  
• Privat initiativrätt och möjlighet till planbesked har införts 
• Ökade möjligheter för enkelt planförfarande  
• Kravet på planprogram har tagits bort  
• Kravet på bygganmälan före byggstart har tagits bort – istället startbesked och 

 slutbesked  
• Prövning om byggnaden är tillgänglig vid handläggningen av bygglov  
• Krav på att sakkunniga och kontrollansvariga ska vara certifierade  
• Byggsanktionsavgift istället för de tidigare möjligheterna för sanktionsavgifter 
• Samordning av handläggning inom PBL-ärenden och andra lagar, till exempel den så 

 kallade järnvägslagen. (Boverket, 2007)  
 
 

Figur 1. Förändringar nya PBL, Källa: Elfving, 2011  
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Det!svenska!planeringssystemet!

Planering och utformning av den fysiska miljön är i Sverige främst ett kommunalt göromål. Det 
finns nationella riktlinjer om att samhällsplanering ska bidra till hållbara livsmiljöer och att 
olika intressen ska vägas mot varandra i en demokratisk process. Den regionala planeringen 
berör främst saker som järnvägar och klimat – och energifrågor. Regionplanering utövas idag 
endast i Stockholms-och Göteborgsregionen. 
 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande men 
ska vara underlag för vägledning i markanvändningsbeslut. Planen ska presentera kommunens 
avsikt när det kommer till riksintressen, allmänna intressen, bebyggelseutveckling m.m. men 
även hur framtida utveckling samordnas med nationella och regionala mål. Minst en gång 
under mandatperioden ska kommunfullmäktige pröva om översiktsplanen är aktuell i 
förhållande till kraven i PBL. Vid upprättandet ska kommunen samråda med myndigheter och 
andra berörda samt låta granska översiktsplanen. Den ska vara utställd i minst 2 månader. 
(PBL, Kap 3) 
 
Detaljplanen är juridiskt bindande och kommunens instrument för att besluta om hur mark och 
vatten får användas. Kommunen har planmonopol och är de enda som får besluta om 
detaljplan. En detaljplan består av en karta över ett område och en planbeskrivning som 
redovisar innehåll och syfte med planen. En miljökonsekvensbeskrivning kan också vara en del 
av en detaljplan. 
  



 

14 
 

Detaljplaneprocessen!–!normalt!förfarande!

Som beskrevs tidigare är detaljplanen ett 
lagstadgat instrument för beslut om 
markanvändning. Det finns normalt 
förfarande och enkelt förfarande. Nedan 
redovisas normalt förfarande. Figur 2.  

Planbesked&

En byggherre kan få planbesked, vilket 
betyder att kommunen måste lämna besked 
om planläggning inom 4 månader. 
Planbesked är till för att de som vill 
genomföra en förändring i markanvändning 
ska kunna få reda på om kommunen 
planerar att inleda ett planarbete eller ej. 
Vid planläggning ska kommunen även 
meddela när planarbetet förväntas vara 
färdigt. Kommunen får neka planläggning 
vilket inte går att överklaga. Kommunen får 
också ändra sitt beslut. (PBL Kap 5 § 2) 
 

Program&och&programsamråd&

Ett planprogram innehåller utgångspunkter 
och mål för planen. Det är kommunen som 
avgör om det behövs. (PBL 5 kap § 10) 
Planprogram är inte längre obligatoriskt. 
Vid ett planprogram hålls ett 
programsamråd med sakägare och 
myndigheter och synpunkter tas emot. 
 
 
 
 

Figur 2. Detaljplanprocessen i Sverige, normalt förfarande 
 

Behovsbedömning&om&miljökonsekvensbeskrivning&&

En behovsbedömning görs om miljön anses påverkas så mycket att en miljökonsekvens-
beskrivning behövs (PBL 4 kap 34 §). 
 

Samråd&

Ett utarbetat planförslag skickas till fastighetsägare och myndigheter. Ofta hålls ett 
samrådsmöte. Det annonseras i ortstidningen om förslaget och hur man kan lämna synpunkter. 
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En samrådsredogörelse sammanställs med synpunkter och svar. Efter det kan förslaget ändras i 
hänsyn till synpunkterna. (PBL 5 kap § 11, 14, 17) 
 

Granskning&

Det bearbetade förslaget ställs ut för granskning. Även här får allmänheten lämna synpunkter. 
Kommunen sammanställer synpunkterna och hur de har tagit hänsyn till dem samt vilka de inte 
har tagit hänsyn till i ett granskningsutlåtande. Även här annonseras det ut i lokaltidningar om 
arbetet med planen, I minst tre veckor ska planförslaget vara utställt och under denna period 
emottas synpunkter. För att sedan ha möjligheter att överklaga vid antagande måste synpunkter 
skriftligen skickats till kommunen under denna period. (PBL Kap. 5 kap. § 23-24) 
 

Antagande&

Kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden antar planen vilket kungörs på kommunens 
anslagstavla men ofta även på dess hemsida. (PBL Kap 5 § 23, 29 och kap. 11 § 10) 
 

Överklagan&

I tre veckor efter kungörelsen har de som skriftligen lämnat synpunkter under 
granskningsperioden möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. (PBL Kap. 13) 
 

Laga&kraft&

Om ingen överklagar innan tiden går ut eller om länsstyrelsen väljer att inte ta hänsyn till ett 
överklagande eller att överklagandet är avgjort i domstol vinner detaljplanen laga kraft. 
(Boverket, 2007) 
 

Enkelt&förfarande&

Enkelt planförfarande kan tillämpas om detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Det 
ska även överensstämma med länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen samt 
uppfylla villkor för att kunna behandlas i ett sådant förfarande. Ett av de villkoren är att planen 
är av mindre vikt och saknar intresse från allmänheten och inte har betydande miljöpåverkan. 
Då underrättas bara sakägare och länsstyrelsen för samråd. Om planförslaget endast behövs 
prövas enligt miljöbalken behövs inte samråd. Det går också att byta mellan normalt och enkelt 
planförfarande. (PBL Kap. 5 § 7, 15). 
 
 

Genomförandeavtal!

För att genomföra en detaljplan knyts ofta ett genomförandeavtal till planen i enlighet med 
detaljplanens genomförandebeskrivning. Om kommunen äger marken kallas detta för 
markanvisningsavtal och om byggherren äger marken för exploateringsavtal. Ett 
genomförandeavtal kan föregås av ett föravtal. (Boverket 2009, s 10). Avtalet reglerar ofta 
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utformning av byggnader och anläggningar, ekonomiska frågor och marköverlåtelser m.m. 
(Boklund, 2011, s 17) 
 
 

Bostadsförsörjningslagen!!

Kommunerna omfattas även av bostadsförsörjningslagen vilket innebär att de har ansvar över 
att deras invånare ska kunna leva i goda bostäder.   
 
”Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.” (2002:104,1§) 

!

Tidigare)forskning)

Problembild!av!dagens!detaljplaneprocess!

Det råder bostadsbrist i Sveriges större städer men även i ett antal mindre orter. Trots en ökad 
medvetenhet om problemet går utvecklingen åt fel håll. Under 2012 redovisade 46 procent av 
Sveriges kommuner brist på bostäder. Det är en försämring sedan 2011 och bostadsbristen har 
stadigt ökat sedan slutet av 1990-talet. Det byggs mindre idag än för några år sedan . Figur 3 
och figur 4. Ett undantag är 2009-2010 då finanskrisen sänkte efterfrågan på bostäder. (SCB, 
2012a).  
 
Bostadsbristen minskar arbetskraftens rörlighet vilket leder till minskad tillväxt och en sämre 
fungerande arbetsmarknad. Bostadsbristen påverkar mest de som ska in på bostadsmarknaden, 
vilket oftast är ungdomar. Det råder även brist på hyresrätter på bostadsmarknaden och 
kombinationen av detta gör att ungdomar är de som drabbas hårdast. Vissa utbildningar riskerar 
att bli bortvalda då studieorterna för aktuell utbildning lider av bostadsbrist, brist i hyresrätter 
och studentbostäder. Det påverkar även nyanlända invandrares möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden (SCB, 2012a). Även de kommuner med överskott på bostäder visar ofta ändå 
en brist på hyresrätter. Ofta är det små lägenheter som efterfrågas då det rör sig om ungdomar 
som ska flytta hemifrån (SCB, 2012a).  
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2 
Figur 
3. Antal 

påbörjade lägenheter genom nybyggnad, 2011-2012, SBC, 2013c  

Figur 4. Antal beviljade bygglov för nybyggnation av lägenheter 2009-2012 (SBC, 2013c) 

I en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) (Lind, 2003, s 28) 
sammanfattas de punkter som av olika aktörer debatterats ligga bakom det låga 
bostadsbyggandet: 
 

• För höga skatter på fastigheter och byggande 
• Olönsamt Det lönar sig inte att bygga för kommunen på grund av den kommunala 

skatteutjämningen 
• Minskad efterfrågan, på grund av systemskifte i bostadspolitiken och minskade 

statliga subventioner 
• Tidsaspekten, det tar för lång tid och för den kommunala planeringen och för många 

planer överklagas 
• Höga byggkostnader, som en följd av dålig konkurrens och /eller fackföreningar som 

driver upp lönerna 
• Olönsamt att bygga hyresrätter, på grund av hyresregleringen 
• Inga nya byggherrar, när de kommunala bostadsföretagen minskade sitt byggande tog 

inga nya byggherrar över. 
 
Ämnet i denna rapport kommer att fokuseras på den fjärde punkten, tidsåtgång i planprocessen. 
 

                                                
 
 
2 ’På grund av eftersläpning i rapporteringen är troligen 2012 års siffror underskattade i denna tabell. Denna 
 

Figur 3. Antal påbörjade lägenheter genom 
nybyggnad 
(Sbc, 2013c)  
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Figur 4. Antal beviljade bygglov för 
nybyggnation av lägenheter 2009-2012 
Källa: SBC, 2013c 
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Tid!=!pengar!

 
Det första och mest självklara förhållandet mellan problematiken nybyggnation av bostäder och 
en lång planprocess är att det då tar lång tid från idé till färdig bostad. För kommuner som har 
bostadsbrist idag betyder det att det är lång tid till inflyttningsdagen för de bostäder de planerar 
för. 
 
Det tar enligt studier omkring 3 år att ta fram en detaljplan (medianvärde) (Kalbro et al. 2012, s 
11-14). Men studier visar också att det finns ett skede innan den formella planuppstarten, ett 
initieringsskede som ligger på 3,5 år, (Hessel, 2003) vilket består av informella diskussioner 
mellan kommun och byggherre. Det betyder att skedet tar längre tid än vad kommer fram i 
studier om en ”medelplan”.  
 
De flesta studier av planprocessens längd och minskat byggande visar att kostnaderna för 
exploatören blir högre vid en lång planprocess och att det är den främsta anledningen till ett 
minskat intresse för nybyggnation. (Olander, 2005, Kalbro, 2012, Riksdagens Revsiorer, 2000) 
Det är kapitalbindningen i, och att besitta, outnyttjad mark som är dyrt. Planprocessen beräknas 
vara ca 2-5 procent av totalkostnaderna för ett byggprojekt. Enligt Riksdagens Revisorer (2001) 
är det tillräckligt mycket för att hindra initiativ för nybyggnation. De flesta eftersträvar en 
snabbare detaljplan för att uppnå lägre bygg-och boendekostnader. (Statskontoret, 2006:2 s 52 
och 104) 
 
I en enkätstudie av Olander (2005) om planprocessen som hindrande funktion inom 
bostadsbyggande uppgav flest aktörer att det var de höga kostnaderna och en långsam 
planprocess som var de största negativa effekterna av planprocessen. De som svarat att de 
undvikit att ta sig an projekt uppgav längden på planprocessen som den vanligaste anledning 
till varför de inte engagerat sig. (Olander, 2005, s 41) 
 
En lång planprocess kan även medföra att planen hinner bli inaktuell. Att hålla planen aktuell 
under en längre tid kan kräva stora kostnader för omprojekteringar och omarbetningar av 
planerna då förutsättningarna förändrats. Det händer att projekt avbryts på grund av att 
affärsmässiga förutsättningar inte längre finns efter en lägre tid. (Olander, 2005, s 42) 
 
De högre kostnaderna påverkar även konkurrensen inom byggmarknaden. Det är i större 
utsträckning ekonomiskt starka företag som kan engagera sig som exploatörer. (Lind 2003) 
Olanders enkätstudie från 2005 styrker det påståendet. Studien visar att aktörer med lägst 
omsättning är de som i störst utsträckning uppfattar planprocessen som ett hinder. Olander 
menar vidare att det indikerar att, på grund av en osäker planprocess, så undviker mindre 
aktörer att engagera sig i bostadsprojekt. (Olander, 2005, s 41) Samtidigt utvecklar de stora 
företagen, som har ett kontinuerligt byggande, ett större kontaktnät och kunskap om hur man 
ska agera hos kommunen för att få igång en planprocess. (Lind, 2003, s 46) 
 
Osäkerheten i tid- och då också kostnader, är lättare att hantera för ett större företag med 
bredare och mer kontinuerligt byggande än för en engångsbyggare eller mindre företag. De kan 
vara tvungna att lägga en stor del av hela sitt kapital i ett fåtal eller ett enda projekt. (Olander, 
2005) 



 

19 
 

 
Kalbro, (2007) undersökte möjligheterna för att införa tidsfrister för beslut i planprocessen och 
beskriver att det är svårt att veta de samhällsekonomiska vinsterna av en snabbare planprocess. 
Genom införandet av tidsfrister i planeringsprocessen i Norge (som har ett liknande 
plansystem) uppskattades inbesparingarna ligga på ca 5 miljarder NOK (Kalbro, 2007, s 72) I 
Sverige skulle införandet av tidsfrister ge detaljplaneprocessen en tid på 2-2,5 år vilket inte är 
en så stor skillnad på dagens genomsnitt på 3 år (Kalbro, 2007 s 75). 
 

Varför!går!planprocessen!långsamt?!

I Statskontorets rapport Hur fungerar bostadsförsörjningen? (2006:2), beskrivs att de 
vanligaste klagomålen mot kommunens hantering av planfrågor är långa handläggningstider, 
bristande planberedskap och många överklaganden vid byggande i centrala delar. 
(Statskontoret, 2006, s 32) 
 

Kommunens&handläggningstider&

Kommunen står ansvarig för en rad skeden i framtagandet av en plan. Det finns variationer från 
kommun till kommun av olika samarbetsformer med byggherren, men samråd, granskning och 
de flesta planhandlingar, förutom illustrationer och utredningar, behandlas undantagslöst av 
kommunen. (Iverlund och Ultenius, 2008, s 22-27) 
 
I en rad examensarbeten från KTH har tidsåtgången för detaljplaner och dess skeden mätts: 
 
Sedan 2011 års lagförändringar är planprogrammet inte längre obligatorisk och enligt Boklunds 
studier kan mycket tid sparas in när planprogram inte behöver upprättas. (2011, s 24) Studien 
visar samtidigt att färre planer överklagades när planprogram upprättades, dock är studien för 
liten för att säga något om sambandet konkret. I en studie från KTH där 7 detaljplaner i 
Stockholms Län granskats visar att planprogramsskedet tar i genomsnitt 17 månader- alltså 
drygt ett och ett havt år. Detaljplaner med program tar i genomsnitt 15 månader längre än dem 
utan program. (Sjöstrand och Stanislawska, 2012, s 20 och 65) Plansamrådet tar ungefär 30 
procent av hela detaljplaneprocessen (Sjöstrand och Stanislawska, 2012, s 65 och Kalbro et al, 
2012, s 15). För en svensk medelplan motsvarar det ungefär 11 månader. 
 
