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Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner omfattas till stora delar av äldre planer som har blivit inaktuella på grund 
av ändrad lagstiftning och förändrade planeringsförutsättningar. Upprättade planer gäller tills 
det att de ändras eller upphävs vilket gör att dessa äldre planer idag gäller som detaljplaner. 
Dessa inaktuella detaljplaner kan vålla problem för kommunen, bl.a. vid beslut om bygglov. 
Syftet med arbetet är att utreda detta problem och försöka undersöka vilka lösningar som 
finns och hur problemet kan förebyggas. 
 
För att kunna få svar på dessa frågor genomfördes tre olika forskningsmetoder; enkätunder-
sökning, intervju samt fältobservation av detaljplaner inom Västerviks tätort. Till detta har 
litteraturstudier genomförts för att undersöka hur planeringen i Sverige har utvecklats de 
senaste 150 åren för att skapa en förståelse för de äldre planer som fortfarande kan gälla. Den 
teoretiska delen undersöker främst detaljplaneringen, dvs. vad en detaljplan är, hur processen 
går till och vilka möjligheter som finns att ändra, upphäva och göra avsteg från en detaljplan. 
Teorin tar även kort upp vilka planeringsteorier som kan påverka samt vad plan- och 
bygglagen och Boverket säger om problemet. 
 
Resultatet från enkätundersökningen visade tydligt att inaktuella detaljplaner var ett mycket 
vanligt problem bland Sveriges kommuner. Den bestämmelse som oftast orsakade problem 
var prickmark och problemen uppkom främst vid bygglovsansökningar och de löses i de 
flesta fall med hjälp av liten avvikelse från detaljplan. I fältobservationen upptäcktes bl.a. 
planer där byggnader låg på prickmark, användningen inte stämde, fel antal våningar och fullt 
utnyttjad byggrätt där inget mer fick byggas. 
 
Utifrån resultatet från undersökningen samt de teoretiska delarna gjordes sedan en analys som 
knöt ihop dessa delar. I analysen framkom det att en inaktuell detaljplan kan definieras såsom 
att det är en plan som inte fungerar eller som inte stämmer överens med de behov som finns 
för den mark som planen omfattar. 

Den rationella planeringsteorin som dominerade i Sverige mellan 1960-1980-talet kan 
kopplas till problemet eftersom planerna då var väldigt styrda vilket kan skapa problem vid 
behov av förändring av bebyggelsen idag. När 1987 års plan- och bygglag infördes fick 
demokratin och medborgardeltagandet en större roll i den svenska planeringen vilket gjorde 
att vi gick mer mot den kommunikativa planeringsteorin, vilken kan anses bidra till mindre 
styrda planer vilka i sin tur kan minska risken för problem. 
 Prickmarken var enligt enkätundersökningen den vanligaste bestämmelsen som orsakade 
problem, men det som kan orsaka de mest allvarliga problemen är om planen får en annan 
användning eller om en åtgärd strider mot planens syfte, då måste planens ändras eller ersättas 
med en ny. Det finns olika lösningar på problemet och vilken som används beror helt på 
omständigheterna och vilken typ av problem det handlar om. De bästa lösningarna på 
problemet är att tillräckliga resurser ges för att aktualisera planerna, att tillräckligt med 
information sprids till berörda, att det sker ett gott samarbete och en dialog mellan 
tjänstemännen samt att detaljplanerna blir mer flexibla. 
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1  Inledning 

I Sverige styrs bebyggelseutvecklingen med hjälp av detaljplaner vars bestämmelser är 
juridiskt bindande enligt plan- och bygglagen (PBL). Kommunen ansvarar för upprättandet av 
detaljplaner och det sker i första hand i samband med större förändringar i markan-
vändningen. Dessa planer gäller sedan tills dess att de ändras eller upphävs, därför kan många 
gamla planer fortfarande finnas kvar som gällande detaljplan. I regeringens betänkande Bygg! 

- Helt enkelt (SOU 2008:68) belyses att det runt om i landet finns tusentals detaljplaner som 
inte har reviderats i takt med samhällsbyggandet och de har därför blivit föråldrade. En del 
stadskärnor regleras av mer än 100 år gamla planer vars bestämmelser inte alltid fungerar mot 
dagens behov. I betänkandet beskrivs även att när behov av förnyelse eller förändring uppstår 
på en fastighet har kommunen ofta frestats att göra avsteg från planen på det billigaste och 
enklaste sättet, genom att ge åtgärden bygglov utan att ändra eller förnya planen. Resultatet 
blir inaktuella planer som inte stämmer överens med verkligheten vilket kan vålla problem i 
kommunens planarbete. 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med arbetet är att utreda de problem som kan uppstå när en detaljplan är 
inaktuell eller föråldrad. Vidare syftar arbetet till att försöka hitta lösningar och förebyggande 
åtgärder som kan minska detta problem. 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 

1900-talet har kantats av olika ideal, teorier och förutsättningar när det gäller stadsplanering. 
Många av de planer som gjordes under 1900-talet finns fortfarande kvar idag och fortsätter att 
gälla tills det att den ändras eller upphävs enligt 4 kap 38§ PBL. I många fall kan dessa äldre 
planer skilja sig från hur det ser ut i verkligheten och vilka behov som finns och behöver 
därför en aktualisering. En detaljplan som är inaktuell och problematisk kan göra att 
bygglovsprocessen tar onödigt lång tid och kostar mer än planerat. 
 
Genom detta arbete skall ett antal frågeställningar försöka besvaras: 

1. Hur definieras en inaktuell detaljplan? 
2. Hur utbrett är problemet med inaktuella detaljplaner i Sveriges kommuner? 
3. Vilka bestämmelser skapar mest problem? 
4. Hur kan problemen lösas och hur kan de förebyggas? 

1.3 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att enbart behandla detaljplanering samt till viss del även 
områdesbestämmelser. Den behandlade lagstiftningen avgränsas från 1874 års 
byggnadsstadga fram till och med 2010 års plan- och bygglag, ingen hänsyn tas därför till 
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framtida plan- och bygglagstiftning. Fältobservationen avgränsas till planer som är upprättade 
under 1900-talet och som är belägna inom Västerviks tätort. 

1.4 Metoder 

I undersökningen användes både kvantitativa och kvalitativa metoder för att få en bred samt 
fördjupad kunskap om det undersökta problemet. För att få en bred förståelse för 
omfattningen av problemet genomfördes en kort enkätundersökning som skickades till flera 
av Sveriges kommuner. För att djupare kunna undersöka problemet genomfördes intervjuer 
med anställda på Västerviks kommun. För att till sist få ett eget perspektiv och kunna se 
problemet med egna ögon genomfördes en fältobservation av detaljplaner inom Västerviks 
tätort. 
 Dessa tre olika metoder bildar en så kallad metodologisk triangulering vilket innebär att 
med hjälp av olika metoder inom en och samma studie kan problemet betraktas från olika 
infallsvinklar vilket i sin tur skapar en bättre förståelse (Denscombe 2009, s. 184). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1  Enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes via ett webbaserat frågeformulär vilket innebar att det 
enkelt gick att få en grafisk design som gav ett professionellt intryck, resultatet kom väldigt 
snabbt och dessa redovisades dessutom i diagram i realtid. Tjänsten som användes hette 
Surveymonkey och finns att hitta på www.surveymonkey.com. 

Enkäten omfattades av fem korta relativt enkla frågor som antingen bestod av olika fasta 
svarsalternativ med kryssrutor eller att respondenten själv fick öppet skriva med egna ord i en 
textruta. Korta frågor och en professionell design skapar en attraktiv enkätundersökning som 
ökar chansen för en hög svarsfrekvens. 

Nackdelen med en enkätundersökning är främst att de valda frågorna kan snedvrida 
resultatet så att det speglar min uppfattning om problemet och inte respondentens samt att det 
är svårt att kontrollera sanningshalten i svaren (Denscombe 2009, s. 215, 226-227).  
 
För att hitta respondenter besöktes ungefär hälften av Sveriges kommuners hemsidor, och där 
i sin tur letades den e-postadress till den avdelning som har hand om planeringsfrågor upp. 
Denna insamling resulterade i en lista med 135 adresser med en jämn fördelning över hela 
landet. Till dessa adresser skickades ett email där länken till webbenkäten bifogades samt en 
kort beskrivning av arbetet och dess syfte. På grund av tidsbrist fanns tyvärr ingen möjlighet 

Arbetets metodologiska triangulering 
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att nå alla Sveriges 290 kommuner. Efter två veckor hade enkäten besvarats av 74 kommuner 
vilken gav en svarsfrekvens på 55 procent, vilket i sin tur var 26 procent av det totala antalet 
kommuner i Sverige. Eftersom en så pass hög svarsfrekvens uppnåddes redan vid det första 
utskicket ansågs det inte nödvändigt att vidta några åtgärder för uteblivna svar, dessutom 
redovisade programmet endast från vilken IP-adress svaret hade kommit från vilket även 
försvårade en uppföljning. Frågorna som ansågs vara mest relevanta och därmed valdes att ta 
med i enkäten var följande: 
 

1. Omfattas er kommun av inaktuella detaljplaner? 
2. Uppstår det problem för er då den gällande detaljplanen är inaktuell/föråldrad? 
3. När uppenbarar sig oftast problem med en inaktuell detaljplan för er? 
4. Vilken eller vilka bestämmelser skapar mest problem/konflikter? 
5. Hur löser ni de problem/konflikter som uppstår? 

 
Resultatet av enkäten redovisas i kapitel 4 samt i bilaga 2-4, och enkäten i sitt 
originalutförande bifogas i bilaga 1. 

1.4.2  Intervju 

För att kunna få en djupare inblick i problemet genomfördes en intervju med två anställda 
tjänstemän på Västerviks kommun: Maria Ström, bygglovschef, samt Daniel Niklasson, 
planeringsarkitekt. Dessa var båda närvarande under en och samma intervju vilket 
möjliggjorde diskussioner med olika infallsvinklar på problemet. Intervjun spelades in, pågick 
under en timme och var uppbyggd kring åtta förberedda frågor. Hela intervjun finns bifogad i 
bilaga 5. Frågorna som intervjun var uppbyggd kring var: 
 

1. Ungefär hur många detaljplaner produceras i Västerviks tätort per år? 
2. Hur skulle ni definiera en inaktuell detaljplan? 
3. Ungefär hur stor är omfattningen av inaktuella detaljplaner i Västerviks tätort? 
4. När uppenbarar sig oftast problemen med en inaktuell plan? 
5. Vilka bestämmelser brukar skapa mer problem än andra? 
6. Vilken detaljplan är mest intressant ur den synvinkeln att den har skapat störst 

problem? 
7. Hur brukar ni lösa problemen? 
8. Försöker ni förebygga dessa problem, och i så fall hur? Något speciellt tankesätt ni 

har? 
 
Fördelen med att genomföra en intervju är att man som forskare får en mer djupgående och 
detaljerad information som annars inte skulle kunna var möjligt i en enkätundersökning. 
Intervjuer är dessutom troligtvis den mest flexibla metoden då undersökningens inriktning 
kan justeras och utvecklas under själva intervjun. Nackdelarna med att använda intervju som 
metod är att det kan vara tidskrävande vid bearbetningen av data, att inspelningen kan hämma 
den intervjuade samt att svaren riskerar att vara typiska för respondenten, i det här fallet 
Västerviks kommun (Denscombe 2009, s. 267-269). Det kan därför diskuteras om det faktiskt 
går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet av intervjun. För att säkerställa att de 
svaren som ges i intervjun inte endast gäller för Västerviks kommun så jämförs dessa med 
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resultatet i enkätundersökningen på de frågor där det är möjligt. Om Västerviks svar stämmer 
någorlunda väl överens med de svaren som framkom i enkätundersökningen så kan de 
rimligtvis anses vara generaliserbara. 

1.4.3  Fältobservation 

En fältobservation genomfördes på ett antal planlagda områden inom Västerviks tätort som 
syftade till att jämföra den gällande planen med den fysiska verkligheten för att upptäcka 
eventuella problem eller olikheter. Observationen utfördes ute i fält och olika typer av 
iakttagelser dokumenterades genom anteckningar och fotografering. Valet av områden 
baserades dels utifrån den prioriteringslista som Västerviks kommun har över gamla 
problematiska planer, och dels utifrån den genomförda intervjun. De områden som kommer 
att behandlas i detta arbete är: 
 

 Båtsmansstugorna (del av stadsplan från 1927) 
 Piperkärr (byggnadsplaner från 1949 och 1957) 
 Västerviks sjukhus (stadsplan från 1970) 
 Florida, Nord- och Sydamerika, del av Djurgården (stadsplan från 1971) 
 Kv. Tändstiftet, Karstorp (del av stadsplan från 1971) 

 
Fältobservationens fördel är främst att data kan samlas in direkt och tillförlitligt i och med att 
jag som observatör ser objektet med egna ögon istället för att någon berättar för mig. 
Nackdelen i denna metod är att observationen endast bygger på hur det ser ut i ett område och 
inte varför det ser ut som det gör och vad som kan ha påverkat detta (Denscombe 2009, s. 
280-281). Liksom vid intervjun så riskerar fältobservationen att redovisa ett resultat som är 
typiskt för just Västerviks kommun, det kan dessutom i vissa fall vara en ren tillfällighet att 
ett visst problem uppenbarar sig vid observationen. Resultatet av fältobservationen går därför 
inte att generaliseras utan ska istället ses som slumpmässigt utvalda exempel på inaktuella 
detaljplaner med problematiska bestämmelser. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

För att få en bättre förståelse för vissa av de begrepp som förekommer i arbetet följer här en 
lista med korta förklaringar. 
 
Det kommunala planmonopolet 
Det kommunala planmonopolet innebär att det är kommunerna själva som bestämmer hur 
mark- och vattenområdena inom kommunen skall användas och bebyggas (Julstad 2011, s. 
57-58, Boverket 2014, PBL 2010, 1 kap. 2§). 
 

Allmänna och enskilda intressen 
I 2 kap. 1§ PBL står det skrivet att vid planläggning ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen. Allmänna intressen är bland annat natur- och kulturaspekter, utformningen 
av bebyggelse samt vissa bestämmelser i miljöbalken. Enskilda intressen är de enskilda som 
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berörs av kommunens planläggning eller lovbeslut, det kan exempelvis vara fastighetsägare 
eller privatägda företag (Boverket 2014). 
 

Urbanisering 
Innebär människors flytt från landsbygden in till städerna vilket var som störst under början 
av 1900-talet (Mattsson & Hagander 2011, s. 126). 
 

Prickmark 
En bestämmelse med en beteckning på plankartan i form av ett prickat mönster som begränsar 
markens bebyggande i detaljplanen, beteckningen betyder byggnad får inte uppföras 
(Adolfsson & Boberg 2013, s. 150-151). 
 

Utnyttjandegrad 
En bestämmelse i detaljplanen som tydliggör för fastighetsägaren hur mycket som får byggas 
på fastigheten. Utnyttjandegraden kan uttryckas som andel av fastighetens yta, t.ex. 25 %, 
eller som en bestämd yta per fastighet t.ex. 200 m2. Både minsta och högsta tillåtna byggande 
kan anges som planbestämmelse. Vid fler än ett våningsplan kan den totala arean för alla 
våningsplan räknas in, då kallas det för bruttoarea (Adolfsson & Boberg 2013, s. 148-149). 
 

Sammanhållen bebyggelse 
Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 
parkmark (PBL 2010, 1 kap. 4§). 
 

Tätbebyggelse 
Tätbebyggelse kan ses som sådan sammanhållen bebyggelse som nödvändiggör särskilda 
anordningar för tillgodoseende av gemensamma behov såsom el, vatten och avlopp 
(Proposition 1971:118). 
 

Liten avvikelse 
En åtgärd som går emot en antagen detaljplan eller områdesbestämmelse som kan godkännas 
som en liten avvikelse om den anses vara av liten omfattning och samtidigt inte motverkar 
planens ursprungliga syfte (9 kap. 31b§ PBL). 
 

Bygglovsprövning 
Bygglovsprövningen syftar till att kommunen genom byggnadsnämnden och inom ramen för 
vad PBL anger, ska kunna bedöma och avgöra om en åtgärd är lämpligt utformad både i sig 
och i sitt sammanhang (Mattsson & Hagander 2011, s. 58). 
 
Delegation 
Kommunen har frihet att välja vilken nivå som beslut kan tas på. De kan därför välja att fatta 
beslut genom delegation vilket betyder att de låter enstaka eller en mindre grupp tjänstemän 
fatta vissa beslut på egen hand (Adolfsson & Boberg 2013, s. 39). 
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2  Historisk utveckling 

För att skapa en förståelse för de äldre planer som finns kommer detta kapitel gå tillbaka och 
undersöka hur planeringen har sett ut och har utvecklats från de första lagstiftningarna fram 
till dagens plan- och bygglag. 

Lagstiftningen som vi idag tillämpar vid samhälls- och bebyggelseutveckling har sin grund 
i 1800-talet och har sedan dess genomgått flera förändringar beroende vilka behov och 
värderingar som har förekommit. 1900-talet kan sägas vara det århundrade där diskussionerna 
och intresset för planering växte som allra mest och lagstiftningen utvecklades under denna 
period till att bli allt mer omfattande och komplex. Med utgångspunkt i bygglagstiftningarna 
kan vi urskilja fem olika historiska brytpunkter: 1874, 1907, 1931, 1947 och 1987. 

2.1 Tidig historia och 1874 års byggnadsstadga 

Före år 1850 dominerade den förindustriella staden som präglades av låga trähus längs med 
smala gator, och förutom i de allra mest centrala delarna var staden gles och hade ett lågt 
tomtutnyttjande. Det fanns inga större behov av att ha några bestämmelser gällande 
byggnadshöjd eller placering, det fanns dock i många fall lokala byggnadsförordningar vars 
främsta syfte var att skydda bebyggelsen från eldsvådor. Under 1800-talets andra hälft ökade 
urbaniseringen kraftigt som drev upp ett starkt exploateringstryck i städerna. Tätheten ökade 
och ett behov att planera växte sig större (Rådberg och Friberg 1996, s. 22-23). 
 
Den första modellen för dagens moderna lagstiftning föddes sannolikt med den motion som 
arkitekten A.W. Edelsvärd lämnade till riksdagen 1859. Under den här perioden utvecklades 
järnvägen i Sverige och detta gjorde att många nya orter uppkom och växte i snabb takt längs 
med denna. I motionen pekade Edelsvärd på behovet av en förbättring av byggnads-
lagstiftningen som skulle förhindra att dessa snabbväxande orter skulle bli ”lag- och 
förnuftslöst byggda”. Enskilda intressen skulle inte få stå i vägen för det allmänna intresset av 
en väl ordnad bebyggelse. Han föreslog även i motionen att en länsarkitekt borde tillsättas i 
varje län som kunde se till att byggnaderna blev vackra vilket ansågs ge en moralisk fördel.  

Många av Edelsvärds förslag i motionen avvisades av utskottet, emellertid höll de med om 
att det behövdes allmänna bestämmelser för städer som i framtiden kan komma att förtätas 
(Ödmann 1992, s. 25-26). 
 
En omarbetning av förslaget påbörjades 1866 och Albert Lindhagen som var stadsfullmäktige 
i Stockholm under den här tiden fick uppdraget att genomföra detta. Denna omarbetning ledde 
till slut till 1874 års byggnadsstadga som blev ett tydlig steg in i en ny epok inom 
samhällsplaneringen, vi gick nu från det förindustriella jordbrukssamhället till 
industrialismens storstad (Ödmann 1992, s. 28-29). 

1874 års byggnadsstadga brukar kallas den första moderna byggnadslagstiftningen i 
Sverige. Den huvudsakliga inriktningen i denna stadga var att hitta en lösning på den låga 
hygieniska standard i städerna och de många bränder som härjade där (Blücher 2006, s. 134). 
En tydlig punkt i stadgan var att det nu var obligatoriskt för städer och tätorter att ha en 
stadsplan där ny bebyggelse inte fick ske i strid med denna eller byggas utanför planens 
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område. Dessa planer antogs i de större städerna av stadsfullmäktige och i de mindre städerna 
av den allmänna rådstugan, dessa var i sin tur underordnade Konungens prövning. Mindre 
ändringar av planen behövde bara godkännas av landshövdingen. Stadsplanen omfattades av 
tydliga regleringar beträffande byggnadernas utförande såsom höjd, byggnadsmaterial färg 
osv., men den saknade tydliga styrmedel gällande den översiktliga stadsplaneringen, 
genomförandetiden samt avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen (Ödmann 1992, 
s. 26-30). 

2.2 1907 års stadsplanelag 

1907 års stadsplanelag syftade främst till att skapa civilrättsliga bestämmelser som skulle 
ordna de rättsförhållanden som uppkom mellan de enskilda intressena och kommunen vid en 
stadsplans genomförande. Dessa civilrättsliga bestämmelser saknades i den tidigare 
lagstiftningen. Här introducerades även det kommunala planmonopolet, eller som det under 
den här tiden kallades; ”städernas stadsplanemonopol”. Precis som i byggnadsstadgan från 
1874 skulle stadsplanen antas av stadsfullmäktige eller allmänna rådstugan för att sedan 
fastställas av Konungen. Dock fick nu Konungen inte på något sätt avvika från den antagna 
stadsplanen, utan arbetet med att ta fram en stadsplan låg helt på kommunens ansvar. Detta 
främst med anledning till de stora kostnaderna för kommunen att ta fram planen (Blücher 
2006, s. 137, Ödmann 1992, s. 38-39). Byggnadsstadgorna från 1874 gällde fortfarande, men 
nu gav den nya lagen kommunen inlösensrätt och inlösensskyldighet till planläggning för 
infrastruktur och andra ytor för allmänna ändamål. Kommunen fick även rätt till 
”expropriation” vilket betyder att de kunde riva områden som ansågs olämpliga eller i strid 
mot planen för att kunna ge plats åt enligt kommunen mer lämpliga ändamål till förmån för 
stadens framtida utveckling (Blücher 2006, s. 137). 

En nyhet 1907 är det som vi idag känner till som samråd, nämligen att alla markägare som 
på något sätt berörs av planen nu ska ges tillfälle att kunna yttra sig om förslaget innan staden 
antar det (Ödmann 1992, s. 39). 
 
Lagstiftarna som var med och tog fram stadsplanelagen 1907 var överens om att 1874 års 
byggnadsstadga gav möjlighet till en alltför hög exploateringsgrad och att en revidering måste 
ske. Så blev fallet och den nya stadsplanelagen gav nu möjlighet för staden att kunna införa 
speciella byggnadsbestämmelser för kvarteren. Exempelvis kunde det nu bestämmas att ett 
kvarter skulle ha en lägre gräns för högsta byggnadshöjd och antal våningar än den som fanns 
i 1874 års byggnadsstadga (Rådberg och Friberg 1996, s. 24-25). 
 
Den ökade urbaniseringen och förtätningen av städerna i början av sekelskiftet gjorde att 
synen på människans hälsa och trivsel växte sig allt större efterföljande år. De nya 
bestämmelserna för byggnadshöjden gjorde att mer småskaliga kvarter med lägre 
exploateringsgrad började planläggas. Med Englands ”Garden Suburbs” som stor inspirations-
källa byggdes fram till 1930 flera områden med så kallade ”trädgårdsstäder” utanför de tätare 
innerstäderna. I dessa trädgårdsstäder var det vanligt med flerbostadsvillor med ungefär 3-6 
lägenheter i varje hus. Två av de första och mest kända svenska trädgårdsstäderna är Enskede 
i Stockholm och Landala i Göteborg (Rådberg och Friberg 1996, s. 25). 
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En byggnadstyp som blev vanlig i städerna under denna epok är det radstående huset. 
Dessa hus hade vissa bestämmelser som att de fick maximalt vara tre våningar höga, 15 meter 
djupa och ligga längs med gatorna. Det fick inte vara några gårdshus placerade på innergården 
utan där skulle det vara stora planterade trädgårdar. Exempel på radstående hus är de så 
kallade landshövdingehusen som byggdes efter 1914 och som kan ses i många kvarter runt 
om i Göteborg (Rådberg och Friberg 1996, s. 25-26, 79). 
 
Med 1926 års lag om delning av jord å landet (JDL) infördes planformen avstyckningsplan. 
Denna plan hade inga byggnadsreglerande bestämmelser utan reglerade endast indelningen av 
fastigheter. Om dessa avstyckningsplaner inte har förlagts med byggnadsförbud gäller de 
fortfarande idag som detaljplaner (Julstad 2011, s. 85). 

2.3 1931 års stadsplanelag och byggnadsstadga 

1907 tillsattes en kommitté som skulle se över 1874 års byggnadsstadga, och 1916 tillsattes 
en kommitté som skulle se över 1907 års stadsplanelag, tillsammans skulle dessa utredningar 
senare leda till en ny stadsplanelag. Utredningsarbetet blev långdraget och det dröjde så länge 
som till 1928 innan förslaget på den nya stadsplanelagen lades fram, och som därefter 
fastställdes 1931 (Blücher 2006, s. 138-139).  
 Begreppet generalplan hade funnits sedan tidigare, om än i mindre omfattning och de var 
ofta endast en skissartad utredning om lämplig fördelning av bebyggelse över ett större 
område som sträckte sig utanför stadsplanen. Nu togs frågan om en generalplan upp på allvar 
och ett av förslagen sade att denna plan skulle bli obligatorisk och skulle ha mer bindande 
bestämmelser med vissa rättsverkningar. Detta skapade stora diskussioner och det slutade 
med att denna generalplan istället skulle bli en frivillig plan som skulle fungera som en 
vägledning för kommande stadsplaner. Dessa generalplaner skulle kunna jämföras med 
dagens översiktsplaner. Stadsplanerna i sin tur blev mer fördjupade och detaljerade, de skulle 
bl.a. reglera markens användning inom hela det planlagda området genom stadsplane-
bestämmelser som var juridiskt bindande. (Ödmann 1992, s. 51-56). Dessa stadsplaner kan 
liknas vid dagens detaljplaner. Det bostadssociala intresset som ökade under 1930-talet var en 
av de stora anledningarna till den ökade detaljeringsgraden av stadsplanerna, bl.a. tillkom 
många egenskapskrav för att främja de boendes hälsa (Boverket 2002, s. 62).  

 I samband med 1931 års stadsplanelag infördes de nya planformerna stomplan och 
byggnadsplan. Stomplanen var en form av översiktlig planering som skulle reglera 
grunddragen för bebyggelsen inom områden utanför stadsplanelagda områden och byggnads-
planen var avsedd att användas för planläggning av mindre byggnadsverksamheter, även de 
utanför stadsplanelagda områden. Byggnadsplanerna kan liksom stadsplanerna liknas vid 
dagens detaljplaner (Julstad 2011, s. 84). 
 
En bostadssocial utredning som startade 1933 syftade till att skapa en övergripande och 
sammanhängande bild av de sociala bostadsproblemen som fanns i samhället. Slutsatsen blev 
att det var trångboddheten som var det avgörande problemet och för att kunna lösa detta 
problem krävdes en ökad byggnation av lämpliga lägenheter (Blücher 2006, s. 140). 

Med tillkomsten av den nya byggnadsstadgan från 1931 ersattes den gamla byggands-
stadgan från 1874. I den föregående byggnadsstadgan fanns det som tidigare nämnt 
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bestämmelser om högsta hushöjd, men 1931 försvann dessa bestämmelser och det enda som 
egentligen reglerades var att byggnadernas höjd inte fick överstiga avståndet mellan dem. 
Detta gav möjlighet till att bygga i princip hur höga hus som helst, istället för att som tidigare 
bygga högst fem våningar byggdes nu ofta hus med sex till tio våningar. Detta gjorde att fler 
lägenheter kunde byggas på en mindre yta för att reducera problemet med trångboddhet. 
Under samma period tillkom även en ny typ av planeringstänk, från att bygga husen tätt längs 
med gatorna gick man nu istället till att bygga friliggande modernistiska hus en bit ut från 
gatan och som hade gott om öppna ytor runt omkring (Rådberg och Friberg 1996, s. 27). En 
vanlig hustyp efter 1930 och som kom att dominera det svenska bostadsbyggandet fram till 
1970 var det friliggande lamellhuset som var 3-4 våningar högt och hade ett husdjup på 8-10 
meter. De smala huskropparna gjorde att mycket solljus kunde komma in i bostäderna vilket 
ansågs kunna förbättra hälsan (Rådberg och Friberg 1996, s. 121). 

2.4 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga 

Det som var bland de största bristerna i 1931 års stadsplanelag var att den inte gav möjlighet 
att bestämma var exploatering av samhället fick förekomma, exploatering av områden för 
tätbebyggelse kunde i princip ske obehindrat. Tätbebyggelse spreds över områden som inte 
kunde förses med tillräcklig infrastruktur såsom vägar, vatten och avlopp, framförallt skedde 
detta i utkanterna av städerna. När de enskilda markägarna fritt fick exploatera kunde det ofta 
leda till sociala missförhållanden som i sin tur skapade onödiga kostnader för det allmänna. 

För att skapa en ekonomisk och effektiv planering ansågs det därför att de statliga 
myndigheterna måste ha ett stort inflytande i planläggningsfrågorna. Efter införandet av 1947 
års byggnadslag fick därför det enskilda intresset en alltjämt mindre makt gentemot det 
allmänna intresset (Blücher 2006, s. 141-142, Ödmann 1992, s. 87, 160).  
 
Det kommunala planmonopolet fick nu, utifrån 1947 års byggnadslag en ny innebörd. Från att 
det var en fråga om kommunens företrädesrätt gentemot staten till att det nu var kommunens 
eller i allmänhet de politiska organens monopol att besluta om markexploatering (Blücher 
2006, s. 143). Tätbebyggelse fick endast uppföras där kommunen och samhället ansåg det 
som mest lämpligt och bara utifrån en fastställd stadsplan (BS 1947, 4 kap, 26§, Boverket 
2002, s. 7, Ödmann 1992, s. 90). För att staten och kommunen skulle kunna kontrollera att 
utvecklingen genomfördes på ett ekonomiskt och effektivt sätt ändrades generalplanen så att 
den gick från en vägledande till en mer bindande verkan. Den var fortfarande inte obligatorisk 
men det förespråkades att alla kommuner borde börja upprätta generalplaner. Generalplanen 
skulle visa kommunens grundläggande markanvändning såsom infrastruktur och 
tätbebyggelse (Ödmann 1992, s. 89). Några år senare i 1959 års byggnadsstadga gavs 
kommunen även ansvaret för att vid planläggning av mindre områden upprätta 
byggnadsplaner vilket då blev en del i kommunens planmonopol (Boverket 2002, s. 7). För att 
reglera fastighetsindelningen inom kvarter upprättades en tomtindelning som kan jämföras 
med 1987 års PBL:s fastighetsplan och nuvarande bestämmelser om fastighetsindelning 
(Julstad 2005, s. 84). 
 
Från 1960-talet fram till 1980-talet präglades den svenska planeringen huvudsakligen av den 
rationella planeringsteorin eftersom kommunen och politikerna hade stort inflytande hur 
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samhällsutvecklingen skulle ske. Inom den rationella planeringen försöker man hitta den 
ideala lösningen på planeringsfrågorna med hjälp av en objektiv planering där olika alternativ 
jämförs och som grundar sig på vetenskap, fakta och logik (Allmendinger 2009, s 49-50). 
Socialdemokraterna dominerade den svenska politiken under den här tiden och det eftersöktes 
både en högre bostadsstandard för alla invånare, främst för de mindre bemedlade och en 
effektiv och ändamålsenlig planeringsprocess där besluten fattades av politiker (Hall 1991, s 
254). För att kunna uppnå en effektiv process bör det enligt den rationella teorin ställas krav 
på processen som då kan liknas vid en vetenskaplig metod för att uppnå det bästa resultatet 
(Allmendinger 2009, s 66-67). 

Utifrån denna teori genomfördes flera radikala planeringsprojekt för att en gång för alla 
lösa frågan med den låga bostadsstandarden och trångboddheten. Innerstäderna var så gott 
som fullt utbyggda så nu började exploatering ske utanför staden i s.k. förstäder. Dessa 
förstäder hade ofta en tydlig uppdelning av hustyper, småhus för sig och flerfamiljshus för 
sig. Under 1960-talets slut kulminerade bostadsbyggandet i miljonprogrammet som innebar 
att en miljon bostäder skulle byggas inom en tioårsperiod. Majoriteten av de områden som 
byggdes under denna period var täta grupperingar av skiv- lamell- och punkthus, men även 
områden med småhusområden byggdes, antingen som friliggande hus eller som rad- och 
kedjehus (Rådberg och Friberg 1996, s. 27-28). 

2.5 1987 års plan- och bygglag 

1968 startade en utredning som syftade till att se över bygglagstiftningen eftersom den ansågs 
behöva moderniseras och anpassas till de ändrade ekonomiska, sociala och produktions-
tekniska förutsättningarna. Utredningen mynnade ut i två betänkanden; SOU 1974:21 
respektive SOU 1979:65-66. Utifrån detta arbetades ett lagförslag fram i riksdagen 1985 och 
slutligen, efter nästan två decennier av utredningsarbete trädde en ny plan- och bygglag (PBL) 
i kraft den 1 juli 1987 som då ersatte bland annat 1947 års byggnadslag och 1959 års 
byggnadsstadga (Julstad 1011, s. 112-113). Det är denna lagstiftning med undantag av vissa 
justeringar som vi tillämpar i dagens planering. Det som huvudsakligen kom att känneteckna 
PBL var demokrati och medborgarinflytande som var centrala frågor i samhällsdebatten under 
1970-talet. Kommunerna fick nu ansvaret att själva fastställa sina planer och statens roll blev 
istället att ge råd och underlag samt skydda särskilt utpekade statliga intressen. Det blev 
obligatoriskt för alla kommuner att upprätta en översiktsplan som omfattade hela kommunens 
yta. Denna översiktsplan fick inga rättsverkningar, utan skulle enbart fungera som styrmedel, 
vara vägledande och den skulle i grova drag visa kommunens intentioner med marken, både i 
tätorterna och ute på landsbygden. Stads- och byggnadsplanen ersattes med detaljplanen, en 
stor förändring var att detaljplanen nu fick en genomförandetid mellan 5-15 år där i princip 
ingenting fick ändras från det som hade planlagts (Mattsson och Hagander 2011, s. 126-127). 
De gamla stads- och byggnadsplaner som efter 1987 fortfarande fanns kvar gällde istället som 
detaljplaner och de kom att gälla ända fram till det att de ändras eller upphävs. Detta betyder 
att dessa planer fortfarande kan gälla som detaljplaner även idag (Julstad 2011, s. 84). 
 Med 1987 års plan- och bygglag infördes områdesbestämmelser som kunde användas för 
avgränsade områden inom kommunen där en detaljplan inte hade upprättats men där det fanns 
vissa behov av att reglera. Syftet med områdesbestämmelserna kunde bl.a. vara att området 
skulle följa översiktsplanens syfte eller för att tillgodose ett eller flera riksintressen, 
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byggandets omfattning såsom byggnadshöjd och våningsantal fick inte regleras. Områdes-
bestämmelserna var precis som detaljplanens bestämmelser juridiskt bindande men var inte 
lika omfattande och detaljerade. Det som framförallt skiljde områdesbestämmelser från 
detaljplan var att de saknade ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte fanns regler om 
genomförande och inlösen av mark för allmän plats. (PBL 1987, 1 kap, 3§, Julstad 2011, s. 
74-75, Boverket 2014).  

Tidigare hade det enskilda intresset haft en väldigt liten roll i planläggningen, men i 1987 
års PBL tillkom en paragraf som sade att både allmänna och enskilda intressen ska beaktas 
vid prövningen av frågor. Dock måste marken vara lämplig för det tänkta ändamålet ur en 
allmän synpunkt, detta skedde genom en lämplighetsbedömning (PBL 1987, 1 kap, 5-6§§). 
 Före 1987 års PBL fanns möjligheten att i byggnads- och stadsplaner införa användnings-
bestämmelsen A, vilket stod för allmänt ändamål. Det innefattade all verksamhet med ett 
offentligt organ som huvudman. I plan- och bygglagen kom sedan krav på att markens 
användning skulle anges närmare i detaljplanen och användningen allmänt ändamål 
rekommenderades att inte längre användas (Adolfsson & Boberg 2013, s. 142).  

2.6 2010 års plan- och bygglag 

Den plan- och bygglagstiftning som gäller per dagens datum trädde i kraft den 11 maj 2011 
och ersatte då plan- och bygglgen från 1987. En av anledningarna till att det behövdes en ny 
lagstiftning var att 1987 års PBL i vissa fall ansågs vara komplicerad och kunde då skapa 
problem vid tillämpningen. Lagtexten i nya PBL blev därför förenklad och tydligare, detta för 
att underlätta tolkningen för både enskilda och samhället vilket medför en främjning för att 
skapa ett gott samhällsbyggande. Syftet med nya PBL var dessutom att uppnå en effektivare 
planerings- och tillståndprocess, att tidigare kunna förutsäga bygglov för enskilda och företag, 
skapa stöd för bättre tillämpning samt en ökad kvalitet i byggandet (Mattsson & Hagander 
2011, s. 19,27). 

Innehållet i detaljplanen enligt 2010 års PBL är i stort sett väldigt lika jämfört med den 
ursprungliga plan- och bygglagen från 1987 förutom ett antal förändringar, bland annat: 
 

 Olika huvudmän för allmänna platser i samma detaljplan, ett så kallat ”delat 
huvudmannaskap” (PBL 2010, 4 kap 7§) 

 Möjligt att reglera byggandets minsta omfattning (PBL 2010, 4 kap 11§) 
 Skyddsåtgärder för att motverka markföroreningar, olyckor, översvämningar och 

erosion (PBL 2010, 4 kap 12§) 
 Bestämmelser kan införas om att lov som innebär en väsentlig ändring av markens 

användning endast får ges om ett visst byggnadsverk har flyttats (PBL 2010, 4 kap 
14§ första stycket) 

 Villkor om att bygglov inte får ges förrän skydds- och säkerhetsåtgärder vidtagits på 
tomten (PBL 2010, 4 kap. 14§ fjärde stycket) 

 Avskaffat fastighetsplanen, regleras nu direkt i DP. Är dessutom möjligt att reglera 
största och minsta storlek på tomter (PBL 2010, 4 kap 18 & 18a§§) 

 Det inledande programmet i planprocessen är inte längre obligatoriskt (PBL 2010, 5 
kap 10§) 

(Mattson & Hagander 2011, s. 44, Adolfsson & Boberg 2013, s. 13) 
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3  Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Detaljplanen 

Detaljplanen är det huvudinstrument som används vid planläggning och som styr 
bebyggelseutvecklingen i Sverige. Följande del kommer att gå igenom vad en detaljplan är för 
någonting, vilka bestämmelser den ska innehålla, hur processen ser ut vid upprättandet samt 
vilka möjligheter som finns att ändra, upphäva eller göra avsteg från en detaljplan. 