Granskningsförfarandet ligger också under kommunens handhavande och enligt samma studie 
som nämndes ovan tar utställningsskedet mellan 2 och 4 månader. Med eller utan planprogram 
spelar också in på granskningsskedets procentuella del: i planer utan program utgörs ca 30 
procent av den totala processen av granskningsskedet. När planprogram har upprättats är det 
ungefär 15 procent av processen totala tidsåtgång. (Sjöstrand och Stanislawska, 2012, s 65) 
Enligt studier från Kalbro et al, där planerna har större geografisk spridning upptar det ca 12 
procent av en detaljplans totala tidsåtgång (2012, s 15). 
 
Antagandeskedet är varierande mellan några dagar och upp till 9 månader. De flesta planerna 
låg mellan 1-4 månader. Genomsnittet motsvarar 9 procent av planprocessens totala tidsåtgång. 
(Kalbro et al. 2012) 
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Planberedskap&

Planberedskapen har blivit sämre sedan innan 1990 vilket också anses bidra till en längre 
planprocess. Tidigare hade kommuner ett ”lager” av planer som ofta genom mindre ändringar 
kunde omsättas i projekt och exploatören kunde komma igång snabbt. Enligt Lind (2003) skulle 
en mer byggklar mark i områden där priserna inte ligger lika högt, som på exempelvis 
förorenad mark eller väldigt central mark, borde bostadsbyggandet öka när efterfrågan går upp. 
(Lind, 2003, s 102) Dålig planberedskap leder också till att byggherren tar fram planer och 
arbetar längre på sitt projekt. (Byggkommissionen 2002, s. 216-217) 
 

Överklagande&

Byggkommissionen skriver att ”Byggherren kan uppleva att planeringsprocessen blir kostsam 
och långdragen. Detta, speciellt om planen blir överklagad i flera instanser ”  
(Byggkommissionen 2002, s 216-217)  
 
SKL sammanfattar att det är i områden med högst bebyggelsetryck som flest detaljplaner 
överklagas till Länsstyrelsen. Antalet överklagade detaljplaner stiger inte, dock har 
handläggningstiderna hos Länsstyrelsen ökat. Figur 5 (SKL, 2003, s 4-6) 
 
I skriften Detaljplaner i Praktiken där 10 detaljplaner studerats överklagades 4 av dem. Tiden 
för överklagandet varierade mellan 2-17 månader. (den kortaste på två månader drogs tillbaka) 
(Kalbro et. al, 2012, s 13).  
 
 
 
 
 
 

)

)

)

&

&

&

Figur 5. Handläggningstid dagar för överklagade detaljplaner 2010 
Källa:  SKL 2011, s 6 
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Detaljeringsgrad&

Detaljeringsgraden har också blivit framlyft som ett problem som kan fördröja processen. 
Detaljplanerna har blivit mer och mer detaljrika och projektinitieringen har flyttats upp till att 
inleda processen, snarare än att utifrån planer med riktlinjer för framtida bebyggelse prövas för 
bygglov. Figur 6. Detaljplanen blir då en första tillståndsprövning av ett specifikt projekt som 
sedan även ska prövas för bygglov. En studie av Kalbro et al. visar att detta kan bidra till 
rättsliga och praktiska komplikationer vilket bidrar till en krångligare och ineffektivare process 
(Kalbro et al, 2012, s 24) 
 
 

 

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 6. Projektinitiering har flyttats upp,  Källa: Karbro et al, 2012, s 8 
 
Enligt en studie av Ceasar och Lindgren (2009) innehöll 30 procent av alla deras studerade 
detaljplaner ej lagstadgade bestämmelser och hälften innehöll ej lagstadgade-eller otydliga 
bestämmelser. Felaktiga bestämmelser kan också leda till ytterligare utredningar som kan 
medföra stora ekonomiska åtaganden för en exploatör eller fastighetsägare (Ceasar & Lindgren, 
2009, s 25-26). 
 
I en undersökning gällande Uppsala fastslår författarna till rapporten Hur fungerar 
bostadsförsörjningen? att med mer flexibla och kundanpassade lösningar blir 
detaljeringsgraden i detaljplanerna lägre. De menar att detta ofta uppnås genom ett närmare 
samarbete mellan byggherre och kommun, där byggherren tar ett större ansvar för processen. 
Det i sin tur gör planprocessen effektivare. Rapporten menar också att förankringen hos 
allmänheten även borde bli bättre av detta och leda till färre överklaganden. En förbättrad 
anpassning av detaljplaneringen skulle kunna leda till lägre bygg,- och boendekostnader. Men 
fastslår också att detta bara kan ske om kommunen kan öka konkurrensen. (Statskontoret, 
2006:2 s 52 och 104) 
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Övrigt&och&slumpen&

Studier av svenska detaljplaner visar att det ofta är ”till synes slumpmässiga komplikationer” 
som har lett till att en detaljplan har dragit ut på tiden. (Kalbro et al, 2012, s 12) Även Boklunds 
(2011) studie visar att posten ”annat arbete” i planprocessen tar lång till vilket stödjer 
påståendet om att det är förhållandevis olika faktorer som bidrar till en längre process. Ibland 
kan det även vara enskilda händelser, en plan i studien ställdes exempelvis ut tre gånger innan 
det gjordes på rätt sätt. (Boklund, 2011, s 45) 
 
Variationerna i tid skapar osäkerheter. Lind (2003) menar att planprocessen ibland går 
långsamt och ibland går fort skapar ekonomiska risker som att exploatören inte får igen de 
kostnader den lagt ut förrän efter lång tid. (Lind, 2003, s 46) 
 

Andra&perspektiv&på&saken&

Utöver den utdragna planprocessen som bakomliggande faktor till den låga byggnationen finns 
det också en annan bild av bristande konkurrens inom byggbranschen och att det ligger i stora 
byggkoncerners intresse att inte bygga mycket. Vid högre bostadsproduktion riskerar de ett 
prisfall. Därför ligger det i deras intresse att hålla lägre produktionsvolymer (Hedlund, 2012) 
 
Denna förklaring stärks i exempelvis en fallstudie av Liljeholmskajen i Stockholm där 
byggherren var markägare och Stadsbyggnadskontoret ansvarade för detaljplaneringen 
beskriver Björklund (2012). Stadsbyggnadskontoret hade önskat en snabbare byggnadstakt och 
JM som initiativtagare och byggherre förfogade över en antagen detaljplan. Trots det fördröjdes 
projekt av JM. Efter att byggandet kommit igång med några kvarter avtog byggtakten. Både 
representanter från projektet från JM och Stadsbyggnadskontoret förklarar att det har att göra 
med att byggherren inte vill släppa ut för många bostäder för att maximera vinsten. En av 
slutsatserna från fallstudierna i arbetet är att genom planmonopolet har kommunen en möjlighet 
att påverka var bostadsutveckling ska ske, dock med svårighet att avgöra när och hur 
bostäderna ska byggas (Björklund, 2012, s 79). 
 
 

Mot!framtiden!och!en!effektivare!planprocess!

I november 2011, alltså knappt ett halvår efter införandet av den nya lagstiftningen, beslutades 
det om en utredning som skulle se över bestämmelserna om genomförande av detaljplaner i den 
så kallad Planegenomförandeutredningen. Enligt direktivet var syftet med utredningen att 
tydliggöra, effektivisera och åstadkomma en transparent plangenomförandelagstiftning för att 
skapa förbättrade förutsättningar för byggnation och planerande i Sverige (Dir. 2011:104, s 1) 
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Plangenomförandeutredningen lämnade den 7:de maj över betänkandet En effektivare plan- och 
bygglovsprocess. I den presenteras ett antal förslag för att korta tiden från idé till byggstart. 
Fem stycken lyfts fram som vägen dit: 
 

• Större tyngd i kommunernas översiktsplanering  
• Färre steg i plan och bygglovsprocessen  
• Begränsningar som hindrar önskvärd bebyggelseutveckling, upphäv i gamla 

detaljplaner  
• Listan över bygglovsbefriade åtgärder utökas  
• Bostadsförsörjningen pekas ut i lagstiftningen som ett allmänt intresse  

 
 

Utredningen presenterar problematiken om hur konflikter mellan myndigheter, grannar och 
politiker kan uppstå i detaljplaner. Utredningen menar att det är på översiktsnivå som dessa 
bredare frågor om hur samhället ska utvecklas bör lösas. Det gäller även dialogen mellan stat 
och kommun. För att lösa problematiken föreslår utredningen istället att en områdesplan med 
huvudsaklig indelning för mark och vattenanvändning, principer för utformning samt 
trafikförsörjning ska upprättas. Med en aktuell områdesplan ska sedan kravet på efterföljande 
detaljplan slopas och bygglov kan prövas direkt mot områdesplanen. Kommunen får ställa krav 
på detaljplan om det förenklar genomförandet. Om Länsstyrelsen anser att den planerade 
utvecklingen ej är lämplig ska detaljplanekravet finnas kvar. Däremot ska länsstyrelsen inte 
kunna upphäva en detaljplan med hänvisning till riksintressen eller mellankommunala frågor 
om de har accepterat områdesplanen (SOU 2013:34)  
 
Ett annat förslag består i att under genomförandetiden för en detaljplan så ska man inte behöva 
ansöka om bygglov om den planerade bebyggelsen sker i enlighet med detaljplanen. 
Kommunen får besluta om bygglovsplikt men inte om detaljplanen innehåller en hög 
detaljeringsgrad för utformning. Efter genomförandetiden löpt ut (oftast 5-15 år) ska 
bestämmelserna om utformning och utförande försvinna. Kvar är då bestämmelser om hur 
marken ska användas. Istället ska bestämmelserna om utformning ersättas av en lagreglerad 
planbestämmelse och bygglov får genom det ges för utformning i liknande karaktär, höjd och 
stil som omgivande bebyggelse. Om områdesplanen medger byggnader som starkt skiljer sig 
från de omkringliggande ska det också godkännas. Förslaget grundar sig i problem som är 
kopplade till inaktuella detaljplaner där ofta en ny detaljplan måste ersätta en gammal. Det 
skulle vara ett sätt att få flexiblare planer och underlätta genomförandet av önskvärda 
förändringar. (SOU 2013:34)  
 
Även samrådet behandlas i förslaget där kravet för samråd begränsas till att kommunen ska 
redovisa hur medborgarna har fått ta del av planprocessen och inflytande från berörda 
myndigheter har blivit tillgodosett. (SOU 2013:34)  
 
!Samtidigt som beslutet om Plangenomförandeutredningen togs även andra beslut om arbetet 
mot en effektivare planprocess. Bland annat ska Boverket kartlägga och analysera 
kommunernas planberedskap samt redovisa planförenklande åtgärder. De planförenklande 
åtgärderna ska slutredovisas i slutet på december 2013. I regeringens beslut står det att 
Boverket ska redovisa och sprida kunskap om hur den kommunala planläggningen aktivt kan 
bedrivas, hur plangenomförandet kan bli mer rationellt, hur planberedskapen kan öka och hur 
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planprocessen kan bli effektivare i tillämpningen av regelverket. (Regeringsbeslut, 2011, IV:5, 
s 2).  
 

Blickar&över&haven&&&

I jakten på en effektivare planprocess vänds blickarna utomlands för inspiration.  ”Det kan gå 
fem gånger snabbare att planera och bygga i Tyskland” (Wendick, 2012) 
 
Det är ett uttalande av företaget NCC som menar att det finns en koppling mellan det låga 
bostadsbyggandet i Sverige och de långa planprocesstiderna. Byggindustrin vill att regeringen 
ska införa liknande tillvägagångssätt i Sverige som i Tyskland. (Wendick, 2012) 
 
SVT uppger att Attefall menar att detaljplaneprocessen i Tyskland har kortats genom ett 
förenklat planförfarande. De uppger även att Attefall planerar att ändra på reglerna och utreda 
möjligheterna för liknande förändringar i det svenska plansystemet. (Wendick, 2012) 
 
Civil-och Bostadsminister Stefan Attefall har förespråkat det tyska planeringssystemet, men 
även det brittiska, där planprocessen anses vara mer effektiv än i Sverige. 
(Socialdepartementet, 2012) Främst har intresset legat i § 34 i den tyska Plan och 
bygglagstiftningen BauGB. Den innebär en slopning av detaljplanekravet i främst 
förtätningsbebyggelse i städer, och ska enligt Socialdepartementet gå till byggstart från 
initiering på några månader. Under några dagar i mitten av april var han även på besök i Berlin 
för att närmare studera det hur de gör i Tyskland (Socialdepartementet, 2013) 
 

Sammanfattning!kontext!

Som man kan utläsa har lagstiftningen kring stadsplanering utvecklats från att vara en praktisk 
funktion där bränder kunde reduceras till att bli en del av socialpolitiken och människors 
rättigheter till bostäder. Makten över marken har formellt flyttats över till kommunen för att 
kunna uppfylla det ansvar de har gentemot befolkningen. Lagstiftningen har också blivit mer 
processfokuserad med större möjligheter för medborgarinflytande. Lagförändringarna i och 
med 2011 års PBL har inte gett upphov till några stora möjligheter för att korta tiderna och nya 
utredningar är ute för att se hur man kan effektivisera planprocessen. 
 
Kommunen har i ansvar att upprätta bostäder och ha en öppen och transparent process där 
allmänheten ges möjlighet till involvering. Detaljplaneprocessen är på så sätt en balansgång 
mellan effektivitet och demokrati. 
 
Enligt studier är det bl.a. handläggningstid, överklaganden, planberedskap och 
detaljeringsgraden som leder till en långdragen process. Det ökar kostnaderna för exploatören 
och incitamenten för att bygga bostäder sjunker.  
 
En utredning för att effektivisera planeringen i Sverige lämnade nyligen över sitt betänkande 
till regeringen.  
 



 

25 
 

Samtidigt finns det studier som visar att det inte alltid är väntan på detaljplaner som är 
anledningen till att ett byggbolag väljer att inte uppföra bostäder i önskvärd takt. Trots färdiga 
detaljplaner kan risker för prisfall för exploatören ligga till grund för att inte bygga bostäder.  
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3.)Teori)

I det här kapitlet presenteras en teori om den ”ideala planeringsprocessen” samt ett koncept 
som utgörs av tidigare forskning. Teorin och konceptet kommer att verka som referenspunkter i 
analysen av studien. 
 
Planeringsteori är viktigt för att granska planeringsprocessen. (Nyström och Tonell, 2012, s 
142) 
 
Frågan om att effektivisera planeringen har som beskrivits diskuterats noga och är högst aktuell 
dagsläget. Även den här rapporten ska ” undersöka tidsåtgången för planer i Freiburg och 
Cardiff för att se om de utövar en mer effektiv planering”. Men, vad menas med en effektiv 
planering? och, vem ska den vara effektiv för? 
 
Enligt PBL ska planering ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen med stöd av PBL Kap. 
2. Definitionen kan sägas överensstämma med Nyströms och Tonells beskrivning att planering 
av markens användande är ett sätt att samordna intressen och ett effektivt resursutnyttjande. Då 
menas en samhällsekonomisk effektivitet. (Nyström och Tonell, 2012, s 54-56) 
 
Så, hur ska avvägningen mellan de olika intressena, samt bedömningen av vad ”områdena är 
mest lämpade för” göras på ett effektivt sätt? 
 

Rationell!planering!

Rationell planeringsteori innebär att beslut inom planering baseras på största möjliga 
nyttoavkastning. För att genomföra en plan sätts mål för allmänhetens intressen upp. Därefter 
arbetas alternativ fram och det alternativ med högst nyttoavkastning väljs. (Nyström och 
Tonell, 2012, s 105) 
 
För att genomföra planeringsprojektet krävs att aktörer samordnas runt beslutet om 
genomförandet för att nå målen. För samordning runt beslutet krävs en låsning av 
handlingsutrymmet där alla andra alternativ är stängda. I och med det sker ett avsteg från 
demokratin under planperioden. Sedan börjar genomförandet av planen. 
 
Den rationella planeringen som en ideal-modell över hur planering kan/bör genomföras 
överensstämmer inte alltid med verkligen. Som beskrivet tidigare är proceduren för 
detaljplanens upprättande en avvägning mellan demokrati och effektivitet och enligt Nyström 
och Tonell är försök att balansera marknadens behov av effektivitet och allmänna intressen, den 
offentliga planeringens strävan. (Nyström och Tonell, 2012, s 142) 
 
Efter den ekonomiska krisen i den offentliga sektorn under sena 80-talet fick kommunerna 
minskade resurser och marknadsekonomiska lösningar söktes. Hänsynen för allmänhetens 
intresse kom då i skymundan för marknaden genom att den offentliga sektorn behövde externt 
ekonomiskt stöd för att genomföra planprojekt. (Nyström och Tonell, 2012, s 105 och 117) 
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Detta ledde till att det blev fler privata aktörer på marknaden och modifikationer av rationell 
planering utvecklades.  
 
Sahlin-Andersson menar att rationaliteten i planeringsbeslut blev en 
fasad, och att beslut egentligen tas på helt andra sätt. Avtal om markanvändningen regleras 
istället nu innan detaljplanen hanteras i samråd. Detta arbetssätt blir intressant för kommunen 
om de saknar kapital för investeringar som den privata sektorn har. Då öppnas det upp för 
informella förhandlingar och överenskommelser och beslutsfattandet lämnar den officiella 
dagordningen. Det reella inflytandet från allmänheten blir på så sätt litet, då intresset för att 
förändra planen är lågt eftersom det kan få ekonomiska konsekvenser för aktörerna. Dock går 
avtalet endast i kraft om detaljplan upprättas, så därav har inga juridiska övertramp skett. 
(Nyström och Tonell, 2012, s 115 och 117) 
 
Låsningen av planen har i ett sådant fall skett ”för tidigt” och förslag till förändringar kan inte 
ge upphov till olika alternativ. Nyström och Tonell menar att det är bättre om låsningen sker 
succesivt och inte minskar handlingsutrymmet i ett tidigt stadie. 
 
För att få en demokratisk planering måste låsningen ske på rätt ställe i processen. Figur 7: 

Figur 7. Handlingsutrymme i planeringsprocessen, Källa: Nyström och Tonell 
 
Figur 7 visar handlingsutrymme i planeringsprocessen: 
I Den ideala planeringsprocessen har beslut tagits succesivt och 
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alternativ utretts i rätt tid 
 
I en tidig låsning av planen måste projektet öppnas igen. 
 
Vid Beslut om handlingsalternativ tas för sent har beslut tagits för sent och projektet riskerar 
att rinna ut i sanden. 
 

Koncept!för!studien!

Förhållandet&mellan&en&långsam&planprocess&och&ett&för&lågt&byggande&

 
Konceptet ska här användas för att förstå förhållandet 
mellan en långsam planprocess och ett för lågt 
byggande. Orsakssambanden i konceptet har 
motiverats av forskare inom ämnet. Figur 8. 
 
Som utgångspunkt i rapporten och 
problembakgrunden står teorin om planprocessens 
tröghet som en anledning till varför det inte byggs mer 
i Sverige.  
 
I konceptet om planprocessens tröghet som en 
hejdande faktor i bostadsbyggandet finns fem 
argument som tas upp som orsak till varför 
detaljplaneprocessen går långsamt i Sverige. Den kan 
utläsas från sammanställningen av tidigare forskning i 
ämnet. 
 
Kommunens handläggningstider 
Överklagande  
Planberedskap  
Detaljeringsgrad 
Övrigt och slumpen 
 
  
 
 
 

)

Figur 8. Koncept   
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Den främsta effekten av en långsam planprocess som hindrande funktion av bostadsbyggnation 
är att kostnaderna för exploatören ökar. 
 

• En längre och i tid oförutsägbar process blir en dyrare process vilket minskar 
byggbolagens initiativ och incitament att bygga  

 
• Oförutsägbarhet i planprocessens tidsåtgång kan även minska konkurrensen  

o Konkurrensen minskar genom att mindre byggföretag inte kan ”ligga ute” med 
 pengar lika länge som ett större  

o Konkurrensen minskar eftersom större företag som byggt mycket tidigare  känner 
till processen bättre, de kan tjäna på en krånglig PBL som ger en längre planprocess  

 
• En längre planprocess ger längre tid tills färdig bostad, från initiering av planarbetet till 

inflytt  
 
Detta är konceptets beståndsdelar och är alla en funktion av en långsam planprocess och leder i 
sin tur till ett lågt byggande och ökande bostadsbrist. En långsam planprocess är inte en 
isolerad faktor bakom den ökande bostadsbristen utan det är en beståndsdel av en mycket större 
process.  
 

Sammanfattning:!!

Planering är inte objektivt och det finns många aktörer med olika intressen. Den rationella 
planeringsmodellen visar hur effektiv planering inte bara mäts i tid utan i den sammanlagda 
nyttan genom att väga intressen mot varandra.  
 
För att få en effektiv planering i nytta krävs utredning av konsekvenser och handlingsalternativ. 
Det ger en förankrad planering med succesiv låsning av handlingsutrymmet allteftersom 
projektet utvecklas. Det påverkar också tid och kostnader genom att förebygga oväntade 
konsekvenser.   
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4.)Metod)

I det här kapitlet redogörs för den valda metoden- fallstudier, och urval samt tillvägagångssätt 
för studien beskrivs. 
 

Fallstudier)

Fallstudier kan ge förståelse för ett komplext och stort problem eller ge ytterligare kunskap till 
ett ämne som det redan har forskats mycket om. Med hjälp av fallstudier kan man få en 
detaljerad kontextuell analys av ett mindre antal händelser och deras relationer. (Yin, 1984, s. 
23). Det är en kvalitativ forskningsmetod, där man får kunskap om en tid-och platsspecifik 
enskild händelse. 
 
Denna uppsats kommer behandla två länder, Tyskland och Storbritannien. Då de båda 
studerade länderna har relativt självstyrande delstater/riksdelar kan planprocessen och 
lagstiftning skilja sig dem emellan. Därför kommer endast en stad i vardera land väljas ut för 
studierna. 
 
Urvalet av städerna och planerna har inte varit slumpmässigt. Det har baserats på följande: 
 

Urval&

• Kontakter- Stockholms Universitets kontakter i Tyskland och Storbritannien  
• Storlek-staden ska inte vara bland de största eller bland de minsta  i landet  
• Befolkning- mellan 150 000 och 300 000 invånare.  
• Förhållanden – det ska inte vara extrem befolkningsökning/minskning 
• Aktualitet- planerna får inte vara över 7 år gamla  
• Planerna ska omfatta nybyggnation, mellan ca 30-70 bostäder   

 
Dessa kriterier resulterade i att Freiburg i Tyskland, och Cardiff i Storbritannien valdes ut. Det 
första punkten vägde tungt, att via kontakter få en väg in i stadens planeringssystem var enorm 
tidsbesparande del i arbetet. 
 
Planerna som valdes är:  
Haslacher i centrala Freiburg, 46 nya bostäder i flerbostadshus, december 2009  
Betzenhausen, i nordvästra Freiburg, 50-talet nya bostäder i blandad bebyggelse, radhus och 
flerbostadshus, laga kraft, maj 2006  
Butetown, vid hamnen i centrala Cardiff, 77 nya lägenheter i flerbostadshus, laga kraft vanns 
flertalet gånger för samma område, november 2002, januari 2007 och januari 2008.  
Caer Castell Place, ligger i Cardiffs nordöstra delar, 46 radhus, laga kraft mars 2010   
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Under studien av planen i Butetown upptäcktes efter hand att det hade inkommit flera 
ansökningar i följd, av samma exploatör och valde att undersöka alla. Därför är det sammanlagt 
3 studier för Butetown- och en av ansökningarna sedan 2001.  
 
Det är till antalet för få fallstudier för kunna dra några generella slutsatser eller göra statistiska 
uppskattningar. Dock kan undersökningen istället ge en allmän beskrivande bild samt öka 
förståelsen för komplexiteten och sammansättningarna i de studerade planprocesserna.  
 

Koncept)

Ett koncept kan beskrivas som ett ramverk för förhållanden mellan olika fenomen, hur 
fenomenen uppkommer och vilka delar de består av. Ett koncept blir alltså förstått som en 
mental representation inblandad i tankeprocesser. Det innefattar resonemang, slutledning, 
planering, kategorisering och beslutsfattande. Med hjälp av koncept kan man bygga och testa 
förklaringar för olika fenomen. Man behöver resonera kring och motivera orsakssamband. 
(Keil 1989, p. 281) 
 
Som beskrivet i boken "Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi" (Larsson, 1986) utnyttjas i 
undersökningen redan kända perspektiv vid tolkningen. Här tolkas resultatet mot en extern 
referensram, en sorts förförståelse uppbyggd av tidigare forskning. Larsson menar även att man 
kan se det som ett sätt att utnyttja alla redan kända perspektiv för tolkningen. (Larsson 1986, s. 
23) Hartman beskriver förförståelsen som en kunskap som forskaren redan besitter som hon 
sedan använder sig av i tolkandet. (1998, s. 166) Barbosa da Silva och Wahlbergs menar också 
att man inte kan tolka något utan den externa referensramen som kan utgöras av teorier och 
erfarenheter. (1994, s 59)  
 

Tillvägagångssätt&

Först kommer en allmän bild om planeringssystemet, lagstiftningen och planprocessen i de 
studerade städerna att presenteras. 
 
Sedan mäts i tid de olika skedena: ev. program, samråd, granskning, antagande och laga kraft, 
även ett skede som heter villkor kommer att mätas då det är en del av den brittiska processen. 
Initieringsskedet kommer även lätt beröras, då den kan inverka på tidsåtgången för den 
efterföljande processen. Dock är det inget syfte med arbetet utan endast ett sätt att öka 
förståelsen. 
 
Studierna baseras på kommunala plandokument eller motsvarande som man kan nå via 
städernas/kommunernas hemsida för stadsutveckling. Vid avsaknad av dokument vänder sig 
författaren till städernas stadsbyggnadskontor eller motsvarande.. Det finns en felmarginal i de 
olika skedena. Ibland har det inte gått att finna dokumentation för ett visst skede, då har andra 
planer använts som utgångspunkt. Det kan leda till att tidpunkten ligger för långt fram eller bak 
i tiden.  
 
År har räknats på 365 dagar och månader på 30. 
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I den mån det har behövts har professorer i vardera stads samt de lokala 
planeringsmyndigheterna konsulterats. 
 
Resultatet kommer att visa de studerade planprocesserna och vilka olika skeden det finns, hur 
lång tid de olika skedena tar samt den sammanlagda tiden för hela projektet. Resultatet jämförs 
sedan med svenska medelplaners tidsåtgång. Förklaringar till tidsåtgångens olikheter i skedena 
belyses. 
 
Genom konceptet kan sedan de punkter som belyst som bakomliggande faktorer i en långsam 
planprocess jämföras med samma punkter i de studerade fallen. På sätt kan en större förståelse 
hur man i Cardiff och Freiburg effektivare arbetar med dessa.   
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5.)Fallstudier)

I det här kapitlet redovisas tidsåtgången för respektive skede och respektive plan i de båda 
studerade städerna. Varje planstudie avslutas med en sammanställning av  planprocessens 
tidsåtgång fördelad över skedena. 
 

Tyskland)

Det bor över 80 miljoner människor i Tyskland. Landet består av 16 delstater som till stor del 
har självstyre. Förbundsländerna har egna instanser för domar, verkställande och lagstiftande 
vilket i stor utsträckning påverkar planeringssystemets utformning. 
 

    
Karta över Tyskland  
Källa: OpenStreetMap 
 

Nulägesbeskrivning&

Demografiska förändringar som befolkningsminskning och migrationer från öst till väst har lett 
till större efterfrågan i västra delarna och vakanser i östra (BKN, 2009 s 8) Till skillnad från 
Sverige ökar Tysklands nybyggnation av bostäder. Mellan år 2010 och 2011 ökade 
nybyggnationen med 21, 7 procent. (Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013a) Under 2011 
färdigställdes 183 000 bostäder vilket är 14,6 % (eller 23 000 stycken) fler än året innan. Figur 
9. 
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Figur 9. Nybyggda bostäder i Tyskland, Källa: Refire, 2013 
 
 

Den!tyska!planlagstiftningen!