3.1.1  Vad är en detaljplan? 

Detaljplanen används för att reglera ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse 
och bör följa kommunens gällande översiktsplan. Den omfattar till ytan mindre områden än 
översiktsplanen och ger en samlad bild av markanvändningen samt hur miljön planeras att 
förändras eller bevaras (Julstad 2011, s. 61). Enligt 4 kap 32§ PBL får detaljplanen inte 
omfatta ett större område eller ha en högre detaljeringsgrad än vad som behövs med hänsyn 
till dess syfte och genomförandetid.  

Detaljplanen kan både reglera förändringar av markanvändning och bebyggelse samt 
reglera bevarande eller förnyelse av befintliga bebyggelseområden. Kommunerna har en stor 
frihet att själva styra planeringen inom kommunen så att de lokala målen uppfylls, men de 
måste även se till att de nationella målen i 2 kap. PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap. miljöbalken tillgodoses (Adolfsson & Boberg 2013, s. 27). 

En detaljplan ska bestå av en plankarta som visar dess avgränsning och markanvändning, 
vid sidan om plankartan står alla de bestämmelser som gäller inom området, dessa är juridiskt 
bindande och får således inte motstridas. Till detaljplanen hör även en planbeskrivning som 
redovisar hur planen ska förstås och genomföras. För att förtydliga planen och kunna skapa en 
bättre förståelse kan planbeskrivningen innehålla illustrationsmaterial. Till skillnad från 
plankartan är inte planbeskrivningen bindande, utan syftar endast till att öka förståelsen. Vid 
behov ska dessutom en miljökonsekvensbeskrivning ingå i dokumentationen (PBL 2010, 4 
kap 30-35§§, Julstad 2011, s. 66). 
 
Det finns vissa krav för när en detaljplan måste upprättas, detta så kallade detaljplanekravet 
anges i 4 kap. 2-3§§ PBL. Där står det att en detaljplan måste upprättas för: 
 
1. Ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. 
2. Bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang. 
3. Ett nytt bygglovspliktigt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, vars användning får 
betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. 



 Inaktuella detaljplaner     

 Blekinge Tekniska Högskola, kandidatarbete 15 hp, Johan Norberg 

 19 

3.1.2  Detaljplanens bestämmelser 

4 kap. 5§ PBL innehåller vilka bestämmelser som alltid måste anges i en detaljplan. I en 
detaljplan ska kommunen alltid bestämma användningen av områden samt gränserna mellan 
dessa. Det ska tydligt anges om ett område ska utgöra allmän plats som är öppen för 
allmänheten, t.ex. gator och parker, kvartersmark, som kan vara t.ex. bostäder och industrier 
eller vattenområden, t.ex. bryggplatser och hamnar. Huvudregeln är att kommunen ska vara 
huvudman för de allmänna platserna och ska då bestämma utformningen för dessa (PBL 
2010, 4 kap. 5§). I detaljplanen ska det dessutom framgå vilken genomförandetid planen har 
(PBL 2010, 4 kap. 21§). Om planen har bestämmelser om tillfällig användning av mark eller 
byggnader ska tiden för den tillfälliga användningen bestämmas (PBL 2010, 4 kap. 27§). 

Utöver dessa ovan nämnda obligatoriska bestämmelser finns det ett antal frivilliga 
regleringsmöjligheter som kommunen själva kan välja att tillämpa. Dessa typer av 
bestämmelser anges i 4 kap 6-18 och 26-29§§ PBL och kan exempelvis gälla byggnaders 
storlek, placering, utformning och utförande, även skyddsåtgärder och fastighetsindelning 
m.m. kan regleras. 

3.1.3  Detaljplaneprocessen 

Reglerna för hur processen skall se ut vid upprättandet av en detaljplan är relativt detaljerade i 
5 kap PBL. Bestämmelserna är särskilt fokuserade på relationerna mellan kommunen och de 
enskilda intressenterna samt mellan kommunen och statliga myndigheter. Samma regler gäller 
vare sig kommunen upprättar nya, ersätter, ändrar eller upphäver detaljplaner (Adolfsson & 
Boberg 2013, s. 33). 

När en detaljplan upprättas behöver den gå igenom en antal olika steg innan den kan antas 
och börja gälla. Vissa steg är obligatoriska medan andra är beroende på omständigheterna i 
det enskilda planärendet. Om en plan anses vara av stort allmänintresse eller att den förväntas 
få en betydande miljöpåverkan ska processen bestå av ett normalt planförfarande. Ett normalt 

planförfarande består inledningsvis av ett planbesked/beslut, därefter ev. programsamråd, 
samråd, granskning, antagande och slutligen laga kraft. En behovsbedömning om planen 
innebär betydande miljöpåverkan ska tas fram, den används även som grund i samrådet 
(Adolfsson & Boberg 2013, s. 37).  
 

 
 
Om planen inte anses ha stor principiell betydelse, inte kommer att medföra någon betydande 
miljöpåverkan, har litet intresse för allmänheten och är förenlig med den kommunala 
översiktsplanen kan planförfarandet förenklas till ett så kallat enkelt planförfarande. Samrådet 
kan då förenklas genom att kommunen endast underrättar länsstyrelsen och ger kända 
sakägare tillfälle till samråd, samrådsredogörelsen behöver inte göras utan den ingår i det 
slutliga utlåtandet. Någon kungörelse behöver inte ske och granskningen kan ersättas med ett 
underrättelseförfarande om högst två veckor där en underrättelse skickas till samrådskretsen. 

Normalt planförfarande 
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De inkomna synpunkterna från samrådet och underrättelseförfarandet sammanställs i ett 
utlåtande och om samtliga har godkänt förslaget kan det överlämnas för antagande (Adolfsson 
& Boberg 2013, s. 63-64). 

 
 

 
 

3.1.4  Ändring, upphävning och avvikelse från detaljplan 

Om behov finns att göra en mindre ändring eller komplettering av en detaljplan utan att ändra 
huvudsyftet kan en s.k. planändring tillämpas. Vid denna åtgärd kan bestämmelser läggas till, 
tas bort eller ges ett annat tillämpningsområde. De nya planhandlingarna som tillkommer vid 
ändringen ska inte ersätta de ursprungliga planhandlingarna utan ska läsas tillsammans med 
dem. För att detaljplanen och dess bestämmelser inte ska bli för otydlig för läsaren bör inte 
flera ändringar finnas inom en och samma plan. Om fler än en ändring sker bör den eller 
dessa arbetas in i den tidigare ändringen för att på så sätt skapa ett dokument som 
sammanfattar alla ändringar inom planen. I fall det på den ändrade planen finns en 
genomförandetid ska denna tid även gälla för ändringen. Om genomförandetiden har gått ut 
krävs en ny genomförandetid i de delar planändringen avser. Vid behov bör 
genomförandetiden för den underliggande planen också förlängas och tiderna samordnas, 
olika genomförandetider för samma område bör inte förekomma (PBL 2010, 4 kap. 22 §, 
Boverket 2002, s. 151, Adolfsson & Boberg 2013, s. 65-66). 
 
Om en detaljplan av olika anledningar inte längre är aktuell och det inte finns några behov av 
att göra ändringar eller ersätta den med en ny kan en upphävning av detaljplanen ske. Om det 
däremot fortfarande finns behov av viss reglering inom området kan ett alternativ vara att 
ersätta detaljplanen med områdesbestämmelser. I vissa fall kan det dessutom vara enklare att 
upphäva detaljplanen och ersätta den med områdesbestämmelser än att behålla detaljplanen 
och göra ändringar på den. Områdesbestämmelser kan inte införas i områden som är 
detaljplanelagda och därför måste detaljplanen upphävas. En upphävning av detaljplan och 
införandet av områdesbestämmelser inom ett område kan ske samtidigt men som två skilda 
beslut. När en detaljplan har upphävts kvarstår fortfarande det huvudmannaskap som finns för 
de allmänna platserna i området (Boverket 2002, s. 152, Adolfsson & Boberg 2013, s. 66-67). 
 
Begreppet avvikelse infördes med PBL 1987 och ersatte då de tidigare möjligheterna att ge 
dispenser från gällande planbestämmelser. Begreppet infördes för att kunna skapa ett 
utrymme för att hantera framtida oförutsedda händelser som kanske inte överensstämmer med 
gällande plan, dvs. avvikelser. I 9 kap. 31b§ PBL står det att bygglov får ges för en åtgärd 
som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen är liten och förenlig 
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. 

Om avvikelsen är på gränsen till för stor får nämnden avgöra om åtgärden ska beviljas 
bygglov eller inte. Om avvikelsen anses vara för stor och får konsekvenser för ett större 
område kan den inte godtas genom lov utan en planändring måste då ske för att kunna 
genomföra den föreslagna åtgärden (Mattsson & Hagander 2011, s. 84-87). En liten avvikelse 

Enkelt planförfarande 
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på en enskild fastighet kan leda till en oacceptabel miljöförändring om samma åtgärd görs på 
alla fastigheter inom samma område. Den lilla avvikelsen blir då ur ett större perspektiv en 
stor avvikelse och kan således inte godtas (Boverket 2014). 

Det finns inget absolut mått på vad som räknas som en liten avvikelse utan prövningen ska 
bedömas i relation till de förhållanden och omständigheter som finns i varje enskilt fall. 
Exempelvis placering av en byggnad någon meter in på prickad mark kan i vissa fall räknas 
som en liten avvikelse (Boverket 2014). 
 Åtgärder som avviker från den gällande planen är ingenting nytt utan det har i princip 
förekommit så länge planeringen har funnits. Problemet är att en åtgärd som tidigare räknades 
som en liten avvikelse kan idag anses vara en stor avvikelse. Om planen inte har aktualiserats 
sedan dessa avvikelser gjordes så kan det inom planen finnas t.ex. befintliga byggnader som 
strider mot planens bestämmelser, detta leder till att den gällande planen inte alltid stämmer 
överens med verkligheten. Dessa planer kan skapa komplicerade problem att handskas med 
vid bygglovsprövningen (Mattsson & Hagander 2011, s. 84-87). 
 
I 9 kap. 30-32§§ PBL finns krav på vad en föreslagen åtgärd ska uppfylla för att kunna få ett 
beviljat bygglov. Ibland uppfylls inte alla dessa krav, men om åtgärden uppfyller något eller 
några krav eller om det finns stöd i planbestämmelserna om tillfällig användning finns det en 
möjlighet att kunna få ett tidsbegränsat lov (PBL 2010, 9 kap. 33§). Detta lov får bara ges för 
en åtgärd som ska pågå under en begränsad tid och lovet får ges högst fem år i taget, sedan 
kan en ansökan om förlängning göras av den sökande. Den sammanlagda tiden som får ges 
för ett tidsbegränsat lov får inte överstiga tio år, alltså fem plus fem år, dock finns ingen 
begränsning för hur kort ett tidsbegränsat lov kan vara (Mattsson & Hagander 2011, s. 68-69). 

3.2  Vad säger PBL om inaktuella detaljplaner? 

I PBL finns inga riktlinjer för hur inaktuella planer ska behandlas eller hur problem ska lösas. 
Dock anges ett antal punkter i övergångsbestämmelserna som till viss del beskriver hur äldre 
planers bestämmelser ska tolkas och bedömas: 
 

 Generalplaner ska även i fortsättningen gälla som områdesbestämmelser, och 
stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser 
som enligt tidigare lagstiftning har räknats som detaljplaner ska även fortsättningsvis 
gälla som detaljplaner enligt punkt fyra och fem. 

 Kommunen har enligt punkt sex inte längre rätt att lösa in mark som är utpekad som 
allmän plats som de är huvudman för och som inte har byggts ut enligt planen efter 
genomförandetidens utgång. 

 Punkt sju säger att kommunen inte längre ska vara huvudman för allmänna platser i 
områden som omfattas av byggnadsplan och avstyckningsplan. 

 Enligt punkt åtta får bygglov ges för allmänt ändamål inom kvartersmark i en tidigare 
stadsplan eller byggnadsplan. 

 Tomtindelningen enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar kom att gälla som 
fastighetsplaner efter 1987 års PBL (Boverket 2014). Enligt punkt nio ska dessa från 
och med 2010 års PBL gälla som detaljplanebestämmelser för fastighetsindelning. 
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 I 110§ andra stycket i 1947 års byggnadslag finns förbud mot nybyggnad utan tillstånd 
av länsstyrelsen innan vägar, vattenförsörjning och avlopp anordnats i tillräcklig 
utsträckning (Boverket 2014). Dessa förbud gäller nu som planbestämmelser i 
detaljplanen enligt punkt 10 och kan ses i 4 kap. 14§ PBL. 

 Punkt 13 säger att i ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan 
avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som 
avses i 17 kap. 18a§ i den upphävda plan- och bygglagen från 1987 ska anses vara en 
sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30§ första stycket 1b i den nya lagen från 2010. 

3.3  Vad säger Boverket om inaktuella detaljplaner? 

Utöver hänvisning till vad PBL säger framhäver Boverket att många av de äldre planerna som 
idag gäller som detaljplaner enligt PBL har många gånger tillkommit under helt andra 
förhållanden och med helt andra syften än dagens planer. Dessa äldre planer skulle i vissa fall 
dessutom tillämpas tillsammans med olika typer av byggbestämmelser som idag har upphört 
att gälla. För att tolka dessa planer behöver man gå tillbaka till den lagstiftning som gällde då 
planen antogs (Boverket 2002, s. 147-148).  

De äldre planernas bestämmelser gäller i PBL-systemet i princip på det sätt som de gjorde 
enligt den tidigare byggnadslagen. Kvartersmarkens reglering kan i de äldre planerna ha 
väldigt olika detaljeringsgrad gällande användning, utformning eller exploatering. Antingen 
kan de ha en mycket detaljerad reglering eller så kan de ha nästan ingen reglering alls vilket 
ger kommunen små möjligheter att kunna reglera planläggningen vid bygglovgivning. 
 Boverket skriver att det i vissa fall kan finnas oskrivna lagar om hur oklara ändamåls-
bestämmelser ska tolkas, t.ex. att användningen Ö (öppet byggnadssätt) alltid betyder 
bostäder. Så länge bostäderna på detta område behövs för bostadsförsörjningen får inte 
bygglov ges för andra användningar. Om det finns en planbeskrivning för stads- eller 
byggnadsplanen eller om det i översiktsplanen finns ett syfte för området kan detta användas 
som grund vid tolkningen (Boverket 2002, s. 148-149). 

3.4 Planeringsteorier 

Det senaste århundradet har kantats av flera olika ideal och teorier för hur staden ska byggas. 
Därför kan planbestämmelser vara utformade på olika sätt beroende på i vilken tidsepok de 
upprättades. Den teori som tillämpades då en gammal plan ritades kan skilja sig mot den som 
tillämpas idag vilket kan leda till konflikter mellan planen och det verkliga behovet. Nedan 
kommer två teorier att utvecklas, dessa är den rationella samt den kommunikativa 
planeringsteorin. 

Anledningen till att just dessa teorier utvecklas är att de kan anses ha en stor påverkan och 
koppling till problemet med inaktuella detaljplaner. De rationella planerna är ofta väldigt 
strikt reglerade vilket gör att de kan skapa stora problem vid behov av förändring i det 
planlagda området. Majoriteten av planerna som behandlas i fältobservationen upprättades 
under den tidsperiod då den rationella planeringen dominerade vilket motiverar valet av denna 
teori. 
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Den kommunikativa planeringsteorin kan anses vara den rationella teorins motsats då den 
bygger på demokrati snarare än vetenskap, dessutom är det den teori som mest liknar den som 
tillämpas i dagens detaljplanering, huvudsakligen tack vare plan- och bygglagens införande 
1987. Dessa faktorer leder till att den kommunikativa planeringsteorin är intressant att studera 
jämte den rationella. 

3.4.1  Den rationella planeringsteorin 

I Sverige hade den rationella planeringsteorin sina glansdagar och förekom ofta inom 
plandebatten från 1960-talet fram till en liten bit in på 1980-talet (Strömgren 2007, s. 34). Det 
var under denna period som det omdebatterade miljonprogrammet genomfördes då stora 
höghusområden byggdes runt om i Sverige. Dessa områden är tydliga exempel på en rationell 
planering. 
 
Den rationella planeringsteorin baseras på en objektiv planering där olika alternativ jämförs 
och som grundar sig på vetenskap, fakta och logik för att hitta den bästa lösningen på 
planeringsproblem. Inom den rationella planeringen går det att skilja på den substantiella 
respektive formella rationaliteten (Allmendinger 2009, s 49-50). Max Weber, som är en av 
förespråkarna inom rationalismen beskriver den substantiella rationaliteten som målet med 
planeringen och att dessa mål ska arbetas fram av politiker. Den formella rationaliteten 
handlar i sin tur om planeringsprocessen som med en stegvis process tillämpas för att kunna 
nå målet på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt (Allmendinger 2009, s 63). 
Ett steg i att skapa en effektivare process är att vid beslutsfattande endast inrikta sig på de 
allra viktigaste frågorna och strunta i de mindre, triviala frågorna (Allmendinger 2009, s 71). 

Andreas Faludi som även han är en förespråkare inom rationalismen, tillsammans med 
Weber, menar att det är processen som är det viktigaste och inte målet. För att förhindra att 
beslut baseras på föraningar istället för fakta bör det ställas krav på processen som då kan 
likställas med en vetenskaplig metod för att uppnå det bästa resultatet (Allmendinger 2009, s 
66-67). För att skapa ett sådant rationellt beslutsfattande där det valda alternativet blir 
överlägset alla andra förespråkas en trestegsmodell. I modellens första steg jämförs alla 
alternativen objektivt och ett övervägande sker för att bestämma vilka alternativ som är 
möjliga att genomföra i den rådande situationen. Därefter undersöks vilka konsekvenserna 
blir för var och en av alternativen och till sist väljs det alternativet med de mest fördelaktiga 
konsekvenserna och som bäst matchar det slutgiltiga målet (Allmendinger 2009, s 67).  
 
Planeraren i den rationella planeringsteorin är en central expert som skall agera med 
kompetens, ärlighet och integritet. Han skall vara objektiv och politiskt neutral och skall 
endast tillföra sin expertkunskap, således får han inte bruka egna åsikter eller fatta instinktiva 
beslut (Allmendinger 2009, s 65). I en fullständigt rationell process behöver inte planeringen 
utföras av en sammansatt grupp eller institution, utan planläggningen kan i princip utföras av 
endast en person som är väl förtrogen med det vetenskapliga tänkandet och som objektivt kan 
analysera problem, rita städer, beskriva genomförandet och se till att det förverkligas. Denne 
planerare har dessutom tillräckligt stor kunskap för att kunna förutse och bedöma effekterna 
av de olika planalternativen. Dock är detta en något överdriven bild av den fullständigt 
rationella planeraren men visar ungefär det planeringstänk som finns i den rationella teorin 
(Strömgren 2007, s. 29). 
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Mycket kritik har framförts mot den rationella planeringsteorin. Bland annat mot att det ofta 
tas mindre hänsyn till miljöfrågor och det allmänna intresset i beslutsfattandet eftersom dessa 
enligt den rationella teorin kan anses vara konfliktfyllda och stoppa upp processen 
(Allmendinger 2009, s 70). En annan kritik är att besluten och metoderna inte är anpassade till 
den verklighet som råder, en verklighet som oftast är mer rörig och komplicerad än vad den 
rationella planeraren tror. I kritiken återfinns även att planeraren bortser från det sociala, 
politiska och ekonomiska sammanhanget i planeringsprocessen för att istället arbeta på egen 
hand. Leonie Sandercock påstår att den rationella planeringen är alldeles för snäv och 
fokuserar för mycket på den tekniska, vetenskapliga och kvantitativa rationaliteten. Att man 
förlorar synen på människan och det viktiga i att skapa historiska och arkitektoniska platser, 
och genom att samtala, lyssna och studera få in mer kvalitativa kunskaper (Allmendinger 
2009. s 72-74). 