Den framväxande liberalismen under 1800-talet påverkade lagstiftningen till att mest handla 
om rätten att uppföra byggnader på sin egen mark. Senare reglerades stadsutvecklingen mest 
för att undvika faror som brand. (Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 33) 
 

Den tyska byggnadsplaneringslagen från 1794 är uppkommen ur ARL, den 
allmänna lagstiftningen för Preussiska stater (All- Gemeines Landrecht für 
die preußischen Staaten – prALR). (Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 33) 
 
1855 fick kommunen mer makt att fastställa planer men fick bara reglera 
sådant som var absolut nödvändigt för att skydda den allmänna säkerheten. 
(Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 33) 
 
Industrialiseringen gav, precis som i Sverige, en stor befolkningsökning 
och högre tryck på städerna. Kommunerna fick 1875 större makt och 
planeringen skiftades över mot lokala myndigheter. I och med 
”Förgårdslinjelagen”(Fluchtliniengesetz) fick kommunen behörighet att 
expropriera mark för allmänna stråk och möjligheter att ge 
byggnadsförbud (Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 33) 
 
1920 infördes den första statliga gränsöverskridande lagstiftningen, Ruhr 
Regional Planning Authority för att få en mer enhetlig stadsplaneringslag. 
(Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 33-34) 
 
Under tredje riket blev insatserna för en förbättrad statlig lagstiftning 
hindrade av andra världskriget och de förändringarna som blev isolerade. 
Dock erbjöd Rikets byrå, som inrättades 1935, en möjlighet för statlig 
fysisk planering. (Pahl-Weber och Henckel, 2008, 34) 
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Med den massiva förstörelsen som Andra världskriget förde med sig 
räckte lagstiftningen för återuppbyggnad inte till. Lagar om ”spillror” togs 
under 1948 och 1949 för att snabbt kunna komma till stånd med en 
förändring av miljön men även efter det fortsatte lagstiftningen att ha 
samma inriktning. (Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 34) 
 
1949 bildades Förbundsrepubliken Tyskland och institutioner som 
Federala ministeriet för bostäder inrättades därefter. Att skapa en enad 
lagstiftning för republiken förväntades ta lång tid och lagar om 
upphandling och expropriering av mark för bostäder och offentliga rum 
antogs. (Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 34) 
 
1954 erkändes förbundsrepublikens rätt att reglera stadsplanering, 
fördelning av tomter, fastighetsaffärer, tillhandahållande av offentliga  
tjänster, och mark värdering samt befogenhet för lagstiftning i fysisk 
planering. Delstaterna fick också erkända befogenheter att lagstifta om      
byggregler. (Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 34) 
 
1960 infördes den federala bygglagen BauGB (Bundesbaugesetz) och det 
var först då som lokala isolerade lagar kunde ersättas av enhetlig 
reglering för stadsutveckling. I lagen regleras avgränsningen av 
funktioner mellan fysisk planering, stadsplanering och bygglag/regler 
samt uppdelningen mellan kommuner, delstater och den statliga nivån. 
(Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 35-36) 
 
Precis som i Sverige skiftade planeringen och sättet att bygga under 70-
talet genom bostadssociala omvärderingar. Förändringarna påverkade 
även stadsutvecklingsmodeller och “miljonprogram” byggdes. Högre 
oljepriser, befolkningsminskning och minskad tillväxt skiftade fokus, nu 
ville man ha högre kvalitet. Ökad översiktsplanering och 
medborgarinflytande var två exempel för hur man arbetade mot en 
kvalitetshöjning. (Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 36-37) 
 
Från mitten på 80-talet styrdes stadsplanering mot miljöskydd, inre 
utveckling samt skydd av historiska byggnader. Det rådde nu bostadsbrist 
i Tyskland och den 17:e maj 1990 lades en lag till i lagstiftningen för att 
överkomma hindren i att utse mark för bostäder och förenkla byggrätten. 
(Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 37) Det var även under 1990 som 
Östtyskland och Västtyskland förenades. Den västtyska lagstiftningen och 
instrument som infrastrukturplan och projektplan infördes då i hela 
landet. (Pahl-Weber och Henckel, 2008, s 36-37) 
 
Investeringsunderlättande lagreformer infördes 1993 då det var ont om 
mark för ny bebyggelse. Detta skulle än mer undanröja hindren för 
tillhandahållandet av mark för nybebyggelse. 
 
Den 1 januari 2007 trädde Lagen om underlättande av planeringsprojekt i 
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inre stadsutveckling i kraft i syfte att minska mark i anspråkstagande, snabba    upp och 
förenklaviktiga planeringsprojekt och att skapa och bevara arbetstillfällen. (Pahl-Weber och 
Henckel, 2008, s  38) 

&Lagsstiftning&

Raumordnungsgesetz (ROG) - är en tysk federal planeringslag. Den styr gemensamma mål för 
den regionala planeringen som förbundsländerna måste arbeta mot. Den innehåller 
förutsättningar för jämlika levnadsvillkor som utveckling av den naturliga miljön, skydd och 
långsiktig markanvändning. Det är konstitutionellt förankrade mål (URDN, 2013)  
 
Baugesetzbuch – (BauGB) är den nationella planeringslagstiftningen som tillsammans med 
miljölagstiftning och förbundsländernas planeringlagar och bygglagar reglerar planerandet och 
byggandet i Tyskland. (URDN, 2013) 
 
Landesplanungsgesetze- förbundsländernas lagar  
 
Landesbauordnung- byggregler för förbundsländerna (URDN, 2013) 

Det)tyska)planeringssystemet)

 

”Motströmsprincipen”&

Planeringssystemet i Tyskland är uppdelat i tre nivåer, statlig, 
delstatlig och lokal nivå. Planeringen är lagligt, organisatoriskt och 
materiellt differentierade mellan nivåerna. I stort är det tyska 
juridiska konceptet inom planering baserat på 
”motströmsprincipen” mellan de olika nivåerna; en lägre nivås 
planering får inte motsäga den övre nivån samtidigt som den övre 
nivåns planering måste respektera den lägres intressen. (URDN, 
2013) 
 
Den statliga översiktsplaneringen har inte så stort inflytande över 
den fysiska miljöns utformning utan drar upp riktlinjer. 

  Motströmsprincipen 
 
I den regionala planeringen Raumordnungsverordnung – (ROV) finns byggnadsprinciper och 
mål med utvecklingen. ROV är i stora drag förbundslandstäckande och behandlar exempelvis 
sträckning av motorväg. ROV har ingen direkt bindande rättslig verkan och kan inte överklagas 
till förvaltningsdomstolen. Dock bör den beaktas i den efterföljande godkännandeprocessen. 
(Geoportal-raumordnung-bw.de, 2013) 
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Kommunerna måste i sin tur överväga byggnadsprinciperna och riktlinjerna från ROV i 
planering på den lokala nivån. Aktuella projekt ska var i samklang med ROV. Ibland ger ROV 
klarare detaljerade visualiseringar av vad som ska byggas. 
 
På den lokala nivån utformas planeringmålen i enlighet med både federala och statliga direktiv. 
Den lokala/kommunala nivån har ett stort ansvar för planeringen som också ökar i och med att 
städer slås samman och upptagningsområdet utvidgas. (URDN, 2013) 
 
Det är i förbundsländerna som har det formella ansvaret för den fysiska miljöns utformning. 
Planeringen ser ungefär likadan ut i alla de tyska delstaterna. Dock finns variationer. 
 
 

BadenLWürttemberg!och!Freiburg!im!Breisgau!

Baden-Württemberg ligger i sydvästra Tyskland. Delstatens huvudstad är Stuttgart. (Baden- 
Wuertemburg.de, 2013b) Befolkningen i Baden-Württemberg ökar och nästan helt på grund av 
invandring. Det bor ca 11 miljoner invånare i förbundslandet vilket är fler än i Sverige och 
många andra europeiska länder. (Baden-Wuertemburg.de, 2013) 
 
Det administrativa distriktet Freiburg ligger i sydvästra Baden-Württemberg med ca 2, 1 
miljoner människor. I sydvästra delen ligger staden (förkortat) Freiburg. Freiburg har ca 222 
000 invånare och är den 4:de största staden i Baden-Württemberg.  (Baden-Wuertemburg.de, 
2013b) Staden är känd för sin ekologiska medvetenhet. 
 

Nulägesbeskrivning&

Delstaten Baden-Württemberg är till yta och befolkning den tredje största delstaten och har 
även tredje mest nybyggnation av de 16 delstaterna Figur 10. (Statistik-portal.de, 2012). 
Bostadsbeståndet i Freiburg har nästan fördubblats de senaste 40 åren (Freiburg Stadt). Figur 
11. 
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Figur 10. Antal Byggnation och bostäder i Baden-Württemberg 2011 Källa: Statistsik-portal 
 

Freiburg&

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Freiburgs bostadsbestånds utveckling över tid Källa: Freiburg Stadt 
 )
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Planering!i!Freiburg!

 
 
Figur 12. Illustration av planeringsinstrument på olika nivåer i Freiburg 
 

Landskapsplan&2020&

Landskapsplanen är icke-bindande och fungerar i Baden- Württemberg som riktlinjer för 
bevarande och förvaltning i kommunal planering. Den måste balanseras mellan andra 
planeringsmål och får ansvar endast i den mån som den fungerar tillsammans med FNP:n. Den 
behandlar saker som naturskydd och utveckling av arter och resurshållning som inte visas i 
FPN. Landskapsplanen förbereder miljöbedömningen av stadsplanen. (Freiburg.de) 
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&&&&&&Flächennutzungsplan&(FNP)&

FNP:n täcker hela kommunen och mark avsätts för olika 
förutsägbara behov som ligger i linje med utvecklingsmål och 
mål med den fysiska planeringen. (§5 BauGB). Den föreslår 
markanvändning som bostäder, service, transport m.m. FNP:n i 
Freiburg delar in kommunen i delar som oftast är mindre än 500 
kvm. (Feiburg.de) 
 
    Freiburgs FNP Nyckeln till framtiden Foto: R. Buhl 
 

Bebauungsplan&(B4Plan)&

En B-Plan, bygger sedan på den förberedda planen. Den täcker också hela kommunen och är 
juridiskt bindande. (§8 BauGB). Om B-planen inte överensstämmer med FNP:n kan man 
genom ett parallellförfarande ändra den eller ändra den genom att en B-plan upprättas. 
Ändringen ligger på delstatsnivå. (S0U: 2013:34, s 166) Byggtillstånd måste överensstämma 
med B-Planen och regleras § 30 BauGB. 
 
Om en kommun misslyckas med att ha en B-plan så kan § 34 (innerstad) eller § 35 (ytterstad) 
användas. § 34 har fått mycket uppmärksamhet i Sverige den senaste tiden. 
 
En B-Plan ska innehålla en plankarta samt bestämmelser i textform. I en motivering ska målen 
med planen förklaras och vilken påverkan planen kan ha på miljön runt omkring. En 
miljörapport hör också till planen. I slutet ska en summering och beskrivning av resultaten från 
samråden och miljöbedömningen presenteras. Här redovisas även för myndigheters medverkan 
har beaktats i konsultationen. (Freiburg.de, 3013b) 
 
 

Paragraf!34!

Den omtalade paragraf 34 är en möjlighet enligt BauGb att bygga utanför detaljplanelagt 
område, oftast handlar det om ”infill” projekt. Vid byggande i tätort där det saknas detaljplan 
kan man istället för att upprätta en B-plan ansöka direkt om bygglov om man bebyggelsen 
uppfyller vissa villkor. Bebyggelsen måsta anpassas till omkringliggande, i karaktär, mått och 
byggnadsstruktur. Den måste ligga inom sammanhängande bebyggelse och det ska ges ett 
intryck av en slutenhet. Då ersätter paragraf 34 behovet av detaljplan. (§ 34, BauGB) 
 
Överklagan av bygglovet kan endast göras om det strider mot principen om hänsynstagande 
som innefattar bland annat att den befintliga bebyggelsens användning ska kvarstå och att 
bullerriktvärden inte får överskridas. 
 
Den tillåtna bebyggelsen utgår från den främre och bakre bygglinjen i den sammanhållna 
strukturen. (Gult) Och tak höjd och fasad. (Rött) (Boverket, 2012c) 
 



 

41 
 

 
Applikation av Paragraf 34. Bild: NCC 
 
 

 
Resultat av paragraf 34. Bild: NCC 
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Planprocessen!BLPlan!

Först granskas en FPN om det redan finns eller så tas den fram och en behovsprövning görs. 
Innan beslut om en ny plan ska upprättas skickas en förfrågan till delstatens i det här fallet 
Baden-Württembergs planeringsmyndighet. Sedan tas ett beslut Aufstellungsbeschluss om 
planberedning. Figur 12 och Figur 13. 

 

 
 
Figur 12. t.v Planprocessen för en B-Plan 
 
Figur 13. Huvudskeden planprocessen för en B-
Plan 
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Samråd&

Allmänhetens möjligheter för att påverka planen ges i två skeden. Det första är ett mer 
informellt skede där medborgarna så tidigt som möjligt ska upplysas om syftena och förväntad 
effekt av planen. Ofta kan det finnas alternativa planer, de ställs då ut i en månad. Även ett 
informationsmöte kommer att hållas när planen presenteras. De synpunkter som inkommer 
beaktas under den fortsatta planeringen. I det här stadiet är inte planen så definierad så 
synpunkterna har möjlighet att påverka planeringen. Det kan också finnas möjligheter för fler 
informella samråd som utfrågningar, workshops och modererade diskussioner (Freiburg.de, 
2013) Den formella samrådsbiten sker så fort planavsikten är fastlagd. Den är reglerad av 
BauGB § 3.  
 

Granskning&

Berörda offentliga organisationer och myndigheter och andra berörda intressenter ska 
underrättas och få möjligheten att yttra sig. Förslaget ställs ut för granskning i en månad 
tillsammans med alla nödvändiga handlingar. (Freiburg.de, 2013c) Varje medborgare har rätt 
att inspektera förslaget och lämna synpunkter. Tillvägagångssättet för hur dessa synpunkter ska 
behandlas finns reglerade i BauGB Synpunkterna måste tas i beaktning om de lämnats in i tid 
och inte är irrelevanta. (VASAB, 2000) 
 

Beslut&

Beslut och laga kraft av B-Planen. Kommunen tar beslut i form av en stadga men kan kräva ett 
godkännande av högre instanser. Där ska även en motivering till planen finnas. Beslutet består i 
beviljat, avslaget eller att beslut inte krävs. (BauGB, §10) 
 

Laga&kraft&

Planen ska sedan publiceras för att vinna laga kraft. Beslutet ska vara offentligt (BauGB, §10) 
Överklagan 
De berörda som framför synpunkter under utställningstiden har rätt att överklaga. Det görs till 
delstatens högre förvaltningsdomstol. 
 
 
 
Studie!av!46!lägenheter!i!Haslacher Plan nr 6-159 
 
Planområdet ligger i stadsdelen Haslacher. Det gränsar till en motorväg och är förutom den 
omgiven av byggnader i olika höjd och form. Den östra delen av planområdet är bebyggd med 
ett fyravåningars L-format hus och ett garage i nordost. De övriga delarna av området användes 
som en parkeringsplats och utställningsområde för campingbilar. (Umweltbericht, plan-Nr. 6-
159, s 2) Freiburg Stadtsbau, FSB, skulle nu upplåta 46 lägenheter i området. I FPN 2020 för 
Haslacher är området planlagt som bostadsområde. 
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Situationsplan, Plan nr 6-159 Källa: Freiburg Stadt         Planerad bebyggelse, Plan nr 6-159 
Källa: Freiburg Stadt 
 
Projektet utmärkte sig som ett pilotprojekt då lägenheterna riktar sig till före detta hemlösa. Det 
hyllades men det fanns även kritik och rädsla för att den sociala stabiliteten kunde hotas. 
Delstaten Baden-Württemberg subventionerade byggkostnaden på 365 euro per kvadratmeter. 
(Bump, 2010) 

&&

 &
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Beslutsprocessen&för&Haslacher&B4plan&64159&&

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14, Beslutsprocess Haslacher  
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Aufstellungsbeschluss&

Den 27 november 2008 togs ett beslut om att upprätta en plan för ett nytt bostadsområde. Det 
hade då redan varit i informella samråd och diskuterats med allmänheten och myndigheter. (B-
plan 6-159) 
 

Offentliggörande&av&beslutet&

Den 6 december offentliggjordes beslutet att en ny plan skulle tas fram för området. 
 

Upplösning&av&tidigare&plan&

Den tidigare planen (Luckenbachweg, plan-nr. 6-18d) upplöstes i slutet av 2008 den 9 
december med grund i en samfällt uttalande om att området var passande för bostadsutveckling. 
Då fanns redan ett förslag. (Drucksache G-08/246) 
 

Tidig&involvering&av&allmänheten&

Informella diskussioner ägde rum från 8:e december 2008 till 16:de januari 2009. Den 10:e 
december 2008 presenterades 3 planförslag. Den plan som idag är fastslagen fick stort bifall på 
mötet. Myndigheterna involverades tidigt och som en del av det mottogs förslag om ett behov 
att studera fåglar och föroreningar i området samt att kommersiell användning av området ska 
tillåtas om det inte försämrar bostäderna. (Drucksache G-09/135) En diskussion om förslagen 
ägde rum den 11 december 2008. 
 

Beslut&om&utformning&av&planen&

Beslut om planens utformning togs den 14:e juli 2009. 
 

Offentliggörande&av&utformningsbeslut&

Lokalt meddelande om planförslagets utformning 17 juli 2009. 
 

Utställning&

Från 27 juli 2009 till 4 september 2009 ställdes förslaget och i ungefär en månad fick 
allmänheten och myndigheter dela med sig av sina åsikter. (B-plan, 6-159) 
 

Beslut&

Den 1 december 2009 hölls ett möte i kommunfullmäktige där beslut om B-plan togs. Planen 
godkändes planen med 2 tillägg. Vad var det för tillägg, hitta: (Drucksache G-09/135) 
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Laga&kraft&

Kungörelse av beslutet och laga kraft vunnet den 4 december 2009. 
 

Tidsåtgång&

Totalt tog planprocessen från Aufstellungsbeschluss till Laga kraft 11 månader. 
 

&

Figur 15.Processen för Haslacher fördelad på tid i olika skeden.  
 
 

50!bostäder,!flerfamlj,!enLfamiljs!och!radhus,!Betzenhousen!

Projekt-B-plan Nr 5-093 
 
I en projekt-byggnadsplan kommer initiativet från utvecklaren. Utvecklaren tar även på sig 
planering och exploateringskostnader och ett kontrakt ska upprättas med kommunen. 
Kommunens ansvar för planering av marken förblir dock opåverkad. Genomförande regleras i 
§ 12 i BauGB. 
 
Planområdet var i det här fallet en fotbollsplan belägen i stadsdelen Betzenhousen i Freiburgs 
västra delar. Nu ville man bebygga området med radhus, en-familjshus och mindre 
flerbostadshus. (Drucksache, G 05225, 2005, s 1-2) 
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Situationsplan, Plan nr 5-093 Freiburg Stadt                   Planerad bebyggelse, Plan nr 
5.-093 Freiburg Stadt 
 
 
B-planen som täckte området hade gått i kraft 1963, men med ett formfel (man hade inte haft 
samråd) så den var därför inte verksam. Den gällande förberedande planen, FNP var från år 
1980 och medgav en sportanläggning och partiell ombyggnad till bostäder. FNP motsvarade nu 
inte längre den planerade stadsutvecklingen och det krävdes en förändring så att planförslaget 
kunde överensstämma med den nya b-planen. Genom ett parallellt förfarande ändrade man 
FPN till B-planens syften enligt § 8 BauGB. (Drucksache, G 05225, 2005 s 1-2) 
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Beslutsprocess&Betzenhausen&B4plan&54093&

 
Figur 16. Beslutsprocess Betzenhausen 
 
 

Aufstellungsbeschluss&

Den 16 juli 2003 beslutade stadsbyggnadskontoret om en B-plan för området skulle beredas. 
(Drucksache G 05071, s 3) 
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Offentliggörande&av&beslut&

Den 26 juli 2003 gick myndigheterna ut med beslutet om planberedning i området. 
 

Beslut&om&tidigt&samråd&

Den 16:de juli 2003 beslutades det att ett tidigt samråd skulle hållas med de berörda inför 
utformningen av planen. 
 

Tidig&involvering&av&allmänheten&

Olika alternativa planer stod utställda mellan 1 dec 2003 till den 12 januari 2004. Det hälls et 
informationsmöte den 4 december med berörda. 
 

Beslut&om&genomförandeavtal&

Den 22 juni 2005 beslutades i ett möte i kommunfullmäktige att inleda förändringen med FPN 
och att godkänna förslaget att ändra markanvändningen, föreslaget genomförandeavtal och att 
godkänna B-planen. Avtalet innefattade i stort att: Utformningen skulle bekostas av 
investeraren, likadant med rapporter och utredningar samt att det på 40 procent av radhusen 
skulle installeras solvärmesystem. (Druchsache G05071, 2005) 
 

Beslut&om&planens&utformning&

Den 12:e juli 2005 blev det beslutat hur planen skulle utformas. 
 

Offentliggörande&av&utformningsbeslut&

Den 23 juli 2005 offentliggjordes beslutet. 
 

Utställning&

Mellan den 1:a augusti 2005 till 9:de september 2005 ställdes de färdiga planerna ut, nu för alla 
och inte enbart berörda. 
 

Beslut&

Beslutet togs den 13 december 2005. 
 

Laga&kraft&

Planen blev rättsligt bindande den 16 :e maj 2006.  
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Totalt tog processen nästan 3 år.  
 

 
Figur 17. Processen för Betzenhausen fördelad på tid i olika skeden 
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Storbritannien)

)

 
Karta över Storbritannien  
Källa: OpenStreetMap 
 
Storbritannien har över 62 miljoner invånare och landet är indelat i riksdelar. England, 
Scotland, Wales och Nordirland lyder direkt under det brittiska parlamentet och regeringen i 
London. Parlamentet består av House of Commons och House of Lords och deras uppgift är att 
granska regeringen samt överlägga ärenden och ta beslut om lagändringar. De sätter även 
skatterna. (Gov.Uk, 2012) 
 

Nulägesbeskrivning&

Storbritannien har det debatterats att effektiviteten i planeringssystemet måste höjas. Där har 
problematiken varit lik den i Sverige, att sega planeringsbeslut resulterar i att bostäder inte blir 
byggda. Även skapandet av nya platser samt uteblivna renoveringar och ombyggnationer av 
bostäder ses som en del av problemet. De brittiska myndigheterna vill förenkla policys och 
godkännandet av planer samt göra riktlinjerna enklare att följa. (Gov.uk 2012) 
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Den 27 mars 2012 publicerades koalitionens nationella planeringsriktlinjer som spänner över 
alla sorters planering och fastställer, ekonomiska, miljömässiga och sociala prioriteringar. 
Riktlinjerna togs fram via konsultationer av allmänheten och parlamentet och det viktigaste var: 
 

• De lokala planerna, som ska produceras av de lokala myndigheterna ska vara 
grundpelaren i planeringssystemet 

 
•  Planering ska bli enklare och mer tillgänglig. Tusensidiga dokument med 

svårförståeligt språk ska bytas till femtiotalet enkelt skrivna sidor för vägledning 
 

•  Till förmån för hållbar utveckling behövs godkännande för ny exploatering såvida det 
inte strider mot allmänintresset. 

 
• Garanterat starka skydd mot natur-och kulturmiljö samt förbättra delar där försummelse 

inom området har skett 
 

•  Höjda utformningskrav (Gov.uk 2012) 
 
 
 )
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Den!brittiska!planlagstiftningen!

Storbritannien har historiskt sett varit ledande inom planering och Sverige har många gånger 
blickat över Nordsjön för inspiration. Trädgårdsstaden är ett sådant exempel. 
Planeringsparadigmen i Storbritannien är också starkt förknippade med landets styrning, 
beroende på Conservatives eller Labour och partiledare. 
 
Town and Country Planning är det instrument som myndigheterna använder för att planera 
markanvändning. Framväxandet av lagstiftning började under industrialiseringen. Från 1870 
och framåt fanns lagar för att bygga bostäder åt den snabbt växande befolkningen. (Hall, 2002, 
s 17) 
 

Det var inte förrän 1943 som Ministeriet för Fysisk planering (The Ministry 
of Town and Country Planning) inrättades. 
 
I slutet på andra världskriget, 1944 inträdde en lag om rätten för lokala 
myndigheter att förvärva bombskadade områden för sanering och 
upprustning mot ersättning för ägaren. För det krävdes att 
planeringsmyndigheterna skulle genomföra en undersökning och utarbeta 
en plan för markexploatering. Planen skulle inkludera industriområden, 
bostadsområden, service och transport. Hyresvärdar fick i och med detta 
inte längre på eget initiativ exploatera mark men de kunde ansöka om 
tillstånd. Vid godkänd ansökan betalade de för bygget med samma summa 
som värdet på bygget. En fond för kompensation till markägare för 
uteblivna utvecklingsmöjligheter skapades samtidigt. (National Archives, 
2013a) 
 
År 1947 infördes lagen om ”Ny stad” (New Town Bill). Detta på grund av 
farhågor om problem för Londons okontrollerade expansion och kunna lätta 
på Londons tryck från industrin och bosättningar. Det skulle göras genom 
nya städer 80 kilometers från huvudstaden. Exploatörer fick rätt att förvärva 
mark, uppföra byggnader och service men även administrera de nya 
städerna via statligt finansierade lån. Lånen skulle betalas tillbaka med 
inkomsterna från den nya egendomen. I följden av lagen uppfördes 10 nya 
städer, de flesta i Sydöst. (National Archives, 2013a) 
 
Förändringarna efter andra världskriget mynnade ut i Town and Country 
Planning Act 1947 som omfattade hela Storbritannien och inbegrep att 
markanvändningen skulle planeras av lokala myndigheter och exploatörer 
var tvungna att ansöka om tillstånd. Town and Country Planning Act 1947 
anses ligga till grunden för den planeringslagstiftning Storbritannien har 
idag. 
 
De konservativa (1951-1964) ville minska statens makt och öka 
marknadens bestämmanderätt över markanvändningen. 5 år efter 1947 års 
planlagstiftning satte de upp en kommitté för att reformera den.  
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            De förespråkade lokala planeringsmyndigheter och var kritiska till den 
statliga markmyndigheten. Fonden för kompensation tillmarkägare skulle 
avskaffas och bara utbetalas när tillstånd för exploatering nekades eller om 
mark blev exproprierad. Det var ett kontroversiellt förslag som mötte hård 
kritik men blev inlemmat i 1954 års Town and Country Planning Act 
(National Archives, 2013a) Snart blev det tydligt att den lagen bidrog till 
en ohållbar dubbel fastighetsmarknad, med ett behov av att kompensera 
exproprierad mark till fullt pris. Det ledde till höga utgifter för lokala 
myndigheter som sanerade slumområden. Senare inkluderades det i 1959 
års lagstiftning att ersättning skulle ges för marknadsvärdet på marken 
vilket resulterade i en fastighetsboom under det tidiga 60-talet. Då blev det 
svårt för de lokala myndigheterna att finna mark. (National Archives, 
2013b) 
 
Markspekulationen ledde till bildandet av Mark kommissionen under 
Labour regeringen. Frågor om bostadsbyggande hade flutit högt upp på den 
politiska dagordningen både när det gällde skatter samt hur de lokala 
myndigheterna skulle förvärva mark där det rådde bostadsbrist. 
I de riktlinjer (White Papers) som kom 1965 så hade Mark kommissionens 
roll tonats ner och gått från hård jakt på huspriser och byggbolags vinster 
till att bli ett rådgivande organ och handha frågor om markutbud och 
förseningar i planeringen. (National Archives, 2013b) 
 
1968 skrevs lagar om större flexibilitet och krav på att samråda med 
allmänheten in i Town and Planning Act 1968 i syfte att snabba upp 
planeringen. (The national Archives, 2013b) 
 
De efterföljande konservativas linje verkade för byggande i privat regi, 
hyreshöjningar och privata hyresvärdar. Subventioner riktade sig endast till 
upprustning av slumområden vilket ledde till att antalet bostäder i 
allmännyttan sjönk. I början av 70-talet kom Housing Finance Act som 
minskade subventioner för kommunala bostäder och ersatte kontrollerade 
hyror med ”rättvisa”. Det ledde till en höjning av hyrorna. 
 
Den efterföljande Labourregeringen ville återuppliva allmännyttan och 
ansåg att egna hem var den främsta upplåtelseformen. De tillbakadrog även 
den ”rättvisa” hyressättning och propagerade för att lokala myndigheter 
själva skulle bestämma över hyrorna. (National Archives, 2013c) 
 
Alla dessa förändringar ledde fram till Town and Country Planning Act 
1990. I 1990 års lagstiftning trädde även Section 106 i kraft. Det är en 
överenskommelse där exploatören eller myndigheten kan binda vissa 
villkor    till exploateringen. Mer om det i avsnittet Planning permission 
processen. (Planning Advisory Service, 2011) 
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Det!brittiska!planeringssystemet!

De decentraliserade administrationerna i Wales, Scotland och Nordirland handhar många av de 
inhemska policyfrågorna. De decentraliserade parlamenten kan lagstifta om bland annat hälsa, 
skola, kultur, miljö och transport. (Gov.uk 2013) 
 
Planeringsarbetets riktlinjer och ramverk sätts på nationell nivå men det är på den lokala nivån 
som planeringsarbetet utförs. (Reglab, 2012) De lokala myndigheterna har ansvar och 
bestämmanderätt. Det är olika i England, Wales, Scotland och Nordirland hur den lokala 
beslutsnivån är uppdelad. Några grundläggande delar i systemet är; Exploatören ansöker om 
Planning permission, ett nekande beslut om tillstånd ska gå att överklaga, myndigheterna har 
rätt att avlägsna olovlig byggnation. Lagen täcker inte byggnadsstandarder. (Royal Haskoning, 
2006, s 3) 
 
Att endast ha två nivåer, en nationell och en lokal slås fast i de nationella riktlinjerna som 
bidragande till en effektiv och tydlig planering. (Reglab, 2012) 
 
 

Fallstudier!i!Cardiff,!Wales!