3.4.2  Den kommunikativa planeringsteorin 

Den kommunikativa planeringsteorin började diskuteras i plandebatten under 1980-talet då 
kritiken växte mot den rationella planeringsteorin. Sedan början av 1990-talet har det blivit 
allt vanligare att beskriva planering som just kommunikation. Det har hävdats att den 
kommunikativa definitionen av planering är så pass ny att den utgör ett paradigmskifte i 
jämförelse med det tidigare modernistiska och rationella planeringstänkandet (Strömgren 
2007, s. 35, 45-46).  

Det har till skillnad från den rationella planeringsteorin skett en maktförändring där 
planeraren går från en roll som beslutsfattare till en roll som rådgivare. Planeraren har en 
opolitisk ställning och tar således inga beslut själv utan fungerar som en länk mellan 
politikerna och allmänheten, där planeraren kommer med förslag till politikerna som därefter 
tar det slutgiltiga beslutet. Detta skall samtidigt öka intresset för att påverka planeringen hos 
folk och därigenom ge bättre planeringsresultat (Allmendinger 2009, s.197-223). 
 
Den kommunikativa teorin sätter fokus på handlingsorienterad planering, där planeraren skall 
delta i samtalsprocesser med experter, politiker och medborgare för att hitta lösningar som 
fungerar för alla parter. Den goda planeraren ska ha en kapacitet att kunna lära av andra, att 
kommunicera empatiskt och att förhandla samt kunna göra kompromisser i en konfliktfylld 
miljö. Med detta minskar planerarens grad av rationalitet, då andras kunskaper och lösningar 
också måste värderas (Strömgren 2007, s. 44-50). 

Istället för att som i den rationella teorin relatera planeringen till vetenskap och sökande 
efter en optimal lösning relateras den här istället till politik och viljan att tillsammans hitta 
fungerande lösningar på problem. Denna typ av överenskommelse kallas av Jürgen Habermas 
för en ”kommunikativ rationalitet” (Allmendinger 2009, s 200). För att uppnå en 
kommunikativ rationalitet krävs en kommunikativ handling som följaktligen är inkluderandet 
och samordningen av de olika intressena i samhället. I dessa diskussioner är samtliga invånare 
välkomna att delta för att få inflytande och kunna uttrycka sina åsikter öppet utan att vara 
underlägsen maktutövarna (Allmendinger 2009, s 203,207).  För att en kommunikativ 
planering skall fungera krävs det även att den enskilda individen förlitar sig på sitt 
ställningstagande, och mellan de olika intressena krävs en ömsesidig uppriktighet och ett 
språk som båda parterna förstår (Allmendinger 2009, s 203).  
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4  Undersökning 

Undersökningen består som tidigare nämnt av tre olika forskningsmetoder; enkätunder-
sökning, intervju samt en fältobservation, som tillsammans har resulterat i en stor mängd data 
som kommer att bli fundamentet för detta arbete. Enkäten har skapat en bred bild för hur 
problemet med inaktuella planer ser ut bland Sveriges kommuner medan intervjun och 
fältobservationen har givit en mer fördjupad förståelse för problemet. I följande kapitel 
kommer resultatet av dessa tre metoder presenteras för att därefter i det nästkommande femte 
kapitlet knytas samman och analyseras. 

4.1 Resultat enkätundersökning 

Av de 135 kommuner som enkäten skickades till svarade 74 kommuner vilket är 55 %. Detta i 
sin tur betyder att följande resultat står för 26 procent, dvs. en fjärdedel av Sveriges 290 
kommuner. I följande avsnitt kommer svaren från varje fråga att redovisas och vid de frågor 
där det fanns fasta svarsalternativ kommer redovisningen att ske genom stapeldiagram för att 
skapa en god tydlighet. Tre av frågorna var öppna där respondenten fick skriva svaret med 
egna ord, där kommer redovisningen att ske genom en sammanfattning av resultatet samt 
belysning av de svaren om kan tyckas vara extra intressanta. En utförlig beskrivning av hur 
enkätundersökningen gick till finns under metodavsnittet och enkäten bifogas i sitt 
originalutförande i bilaga 1. 
 
Frågorna som ställdes i enkäten var: 
 

1. Omfattas er kommun av inaktuella detaljplaner? 
2. Uppstår det problem för er då den gällande detaljplanen är inaktuell/föråldrad? 
3. När uppenbarar sig oftast problem med en inaktuell detaljplan för er? 
4. Vilken eller vilka bestämmelser skapar mest problem/konflikter? 
5. Hur löser ni de problem/konflikter som uppstår? 
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4.1.1  Fråga 1 

”Omfattas er kommun av inaktuella detaljplaner? (Gamla planer som behöver aktualiseras, 
vars bestämmelser ej är anpassade till dagens planeringsförutsättningar och/eller lagstift-

ning)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultatet på fråga ett visar tydligt att många kommuner omfattas av inaktuella detaljplaner. 
Så många som 46 kommuner, eller 62 procent, anser att runt hälften eller majoriteten av deras 
planer är inaktuella och är i behov av aktualisering. Om dessutom de som anser att kommunen 
till viss del omfattas av inaktuella planer räknas med blir den siffran istället 97 procent. 

Det som kan skapa en svårighet i den här frågan är vad som egentligen definierar en 
inaktuell detaljplan. Troligtvis delar inte samtliga kommuner en och samma uppfattning i vad 
som egentligen är en inaktuell plan, utan detta kan säkerligen variera från kommun till 
kommun.  
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4.1.2  Fråga 2 

”Uppstår det problem för er då den gällande detaljplanen är inaktuell/föråldrad?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
På den andra frågan som var om dessa inaktuella detaljplaner kunde ställa till några problem 
blev resultatet desto jämnare. Det var exakt lika många kommuner som svarade att det ofta 
eller alltid uppstår problem som att det i vissa fall eller sällan eller aldrig uppstår problem. 
 Att inaktuella planer skapar mer problem i vissa kommuner och mindre problem i andra 
kommuner skulle kunna bero på hur stort behovet av förändring är i kommunen. T.ex. om en 
kommun förändras eller utvecklas i en väldigt långsam takt och det sällan kommer in 
ansökningar om bygglov används kanske inte detaljplanen i någon vidare stor utsträckning. 
Om detaljplanen sällan används uppstår det självfallet ganska få problem med den. 
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4.1.3  Fråga 3 

”När uppenbarar sig oftast problem med en inaktuell detaljplan för er? (Ex. vid 
bygglovsprövning, fastighetsreglering etc.)” 

 
På denna öppna fråga kunde respondenten skriva fler än bara ett svar vilket många av dem 
gjorde. Det absolut vanligaste svaret som gavs på denna fråga var att problem oftast uppstår 
vid bygglovprövning, hela 90 procent av de tillfrågade svarade detta. Det känns föga 
förvånande då det troligen är det allra vanligaste tillfället då en befintlig detaljplans 
bestämmelser tillämpas, och om dessa bestämmelser har blivit inaktuella kan 
bygglovprövningen bli problematisk. En femtedel av kommunerna svarade att det kunde 
uppstå problem vid fastighetsreglering och andra fastighetsrättsliga åtgärder, dvs. när 
fastigheter nybildas eller ombildas samt vid frågor gällande servitut och samfälligheter. 

Utöver bygglov och fastighetsreglering fanns det inga fler svar som förekom mer än en 
gång. En kommun svarade att förutom bygglov och fastighetsreglering kunde problem uppstå 
då fastighetsägaren vill sälja mark samt vid vägbyggnation. En annan kommun svarade att det 
var främst inom detaljplaner för industriverksamhet samt byggrätter i fritidshusområden som 
problem kunde uppstå. Andra svar som framkom i enkäten var att problem kunde uppstå vid 
rivningslov, ändrad markanvändning samt upphävning av gamla fastighetsplaner. 
 
(Se bilaga 2 för samtliga svar på fråga 3) 
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4.1.4  Fråga 4 

”Vilken eller vilka bestämmelser skapar mest problem/konflikter? (Möjligt att markera flera 
alternativ)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här kan vi tydligt se att prickmark är den bestämmelse som oftast skapar problem. 68 
kommuner svarade detta vilket är 92 procent, det betyder att nästan alla kryssade i detta. 
Därefter kryssade hälften av kommunerna i att höjd, exploateringsgrad, användning och 
byggrätt kunde skapa många problem. Taklutning och inredning av vindsvåning däremot 
ansågs inte vara några bestämmelser som ofta skapar problem, runt 10 kommuner svarade 
detta.  
 Förutom de fasta svarsalternativen fanns det möjlighet att kommentera med egna 
problemfyllda bestämmelser och regleringar som inte var listade. Nedan kommer ett urval av 
dessa redovisas: 
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 Bestämmelser om utformning och utförande som har blivit inaktuella på grund av att 
tekniken har utvecklats sedan planen upprättades. 

 Byggnadsstadgans 39§ som handlar om placering 4,5 meter från grannens gräns. 
 Att många äldre planer endast tillåter friliggande bostäder. Att bygga på detta sätt är 

enligt respondenten knappast ett hållbart sätt att bygga ut tätorter på. 
 Att fastighetsindelningen inte stämmer överens med planen. 
 Byggnadsförbud p.g.a. avlopp där avloppsfrågan idag är löst. 
 Miljökrav som buller, föroreningar och trafikföring som idag är viktigt styrdes ej i de 

gamla planerna. 
 Användningsbestämmelsen A (allmänt ändamål). 
 Otydliga eller felaktigt formulerade bestämmelser i den gamla planen, kan skapa 

tolkningsproblem som fördröjer handläggningen. 
 Bestämmelser om att endast en komplementbyggnad får uppföras samt bestämmelser 

där byggrätten är uppdelad och inte gemensam för huvudbyggnad och 
komplementbyggnad. 

 
(Se bilaga 3 för samtliga svar på andra bestämmelser) 
 

4.1.5  Fråga 5 

”Hur löser ni de problem/konflikter som uppstår? (Ex. Liten avvikelse etc.)” 

 
Något som många av de svarande poängterade var att den lösning som tillämpas ofta helt 
beror på omständigheterna och problemets omfattning, en bedömning görs då från fall till fall. 
80 procent av kommunerna svarade att det oftast löses genom att godkänna åtgärden som en 
liten avvikelse. Samtidigt framhävde vissa att avvikelsen måste vara just liten för att den ska 
kunna godkännas, och ibland är det nämnden som får avgöra om avvikelsen är godtagbar 
(liten) eller inte. 44 procent svarade att de utöver avvikelse brukar lösa det med planändring. 
27 procent svarade att de gör ny detaljplan, dock kunde svaren variera från att de alltid gör ny 
detaljplan till att de gör ny detaljplan först då behovet var så pass stort att det krävdes. 
Andra exempel på svar som förekom var att de avslår ansökan, att de för dialog med den 
sökande eller att de ger tillfälligt bygglov. En svarande anser att den bästa lösningen vore att 
se över alla planer i sin helhet och ersätta dem med nya, men tyvärr finns varken tid eller 
resurser för att kunna genomföra detta. 

Två kommuner beskriver mer vilket tankesätt de har för att lösa dessa problem, den ena 
svarar att de jobbar med samarbete och helhetssyn och den andra att de försöker ha en 
pragmatisk tolkning av detaljplanen.  
 
(Se bilaga 4 för samtliga svar på fråga 5) 
 
 
 



 Inaktuella detaljplaner     

 Blekinge Tekniska Högskola, kandidatarbete 15 hp, Johan Norberg 

 31 

4.2 Intervju 

Denna del i undersökningen kommer att fokusera på och fördjupa sig i hur Västerviks 
kommun påverkas av och ser på problemet med inaktuella detaljplaner. Nedan kommer ett 
antal punkter att behandlas utifrån det samtal som genomfördes tillsammans med två 
tjänstemän från kommunen; Daniel Niklasson, planarkitekt samt Maria Ström, bygglovschef. 
Hela intervjun finns bifogad i bilaga 5. 

4.2.1  Definitionen av en inaktuell detaljplan 

En inaktuell detaljplan kan definieras såsom att det är en plan som på något sätt inte fungerar 
mot dagens behov och som ofta är relativt snävt avgränsad och hårt styrd1. 

Det kan vara sådana planer där hela områden har byggts ut i ett sammanhang, som till 
exempel under 1960-talet när det byggdes flerbostadshusområden. Där har planeraren ofta 
prickat all mark förutom placeringen för själva byggkroppen. Detta troligtvis för att 
kommunen ville styra byggnadernas utformning ganska hårt och för att planen i många fall 
baserades på en färdig ritning2. 

Det går inte att säga att en detaljplan är inaktuell bara för att den är äldre än exempelvis 20 
år. Gamla planer från 30- eller 40-talet kan fungera väldigt bra idag, de kan stämma väl 
överens med verkligheten och även ha rimliga bestämmelser. I vissa fall kan dessutom äldre 
planer fungera bättre än planer som endast är några år gamla3. 

Kommunen kan ofta få in bygglovsansökningar som strider mot den gällande detaljplanen, 
detta behöver inte betyda att planen är inaktuell. Många av dem kan anses vara helt orimliga, 
men om flera ansökningar kan anses vara fullt rimliga kanske planen behöver en översyn om 
den behöver aktualiseras4. 

Det kan även bero på i vilket sorts område man befinner sig i. Om man till exempel 
befinner sig i ett omvandlingsområde där det finns behov av att göra permanenta boenden av 
fritidshus kan det finnas en typ av problem, men i andra områden kan det finnas andra typer 
av problem som gör att planen kan räknas som inaktuell5. 

4.2.2  Problemets uppkomst 

Så länge ingenting görs med planen finns det i princip ingen risk att problem uppstår med 
den. Det är först då någon vill göra någonting i området, någon förändring, som problemen 
kan uppstå6. 
 Alla som köper hus eller fastighet har en undersökningsplikt som säger att de ska 
undersöka huset eller fastigheten innan köpet. Dock finns det ingenting i den som säger att 
fastighetsägarna ska undersöka den gällande detaljplanen för att se vad de få göra och inte 
göra. Detta borde ingå för alla köpare av hus och fastighet för att på så sätt undvika problem 

                                                 
1 Daniel Niklasson, Planeringsarkitekt Västerviks kommun, intervju 2014-04-28 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Maria Ström, Bygglovschef Västerviks kommun, intervju 2014-04-28 
6 Daniel Niklasson, 2014-04-28 
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vid bygglovsansökan7. I vissa fall kan en köpare ha lagt ned mycket tid och pengar på sin 
fastighet, t.ex. att de har byggt en verksamhetslokal, och sedan upptäcker de att detaljplanen 
inte medger detta, då blir det ingen någon rolig historia vare sig för fastighetsägaren eller för 
tjänstemannen. Ibland kan det till och med vara så att fastighetsägaren vet om vad som får 
göras men tänker att ”det här går nog ändå”, och gör då åtgärder som senare leder till problem 
då de strider mot planen8.  

4.2.3  Vilka bestämmelser skapar mest problem? 

Prickmark, för liten byggrätt, för låg byggnadshöjd och fel antal våningar är vanliga problem, 
men det allra största problemet som kan uppstå är när åtgärden har fel användning och strider 
mot planens syfte9. Det är viktigt att ha ett bra syfte med planen samt en användning som inte 
är för smalt avgränsad. Runt 1970-talet kunde planerna innehålla väldigt specifika 
användningsbestämmelser, exempelvis kunde enskilda hus i centrum som låg vägg i vägg 
med varandra ha olika ändamål såsom kontor eller handel. I den typen av miljö som centrum 
borde planen kunna vara mer flexibel och anpassa sig efter vad som har störst efterfrågan för 
tillfället10. 

Den vanligaste bestämmelsen som ges avvikelse från i Västervik är troligtvis utnyttjande-
graden. Då handlar det huvudsakligen om så kallad överyta, dvs. att fastighetsägaren bygger 
en större byggnad eller bygger till mer än vad planen tillåter. Om planen exempelvis tillåter 
20 % exploatering av tomten så kanske den sökande vill bygga 25 % av tomten, i kommunen 
finns en informell rätt att upp till 10 % överyta tas på delegation, dvs. de godkänns utan att tas 
upp i nämnden11. 

En vanlig planbestämmelse som finns i gamla planer är att gårdshus inte får inredas som 
bostad. Men idag ses inte detta längre som ett problem och då kan det ofta godkännas som en 
liten avvikelse12. 

4.2.4  Hur kan problemet lösas? 

Problem som anses vara för stora löses oftast med planändring, och om det är mindre problem 
kan det lösas med liten avvikelse. Om avvikelsen är på gränsen till för stor tas ärendet upp i 
nämnden så får dem avgöra om det ska godkännas, avslås eller om det behöver göras en 
planändring. Avvikelser kan godkännas i både gamla som nya planer men oftast är det lättare 
att få avvikelsen godkänd i planer som är av äldre härkomst13. 
 I vissa av fallen har problemet lösts genom att kommunen ger tidsbegränsade lov. 
Problemet med dessa lov är att åtgärden måste ha en tillfällig karaktär och får inte ges längre 
än fem år i taget och högst tio år totalt. Om ingen ny detaljplan har upprättats innan detta 
tidsbegränsade lov har gått ut måste åtgärden bort. Detta kan få förödande konsekvenser för 
den sökande om denne inte är förberedd på detta och har investerat mycket pengar i åtgärden. 
Tidsbegränsade lov ges därför med fördel till åtgärder som man med sannolikhet vet är av en 
                                                 
7 Maria Ström, 2014-04-28 
8 Daniel Niklasson, 2014-04-28 
9 Maria Ström, 2014-04-28 
10 Daniel Niklasson, 2014-04-28 
11 Maria Ström, 2014-04-28 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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tillfällig karaktär, som t.ex. två baracker som turistbyrån bor i under tiden rådhuset 
renoveras14. 

4.2.5  Hur kan problemet förebyggas? 

Till och börja med gäller det att de som sysslar med planer kan och får vara med tidigt i 
processerna så potentiella problem kan undvikas på ett så tidigt stadium som möjligt. Sedan är 
det viktigt att det finns tillräckligt med resurser såsom planeringsarkitekter som kan hantera 
alla planärenden och som kan se till att planerna hålls aktuella. Om planerna är aktuella 
minskar risken kraftigt att problem uppstår och bygglovsprocesserna skulle gå mycket 
smidigare. Man skulle dessutom kunna göra planerna mer öppna och flexibla, men nackdelen 
är då att det istället läggs mer arbete på bygglovhandläggningen och den prövningen. Det 
gäller att hitta en balans mellan flexibla planer och planer där bygglovshandläggarna kan ha 
stöd i att fatta kloka beslut, att det finns någonting att hålla emot om det är någonting som är 
galet15. Det är även bra att kunna hitta smarta sätt att arbeta och hjälpas åt, bl.a. genom en 
utökad dialog mellan planerare och bygglovshandläggare, båda två har olika infallsvinklar 
och olika kunskap vilken kan verka förebyggande. Detta är någonting man jobbar ganska 
mycket med i Västerviks kommun16. 

Tyvärr hinns det ofta inte med att ha de förebyggande insatserna som verkligen skulle 
behövas, och det är främst att komma ut med information till allmänhet, mäklare, byggare, 
bostadsrättsföreningar och villaägare m.m. Om det bara skulle finnas mer tid till att nå ut med 
information skulle arbetet med att förebygga kunna utföras på ett helt annat sätt17. 

4.3  Fältobservation 

För att kunna fördjupa sig mer i problemet med inaktuella detaljplaner genomfördes en 
fältobservation på utvalda detaljplaner i Västerviks tätort. Detaljplanerna valdes till stor del 
utifrån en prioriteringslista som hade tagits fram av Västerviks kommun som visade vilka 
planer som var i störst behov av aktualisering. En av de planer som av Västerviks kommun 
ansågs vara i störst behov var den gamla stadsplanen C9 som antogs för Västervik 1927 och 
som täcker så gott som hela tätorten. Många delar av C9-planen består idag av nyare planer 
men det finns vissa områden som fortfarande gäller som detaljplan idag. Denna analys 
kommer enbart att fokusera på de planer som ligger inom Västerviks tätort med undantag från 
Piperkärr som ligger i dess utkant. 

I fältobservationen studerades och jämfördes de gamla planerna med verkligheten för att på 
så sätt kunna upptäcka problem eller sådana saker som inte överensstämmer med den fysiska 
miljön. Samtliga kartor som har använts är utsnitt ur detaljplanerna och där det har varit 
möjligt har även planbestämmelserna som tillhör planen infogats. Detaljplanerna är offentliga 
handlingar och har hämtats från Länsstyrelsens webbaserade karttjänst WebbGIS 
(Länsstyrelsen 2014). Pilen på kartan markerar var och i vilken riktning som fotot intill är 
taget, samtliga fotografier är tagna av författaren. 

                                                 
14 Daniel Niklasson, 2014-04-28 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Maria Ström, 2014-04-28 
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4.3.1  Båtsmansstugorna m.fl. (Del av stadsplan från 1927) 

I Västerviks centrala delar finns kvarter med gamla träbyggnader som är väl uppskattade av 
såväl turister som invånare i staden på grund av dess pittoreska karaktär. T.ex. finns ett 
kvarter med de så kallade båtsmansstugorna, det är små röda stugor som sjömän bodde i 
under mitten av 1700-talet. Albert Lilienberg som ritade stadsplanen på 1920-talet 
uppskattade inte dessa kvarter lika mycket. På den här tiden räknades de som slumområden 
och skulle jämnas marken för att istället ersättas med slutna stadskvarter. Många av 
byggherrarna valde att inte bygga så som Lilienberg hade planerat från början, så många av 
dessa kvarter bevarades därför18. I vissa områden har det skett planändringar för att skydda 
den gamla bebyggelsen, som till exempel kvarteret med Båtsmansstugorna. Dock finns det 
fortfarande delar kvar som gäller under den gamla C9-planen och där finns det egentligen 
ingenting som kan stoppa en exploatering av området om byggherren nu skulle vilja det. 

  

 

 

 
 
 
 

4.3.2  Piperkärr (Byggnadsplaner från 1949 och 1957) 

Piperkärr är ett litet område norr om Västervik som består av friliggande villor och ett fåtal 
flerbostadshus. Enligt Västerviks kommun finns det i området problem med byggnadshöjder. 
På nästa sida visas ett utsnitt ur byggnadsplanen från 1949 tillsammans med ett foto på ett av 
husen i området.  
  

 
 

                                                 
18 Daniel Niklasson, 2014-04-28 

Planbestämmelser tillhörande byggnadsplan för Piperkärr 1949 

Utsnitt ur stadsplan för Västervik 1927 
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Här kan vi hitta flera bestämmelser i planen som inte stämmer överens med hur det ser ut i 
området. För det första ligger huset på bilden utanför planområdesgränsen, detta har troligtvis 
kunnat genomföras på grund av att det blev godkänt som en avvikelse. Planbestämmelsen S 
som kan ses på plankartan betyder kvartersområde för sommarbebyggelse, men vid 
observationen av området kunde det konstateras att majoriteten av byggnaderna var 
permanenta bostäder. Även den maximala byggnadshöjden, som i planen tillåter enplanshus 
eller en byggnadshöjd på 4,5 meter, stämmer inte överens med den höjden som många av 
byggnaderna hade. På fotot kan det tydligt ses att byggnaden har två våningar vilket strider 
mot planens bestämmelser. 
 
Byggnadsplanen från 1949 förnyades 
1957 men då fanns inte det föregående 
bostadsområden med. Vid jämförelse 
fanns det bestämmelser som inte stämde 
överens även i den. Fotot nedan visar ett 
flerbostadshus som har byggts på ett 
område med användningen O som enligt 
planen från 1957 skall vara kvarters-

område för allmänt ändamål.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utsnitt ur byggnadsplan för Piperkärr 1957 

Planbestämmelser tillhörande byggnadsplan för 

Piperkärr 1957 

Utsnitt ur byggnadsplan för 

Piperkärr 1949 
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4.3.3  Västerviks sjukhus (Stadsplan från 1970) 

Den detaljplan som gäller över Västerviks sjukhus omfattas i princip helt och hållet av 
användningsbestämmelsen A, dvs. allmänt ändamål. Tanken med en sådan plan är väldigt 
god då den blir väldigt flexibel och kan innehålla många olika ändamål. Nackdelen är om 
mark som omfattas av planen säljs till en privat aktör eller person. Då kan dem inte göra 
någonting som endast tillgodoser det enskilda intresset utan marken ska fortfarande finnas till 
för stadens allmänintresse. För att lösa detta 
behövs en planändring för området. 
 Nedan kan en avvikelse från planen ses där 
ambulansgaraget ligger på prickad mark vilket 
gör att utbyggnaden är planstridig. Dock kan en 
sådan avvikelse anses vara så pass viktig för att 
uppnå syftet med planen dvs. att tillgodose det 
allmänna intresset, att den kan godkännas utan 
att det ska krävas planändring. 

 

 

4.3.4  Florida, Nord- och Sydamerika, del av Djurgården (Stadsplan från 
1971) 

Det här är en till ytan ganska stor plan som ligger i Västerviks nordvästra del och antogs som 
stadsplan i början på 1970-talet och gäller därför idag som detaljplan. Planen är på sina ställen 
väldigt hårt reglerad, framförallt i två kvartersområden när det gäller begränsning av 
bebyggelse då stora delar består av prickmark utom just den yta som är tänkt för själva 
byggnaden. Detta var väldigt vanligt under den här perioden då planen ritades. I dessa 
områden har sedan utbyggnader skett som ligger på denna prickmark. Dessa åtgärder kan 
möjligtvis ses som acceptabla rent praktiskt men egentligen strider de mot planens 
ursprungliga bestämmelser. På nästa sida visas bilder på exempel från dessa två områden där 
byggnader ligger på prickad mark. 
 
 
 

Utsnitt ur stadsplan för Västerviks sjukhus 1970 

Planbestämmelser tillhörande stadsplan för 

Västerviks sjukhus 1970 
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En annan observation som gjordes i 
område 1 visade att husen var byggda i 
etage, dvs. att de är byggda i en sluttning 
vilket skapar ett källarplan som i princip 
kan räknas som en våning då den ligger i 
markplan. Mot vattnet sett bestod följakt-
ligen husen av två våningar, men enligt 
planen får endast enplanshus byggas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt ur stadsplan för Florida, Nord- och Sydamerika, 

del av Djurgården 1971( område 1) 

Utsnitt ur stadsplan för Florida, Nord- och 

Sydamerika, del av Djurgården 1971( område 2) 

 

Planbestämmelser tillhörande stadsplan för Florida, Nord- 

och Sydamerika, del av Djurgården 1971 
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4.3.5  Kv. Tändstiftet (Del av stadsplan från 1971) 

Den här planen som ligger i Västerviks södra del antogs samma år som föregående plan men 
har en större flexibilitet. Här är endast marken närmast vägen prickad vilket gör att 
exploatören själv får bestämma bebyggelsens utformning och placering. Planen medger 
bostäder med en maximal våningsyta på 14 500 m2 inom hela området. Exploatören har 
sedan valt att bebygga hela den tillåtna ytan på en gång vilket betyder att ingenting mer får 
byggas19. Detta skapar problem då någon exempelvis vill bygga ett garage eller en sopstation 
eftersom det då skulle överstiga den maximala ytan och på så sätt strida mot planens 
bestämmelser. 
 
 
 

                                                 
19 Daniel Niklasson, muntlig källa, 2014-03-10 

Utsnitt ur stadsplan för Kv. Slagfjädern och 

Tändstiftet 1971 

Planbestämmelser tillhörande stadsplan för Kv. Slagfjädern 

och Tändstiftet 1971 
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5  Analys och diskussion 

I följande kapitel kommer en analys och diskussion att genomföras av det resultat som har 
erhållits med hjälp av de tre forskningsmetoderna samt den historik och teori som har 
utvecklats för att på så sätt kunna hitta svar på de frågeställningar som ställdes i inledningen. 

5.1 Definitionen av en inaktuell detaljplan 

En inaktuell detaljplan är kort och gott en gällande detaljplan som inte fungerar mot de behov 
som finns idag. Det kan vara en plan som gjordes för länge sedan under en tid då synen på 
planering och behoven var annorlunda. Det viktigaste som bör poängteras är att en detaljplans 
inaktualitet inte alltid beror på planens ålder. En detaljplan behöver inte vara inaktuell bara för 
att den är ett visst antal år gammal, t.ex. att en plan blir inaktuell så fort den är över 20 år 
gammal. Äldre planer kan i många fall vara inaktuella på grund av med tiden ändrade 
planeringsförutsättningar eller behov, men i vissa fall kan en mycket gammal plan stämma väl 
överens med verkligheten och ha ett syfte som fortfarande fungerar. Dock torde sannolikheten 
för att planen blir inaktuell öka ju äldre den blir. Detta beror givetvis på hur väl planen i fråga 
följs och hur behovet förändras i det specifika området. 
 Alla befintliga detaljplaner, även de som alldeles nyss har blivit antagna och som är 
korrekta kan förr eller senare bli inaktuella beroende på hur behovet ser ut i samhället, i vissa 
fall bara några år efter antagandet. 
 
När det talas om behov är det företrädesvis sådana behov som känns någorlunda rimliga att 
tillgodose. Om ett behov som kan anses vara fullt rimligt inte går att tillgodose på grund av 
planen inte tillåter den föreslagna åtgärden kan det diskuteras om planen behöver en 
aktualisering. Om den föreslagna åtgärden däremot anses vara helt orimlig behöver det inte 
betyda att planen blir inaktuell enbart på grund av detta. 

5.2 Analys av den historiska utvecklingen 

Sedan mitten av 1800-talet då planlagstiftningen ”föddes” i Sverige har flertalet olika typer av 
förändringar skett. Dessa förändringar har i de flesta fall berott på vilka planeringsteorier och 
planeringsskolor som har fungerat som inspirationskälla samt vilken typ politik som har 
dominerat i olika tidsperioder. Detta har lett till att planer som upprättades under en tid med 
en viss typ av planlagstiftning och planeringstradition kan bli problematiska i en senare tid om 
det har skett förändringar i planeringsförutsättningarna och lagstiftningen. Den historiska 
utvecklingen tas även upp till viss del efterkommande analys av planeringsteorierna. 
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5.3 Analys av planeringsteorier 

I teoridelen utvecklades två planeringsteorier som har gjort tydliga avtryck i den svenska 
planeringshistoriken; den rationella samt den kommunikativa planeringsteorin. Här kommer 
dessa två planeringsteorier att analyseras för att undersöka dess påverkan på den svenska 
planeringen och dess utveckling samt dess koppling till problemet med inaktuella planer. 

5.3.1  Den rationella planeringsteorin 

Den rationella planeringsteorin kan som tidigare nämnt främst kopplas till den svenska 
planeringsdiskussionen mellan åren 1960-1980. Det fanns vid den här perioden ett stort 
intresse för staten och kommunen att kontrollera bebyggelseutvecklingen så att den 
genomfördes på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Planerna blev följaktligen strikt reglerade 
och framtagna på ett rationellt sätt där främst kommunen och politikerna ensamma bestämde 
hur bebyggelsen skulle vara utformad. Under miljonprogrammet byggdes så många 
bostadsområden att planerna i princip upprättades på löpande band. Många av dessa planer 
gäller fortfarande som detaljplan och den i flera fall strikta regleringen är ofta en stor 
anledning till de problem som kan uppstå vid förändringsbehov. Exempel på en sådan typ av 
plan är den över Amerikaområdet i Västervik och som kan ses i kapitel 4.2.4. Där är 
bebyggelsen kraftigt styrd av prickmark som stoppar de åtgärder som det kan finnas behov av 
att genomföra på denna mark.  

5.3.2  Den kommunikativa planeringsteorin 

Den kommunikativa planeringsteorin slog sina rötter i Sverige under 1980-talet då det i 
plandebatten växte en allt större kritik mot den rationella planeringsteorin och de bostads-
områden som byggdes utifrån denna. Med plan- och bygglagens inträde 1987 fick demokratin 
och medborgarinflytandet stor tyngd i planprocessen vilket gjorde att den kommunikativa 
planeringsteorin fick ett stort fäste i Sverige och har det än idag. 
 Planeraren har i denna teori gått från en roll som rationell expert till en roll som rådgivare 
och länk mellan allmänheten och kommunen. På så sätt har det enskilda intresset fått en ökad 
makt på grund av dess utökade möjlighet till delaktighet i processen i form av samråd. Planer 
som är framtagna på ett demokratiskt vis där besluten är förankrade i överenskommelser 
mellan kommunen och dess invånare samt enskilda och allmänna intressen kan anses fungera 
bättre mot dagens behov och framtida förändringar än rationellt framtagna planer. 

5.4 Analys av problemet 

Undersökningen i det föregående kapitlet genererade en omfattande mängd kvantitativa och 
kvalitativa data som här kommer att analyseras för att därigenom kunna få en samlad bild av 
problemet med inaktuella detaljplaner. 
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5.4.1  Problemets utbredning i Sverige 

Som enkätundersökningen redovisade består över tre femtedelar av de svarande kommunerna 
av hälften eller fler planer som enligt dem anses vara inaktuella. Häften av kommunerna 
ansåg i sin tur att dessa planer ofta eller alltid orsakar problem och nära hälften ansåg att de i 
vissa fall orsakade problem. Utifrån detta resultat kan det ses att inaktuella detaljplaner är ett 
relativt omfattande och stort problem i Sveriges kommuner. 

På grund av enkätens utformning kunde ingen jämförelse ske för att se något samband 
mellan kommunens storlek och omfattningen av problemet. Det hade varit intressant om det 
hade varit möjligt att undersöka om det främst var större eller mindre kommuner som 
omfattas av denna typ av problem.  

5.4.2  Problemets uppkomst 

Till och börja med kan det enkelt sägas att i princip inga problem uppstår så länge planen 
enbart ligger i arkivlådan och ingen vill förändra någonting i området. Ofta i mindre 
landsbygdskommuner finns många områden där exploateringen sker mycket långsamt eller 
inte alls. I tillväxtkommuner däremot kan exploateringen ske i ett högre tempo vilken gör att 
planerna oftare används, om planen då inte överensstämmer med verkligheten kan den i 
många fall ställa till med problem. 
 Vid granskning svaren från enkätundersökningen om när problemet vanligtvis uppstår i 
Sveriges kommuner så är det klart vanligast vid bygglovsprövningen. Bygglovsprövningen 
sker då kommunen får in en bygglovsansökan från någon som vill förändra någonting på sin 
fastighet. En kommun kan få in många bygglovsansökningar vilket gör att risken är stor att 
några utav dessa på något sätt krockar med bestämmelserna i detaljplanen. Problemen vid 
bygglovsprövningen uppkommer vanligtvis på grund av att fastighetsägaren inte har 
undersökt detaljplanen tillräckligt noga och på så sätt se vad han får göra och inte göra på 
fastigheten. Oftast sker detta omedvetet men i vissa fall kan fastighetsägaren medvetet bortse 
från vad detaljplanen säger och istället hoppas på att ansökan går igenom i alla fall. I värsta 
fall kan fastighetsägaren redan ha genomfört en planstridande åtgärd i hopp om att den inte 
skulle upptäckas vilket kan skapa omfattande problem, främst ekonomiska, både för 
fastighetsägaren och för kommunen. 

5.4.3  Problematiska bestämmelser 

Nedan kommer en kort analys ske av de bestämmelser som utifrån undersökningen kan anses 
vara dem som oftast orsakar problem i inaktuella detaljplaner: 

 Prickmark 

 Användning 

 Utnyttjandegrad 

 Byggnadshöjd 

Prickmark 

Enligt enkätundersökningen upplever över nio av tio kommuner att prickmarken är en av de 
bestämmelser som oftast skapar problem. Prickmarken användes flitigt under 1960- och 70-
talet då kommunen ville ha en stark styrning av bebyggelsens omfattning och utformning. 
Ingenting fick då byggas på dessa prickmarkerade ytor vilket ofta var all mark förutom där 
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själva byggnaden var placerad. Efter planens antagande har sedan i vissa fall fastighetsägaren 
velat bygga ut på denna prickmark. Förr kunde detta godkännas som en mindre avvikelse men 
idag är kommunen ofta strängare när det gäller avvikelser från planen. Ofta handlar det om 
små utbyggnader som exempelvis sopstationer och cykelgarage. Dessa utbyggnader kan anses 
godtagbara rent praktiskt men godkänns inte på grund av planens bestämmelser. I dessa 
situationer bör beslutsfattaren förslagsvis ha en mer pragmatisk och verklighetsanpassad syn, 
dvs. inte enbart fastna i planbstämmelserna vilket ofta sker. 

Användning 

Användningsbestämmelserna kan i vissa planer vara väldigt specifika, främst i planer från 
omkring 1970-talet. Alltför specifika bestämmelser gör att planen blir oflexibel och 
svåranpassad för framtida behov. T.ex. kan en projektinriktad detaljplan upprättas för att 
möjliggöra byggnation av en brandstation och användningsbestämmelsen för området blir i 
det här fallet brandstation. Om brandstationen sedan läggs ner eller omlokaliseras och det 
finns behov av att bygga någonting annat på platsen behöver en planändring ske eftersom 
planen endast tillåter en brandstation. Planens användningsbestämmelser bör därför vara 
flexibla för att kunna möta de behov som finns, dock inom ramarna för att syftet med planen 
ska kunna uppnås. 
 Vissa äldre planer kan fortfarande ha kvar användningsbeteckningen A, Allmänt ändamål 
som kan vara t.ex. innefatta sjukhusområden som kan ses i kapitel 4.2.3. Om denna mark säljs 
eller överförs till en enskild ägare måste planen ändras för att bygglov ska kunna ges till 
åtgärder som inte tillgodoser de allmänna intressena. Fördelen är dock att mark med denna 
beteckning blir väldigt flexibel så länge föreslagna förändringar följer planens ursprungliga 
syfte som exempelvis kan vara att marken ska vara till för allmänheten. 

Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden är en bestämmelse som ofta kan skapa problem då många fastighetsägare 
gärna vill bygga ut sina hus så mycket som det går men att planen inte tillåter det. Detta kan 
gälla allt från mindre fastigheter med friliggande bostadshus till större fastigheter med 
industrilokaler. Vi kan se på exemplet i kapitel 4.3.5 där exploatören har valt att bebygga hela 
den tillåtna ytan på en gång utan att lämna någon buffert för framtida utveckling. Denna 
situation kan liknas vid den då hela området utom byggnaden består av prickmark, dvs. 
ingenting får byggas utöver den befintliga bebyggelsen. Exempelvis kan mindre komplement-
byggnader såsom garage inte byggas utan att de strider mot planbestämmelserna. 

Vissa kommuner såsom Västerviks kommun brukar inom delegationen godkänna avvikelse 
för en byggnad vars area är eller planeras bli upp till 10 % större än den tillåtna arean. Större 
avvikelser än så behöver tas upp i nämnden för att avgöras där. Detta är ett sätt att slippa 
utdragna ärenden och skapa en snabbare process så att tid och de knappa resurserna kan 
läggas på andra, viktigare ärenden. Nackdelen blir dock att byggnadens omfattning då inte 
överensstämmer med planbestämmelserna. 

Byggnadshöjd 

Två femtedelar av de svarande i enkäten ansåg att bestämmelser gällande byggnadshöjd var 
ett av mest förekommande problemen i inaktuella detaljplaner. Även Västerviks kommun 
anger i sin prioriteringslista detaljplaner där byggnadshöjderna inte stämmer överens med 
verkligheten, däribland planen över Piperkärr som behandlas i kapitel 4.3.2. Många av de 
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äldre planerna ritades då samhällena inte var så stora och tätheten på bebyggelsen var relativt 
låg och reglerades därefter. Idag har de flesta av dessa samhällen växt sig större och behovet 
av en förtätning har i många fall ökat. Detta kan göra att en detaljplan t.ex. endast tillåter 
enplanshus men att det finns behov att bygga tvåplans- eller treplanshus, detta tillåts då inte 
enligt planen. 

5.4.4  Lösningar på problemet 

Här kommer några av de lösningar som har synliggjorts i teorin och undersökningen att 
diskuteras och analyseras för att därefter i slutsatsen kunna komma fram till vilken eller vilka 
av dessa lösningar som är att rekommendera. 

Liten avvikelse 

Fyra av fem kommuner svarade i enkäten att om det gick så löste de i första hand problemen 
genom att godkänna dem som liten avvikelse. Innan ett godkännande kan ges behöver det 
först ske en bedömning inom delegationen om avvikelsen är liten eller inte, om den är på 
gränsen till för stor får nämnden avgöra om avvikelsen är godtagbar. En åtgärd kan ibland 
vara svår att bedöma om den är liten eller inte, det finns inga absoluta mått på vad som räknas 
som liten avvikelse. För att den ska räknas som liten får den dock inte på något sätt strida mot 
planens ursprungliga syfte. Viktigt är att bedömningen sker utifrån de omständigheter som 
finns i varje enskilt fall. Det är dessutom viktigt att ha en helhetssyn vid godkännande av 
bygglov för åtgärder som en fastighetsägare vill genomföra som avviker från planen. Om en 
fastighetsägare får godkänt kanske även grannarna kommer på att de vill genomföra en 
likadan avvikande åtgärd, då blir det svårt för kommunen att säga nej till dem. Den första lilla 
avvikelsen blir då helt plötsligt en stor avvikelse ur ett större perspektiv om liknande åtgärder 
genomförs i hela kvarteret.  

Om en åtgärd har en avvikelse som anses vara för stor för att räknas som en liten avvikelse 
och om den får konsekvenser för ett område större än detaljplanen bör inte åtgärden beviljas 
lov. För att gå vidare och kunna genomföra den föreslagna åtgärden så bör istället en 
planändring genomföras.  

Planändring 

Strax under hälften av enkätsvaren redovisade att planändringar ofta användes för att lösa 
problemen. Planändringar kan genomföras på planer där de avvikande förändringarna inte 
ändrar huvudsyftet och som är mindre än att det ska krävas ny plan och för stora för att det 
ska räknas som liten avvikelse. Detta kan vara en bra kortsiktig lösning då processen går 
snabbare än att upprätta en ny detaljplan och kostnaderna blir följaktligen lägre. Problemet 
som kan uppstå då en plan tillförs ändringar är att den kan bli otydlig för läsaren och 
missförstånd kan således lätt uppstå. När en planändring sker måste det därför tydligt framgå 
vad det är som ska ändras i planen så att samtliga som läser planen kan förstå och tolka den på 
samma sätt. Om fler planändringar sker inom samma plan bör dessa slås samman till en enda 
sammanhängande ändring med en gemensam genomförandetid för att förhindra att planen blir 
som ett ”lapptäcke” med flera olika ändringar, detta riskerar att bli väldigt rörigt. Om planen 
behöver ytterligare ändringar och det inte går att lösa på ett bra och tydligt sätt bör det istället 
upprättas en ny detaljplan över området. 
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Ny detaljplan 

Om planen innehåller för många bestämmelser som inte överensstämmer med verkligheten 
och dagens behov samt om det inte går att lösa med planändring kan man bli tvungen att 
upprätta en ny detaljplan. Detta kan vara väldigt kostsamt och kräver även stora mängder 
resurser från kommunens sida beroende på detaljplanens omfattning. Fördelen med en ny 
detaljplan är att den får en bättre helhet och tydlighet som gör den lättare att tolka jämfört med 
en ändrad detaljplan. En helt ny detaljplan blir dessutom genomgående anpassad till dagens 
lagstiftning och planeringsförutsättningar. 

I en drömvärld skulle det finnas tillräckligt med tid och resurser för att kunna ersätta alla 
de inaktuella detaljplanerna med nya, detta skulle bl.a. göra bygglovprövningen oerhört 
mycket snabbare och smidigare. 

Tidsbegränsat lov 

En åtgärd som exempelvis har ansetts vara för stor för att godkännas som en liten avvikelse 
och som därför inte har beviljats bygglov har en möjlighet att få ett tidsbegränsat lov om 
åtgärden anses vara rimlig. Det kan vara fram till att en ny detaljplan har upprättats för 
området där den avvikande åtgärden då kan göras planenlig. Det tidsbegränsade lovet får dock 
maximalt vara tio år och det finns därför en risk att en ny detaljplan inte har hunnit upprättas 
innan dessa tio åren har gått, den ”tillfälliga” åtgärden måste då återställas. Därför är det 
viktigt vid tidsbegränsade lov att se till att åtgärden är av tillfällig karaktär och inte är för 
permanent så att det inte ska vara några svårigheter att återställa den när lovtiden har gått ut. 
Den sökande ska även vara medveten om denna risk så att denne inte investerar för mycket 
pengar i åtgärden, detta kan få förödande konsekvenser om den genomförda åtgärden blir 
tvungen att rivas och fastighetsägaren inte är förberedd på detta. 

Ersätta planen med områdesbestämmelser 

Om en detaljplan anses vara inaktuell och det inte finns några större behov av att ändra den 
eller upprätta en ny, men att det fortfarande finns vissa behov av reglering kan den upphävas 
och istället ersättas med områdesbestämmelser. Områdesbestämmelserna har ingen minsta 
gräns för vad som ska regleras utan kan i princip endast ha en enda bestämmelse, huvudsaken 
är att den ska följa översiktsplanen och att riksintressena tillgodoses. Denna lösning kan med 
fördel användas i mindre orter med långsammare utveckling. Att ersätta detaljplanen med 
områdesbestämmelser är ofta tydligare, enklare och kan dessutom vara mindre kostsamt än en 
planändring. 

5.4.5  Förebyggande åtgärder 

Det finns olika typer av förebyggande åtgärder som kan tillämpas för att reducera och i vissa 
fall hindra att problemen uppkommer. En av dem är att kommunen går ut med tillräckligt 
mycket information till alla som på något sätt berörs av dessa inaktuella planer och berättar 
vad som gäller och hur planerna ska tolkas. Om de berörda vet vad som får göras och inte 
göras på fastigheten så slipper kommunen få in planstridiga bygglovsansökningar som tar tid 
och resurser att handlägga, resurser som istället skulle kunna användas till att bl.a. aktualisera 
problematiska planer. Över lag behövs mer resurser i form av planerare som kan aktualisera 
alla de planer som är inaktuella och som skapar många problem. Om alla planer skulle kunna 
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hållas aktuella skulle följaktligen bygglovhandläggningen gå mycket enklare, främst på grund 
av det minskade antalet föråldrade och svårtolkade bestämmelser. 

En relativt kortsiktig och enkel lösning för att problem ska kunna undvikas på ett tidigt 
stadium är att planerarna och övriga som har hand om planer får vara med så tidigt som 
möjligt i processerna. Även ett gott samarbete samt att information och kunskap delas genom 
dialog mellan planerare, bygglovhandläggare och andra tjänstemän kan verka förebyggande. 
 
För att anpassa sig till framtida behov och andra typer av förändringar kan detaljplanerna 
göras mer öppna och flexibla. Nackdelen med att ha en flexibel plan som har en väldigt 
generell reglering är att mycket arbete läggs i bygglovprövningen. Istället för att kunna 
hänvisa till planbestämmelser behöver då bygglovhandläggaren själv avgöra om ansökan skall 
beviljas bygglov eller inte. Det gäller att hitta en balans mellan att planen är flexibel för 
framtida behov och att den har tillräckliga bestämmelser som kan användas som stöd för att 
kunna fatta kloka beslut i bygglovsprövningen. 
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6  Slutsatser 

Som avslutning på detta arbete kommer det i detta kapitel listas ett antal slutsatser som är 
utformade som svar på de frågeställningar som ställdes i inledningen.  
 
1. Hur definieras en inaktuell detaljplan? 
En inaktuell detaljplan är en plan som oberoende av ålder inte fungerar eller som inte stämmer 
överens med de behov som finns för den planlagda marken idag. 
 
2. Hur utbrett är problemet med inaktuella detaljplaner i Sveriges kommuner? 
Utifrån resultatet på enkätundersökningen kan slutsatsen dras att problemet med inaktuella 
detaljplaner är väl utbrett i Sveriges kommuner. Av svaren att döma består majoriteten av 
kommunerna av en stor andel detaljplaner som behöver aktualiseras. Hälften av kommunerna 
svarade i sin tur att dessa planer alltid eller oftast orsakar problem. 
 

3. Vilka bestämmelser skapar mest problem? 
Enligt undersökningen och efterföljande analys är prickmark den i särklass vanligaste 
bestämmelsen som orsakar problem. Även begränsningar av höjd, utnyttjandegrad och 
byggrätt är vanliga bestämmelser som orsakar problem. 

Om det istället ses till vilka bestämmelser som orsakar de mest allvarliga problemen så är 
det planens användningsbestämmelser och syfte. I de fall där åtgärden strider mot dessa krävs 
nästan alltid en planändring eller en ny detaljplan. 
 
4. Hur kan problemen lösas och hur kan de förebyggas? 
Om en lösning är lämplig eller inte beror helt på omständigheterna och vilken typ av problem 
det handlar om. 

Små problem kan om möjligt lösas med liten avvikelse, detta är en enkel och billig lösning 
men är dock ingen hållbar lösning i längden eftersom planen då efter den avvikande åtgärdens 
genomförande inte överensstämmer med verkligheten. Större avvikelser kan lösas med hjälp 
av planändring, men även det är ingen bra lösning ur ett långsiktigt perspektiv. Det bästa vore 
att se över samtliga inaktuella detaljplaner och ersätta dem med nya. Det som hindrar detta är 
huvudsakligen de stora mängder resurser som krävs och som ofta inte finns tillgängliga. 
Därför behövs mer personal och ekonomi tillsättas till kommunernas planarbete för att kunna 
genomföra dessa detaljplaneaktualiseringar. 

Inaktuella detaljplaner som inte är i några större behov av ändringar kan istället ersättas 
med områdesbestämmelser, detta kan t.ex. fungera bra i mindre orter där utvecklingen sker 
långsammare och områden där det inte krävs en lika hård reglering. 
 
För att kunna förebygga potentiella problem eller åtminstone lösa problemen i ett tidigt 
stadium är det viktigt med information till de berörda samt dialog mellan tjänstemän. 

Ett annat sätt att förebygga att problem uppstår i framtiden är att göra planerna mer flexibla 
och öppna för framtida förändringar. Dock krävs en balans mellan att göra planen flexibel 
men ändå göra den tillräckligt reglerad för att den ska kunna fungera som ett bra stöd i 
beslutsprocessen. 
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Bilaga 2: Samtliga svar på fråga 3 i enkätundersökningen 

 
Fråga 3 
”När uppenbarar sig oftast problem med en inaktuell detaljplan för er? (Ex. vid 
bygglovsprövning, fastighetsreglering etc.)” 

 
1. Vid bygglovprövning. 
2. I bygglovsprövning 
3. Bygglovsprövning 
4. Främst vid bygglovsprövning. 
5. Framförallt vid bygglovprövning och fastighetsreglering. 
6. Det är framförallt vid bygglovshanteringen som det blir problem. 
7. Bygglovsprövningarna främst. Detaljerade planbestämmelser för byggnadsarea eller 

exploateringsgraden samt tillbyggnader på prickmark. 
8. Vid bygglovprövning. Bland annat med hänsyn till nya tolkningar som kommer i 

överprövande instanser 
9. Oftast i samband med bygglov. Den sökande vill göra förädringar som inte övernsstämmer 

med planen. Problem med underliggande tomtindelningsbestämmelser kommer fram vid 
ansökan om delning/avstyckning. 

10. Vid bygglovprövning 
11. Mest vid bygglovsprövning och andra lokaliseringsförfrågningar 
12. Vid bygglovsprövning och fastighetsregleringar 
13. Ett problem med äldre planer är att ibland finns tomträttsbestämmelser. Detta skapar problem 

ifall det finns intresse att ändra fastighetsgränser, ex vid avstyckning av radhus. Ett problem 
kan vara äldre planer som tillåter byggrätter i områden som idag är hotade av 
havsnivåhöjning. Det kanske vanligaste problemet är att det inkommer förslag om 
byggnationer som kommunen anser är lämpliga, men planen är 40 år gammal och tillåter inte 
förslaget. Då behövs en planändring, och en sådan tar tid. 

14. Bygglovsprövning 
15. bygglovsprövning 
16. bygglov 
17. Vi har i vår kommun rätt många byggnadsplaner och stadsplaner där det finns A-tomter dvs 

fastigheter för allmänt ändamål. Dessa planer ställer till problem när fastigheterna säljs till 
privata aktörer. 

18. Byggovprövning och fastighetsreglering 
19. Både vid bygglovsprövning och fastighetsreglering kort sagt när fastighetsägaren önskar 

förändra något på sin fastighet. 
20. Bygglovsprövning 
21. bygglovsprövning eller frågan om exploatering 
22. bygglovsprövningen 
23. Vid bygglov eller förfrågningar. 
24. Vid bygglovsprövning och fastighetsrättsliga åtgärder. 
25. Vid bygglovsansökningar för byggnader som är enligt dagens byggnadsstandard. Ofta är 

avvikelserna små och bygglov kan anpassas till detaljplanen eller mindre avvikelse ges. I 
annat fall ändrar vi detaljplanerna i den mån vi hinner med! 

26. bygglovprövning, önskemål om exploatering av grönområden som inte sköts, önskemål om 
utveckling och utökning av användning som tillåtits för länge sedan med dispens 

27. Äldre planer har oftast mindre byggrätt och motsvarar inte de boendes önskemål om att kunna 
bygga till. Äldre detaljplaner stämmer oftast inte överens med verkligheten. 
Fastighetsregleringar har oftast inte genomförts enligt plan. 

28. Oftast vid bygglovprövning 
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29. Vid bygglovsprövning främst inom DP för industriverksamhet, samt byggrätter i 
fritidshusområden där sökande vill bygga större än tillåtna 60-70 m2 

30. Bygglov, fastighetsreglering, markförsäljning, vägbyggnation 
31. vid bygglovsprövning 
32. Vid bygglovsprövning 
33. Bygglovprövning 
34. Jag tycker frågan är fel ställd, frågan är när gör vi nya detaljplaner och hur hanterar vi 

stadsutveckling när projekt som vill göra förlegade saker kommer in. Vi begär anstånd på 
bygglovet och gör ny dp. Vilket händer väldigt sällan. 

35. vid både bygglovsgivning och fastighetsreglering 
36. Bygglov, då det är vanligaste myndighetsärendet. Markanvändningsbokstäverna har ändrats, 

och är på väg att ändras igen, och näringsliv och offentlig service har förändrats. ex. 
Vårdcentralen på "allmänt ändamål vård" blir privat apotek. Butiken på Handelsmark blir 
Gym... 

37. bygglovsgivning, fastighetsreglering 
38. Bygglovgivning och fastighetsreglering 
39. bygglovgivning 
40. Vid bygglovprövning 
41. Vid bygglov och upphävande av gamla fastighetsplaner 
42. Både ock. Bygglovsprövning oftast avvikelse. Fastighetsregleringar följer ej plan. 
43. Allt blir ju fel om dp inte är aktuell 
44. Vid bygglovsgivning. 
45. Vid bygglovsgivning. 
46. I samband med bygglovgivning. 
47. Bygglovsgivning och fastighetsreglering 
48. Bygglov 
49. bygglovsgivning 
50. bygglovsgivning 
51. Bygglov, fastighetsregleringar 
52. i samband med bygglov när äldre detljaplner inte överrensstämmer med faktisk 

markanvändning. 
53. bygglov 
54. Bygglov 
55. Bygglovgivning 
56. Bygglovgivning 
57. Bygglov och rivningslov 
58. Det som vi på stadsbyggnadskontoret oftast märker av är vid bygglovsgivning. Det kan också 

märkas vid avstyckningar eller andra fastighetsregleringar då även äldra fastighetsplaner finns 
kvar. 

59. Vid bygglovsgivning oftast avseende begränsade byggrätter i storlek och utbredning. 
60. Vid bygglovgivning. 
61. Bygglov 
62. Vid ändrad användning av marken. Vilket leder till att man inte kan ge bygglov. 
63. Vid bygglovsprövningen 
64. Bygglov. Liten avvikelse... 
65. Vid bygglovgivning 
66. bygglov 
67. Oftast vid bygglovhanteringen när det finns outnyttjade rättigheter i äldre planer (exvis för 

handel) som går på tvärs med senare framtagna policydokument (ÖP, handelsstrategi m.fl.) 
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Bilaga 3: Samtliga svar på ”Andra bestämmelser” på fråga 4 i 
enkätundersökningen 

 
Fråga 4 
”Vilken eller vilka bestämmelser skapar mest problem?” 

 
Andra bestämmelser: 

1. Bestämmelser om utformning/utförande som blir inaktuella på grund av att tekniken 
utvecklas, då det går att lösa ett eventuellt problem/störning på flera olika sätt. Att en 
avstyckning hindras av en gammal underliggande tomtindelning är ett förhållandevis stort 
problem, då det numera kräver planändring - vilket är svårt att få förståelse för hos den 
sökande (upplevs som onödig byråkrati). 

2. Byggnadsstadgans 39§ som handlar om placering på 4,5 meter från grannens gräns och ingår i 
övergångsbestämmelser för alla planer före 1987 (före ÄPBL) 

3. Många äldre planer tillåter endast friliggande bostäder. Det är ett problem. Även om det finns 
efterfrågan på villatomter är det knappast ett hållbart sätt att bygga ut tätorter på. 