Wales ligger i väst-centrala Storbritannien och är den näst minsta riksdelen (efter Nordirland). 
Wales har ca 3 miljoner invånare. Cardiff ligger vid kusten i Wales södra delar i ett gammalt 
grevskap med namnet South Glamorgan. Cardiff är Wales huvudstad och har ca 325 00 
invånare. 
 

Nulägesbeskriving&

Trots att Cardiff är Wales största stad är det inte den orten i Wales där man bygger mest 
bostäder. Under året 2012 byggdes 1408 bostäder i Wales och 269 av dem ligger i Cardiff. 
Carmathenshire låg på det dubbla med 575 nybyggda bostäder men även andra orter som och 
Swansea och Bridgend hade fler nybyggda. (Statswales, 2013) Bygglovsansökningar i Wales 
har minskat från 40 000 mellan åren 2004-2007 till ca 24 000 till år 2011. (Statswales, 2013) 
Professor Huw Thomas från Cardiff University berättar att det inte finns en bostadsbrist i 
Cardiff per definition. Det kan finnas brist för boende i vissa inkomstklasser eller brist på de 
populäraste husen, men ingen bostadsbrist3. 

                                                
 
 
3 Enligt mejlkonversation med Huw Thomas 
 



 

57 
 

Planering!i!Wales!!

 

 
Figur 18. Illustration av planeringsinstrument på olika nivåer 
 
 
Wales är planering förlagd till de Walesiska myndigheterna som lägger fram riktlinjer för 
planeringen och planeringpolicys efter konsultation. De flesta beslut tas dock av lokala 
myndigheterna i de 22 länens och de 3 nationalparkernas nämnder. Ungefär 35 000 beslut om 
planering tas per år i Wales. Den Walesiska regeringen kan bli inkallad för större projekt, men 
det är ovanligt. Det händer i cirka 10 fall per år. (PAW, 2012, s 7) 
 
De lokala myndigheterna (council, bourogh, parish, county m.m) har ansvar att förbereda 
planer i samråd med allmänheten och organisationer berörda av området som planeras. 
Planeringspolicys från den walesiska regeringen måste också tas i akt när de lokala 
myndigheterna utfärdar nya planer. (PAW, 2012, s 13) 
 
De lokala myndigheterna tar fram stadsutvecklingsplaner (efter 2005 så kallade Local 
Development Plans). En antagen stadsutvecklingsplan är vanligtvis underlag för 
planeringsbeslut. (PAW, 2012, s 9) För ny bebyggelse krävs ett Planning permission. Ett 
Planning permission innefattar både planering och bygglovsansökan i ett. Det liknar en 
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detaljrik detaljplan med bygglov här i Sverige. Det är exploatören som tar fram en plan och 
ansöker till den lokala planeringsmyndigheten. En ansökan om Planning permission gäller både 
större projekt som utbyggnader av enfamiljshuset Walesiska myndigheterna beskriver själv att 
basera beslut om stadsutveckling på en antagen plan är den minst kända delen av det brittiska 
planeringssystemet. De beskriver också att det ofta behövs en ansökan om Planning permission 
för att folk ska förstå vikten av en utvecklingsplans. PAW, 2012, s 13)  
 

Planning!permissionLprocessen!

 
Figur 19. Planning permission processen. Medborgardeltagande visas i blått. 
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Förberedande&ansökningsdiskussion&

Ansökande diskuterar ofta igenom förslagen med planeringspersonal innan ansökan lämnas in, 
det kallas för förberedande ansökningsdiskussioner. De kan hållas konfidentiella och 
konsultationer med övriga intressenter kan inte hållas i det stadiet. Ibland kan den som ansöker 
vilja ha informativa möten med medlemmar i samhället innan ansökan lämnas in. 
 

Ansökan&om&Planning&permission&

Det finns två olika sorters ansökan; Outline application - ”skisserad ansökan” eller Full 
application, - ”full tillämpning”. Vid en skisserad ansökan kan man få reda på om den 
planerade användningen är tillåten. Den sortens ansökan används mest vid större 
utvecklingsprojekt. En ansökan om Full planning permission är ett detaljrikt utvecklingsförslag. 
Där lämnas inga tillstånd till senare bedömning utan man får fullt bygglov eller avslag. 
 
Det går att ansöka flera gånger för exploatering av samma mark vid samma tidpunkt av samma 
tillståndssökare. Om man får avslag kan man ansöka igen med eller utan ändringar i ansökan. 
(PAW, 2012 s 24) Vid ansökan på annans mark måste ägaren underrättas. 
 
Ett litet antal ansökningar, mindre än 1 procent i Wales, måste ha en miljöbedömning. De flesta 
av dessa är så kallade Schedule 2 Developments- större områden eller områden i närheten av 
känslig mark (PAW, 2012 s 24). 
 

Samråd&

Samråd med allmänheten och diskussioner med myndigheter ska alltid genomföras. Andelen 
konsultationer med allmänheten är beroende av vilken typ av exploatering ansökan gäller samt 
vilken typ av ansökan det gäller. Meddelande om planerna går ut till berörda via brev till 
grannar eller information på plats. Större utvecklingsprojekt eller projekt som strider mot 
utvecklingspolicys ska bli publicerade i tidningen och direkt anmälda till sakägare. Större 
projekt är definierade som över 10 bostäder eller över 1000 kvm yta av icke-bostad. Samma sak 
gäller med kulturminnesmärkta byggnader och konservationsområden. 
 

Granskning&

Allmänheten har mellan 14 till 21 dagar på sig att skicka in sina synpunkter på planen. När den 
tiden har utgått kan beslut tas om planen. Vid ändringar i en plan måste hela 
konsultationsprocessen göras om. (PAW, 2012, s 31) 
 

Analys&av&förslaget&och&inkomna&synpunkter&

De synpunkter som inkom under samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörelse. Den ska 
visa hur hänsyn har visats till synpunkterna Den tjänsteman som är ansvarig för ansökan har 
skrivit sina rekommendationer i slutet av en rapport som sedan lämnas över till beslutsfattarna. 
(PAW, 2012, s 18). 
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Beslut&

Sammanställningen av synpunkter från allmänhet och myndigheter tas upp på ett 
Kommittémöte. Mötena består av fullmäktigeledamöter men planeringspersonal och ingenjörer 
samt chefen för planeringsmyndigheten är oftast också närvarande. Mötena hålls vanligen var 
3-6 vecka. (PAW, 2012, s 40). Kommittén behöver inte följa rekommendationerna och kan 
även lägga till eller ta bort villkor för tillståndet. De bedömer all tillgänglig information från 
rapporter och platsbesök m.m. De kan också välja att skjuta upp beslutet för att exempelvis få 
mer tid att besöka platsen. Besluten består oftast i avslag, tillstånd eller att skjuta upp frågan. 
Det skickas tillsammans med ev. villkor till ansökaren. 
 
Om ansökan strider mot exempelvis de nationella planeringsriktlinjerna, har större åverkan på 
närområdet, om stor kontrovers har uppstått eller om det påverkar nationell säkerhet så kan den 
walesiska regeringen ”kalla in” ärendet. Det betyder att de beslutar om ansökan istället för den 
lokala myndigheten. I Wales händer detta bara ca 5 ggr per år. (PAW, 2012, s 40) 
 

Villkor&och&avtal&

Villkoren för att få planning permission kan baseras på att vissa ramar måste följas för 
genomförandet. I det här fallet menas de avtal som utöver villkoren är slutna till 
planeringstillståndet och regleras i ett Section 106 Agreement. I planerings-och 
byggnadsprojektet kan exploatören genom ett S106 Agreement bindas till att tillhandahålla 
exempelvis en ny gångväg. Det handlar ofta om att säkra fördelar för allmänheten, men kan 
även innehålla saker som förbättring av motorväg i närheten av projektet. Detta är oftast ett 
avtal från staden till byggherren men kan även komma från byggherren. Exploatören kan 
använda den för att motverka invändningar för bygglov. (Planning Advisory Service, 2011) 
Section 106 Agreement har blivit kritiserade för att fördröja planeringsprocessen och minska 
öppenhet, förutsägbarhet och ansvarsskyldighet (Department for Communities and Local 
Government, 2006, s 3). Tillstånden för uppförandet är inte giltigt förrän detta avtal är 
påskrivet (PAW, 2012, s 40). 
 

Överklagan&

I Wales har man endast rätt att överklaga sin egen ansökan. Det är vanligast att överklagan 
gäller vägrat lov. I det fallet har man 6 månader på sig efter avslagen ansökan. Överklaganden 
görs till Planning Inspectorate som är en del av den Walesiska regeringen. Om inte ansökan har 
behandlats under sin tidsfrist kan ansökaren också överklaga. Då kan planering myndigheten 
bli betalningsskyldiga för de extra kostnaderna. Tredje man, exempelvis en grupp boende i ett 
område, har inte rätt att överklaga om planeringsmyndigheten har gett tillstånd till ett 
bostadsprojekt i deras bostadsområde. (Om det finns fel i tillvägagångssättet kan dock ärendet 
rapporteras till myndighetens övervakningsdel. Endast fel i procedurerna vägs in och inte hur 
fallet ser ut i övrigt.) ( PAW, 2012, s 41) 
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Butetown!73!lägenheter!i!hamnen,!Cardiff Ansökningsnummer 01/02563/C 
 
Området Butetown ligger i Cardiffs hamnområde i stadens södra delar. Här inkom en ansökan 
om Full planning permission för, till en början, 39 stycken lägenheter med en restaurang i 
bottenvåningen. Ansökan gjordes sedan om ytterligare två gånger. Tidigare användes platsen 
som parkeringsplats. (Committee Report, 2002) 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Situationsplan, Butetown    Planerad bebyggelse, Butetown  
Källa: C. W Architects     Källa: C. W Architects 
 
 
 
 
För området finns flera planer och riktlinjer på olika nivåer att ta hänsyn till. 
Från South Glamorgan Replacement Structure Plan 1991-2011 kan man läsa att mark för 
22300 bostäder ska lediggöras under åren som planen gäller. Mer specifikt i områden med 
utbyggd service och infrastruktur eller där det är ekonomiskt fördelaktigt att bygga. Cardiff Bay 
ska också prioriteras där hus under standard kan tas bort. (Committee Report, 2002) 
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Planning&permission4&processen&Butetown&

!

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Planning permission processen Butetown 
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Ansökan&

Den 14 december 2001 inkom en ansökan från Bellway Homes om att bygga 39 lägenheter 
samt blandade funktioner på en tillfällig parkeringsplats i Butetown. 
 

Samråd&

Inga synpunkter från allmänheten inkom. 

Beslut&

Den 13 mars, nästan exakt 3 månader efter inkommen ansökan möttes Kommitteen och 
rekommenderade vidare att tillstånd skulle ges, detta med villkor. (Commitee Report, 2013a) 
 

Villkor&

Villkoren i S106 avtalet innefattade att 50 000 pund skulle avsättas från exploatören för 
förbättring av kollektivtrafiken i området. 31 000 pund skulle också avsättas för förbättringar i 
närmiljön. 
 

Laga&kraft&

Den 25: e November 2002 hade avtalet skrivits på och beslutet trädde i laga kraft. Från och 
med den dagen har de 5 år på sig att starta byggnationen. 
 

 
Figur 21. Processen för Butetowns första ansökan fördelad på tid i olika skeden 
 
Totalt tog ansökan lite mindre än ett år tills att den vunnit laga kraft.. År 2006 hade ingenting 
byggs och de 5 åren hade nästan gått. 
  

0!
50!
100!
150!
200!
250!
300!

Utställning! Beslut! Villkor! Laga!kraft!

Dagar!

Processen!för!Butetowns!första!ansökan!
fördelad!på!tid!i!olika!skeden!



 

64 
 

Butetowns!andra!ansökan!Ansökningsnummer 06/00957/C 
 
En andra ansökan om Full planning permission från samma exploatör inkom till myndigheterna 
den 28:e april 2006. Planen var nu förändrad och istället för 39 lägenheter så innehöll ansökan 
88 lägenheter på 7 våningar med parkering i bottenvåningen. Användningen var nu även 
butiker, service och restauranger och café. (Committee Report 2006, s 11) 
 

Samråd&

Förslaget var publicerat på plats samt i den lokala tidningen. Den 1:a juni var sista dagen att 
skicka in synpunkter. Inga synpunkter från allmänheten hade då inkommit. 
 

Beslut&

Ansökan godkändes med förbehåll om ett undertecknande av ett avtal angående Sektion 106 
den 13:e september 2006. 
 

Villkor&

Avtalet signerades den 16:e januari 2007. Det innehöll ett avtal om att exploatören skulle ge 
finansiella bidrag till transport, närmiljön och att det skulle vara en viss del Affordable housing 
(Memorandum, 2007) 
 

Laga&kraft&

Den 17:e januari 2007, en dag efter signerandet av S106, kom då det formella beslutet om 
bygglov. Bygglovet endast är beviljat inom 3 år. (Memorandum, 2007) 
 

 
Figur 22. Processen för Butetowns andra ansökan fördelad på tid i olika skeden 
 
Den totala tiden var lite mer än 8 månader. År 2009 var byggnationen påbörjad men hade sedan 
stannat av. Då inkom ännu en ansökan. 
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Butetowns!tredje!ansökan Ansökningsnummer 09/01490/C 
 
En ansökan om Full Planning permission inkom den 19:e augusti 2009. Nu gällde ansökan 73 
lägenheter med detaljhandel i bottenvåningen men i övrigt samma användningar som tidigare.  
 

Samråd&

Den här gången inkom synpunkter från omkringboende. En närboende var bekymrad över det 
låga antalet parkeringsplatser i likhet med Polismyndigheten. Området har nämligen en hög 
andel brott och många utav dem är bilstölder. Den boendes bekymmer gällde i största del att 
personen ville försäkra sig om att det var boendeparkering på gatan eftersom de redan nu på 
helger hade mycket problem med dubbelparkeringar. Om det blev för få parkeringar och fler 
flyttade till området skulle problemet förvärras och därav önskemålet om boendeparkering 
utanför hens hus. 
 

Ansökan&om&ändringar&av&planen&

Den 13:e augusti 2009, inkom ändringar i planen och återigen 8 september 2009 (Permission 
for Development App. No. 09/01490/C) 
 

Beslut&

Ett kommittémöte hölls den 13:e januari 2010 där rekommendationen var att ge tillstånd och 
ansökan beviljades den 18:e januari 2010. (Permission for Development App. No. 09/01490/C) 
Den var i stor utsträckning likadan som den tidigare ansökan med förändringar på fönstrens 
utformning. Skala, volym och utformning var i övrigt lik. 
 