4. Fastighetsindelningen inte stämmer med planen 
5. problem i vissa områden där stora, gamla planer inte genomförts. planerade trafikförbindelser 

saknas, men i stället har andra vägar spontanöppnats etc etc. 
6. Ofta finns gamla bygglovbeslut från tiden då lagstiftningen medgav dispens från 

bestämmelserna och då för åtgärder som inte skulle godtas idag. Det gör att det är svårt att 
godkänna avvikelser idag som tidigare var möjliga. 

7. byggnadsförbud p.g.a. avlopp där avloppsfrågan idag är löst 
8. Vad menas med konflikter, för vem? Staden har planmonopol och om ett nytt projekt är 

intressant för staden gör vi ny dp. 
9. Problemet är att gällande dp inte har följts tidigare men att vi nu vill följa de gällande 

detaljplanerna. 
10. Miljökrav som buller, föroreningar, trafikföring styrs ej i de gamla planerna. 
11. avloppsinstallationer 
12. störst problem med 50-60talsplaner inom stadskärnan med prickmark, byggnadshöjd. Äldre 

planer oftast ok, rätt så generella bestämmelser, men kan vara problem med anv ibland 
13. Användningsbestämmelsen A 
14. I vissa av våra detaljplaner finns bestämmelser som är otydligt eller felaktigt formulerade. 

Detta kan skapa tolkningsproblem som fördröjer handläggningen. 
15. Då användningar till viss del har ändrat sig i planeringen kan det ställa till problem, även 

tolkningar av begrepp har ändrat sig som kan skapa problem. De äldsta planer vi har är från 
1943 så under de senaste 70 åren har ju en hel del hänt på alla fronter. 

16. Bestämmelser om att enbart en komplementbyggnad får uppföras. Bestämmelser där 
byggrätten är uppdelad och inte gemensam för huvudbyggnad och komplementbyggnad. 
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Bilaga 4: Samtliga svar på fråga 5 i enkätundersökningen 

 
Fråga 5 
”Hur löser ni de problem/konflikter som uppstår? (Ex. Liten avvikelse etc.)” 

 
1. Liten avvikelse, tillfälligt bygglov. 
2. Oftast genom liten avvikelse. I eventuell överprövning går överprövningsinstanserna oftast 

blint på bestämmelserna utan praktisk tanke. Ändring av plan är omständligt och dyrt. 
3. Om det är en liten avvikelse prövar vi det annars dialog om ändring av ansökan alt avslag eller 

planändring 
4. Nästan alltid genom liten avvikelse 
5. Liten avvikelse. I annat fall avslag eller ny detaljplan. 
6. Liten avvikelse i bygglovet alternativt frimärkesplan. Vi arbetar även med upprätta större 

"städplaner" där behovet är som mest akut. 
7. Tjänstemannen avslår ansökan men politikerna går ibland in och ändrar alternativt liten 

avvikelse. 
8. Ibland som en mindre avvikelse i bygglovet, ibland mindre nya detaljplaner för en eller ett 

fåtal fastigheter eller genom planändringar (bestämmelser) av befintlig detaljplan. Beror på 
ålder hos planen samt bebyggelsen runt omkring. En bedömning görs vid varje fall, på en 
mindre kommun finns goda möjligheter till dialog mellan bygglovshandläggare och 
planarkitekt. 

9. I de fall det är möjligt så är det liten avvikelse. Men ofta får förslag omstuderas. I andra fall så 
går vi in och ändrar detaljplaner när det är aktuella ärenden 

10. Eftersom vi har väldigt många nya planer som behöver göras, försöker vi så långt det är 
möjligt att lösa problemen med liten avvikelse i bygglov. Ibland kan dock hela projektet bli 
bättre av ett större omtag - som kräver ny detaljplan. 

11. Främst genom liten avvikelse. 
12. Liten avvikelse (inom delegationen annars får nämnden bedöma om avvikelsen är liten) 
13. Mindre avvikelse, detaljplaneändring, tillfällig bygglov, upphävande av 

fastighetsindelsningsbestämmelser 
14. Det är lite olika. När det gäller ytor, exempelvis byggnadsarea löser vi ibland problemen med 

liten avvikelse. Samma med prickmark. När det gäller antal våningar och användning behöver 
planen ändras. 

15. För det mesta med Liten avvikelse men i vissa fall måste vi göra ny detaljplan. 
16. Bygglov med liten avvikelse. Ändring av detaljplan. 
17. Göra nya detaljplaner eller liten avvikelse. 
18. "Stora" mindre avvikelser 
19. Planändringar. Dock är det svårt att hinna med detta i önskad omfattning. 
20. Blir tvungna att säga nej tills planen är ändrad då det oftast inte handlar om liten avvikelse 
21. om avvikelsen är för stor enligt bygglovavdelningen kräver vi en ny detaljplan 
22. avslag eller liten avvikelse 
23. Göra en ny plan om stora problem. Försöka göra en generell tolkning och hålla sig till den för 

alla berörda vid mindre avvikelser. En del problem förblir olösta. 
24. Mindre/liten avvikelse, planändring 
25. Ofta är avvikelserna små och bygglov kan anpassas till detaljplanen eller mindre avvikelse 

ges. I annat fall ändrar vi detaljplanerna i den mån vi hinner med! Har förekommit fall med 
tillägg till detaljplanen, men vanligast är att vi gör helt nya detaljplaner. 
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26. mindre avvikelser är ok - om det verkligen är mindre avvikelser annars kräver vi planändring, 
som bekostas av sökanden. 

27. vi har tillåtit mindre avvikelse med upp till 10 %, vi ändrar detaljplanen genom antingen ny 
plan eller tillägg, där det kan motiveras ger vi tillfälligt bygglov 

28. Ofta ändrar vi detaljplanerna, antingen genom tillägg eller nya planer. 
29. Prövar mindre avvikelse ibland. Ibland har vi fått ändra gamla DP 
30. Mindre avvikelser om det kan accepteras Nekat lov/åtgärd Planändring 
31. om det går genom mindre avvikelse annars genom att upprätta ny detaljplan 
32. Med mindre avvikelse 
33. Mindre avvikelse som ibland är större än vad de borde vara. I vissa fall meddelas at ändring av 

detaljplan krävs för att föreslagen byggnation ska vara möjlig. 
34. Mindre avvikelser, enstaka fall ny detaljplan 
35. Samarbete med helhetssyn 
36. Vi gör nya detaljplaner som ersätter de gamla. 
37. Avgörs i fall till fall. Småsaker som storlek, mindre höjder, "ospecad verksamhet" ses som 

mindre avvikelse. Större markanvändningsförändring - ändra dp- Bokstav. 
38. mindre avvikelse alternativt ny detaljpan 
39. Liten avvikelse, ändring av detaljplan/planbestämmelse 
40. Liten avvikelse, ändring av dp (man kan ju också tänka sig att den som söker väljer att följa 

planen) 
41. Med mindre avvikelse. 
42. Oftast med mindre avvikelser men i en del fall får den sökande information om att en 

planändring krävs och utfallet är då upp till dem. 
43. Mindre avvikelse. 
44. Ibland går det med mindre avvikelse, ibland tillfälligt bygglov, ibland ny dp 
45. Ibland går det inte att lösa utan åtgärden strider mot detaljplan men vad gäller användning kan 

tidsbegränsade lov ges. 
46. I vissa fall med att åtgärden bedöms som mindre avvikelse. Vi håller fn på att se över de 

inaktuella planerna i centrum. Tanken är att ersätte dessa med ett mindre antal större planer. 
47. Lämnar till nämnden för avgörande. 
48. Mindre avvikelse, ändring av detaljplan eller ny detaljplan 
49. tar fram en ny detaljplan 
50. Avvikelse från detaljplanen 
51. mindre avvikelse och avslag 
52. Liten avvikelse. 
53. Mindre avvikelse, om det är en sådan. Ny plan i andra fall. 
54. som mindre avvikelse ellerom ingen annan lösning finns, ny detaljplan. 
55. Löses nästan alltid med mindre avvikelse 
56. mindre avvikelse, men oxå ändra detaljplan 
57. Mindre avvikelse, planändring eller ibland tidsbegränsat lov 
58. Liten avvikelse. Är det helt annan användning krävs planändring. 
59. Tänjer på regeln om liten avvikelse. 
60. Mindre avvikelse inom de möjligheter som finns och vi erbjuder detaljplaneläggning av 

enskild fastighet. Ansvarig förvaltning har också begärt anslag för att ta fram "städplaner" som 
ska möjliggöra att i områden med lägre byggrätt anpassa den till dagens standard. 

61. För det mesta är avvikelsen från plan så stor att det inte går att betrakta som mindre avvikelse. 
Den som söker bygglov för en sådan åtgärd får helt enkelt avslag. Det har hänt att vi har 
kunnat ändra detaljplanen genom enkelt förfarande, men det är ingen bra lösning att ändra en 
inaktuell plan. Det bästa hade varit att se över alla planer i sin helhet och ersätta dem med nya. 
Tyvärr finns det varken tid eller resurser att göra detta. 
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62. Hittills har det lösts med mindre avvikelser eller tillfälliga/tidsbegränsade lov. Det senare är ju 
dock inte hållbart över tid och just nu håller vi på att i en del av kommunen gå igenom vilka 
planer som stämmer och misstämmer med vilja och verklighet. Problemet landar dock i en 
ekonomisk fråga. Detaljplanering är ju inte gratis och i de fall bygglov till viss del redan 
beviljats kan det vara väldigt svårt om inte omöjligt att få tillbaka i avgifter någon del av 
kostnaden. 

63. Liten avvikelse alt tidsbegränsade lov (avvikelse mot bestämmelser). Ibland tvingas politiken 
fatta beslut som är lagstridiga. 

64. Planuppdrag för ändring av gällande detaljplan om liten avvikelse ej är möjlig. 
65. mindre avvikelse eller detaljplaneändring 
66. mindre avvikelse, tillfälligt bygglov eller ändra detaljplan 
67. Om möjligt beviljas avvikelse. Om planen berör tillräckligt många fastigheter så ändrar vi 

planen genom tillägg eller gör en helt ny plan. Ibland finns ingen bra lösning. 
68. Liten avvikelse eller planändring. Alternativt dör projektet på grund av byråkratin. 
69. Ofta planändring 
70. mindre avvikelse eller att vi gör en tilläggsplan 
71. Om det går med "liten avvikelse", de möjligheterna har skärpts. Då gäller ny detaljplan eller 

tillägg till befintlig. 
72. Ändrar planen och i vissa fall mindre avvikelse 
73. Försöker ha en pragmatisk tolkning av planen 
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Bilaga 5: Intervju med Maria Ström, bygglovschef och Daniel 

Niklasson, planeringsarkitekt, Västerviks kommun 28 april 2014 

(Tillåtelse har givits att bifoga intervjun) 
 
JN: Johan Norberg (intervjuare) 
DN: Daniel Niklasson 
MS: Maria Ström 
 
 
1. Ungefär hur många detaljplaner produceras i Västerviks tätort per år? 
 
DN: Det är varierande, det beror väldigt mycket på planernas komplexitet och hur svåra dem är, men 
generellt sett kan man säga ”för få”. Förra året gjorde vi faktiskt bara fyra detaljplaner som antogs, det 
är alldeles för lite. När man tittar bakåt brukar det vara runt 7-10 planer verkar det som, jag skulle tro 
att i år så borde vi komma över 10, någonstans mellan 10 och 15 beroende på hur det går med planerna 
på Horn. Hittills i år har vi sex stycken ungefär, målet är att vi lyckas göra 15 kanske, men vi får se. 
När man ser på när vi jobbar nere i centrum så gör man små planer för varje kvarter. Vid förnyelse av 
områden gäller det att göra en avvägning, man vill ju inte göra för stora planer som blir otympliga att 
hantera, men gör man för små så blir planfrågorna ”snuttifierade”, man tar var problem vid var tid och 
det blir inget sammanhang, jag tycker att det är bättre att ta lite större schok även om det är någon som 
står och hoppar och vill göra någonting. Det kan vara lite tendenser att man vill trycka ihop planer och 
bara lösa en fråga för en enskild fastighetsägare, då blir det mindre planer, men kanske fler. 
 
 
2. Hur skulle ni definiera en inaktuell detaljplan? 
 
[Skratt] 
MS: Det är ju inte en helt enkel fråga att svara på känner jag, det beror lite grann på var man är 
någonstans. Är man som i Hornplanerna exempelvis, i ett omvandlingsområde där man vill göra 
permanenta boenden av fritidshus så har man en typ av problem, då har man ofta kanske en liten 
byggrätt och den gamla detaljplanen kan bestå av ganska mycket prickmark, har tagit ganska stor 
naturhänsyn, som de naturvärden som vi har i detaljplanen nere i Äskestock(?). På den tiden, kan jag 
tycka, att man har tagit en ganska stor naturhänsyn, man har prickat bort exempelvis bergsslänter. På 
flera av Hornplanerna så har man prickat ”kilar” för att hantera att folk får sjöutsikt. Så det är litegrann 
var man är. 
DN: Det är ju inte så här att man kan säga att en inaktuell detaljplan är dem som äldre än tio år, eller 
femton eller tjugo år. Utan gamla planer från 30- eller 40-talet kan fungera jättebra, de kan ha väl 
avvägda byggrätter och liksom inga konstigheter sådär, det finns planer över villakvarter som är fullt 
funktionella, där det inte ser så jätteannorlunda ut idag. Man kan ta exemplet med den stora planen C9, 
i centrum i vissa delar så fungerar den kanske fortfarande riktigt bra för där har den liksom ett mera 
generellt ändamål. Vi kan ta exemplet gamla nämndhuset, det är en sådan plan egentligen där den 
ursprungliga C9-planen säger väl egentligen centrumändamål och är väldigt egentligen flexibel. Sen 
har vi gjort en nyare plan då runt mitten av 80-talet tror jag, och där har man då styrt upp det här och 
sagt att det är bara kontor i det här kvarteret och då blir det problem för då kan man kanske inte få in 
verksamheter av olika slag som inte är kontor. Så det här är ju då en yngre plan som nu vållar mer 
huvudbry än vad det hade gjort om vi hade haft kvar den gamla planen faktiskt om man tittar på vad 
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man får göra inom området, här ser man ju också se att det går lite grann i vågor hur man gjort planer, 
under vissa perioder har man styrt väldigt mycket, det har varit väldigt snävt, speciellt vilken 
markanvändning man får ha. Det gör ju att man kanske ibland då gjort en plan bara för just en 
verksamhet utan att tänka på vad som händer om verksamheten försvinner, vi har till exempel en plan 
som säger att det endast får vara polishus, om polisen sedan flyttar till nya lokaler så måste man göra 
en ny plan eftersom det bara får vara polishus enligt bestämmelsen. 
MS: Industriområden som tenderar att kanske inrymma handelsändamål. 
DN: Om vi ska återgå till grundfrågan om vad som definierar en inaktuell plan så är det då en plan 
som på något sätt inte har fungerat mot dagens behov och ofta som ofta är relativt snävt avgränsade i 
vad man får göra och väldigt styrd, ofta onödigt hårt styrd på något sätt. Det kan också vara sådana 
planer där man har byggt ut saker och ting i kanske ett sammanhang. Man kan ta sådana här planer, 
kanske 50-60-talsplaner när man byggde ut flerbostadshus, då har man prickat allting utom själva 
byggkropparna, då ville man troligtvis styra ganska hårt att de här husen skulle vara på ett visst sätt 
och man hade en färdig ritning så gjorde man en plan utifrån den. Sen kommer det andra behov som 
till exempel cykelhus, sopstation, områdeskontor, tvättstugor och garage eller vad det kan tänkas vara, 
saker som blir över tid. Då finns det ingen möjlighet att ge lov för det utan då hamnar dem på 
prickmark eller så. 
MS: Det är svårt att ge några svar att det är så eller så. 
JN: Jag har hört de som har sagt att en detaljplan blir inaktuell först då de stöter på något 
problem med den? 
MS: Men ett problem är ju tillfälligheter i sådana fall då ju, vad man har för behov som du (Daniel) sa. 
Om det är någon som vill någonting. Då är ju frågan den som vill någonting, är det lämpligt att vilja 
det i den planen och blir den verkligen inaktuell bara för att det är någon som vill nåt som kanske 
egentligen inte är lämpligt. 
DN: Där tror jag att det är viktigt när man säger om planen är inaktuell, det finns ju folk som vill göra 
vad som helst som inte är lämpligt. Det är ju snarare så att det känns att planen blir inaktuell när vi så 
att säga gör bedömningen att det här känner vi att det inte gör någon konstigt anspråk som den 
sökande kommer med, att det är fullt rimligt att komplettera den här byggnaden med en hiss 
exempelvis, eller det är fullt rimligt att komplettera det här med ett sophus, det kanske passar väl in i 
kanske gårdsmiljön. Det känns liksom att hade planen medgett det här så hade man inte haft svårt att 
somna den natten när man hade sagt okej till det här när man har ett beslutsunderlag som säger att det 
här beviljar det här bygglovet. Utan det är ju snarare när man känner att det här hade varit rätt att göra 
den här åtgärden, men planen medger det inte så att säga. 
JN: Så man följer verkligheten mer än planen? 
DN: Ja precis, att verkligheten och dagens situation är sådan, om man gör bedömningen att det här är 
lämpligt att göra på det här sättet men planen sätter hinder. Sen kan det ju faktiskt vara tvärtom ska 
man ha klart för sig, vi uppfattar att det här är inte lämpligt med dagens sätt att se det, det finns en 
byggrätt där det växer träd kan vi ta som ett exempel [Skratt (de hade pratat om den tidigare)]. 
MS: Ja, man har inte tillräckliga skyddsavstånd från industriområden. 
DN: Det finns en byggrätt men om man hade gjort en ny plan så hade man inte fått bygga så här nära 
den här bensinmacken eller det här industriområdet, man hade fått ta lite mer avstånd. Men då säger 
planen att det finns byggrätter för bostäder, enligt den tidens regelverk så var det inga konstigheter att 
bygga på det sättet. Så det kan ju faktiskt vara både och, att det både kan vara någon som vill göra 
något som inte går och att planen medger någonting som är helt och hållet olämpligt eller mindre 
lämpligt i alla fall. 
 