Villkor&

Den 16:e januari 2010 skrevs avtalet på. Nu band avtalet upp exploatören på att arbetet var 
tvunget att återuppta senast 6 månader efter att ansökan hade beviljats och att en ”yttre 
struktur” skulle vara färdigbyggt inom 5 månader. Allt detta på grund av det ofärdiga bygget 
som lämnats gav upphov till” ömmande öga”- att det var fult. De finansiella bidrag till 
kommunal trafik och infrastruktur som betalats under tidigare ansökan kunde överföras till den 
aktuella ansökan. (Committee Report, 2010) 
 

Laga&kraft&

Den 18 januari 2010 var avtalet påskrivet och tillståndet vann laga kraft. 
Efter det att planen vunnit laga kraft kom ett flertalet mindre ändringar in till 
planeringsmyndigheten. Alla dessa godkändes. 
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Tidsåtgång&

 
Figur 23. Processen för Butetowns tredje ansökan fördelad på tid i olika skeden 
 
Den totala tiden var nästan exakt 5 månader.  
 

 
Figur 24. Processen för Butetowns ansökningar fördelat på tid mellan de olika ansökningarna 
 
 
I mars var bygget strax färdigt och försäljningen igång i mars 2012. (Bellway Homes, 2012) 
Från första ansökan till laga kraft för den ansökan senare byggde på tog lite mer än 8 år. Till 
inflytt ca 10 år. Dock var den största tidsåtgången under genomförandetiden och inte under 
planprocessen Figur 25. 
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Figur 25. Sammanställning av tidsåtgång för processerna och tiden som marken stod byggklar 
 
 
 
Caer!Castell!Place,!Rumney!50!bostäder Ansökningsnummer 09/01442/E 
 
Den 12 augusti 2009 inkom en ansökan från J.B Leadbitter & CO om Full Planning permission 
för 50 bostäder. 40 procent (20 bostäder) skulle vara Affordable housing. (Section 06 
Agreement, 2010) Detta skulle ske i samarbete med Cardiff County Community Housing 
Association Limited som är en allmännyttig förening som bygger och tillhandahåller billigare 
bostäder för människor med svårigheter att hitta bostad eller låg inkomst. (CCHA, 2013) 
 

 Situationsplan Caer Castell lace                     Färdigbyggt hus Caer Castell Place                         
Källa: Asbri Planning Ltd                       Foto: Mausprice.com 
 
Enligt den antagna utvecklingsplanen för Cardiff så var halva området fastlaget som 
bostadsområde vilket inte innebar avsteg från den. Dock var andra halvan beskriven som öppen 
plats vilket i störst utsträckning ska behållas enligt riktlinjerna för öppen mark. Det fanns också 
ett uttalat behov av Affordable housing i Rumneyområdet. Det var över 1900 ansökningar om 
att bo i Affordable housing där, men endast 30 bostäder hade blivit lediga under de senaste 12 
månaderna.(Committee Report, 2009) 
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Planområdet hade tidigare beviljats tillstånd på 90-talet för upplåtelse av 10+9 bostäder under 
två olika tillfällen. Även rivning av tre trevånings lägenhetshus hade beviljats. (Commitee 
Report, 2009) 
 

Planning&permission4processen,&Caer&Castell&Place&

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26. Planning permission-processen, Caer Castell Place 
 

Ansökan&

Den 12 augusti 2009 inkom en ansökan om Full Planning permission för 50 bostäder med 
tillhörande arbete. Planområdet ändrades sedan och förstorades den 23 juli 2009 samt återigen 
den 8 oktober 2009. (Agreement, 2010) 
 

Samråd&

Planerna var offentliggjorda på plats och även i tidningen. Ingen ur allmänheten hade några 
synpunkter. Att halva området var planlagd som öppen mark var ett problem. (Committee 
Report, 2009) Den 13:de november 2009 inkom mejl med reviderade planer som sedan 
godkändes den 16 November. (Agreement, 2010) 
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Beslut&

På ett Kommittémöte den 18 november samma år beslutades att de fick tillstånd i enlighet med 
ett S106 Agreement. För att frångå planen för öppen mark krävdes det att exploatören 
förbättrade den öppna ytan som blev över. Dock hade de tillstånd för Full planning permission 
som tidigare givits för platsen tillåtit upplåtelse på den öppna marken mot att den ytan. Det 
kunde även appliceras på denna ansökan (Committee Report, 2009). 
 

Villkor&

Anledningen till S106 avtalet återges vara att försäkra sig om tillhandahållningen av 40 procent 
Affordable housing samt finansiering av gemenskapsanläggningar och närmiljöförbättringar 
som utlovats i förslaget. Även att topografin är varierad ansågs vara till besvär vilken man ville 
reglera i avtalet. (Committee Report, 2013a) Den 5.e mars 2010 skrevs avtalet på. 
Ett av villkoren för bebyggelsen togs även bort. Det handlade främst om villkor för 
energisparsamhet för de bostäder som inte var ”Affordable housing”. Detta på grund av att 
ansökan inkom innan vissa regleringar började gälla. (Mejl korrespondens, 2010 Development 
Control och Asbri planning) 
 

Laga&kraft&

Samma dag, den 5 mars 2010 skickades beslutet ut att tillstånd gavs. (Permission for 
Development, Application No. 09/01442/E). 

Tidsåtgång&

&

Figur 27. Processen för Caer Castell Place process fördelad på tid i olika skeden 
 
Ärendet tog totalt lite mer än ett halvt år. Bostäderna är idag färdigbyggda.  
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6.)Analys)

I det här kapitlet behandlas resultatet av studierna. Först presenteras de olika 
planeringssystemens allmänna likheter och skillnader. Efter det följer en jämförelse mellan de 
studerade planernas process och den svenska detaljplaneprocessen. Vidare analyseras hur de 
bakomliggande faktorer till en långsam planprocess i Sverige, hanteras i de studerade fallen. 
Avslutningsvis undersöks huruvida de studerade planerna och den svenska 
detaljplaneprocessen effektiviteten balanseras mot den demokratiska processen och 
hänsynstagandet till allmänna intressen. 
 
 

Planeringssystemens!likheter!och!skillnader!

Sverige i likhet med både Tyskland och Storbritannien erfor en snabb urbanisering under 
industrialiseringen vilket ledde till bostadsbrist i många städer. Det i sin tur ledde till 
regleringar av bostadsbyggandet för att komma till rätta med den stora bostadsbristen och 
utbredande slumområden men även om regleringar om stadsplanering ur barnskyddsperspektiv. 
 
Planlagstiftningen och utveckling och planeringssystemet har också i de båda studerade 
länderna påverkats av den massiva förstörelsen som skedde under Andra världskriget. Där har 
lagar antagits för snabb återuppbyggnad och sanering av bombskadade stadsdelar. Sverige var 
inte utsatt för bombningar under kriget vilket kan förklara varför det här inte historiskt sett 
införts liknande nödåtgärder. 
 
Det tyska systemet är mer lik det svenska med prövning genom detaljplan och sedan bygglov. I 
Storbritannien är prövningen en och samma när man ansöker om Full planning permission, 
vilket de studerande ansökningarna har gällt. 
 
Den regionala planeringen skiljer sig också åt mellan länderna. I Storbritannien är den 
regionala nivån närmast obefintlig och planering sker lokalt med riktlinjer från Wales centrala 
styrning. I Tyskland är den regionala planeringen ytterligare en instans och hela delstaten 
Baden-Württemberg ligger planlagd. I Sverige är det endast två regioner som har en fungerande 
regionplanering. Planeringssystemet i Tyskland genomsyras av motströmsprincipen som ska 
kombinera statliga, delstatliga och lokala mål. 
 
På lokal nivå har Wales och Sverige rådgivande översiktsplaner medan Tyskland har rättsligt 
bindande planer (FNP). 
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Vad)går)snabbare?) 

Total!tidsåtgång!

 

 
Figur 28. Planprocessernas totala tidsåtgång 
 
Alla de studerade planerna i undersökningen ligger i tid under den svenska ”medelplanen” på 3 
år. Planprocessen i Betzenhausen är den enda av de studerade planerna som tar mer än 1 år. 
Figur 28.. 
 

Samråd!

I de tyska planerna var perioden för samråd mycket längre än i de Walesiska som låg på 35 
dagar. I Wales behandlades samrådet och granskningen i samma skede. Det finns inga 
uppgifter på att något informationsmöte eller samrådsmöte har ägt rum. 
För båda planerna i Freiburg anordnades ett tidigt samråd med tidig utställning av flera 
alternativa planer innan det formella samrådskedet. Projekt B-planen i Betzenhausen tog längst 
tid. Att ta fram planförslaget tog lång tid för investeraren, under samrådsskedet togs även beslut 
om genomförandeavtal och att FNP:n skulle ändras. Det är svårt att i tid mäta de inbördes 
delarna. 
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Figur 29. Samråd och utformning av plan, Freiburg        Figur 30. Samråd/Granskning, Cardiff             
 

Jämförelse&med&Sverige&

De walesiska planerna har ett samrådsskede som är väldigt kort i jämförelse med det svenska. 
De studerade planeringsprocesserna i Freiburg utgörs till över 70 procent av samråd vilket är en 
stor del i jämförelse med Sverige där samrådet utgör ungefär 30 procent av den totala 
processen. 
 

Granskning!

Som beskrivet är utställning och samrådet parallellt i de granskade walesiska fallen. Därför är 
det ”samma” dagar som visas i det här diagrammet och i det förra.  
 
Det är inte stor skillnad i tid mellan de tyska och de brittiska planerna i antal dagar utan i alla 
de studerade fallen tar granskningsskedet 35-40 dagar4. I tre av 3 av 4 av de studerade brittiska 
planerna inkom inga synpunkter. 
 

                                                
 
 
4 Dock räknas inte sammanställningen av synpunkter in i detta skedet enligt sättet att mäta utan 
det hamnar i beslutsskedet 
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Figur 31. Granskning 

&

Jämförelse&med&Sverige&

Den svenska granskningstiden ligger ofta mellan 2-4 månader men det finns också exempel på 
hur tiden kan springa iväg långt mer. Alla länders granskningsskede har klara tidsangivelser för 
hur länge skedet minst ska vara. Wales har även en maxtid.  
 

Antagande!

Den längsta processen för att ta beslut om antagande är planen i Butetowns två sista 
ansökningar. Det är lite över 3 månader. I Caer Castell Place skickades förändringar av planen 
in under antagandeskedet. Trots Caer Castell Places kortast tid för antagande. Figur 32. Enligt 
proceduren i Wales ska samrådet göras om vid varje förändring av planer. Baserat på att planen 
ändrades senaste gången den 13 november 2009 och beslut om att godkänna den togs 5 dagar 
senare, den 18 november, har ytterligare samråd/granskning inte skett. Ändringarna var små 
vilket kan vara anledningen. 
 

 
Figur 32. Antagande 
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Figur 33. Antagningsskedet i procent av den totala processtiden 
 
I fallet Butetown ansökningar utgör antagningsskedet en större del av den totala tidsåtgången 
för varje ansökan. Det kan tyda på att antagningsskedet är ett statiskt skede. Underlag och 
beslut från tidigare ansökningar “återanvänds” vilket ger en snabb handläggning, men 
beslutskedet måste ta tid då kommittén till exempel endast håller möte var 3:e till 6:e vecka 
 

Jämförelse&med&Sverige&

Tidsspannet kan anses likvärdig med det svenska där antagandet tar mellan 1-4 månader. När 
det gäller antagandets tidsåtgång i procent av den totala tiden är det stor skillnad. Endast den 
längsta planprocessen i Betzenhausen ligger på samma procentuella andel som de svenska på 9 
procent. 
 

Villkor!

Villkoren gäller främst de brittiska planerna då de har ett uttalat villkorsskede. Det finns inslag 
av villkor i de tyska, dock är de svårmätta. 
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Figur 34. Villkor 
 
Villkoren i Section 106 Agreement förkortades kraftigt i Butetowns ansökningar då det till stor 
del kunde återanvändas från tidigare ansökningar. Från den 2:a till den 3e ansökan sköts även 
inbetalat kapital över till den senare. Figur 34. I den tyska planen i Betzenhausen finns även ett 
genomförandeavtal mellan investerarna och staden Freiburg. Dock hamnar den tiden under 
posten Samråd då det slöts i det skedet. 
 

Jämförelse&med&Sverige&

Ett Section 106 Agreement är jämförbart med ett exploateringsavtal i den svenska 
detaljplaneprocessen. I Sverige är ofta exploateringsavtalet färdigt innan detaljplaneprocessen 
börjar och träder in när detaljplanen antas. I Wales tas beslut att tillstånd endast ges med ett 
Section 106 Agreement. 
 

Laga!kraft!

Att planen blir rättsligt bindande är en snabb process. I projektplanen i Betzenhausen tog det 
längre tid men inga uppgifter om varför har hittats. Det är ovanligt att sådana planer överklagas 
utan kommunen och investeraren brukar kunna nå en överenskommelse genom förhandling 
vilket kan ha varit fallet (Boverket, 2012c) Att ingen annan stapel syns beror på att skedet 
endast några dagar. 
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Figur 35. Tidsåtgång för planen att vinna laga kraft 

Jämförelse&med&Sverige&

Efter tre veckor vinner beslutet laga kraft i Sverige om ingen överklagar. Enligt de studerade 
planerna i Wales vinner de laga kraft i princip samma stund som avtalet skrivs på och i 
Freiburg tar det den tiden tills att beslutet är publicerat i lokaltidningen. 
 
 

Sammanfattning!av!jämförande!fallstudier!

Vad&går&snabbare?&

Samrådet utgör en stor del av de tyska processerna men där sker också mycket utav arbetet som 
ligger innan planprocessen officiellt startar i jämförelse med Wales och Sverige. Det walesiska 
samrådskedet tar ungefär en månad vilket är mycket snabbt i jämförelse med både Sverige och 
de tyska planerna. 
 
Granskningsförfarandet sker i Wales parallellt med samrådet vilket förkortar ett, i jämförelse 
med Sverige, redan kort skede. Då inga ”slumpmässiga komplikationer” infaller under 
granskningsskedet kan det ske relativt fort i alla länderna då det finns en bestämd tid för hur 
länge förslaget ska vara utställt som granskningsskedet verkar hålla sig til. 
 
Antagandeskedet är i tid likvärdigt mellan alla länder. Det är ett förhållandevis kort skede i den 
svenska planprocessen i relation till sin totala tidsåtgång vilket inte överensstämmer med de 
studerade planerna. Eftersom de studerade planerna är snabbare än de svenska tar denna 
formalitet, med exempelvis en obligatorisk inväntan av kommittémöte, en större andel av den 
totalatidsåtgången. 
 
Villkorens förhandling tar en stor del av den totala planprocessen i de studerade walesiska 
planerna. Det är svårt att jämföra med Sverige och Tyskland då de är ”inbakade” i antingen 
samrådskedet (Tyskland) eller redan framförhandlade innan planprocessens början (Sverige).  
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För en plan att vinna laga kraft för är inte en lång process om inte antagandet leder till 
missnöje. Inga av de studerade planerna överklagades. 
 
 
 
 
Varför)går)det)snabbare?)
)

Hur!hanterar!Freiburg!och!Cardiff!de!punkter!som!i!

Sverige!bidrar!till!en!längre!planprocess?!

Långa&handläggningstider&hos&kommunen&

Kommunens handläggningstider är kortare i de 
studerade fallen än i Sverige. Posten övrigt arbete 
finns knappt i de studerade planerna. Ett exempel är 
att det inte tar lång tid mellan de olika skedena utan 
planer går snabbt vidare till nästa skede.  
Mindre arbete ligger på den walesiska 
planmyndigheten vilket ger korta handläggningstider.  
Samråd och granskning är samma skede som förutom 
förkortad tid i skedet ger mindre administrativt arbete 
då endast en sammanställning av synpunkter 
kungörelse m.m. behövs iordningställas. I Tyskland 
läggs mycket tid på att samråda med medborgarna 
och att tillsammans ta fram planen. I de studerade 
fallen fanns även två samråd och två utställningar 
vilket bidrar till ”mer arbete” hos den tyska 
myndigheten. Ett ärende kan i Wales i större 
utsträckning bli präglat av en handläggare, vilket kan 
förlänga eller förkorta tiden. 
 
Plangenomförandeutredningens förslag att begränsa 
samrådet till att kommunerna ska redovisa hur de har 
låtit allmänheten ta del av planerna påminner om hur 
det går till i Wales.  
 

Planberedskap&

Freiburg har en god planberedskap och Cardiff en sämre. Freiburg har en rättsligt bindande 
översiktsplanering I Cardiff fanns allmänna mål om att 23000 bostäder skulle upplåtas under en 
20-års period. Båda sortens översiktliga planer användes som underlag i beslut men tillstånd 
kunde i båda städerna även ges för bebyggelse som inte överensstämde med översiktsplanen, 
vare sig översiktsplanen var rättsligt bindande eller ej. I det fallet i Freiburg ändrades FNP:n i 
ett parallellt förfarande. 
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En större planberedskap och klara mål för markanvändningen skulle även kunna fungera i ett 
förankrande syfte hos medborgarna och blir ett första tillfälle för samråd och bereda en mer 
obehindrad väg för nästa plan. Då måste medborgarna då ha god vetskap och vara insatta i den 
översiktliga planeringen vilket var relativt okänt i Wales. På så sätt kan även kommunen få 
vetskap om vilka åtgärder som kan komma att bli problematiska. Överklaganden kan både 
förutses och undvikas. Plangenomförandeutredningen föreslår överensstämmande med det 
tyska systemet en större tyngd till kommunernas översiktsplanering och en områdesplan som 
med huvudsaklig indelning för vatten och markanvändning samt trafikförsörjning kan lösa 
konflikter innan detaljplanenivån. 
 
En tanke är att en högre planberedskap också kan bidra till mer lika förutsättningar bland 
exploatörer. I Wales förhandlas hela planen fram innan planprocessens start och i ett område 
där inga riktlinjer för framtida bebyggelse finns, samt inte heller några direkta ”gränser” för 
vilka projekt man kan få tillstånd för, blir utrymmet för förhandling väldigt stort. Här kan goda 
kontakter med planeringsmyndigheten ha stor betydelse. Vid en god planberedskap kulle goda 
kommunala kontakter spela mindre roll och engångsbyggare och mindre företag kan ges en 
rättvisare chans när de i förväg vet vad kommunen vill ha. Med klarare direktiv i ett tidigt 
skede kan planprocessen blir mer effektiv och krångliga exploateringsavtal mellan byggherre 
och kommun kan på det sättet undvikas om råder en större kännedom i vad som gäller. Det 
skulle även korta initieringsskedet. 
 

Detaljeringsgrad&

I Cardiff är detaljeringsgraden hög och projektinitieringen inleder detaljplaneprocessen. Där 
prövas ansökan för bygglov direkt när det gäller ansökan om Full planning permission. 
 
Vid detaljerade planer i Freiburg prövas också bygglov direkt mot B-planen samt om 
infrastrukturen har säkrats. Projekt-utvecklingsplanen Betzenhausen behövde inte prövas för 
bygglov enligt den sortens plan vilket regleras i § 30 i BauGB. I likhet med Betzenhausen som 
tog lång tid att ta fram behöver inte en detaljerad detaljplan förlänga detaljplaneprocessen om 
projektet kan prövas en gång istället för två. 
 
Likt både Wales och i Freiburg föreslår Plangenomförandeutredningen ett slopat krav på 
detaljplan vid en detaljerad plan då bygglov ska kunna prövas direkt, om den planerade 
bebyggelsen överensstämmer med planen. 
 
Ett förfarande med endast en tillståndsprövning är även paragraf 34 förfarandet i Tyskland där 
man på icke detaljplanelagd mark kan ansöka om bygglov direkt genom att bygga likt 
omkringliggande bebyggelse. Med hänsyn till skillnaden att problematiken i Sverige ligger i 
gamla detaljplaner som står fast och inte i icke-detaljplanelagd mark som i Tyskland föreslås 
även en svensk variant på paragraf 34 i utredningen. 
 
Mindre detaljerade planer eller en tillståndsprövning kan också korta handläggningstiderna hos 
kommunerna då projektet prövas en gång istället för två.. Det håller även handlingsutrymmet 
öppet tills bygglovsprövningen. 
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Övrigt&och&slumpen&

Posten annat arbete har inte tagits med i studien då det rör sig om högst en månad sammanlagt 
utspritt i de tyska planerna och inte återfinns alls i de brittiska planerna. Inte heller har några 
”slumpmässiga komplikationer” hittats i de utvalda planprocesserna, men studien är alldeles för 
liten för att säga något generellt om utsträckningen av dessa tidstjuvar. 
 

Andra&perspektiv&

I den svenska debatten om vad som ligger bakom en långsam planprocess har även det andra 
perspektivet om att en exploatör kan hålla på detaljplanelagd byggklar mark i syfte att 
maximera vinsterna. 
 
I den stora bilden om problematiken med bostadsbrist är det bostäders slutförande som är 
målsättningen med en startad planprocess. 
 
De tre ansökningarna som inkom från samma exploatör i Butetown anlände konsekvent efter 
att föregående ansöknings genomförandetid höll på att ticka ut. I det här fallet tog det över 8 år 
innan byggnationen startade trots att planprocessen gått snabbt, nästan ett år för den längsta och 
inte ens 5 månader för den kortaste. Det var snarare tiden mellan ansökningarna som bidrog till 
en lång process, från ansökan till färdig bostad, än processen själv.  
 

 
Figur 36. Tidsåtgången från första ansökan till tredje ansökan, Butetown 
 
Någon anledning till varför uppförandet av de 77 bostäderna inte kom igång kunde inte hittas i 
plandokumenten. Självklart kan icke-byggandet bero på, för exploatören, interna/externa 
grunder, som inte återfinns inom undersökningens område. Men frågan om det finns något att 
vinna på ett sådant agerande ställdes till Professor Huw Thomas, Cardiff University. Han gav 
en klar bild av att som det ser ut idag lägger planhandläggare i Storbritannien generellt mycket 
arbete på att helt enkelt förnya ansökningar inkommandes från samma exploatörer i väntan på 
en starkare bostadsmarknad. 
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Effektiv)Planering?)

 
Vid en snabb analys av planmodellerna som används i respektive land kan man se att det finns 
olika nivåer av involvering av allmänheten. I den tyska modellen initieras medborgarna i 
planarbetet i stadiet innan planens utformning och den brittiska modellen låter medborgarna 
utrycka sina åsikter efter. 
 
Figur 37 markerar vart i processen som planens utformning fastställs. I Sverige kommer 
planförslaget tidigt i processen och kan enligt modellen revideras efter samrådet för att ställas 
ut för granskning och efter det utformas det slutgiltiga planförslaget. 
 

 Figur 37. Illustration vart i processen planens utformning är fastställd 
 

Reellt&inflytande&

Utifrån teorin om rationell planering kan man ifrågasätta om Wales och Sveriges planprocesser 
i praktiken bygger på en rationell beslutsprocess och hur stort det reella inflytandet från 
allmänheten är. 
 
I Wales tar exploatören i samarbete med planeringsmyndigheten fram ett förslag i en informell 
förhandling. Det förminskar handlingsutrymme i ett tidigt skede. 
 
Det tillvägagångssätt som beskrivs i Cardiff är i tid effektivt och de planerna som studerades 
gick alla snabbt. I systemet i stort finns det få tillfällen då processen skulle kunna dra ut på 
tiden. Exploatören får överklaga om beslut inte tas inom 8 veckor, samrådsperioden är kort och 
granskningen varar i högst i 21 dagar. Samtidigt finns det inga möjligheter för allmänheten att 
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överklaga utan uppmuntras att involvera sig tidigt i processen för att få möjlighet att bli hörd. 
Dock finns inga former för att ta in tredje man i för-förhandlingarna för att höra deras åsikter 
men det går att göra på exploatörens initiativ. 
 
I Sverige kan allmänhetens reella inflytande ifrågasättas med tanke på genomförandeavtalen 
som ofta knyts till planprocessen innan samrådet och begränsar handlingsutrymmet. Sahlin- 
Andersson beskrev den svenska planeringsrationaliteten som en myt och fasad som inte 
motsvarade den egentliga beslutskedjan enligt figur x ovanför. Med en blick på figuren ser 
processen ideal ut, och allmänheten och folkvalda har chans att vara med och påverka förslaget 
i de olika stegen. Men, då det ofta finns ett färdigt exploateringsavtal innehållandes exempelvis 
bestämmelser om utformning i väntan på att träda i kraft vid antagen detaljplan är det reella 
inflytandet från allmänheten lågt. Detta på grund av att det innebär ekonomiska konsekvenser 
för aktörerna att förändra förslaget. På så sätt fångas inte förslag på förändringar upp och 
alternativa lösningar hindras från att framarbetas. Den tidiga låsningen i förstadiet för 
processen uppkommer ur maktrelationen exploatörens kapital- kommunens planmonopol. De 
båda parterna behöver varandra för att ro projektet i hamn och vänder sig till förhandlingar 
utanför den offentliga arenan. 
 
I de tyska exemplen uppkommer planeringsförslagen ur väl förankrade översiktliga planer och i 
de Freiburgska studerade planerna finns en tydlig tidig involvering av allmänheten i flera 
stadier. Första samrådet sker i ett tidigt stadie med en tidig utställning av planförslag. Det går 
vidare till det formella samrådet och senare efter en eventuell revision, vidare till granskning. 
Låsningen av handlingsutrymmet sker på så sätt succesivt. 
 
Balansgången mellan effektivitet och demokrati i de studerade planerna näst störst 
Handlingsutrymmet i de Walesiska systemet sluts för tidigt för att kunna utreda alternativ och 
göra konsekvensbedömningar. Baksidan med tidiga låsningar är att ärendet kan behövas öppnas 
igen och nya mål och lösningar måste hittas. Dock är problematiken inte lika stor i det 
walesiska systemet baserat på fallstudierna då besluten kan ändras eftersom och allmänheten 
inte kan öppna processen igen genom att överklaga. Effektiviteten i planeringsprocessen har i 
det här fallet gett avsteg från den demokratiska processen. 
 
I praktiken i Sverige är mycket redan avgjort innan samrådskedet startar. Låsningen sker tidigt 
men planen genomgår beslutsprocessen utan att allmänheten har en reell chans till inflytande. 
Exempelvis överklagande som grundar sig i oförankrade projekt genom en tidig låsning kan 
göra att planeringen återigen måste öppnas. Det leder till en längre, dyrare och osäker process 
och minskar incitament för nybyggnation. Figur 38. 
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Figur 38. Planeringsprocessen sluts för snabbt, måste öppnas igen 

 
I de studerade planerna i Tyskland utvecklas de från övre nivåernas redan antagna planer. 
Handlingsutrymmet sluts succesivt genom att planerna utformas efter samråd i flera olika steg. 
Trots att en sådan beslutsprocess tar tid kan ett välförankrat beslut enligt modellen leda till färre 
komplikationer eftersom processen är grundad i utredningar och konsekvensbedömningar. Då 
behövs inte processen öppnas igen och de ekonomiska konsekvenserna ett öppnande leder till 
undviks. Planprocessen blir också mer förutsägbar i tid vilket leder till en ökad konkurrens och 
minskade risker för både små och stora byggbolag. Figur 39. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 39. Den ideala planeringsprocessen 
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7.)Sammanfattning)och)slutsatser)

Det låga antalet fallstudier gör att man inte kan generalisera utifrån dem men undersökningen 
har gett en kvalitativ inblick i hur planprocesser går till i dessa städer och varför vissa skeden 
går snabbare i de fallen. Utifrån studien kan sägas: 
 
Många skeden i de tyska och walesiska processerna går snabbare än de svenska.  
 
Planering med få möjligheter för medborgarna att delta har stor potential att bedriva en snabb 
planeringsprocess. Att korta tiderna enligt modell-Wales innebär ett avsteg från medborgarnas 
inflytande i processen. I Wales trycks processen framåt i snabb takt på marknadens villkor och 
det är uttalat att planeringen är en uppgörelse mellan exploatör och den lokala 
planeringsmyndigheten. 
 
Ett utförligt samrådskede i flera moment kostar både resurser och tid, men det behöver inte 
nödvändigtvis gå ut över effektiviteten om vi ser på de studerade planerna i Freiburg. De går 
båda snabbare än den svenska ”medelplan”.  
 
Där hålls flera samråd och planen utformas därefter. Samrådet är 70 procent av den totala 
tidsåtgången för de studerade planerna. En annan sak som är intressant att konstatera är att de 
även har en hög hållbarhetsgrad då planerna har innehållit både sociala bostäder för före detta 
hemlösa och även höga miljömässiga krav som att 40 procent av alla byggnader skulle ha 
solvärmesystem. 
 
En demokratisk process kan alltså vara en effektivare process eftersom det går snabbare och 
blir mindre kostsamt då processen inte behövs öppnas upp igen. 
 
Några förkortande faktorer som funnits i studien är: 

• tidsfrister i skeden- med klara "slutdatum” och maxtider kan skedet kortas 
• en hopslagning av skeden (då det passar) kan förkorta den totala processen 
• detaljeringsgraden är mindre problem om planen bara prövas en gång, vilket också ger- 
• minskade tillfällen för överklaganden bör minska antalet överklaganden 
• planberedskap för beslutsunderlag-men det måste finnas flexibilitet-typ 

parallellförfarande vid ändring  
• förankra planer genom planberedskap  
• planberedskap så exploatörer ”vet vad som gäller” – kan korta initieringsskedet  
• planberedskap- ett första samråd 
 

MEN inga effektiviseringar av processen spelar roll för nybyggnationen av bostder om ingen 
bygger… 
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