 



 Inaktuella detaljplaner     

 Blekinge Tekniska Högskola, kandidatarbete 15 hp, Johan Norberg 

 57 

 
3. Ungefär hur stor är omfattningen av inaktuella detaljplaner i Västerviks tätort? 
 
MS: Om man ska gå efter den här prioriteringslistan då eller. 
DN: Det är ju liksom så att jag känner så här att vi har… omfattningen.. det är ju svårt att säga 47 
procent eller något sånt svar [skratt]. Utan det är ju så att vi har ett problem tycker jag med planer som 
är just precis som vi var inne på innan och det får ju Maria kanske flika in här på, men som skapar 
ärenden som är kniviga just i den situationen att antingen så passar inte planen mer verkligheten eller 
annars så ger planen.. och det är väl kanske, om du skulle säga (Maria) hur många av dem bygglov i 
Västervik som är av den karaktären att de är helt enligt planen och inga problem, och om man bortser 
att den sökande uppenbart hittar på något som är lite utöver det vanliga. 
MS: Jag kan ju bara säga det att den prioriteringslistan som vi gjort, att alla de detaljplaner som är med 
på den prioriteringslistan har vi ju stött på problem med om man säger så, sen finns det ju säkert 
flera… 
DN: Ja det kan ju komma någon imorgon där vi inte har ett problem eller så… 
MS: Nej visst, och där det är egentligen liknande problem som dem som är med där. Men sen är ju 
frågan, ska man ha 50 % byggrätt på sin tomt, för en del utav dem som vi har med där vill man ju ha 
en ganska rejäl byggrätt på men är det lämpligt då egentligen. 
DN: För det är ju inte säkert för att bara för att man gör en ny plan så kan vi bygga hur vi vill utan det 
är ju inte så utan det är snarare att det ska vara en någorlunda modern avvägning som är gjord och som 
känns att man kan lita på den här planen och det är en någorlunda rättvisa över staden på något sätt. 
Men har du någon känsla Maria för antalet planer som liksom som… de lov som ni får in, hur många 
det är som ”kör fast” i dem här liksom… 
MS: Jag vet ju årsredovisningen, så tror jag att antalet ärenden som tagits på delegation som avvikelse 
har ökat med 40% tror jag, och då är det ju små avvikelser, då är det kanske några kvadratmeter på 
prickmark eller några decimeters överhöjd, 10 % överyta… men det kan ju vara en sån liten avvikelse 
kan vara i en ny detaljplan också, PBL sätter ju kanske ingen jättegräns för vad som räknas som en 
liten avvikelse, vi brukar ju vara mera försiktiga och vi har lättare att stå emot eller vad man ska säga 
när planen är precis ny, det har vi ju. Men ja, jag har jättesvårt att säga det… 
JN: Är det lättare att få igenom en liten avvikelse på en gammal plan än en ny? 
MS: Ah.. Tyvärr måste jag väl svara ja på den frågan då… [skratt] 
DN: Ja, jo men så är det nog. 
MS: Men det är ju också så att jag vet ju att vi tar även liten avvikelse även i ganska nya detaljplaner. 
JN: Den här ökningen med 40 %, under vilken tidsperiod var detta? 
MS: Jämfört med 2012 i årsredovisningen 2013. Å andra sidan så har då ju antalet nämndärenden 
minskat med, jag kommer inte ihåg, om det var runt 30 %. Men alltså antalet ärenden med avvikelser 
har ju då i alla fall sammantaget ökat. Sen om det beror på detaljplanerna eller… [skratt] 
Men i alla fall det som jag upplever det så är det är en övervägande del av ansökningarna som har 
någon form av avvikelse, sen behöver det absolut inte bero på att det är något fel på detaljplanen om 
jag säger så. 
DN: Det är ju också, som man också ser, det är ju en sån här svår sak att kanske under många år så har 
hus sett ut på ett likartat sätt, sen nu så har det kommit mer ”modern arkitektur”, det är pulpettak, rum 
med förhöjd… indraget våningsplan, alltså delar av huset kanske har förhöjd rumshöjd, man har ett 
vardagsrum som kanske är fyra meter. Det finns många sådana här varianter då och det är inte alltid att 
de här husen så att säga behöver vara större än ett traditionellt hus liksom i rent upplevd volym. Om 
man säger ett 70-80-talshus, som man brukar kalla ett 1,5-planshus med 45-gradig takvinkel och så är 
en ganska stor byggnad ändå när man stoppar in det i ett kvarter medan det kanske formellt räknas 
som en våning. Sen tar du ett modernt funkishus som är lite nättare men som höjdmässigt ungefär är 
lika stora, då räknas det som en tvåvåningsbyggnad och passar då inte in i planen. Men vi är nog 
ganska överens om att det sistnämnda huset kanske hade passat bättre in i miljön, hade varit ett nättare 
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hus och upplevs kanske inte så stort, för det är liksom sönderbrutna volymer, inte så massivt eller 
liksom så. Det här är ju också en sak som jag känner när vi ska modernisera de här detaljplanerna, hur 
i hela fridens namn ska man hitta i befintlig bebyggelse bestämmelser som möjliggör den här typen av 
bebyggelse på ett så att säga lagom sätt utan att man då säger att två våningar då blir det jättehögt, men 
samtidigt så vill man ju då inte hamna i läge där man pressar folk att inte kunna bygga kanske 
modernare hus. Så det där är liksom då dilemmat. Så där har jag inget bra svar att ”så ska man göra”, 
och vi har driftat här ett antal gånger där det dyker upp sådana här hus som inte stämmer med planen, 
det blir jätteknivigt tycker jag. 
 
 
4. När uppenbarar sig oftast problemen med en inaktuell plan? 
 
DN: Så länge planen ligger i sin arkivlåda höll jag på att säga då är det liksom inget problem utan det 
är ju då när någon ska göra någonting med den, någon förändring, och då är det ju oftast problemet där 
tycker jag att det då är någon som vill göra någonting nu, de räknar knappt inte ens med att det tar tid 
att söka bygglov ungefär. 
MS: Den där undersökningsplikten man har som fastighetsägare vet jag inte, var den med någonstans 
när det gäller de här frågorna?... 
JN: Att de är skyldiga att titta i planen innan? 
MS: Äh skyldiga, alltså det har väl inte riktigt samma sak som husköp att göra och så men man kan 
väl tycka att det borde ingå lite i den här skolan för att köpa ett hus, även när man startar verksamhet, 
att det ingår på något sätt att man ska ta reda på vad man får bygga… 
DN: Det får säkert Maria också beroende på vilken väg de hamnar in på. Någon som nyligen har köpt 
ett hus och så vill dem då göra någonting så inser de att här finns det liksom inte någon… ”nämen oj 
såg detaljplanen ut så här?”. Då har man då kanske köpt en tomt, ett hus eller någon verksamhetslokal 
för åtskilliga stora pengar och fixat och donat och grejat, och då inser att ojdå.. 
MS: …var det allmän plats här?  
DN: …att det inte går att göra det man vill och då kan jag tycka att det är ju en sån här sak man borde 
göra nära man köper någonting, alltså vad kan jag göra på den här fastigheten, för det har ju även med 
fastighetens värde att göra, så att säga hur mycket byggrätt finns det på den, hur mycket kan man 
bygga ut och så. Då sen när man kommer dit och ”hoppsan det här gick inte“, men beroende på vad 
den sökande vill göra så kan det faktiskt verka rimligt att ändra planen men då är det ju i bästa fall ett 
halvårs tid. Vi kan ta ett exempel här nu, vi har planen Släpvagnen här borta, när började vi med den? 
Den har gått ganska snabbt. 
MS: Ja det måste den ju ha gjort. 
DN: För den fick ni som bygglov först och var det inte t.o.m. så att det var runt jul? 
MS: Jag tror det, jättesvårt att säga men han kom ju inte in med ansökan utan det var väldigt mycket 
bollande innan han kom… 
DN: Jo men det var ju det att vi var i samråd med honom och så konstaterade vi att det var ingen idé 
att komma med ansökan. 
MS: Så det har ju varit… 
DN: …rekordsnabbt skulle jag säga. Men det har liksom varit en plan där vad den sökande vill göra 
inte är orimligt och det har inte varit några grannar som haft några synpunkter. Enkelt planförfarande 
och utlåtandet har liksom varit på två sidor nästan höll jag på att säga för att det inte har kommit in 
några vidare synpunkter. Då har det liksom kunnat gå snabbt. 
MS: Men å andra sidan så är det ju annat som kommer längre ner i högen, när det är sådana här 
bråttom-ärenden. 
JN: Det är kanske svårt för dem som vill få saker gjort snabbt att förstå det, de kanske inte vet 
om den byråkratin som ligger bakom? 
MS: Nej, just det… eller vet om den men… 
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DN: Det är nog lite olika taktiker. Jag ska säga att det finns spår, det finns dem som kör det här i 
okunskap och så finns det en del som kör det här också i, jag ska inte säga i system men alltså 
medveten bara liksom tänker ”att det går nog ändå”, det kan ju göra att det tar lite stopp ibland. 
 
 
5. Vilka bestämmelser brukar skapa mer problem än andra? 
 
MS: Mer problem… alltså ett riktigt problem, ett stort problem är det om det strider mot planens syfte, 
tycker vi oftast som tjänstemän i alla fall. 
DN: Jag kan ju ta då, bara för att flika in så hade den här planen för det här kvarteren nere i stan som 
nämndhuset ligger i. Då höll vi på att bolla det här om man skulle kunna ta det här utan ny plan. Vi 
diskuterade lite grann, och då tittade vi på planens syfte. Då var planens syfte att kunna möjliggöra ny 
byggnad för systembolaget som var i huset bredvid, så det stod liksom ingenting mer. Visserligen 
strider det inte mot planens syfte men där ser man hur viktigt det är att man har ett bra syfte. Den enda 
vägledningen var att det var viktigt att få nya lokaler för systembolaget 1985, det var den nyttan vi 
hade av det, sen var det lite mer kört. 
MS: Och inte kunde man tänka att de någonsin skulle flytta på sig. Så det är väl det stora problemet 
egentligen. Sen att det är prickmark, att byggrätten är för liten, byggnadshöjden för låg och fel antal 
våningar, det är ju också ett problem, men just användningen, då är det ju en planändring, då är det 
liksom inget att be för, har vi ett allmänt ändamål polishus, jag menar då är det ju liksom… 
DN: Även om verksamheten kontor för arbetsförmedlingen eller någonting, är ingen större skillnad, 
det sitter ett antal tjejer och killar i kontorsrum oaktat ungefär, så är det ändå en helt annan 
användning. Samtidigt så har vi haft en del resonemang när man hamnar i det här mellantinget, är det 
likartad verksamhet? Ungefär hur mycket störningar hade det varit om vi exempelvis hade ett arkiv, 
till exempel kommunarkivet skulle flytta till en lokal för handel, ja så börjar man fundera, det är det ju 
inte riktigt men vad hade vi planlagt det här som, då finns det ju liksom ingen arkiv-användning. Då 
började vi konstatera att vi hade nog planlagt för det och vi gjorde då ingen planändring, då vart det 
ungefär så, det kommer dit besökare och dem parkerar och hämtar ut någon vara ungefär. Även om det 
är arkivhandlingar så kan det inte vara några större störningar än om det var affär, så i det faller blev 
det liksom ingen planändring. Men just det här med användningen är klurig om man då också har haft 
en snäv användning, och där ser vi också tycker jag att i gamla planer så kanske man var mera… eller 
kanske inte gamla planer men någonstans där runt 60-70-80-tal skulle jag nog säga. Dem planerna 
tycker jag, där har man ofta vart, speciellt vad det gäller verksamheter varit väldigt sådär 
specificerade, liksom att det är kontor eller att det är handel, det kan liksom vara olika hus i centrum 
som ligger vägg i vägg, det ena är handel och det andra är kontor i princip. I den typen av miljö som 
centrum så tycker jag att man borde kunna vara lite mera flexibel för ibland så är det efterfrågan på 
kontor och ibland på bostäder och, då borde man liksom kunna bolla emellan, så länge man uppfyller 
brandsäkerhetskrav och annat som man ändå kollar i. 
JN: Ungefär som planen som sjukhuset då, att det är bestämmelsen allmänt ändamål? 
DN: Ja men liksom säg att man kan klara av att ha bostäder, handel och kontor inne i centrum, sen så 
får man med hjälp av lovgivningen hantera och säkerställa att det här är beroende på vad som 
fastighetsägaren vill klara under tid. För där har vi flera planer där, jag tycker det är konstigt det här 
men det är egentligen inget konstigt egentligen att göra, där nere i centrum att det bara kan vara 
kontor.. jahopp, liksom så. 
JN: Men om man tänker specifika bestämmelser, vilka där det är vanligt att det krockar med 
verkligheten? 
MS: Alltså det som är mest vanligt tänker du? Överyta är ju en väldigt vanlig avvikelse skulle jag vilja 
spontant säga. 
DN: Då måste jag ställe en nyfiken fråga; är det överyta för att man är över det man får bygga eller är 
det att man är ute på prickmark och härjar? 
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MS: Jag skulle nog, utan att ha någon jättevetenskaplig sådär, ren överyta så att säga skulle jag nog 
vilja påstå. Får man bygga 20 % så kanske man vill bygga 25 %.  Vi har en lite informell delegations-
rätt på upp till 10 % överyta som vi tar på delegation, tidigare var det 15 % kan jag säga. Där har vi 
varit försiktiga då det gällt nya planer med den överytan. Västralund har en femtedel på stora delar. 
Och där är någonting vi ignorerar kanske, att bostad inte får inredas i uthus, det är väl stora delar av 
Västralund ser ut så att man har ett gårdshus som är inrett som bostad. Jag vet vi har uttryckliga sådana 
bestämmelser i Helgerum och där finns ju gäststugor t.o.m. med vatten och avlopp, sen länge alltså. Så 
det är väl egentligen en ganska vanlig planbestämmelser i gamla detaljplaner som vi inte ser som ett 
problem längre. 
DN: [skratt] För det är ju en bestämmelse som vi har hoppat bock över så många gånger. 
Men det är väl ett problem kan man väl säga. Men en liten överyta som vi tar på delegation, den är 
vanlig. 
 
 
6. Vilken detaljplan är mest intressant ur den synvinkeln att den har skapat störst 

problem? 
 
JN: Då kanske man ska gå efter prioriteringslistan helt enkelt? 
MS: Ja, det tycker jag. 
DN: Det är nog de aktuella så… 
MS: För att vi har ju flera såna så det är ju inte bara gamla C9 egentligen utan det finns ju flera sådana. 
DN: Sen är det ju så att C9 är utbredd fortfarande och det finns många rester kvar av den om man får 
uttrycka sig så. Sen är det väl så i mångt och mycket att i stora delar så stämmer den faktiskt så som 
det blev, men sen så finns det vissa av de här kvartersbildningarna och så som inte är så som det blev. 
Och sen finns det ju också vissa delar som inte är så kul kan man ju då tycka, sen finns det även där 
man har gjort nyare planer där det inte heller stämmer med den, och det kan ju exempelvis vara 
kvarteren där man inte såg som något större värde. Båtsmansstugorna, Kogg och Skonaren och vad de 
nu heter (pekar på kartan), alltså de kvarteren som ligger i centrum, den äldre trähusbebyggelsen, den 
skulle ju moderniseras när man gjorde den här planen, så där finns ju en del, om man säger de här 
kvarteren, om man tänker de här trähusen som ligger mittemot Åhléns och mot stadsparken med 
gårdshus som är väldigt trevliga, det gröna där som Kvarnström satte upp, det är ju planstridigt ju, så 
där skulle ju vara ett lamellhus mot parken, så man kanske inte skulle jubla om någon kom in och 
sökte lov om det. Så man kan säga att bebyggelse som man idag ser som ett värde… nu har det ju gått 
så lång tid [skratt]. Så kan det ju också vara, eller att det finns… 
MS: …det tillåter mer än vad vi vill egentligen 
DN: Och att om någon vill göra åtgärder på de här husen så att säga så är de bortprickade för att de 
ligger fel på tomten 
MS: Där har vi ju gamla kyrkogården uppåt Corner till, där har vi nyligen tagit en ganska stor 
tillbyggnad på ett hus som planförfattaren förmodligen vill ha bort, det är bortprickat hela den 
ursprungliga delen, men det är ju tillbyggt i flera omgångar och det sista bygglovet innan vi tog det här 
nu var någon gång på 90-talet någon gång som man tillät en tillbyggnad där så då tyckte vi inte att det 
var rimligt att det här huset skall rivas. Men som sagt var det är nog den (prioriteringslistan) som du 
kan gå på då. 
JN: De gamla båtsmansstugorna, är inte de kulturminnesskyddade? 
DN: Jo men det kan ju också vara som så att det är ju egentligen ingenting som hindrar att man 
byggnadsminnesförklarar någonting som ligger i strid med plan eller så, sen kan det ju också vara så 
att fastighetsägaren har inget intresse av att göra förändringen. Den här planbestämmelsen ligger ju där 
och är liksom felaktig på något sätt, sen kanske det är så långt i det här fallen så att vi skulle kunna… i 
några fall är det säkert så att de skulle finnas bevarandebestämmelser eller… k eller q i någon form, 
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men i en del fall så kanske det är mera så att man skulle se till att det inte är aktuell att bygga två eller 
tre våningar eller vad det nu är här, utan man kanske ska dra ner byggrätterna och se till så man har 
kvar den här småskaliga karaktären, vi kanske kan tycka att det är okej att ha lite gårdshus, att det är 
en karaktär som man idag inte tycker är slum utan att det är lite mysigt. Så det kan ju vara den typen, 
det kan ju komma någon tokstolle som vill förverkliga sig själv i det här kvarteret så någonting ryker, 
det kan vara svårt att säga nej eftersom det är enligt plan. 
 
 
7. Hur brukar ni lösa problemen? 
 
MS: De för stora, då är det ju en planändring. Annars så är det ju… ja vad ska jag säga, liten 
avvikelse; det finns ju rättsfall som vi försöker att gå på var gränsen ska gå för liten avvikelse. Tycker 
vi att det är lite för mycket, lite för stor avvikelse så tar vi ju upp det i nämnden och gör en bedömning, 
sen är det ju upp till nämnden att hantera, hur kontoret ser på det, och eventuellt gör politik av vår 
bedömning. Är det en för stor avvikelse så är det ju ett nämndärende helt enkelt, och några av dem blir 
till planändring men kanske inte jättemånga. Jag tror att nämnden tog sju avslag 2013 har jag för mig, 
en ganska generös nämnd är det i alla fall. 
DN: Sen finns det ju några fall där det under resans gång har initierats en planändring så vi har kunnat 
marchera någorlunda parallellt. 
MS: Tidsbegränsade lov har vi ju några stycken. Förut krävde vi åtminstone att man skulle lämna in en 
planansökan, en ändring, en ansökan om att ändra en detaljplan innan nämnden tog ett tidsbegränsat 
lov. En del av de här tidsbegränsade loven kanske har en för hög investeringskostnad och för en 
permanent karaktär om man säger så för att de ska kunna vara tidsbegränsade. Så löser man det ibland 
JN: Vad händer när det tidsbegränsade lovet går ut? 
MS: Då ska ju detaljplanen helst ha hunnit vinna laga kraft så vi kan bevilja ett permanent lov. 
DN: Och där kan man ju säga att det är ju faktiskt så att det finns en liten risk i det här att det är liksom 
det är ingenting som garanterar… nämnden har gett ett tillfälligt bygglov och sen kör vi planprocessen 
och då visar det sig att det inte går, då kan det ju faktiskt vara så att man har investerat lite mycket i sin 
tillfälliga vad det nu är för någonting man har byggt. Då är det ju faktiskt så att det var ett tillfälligt lov 
så egentligen har man inte rätt till någon ersättning eller någonting sånt utan det är ju en åtgärd som är 
av tillfällig karaktär och när tiden går ut så ska den bort. 
MS: Investeringen ska ju inte vara mer än att det är lätt att återställa det. 
DN: Meningen egentligen med ett tillfälligt bygglov är ju att det ska vara någonting tillfälligt, det kan 
vara exempelvis att man har lov att under tiden man bygger om så ställer man upp två baracker på 
torget som man har. Man skulle kunna säga att rådhuset ska renoveras, man ställer upp två baracker på 
torget som turistbyrån ska bo i, då ska det vara tillfälligt bygglov för det därför att det är av begränsad 
tidskaraktär. Men använder man det så att man bygger en permanent byggnad då har man ju den 
risken. 
MS: Vi har ett litet tält ute på Weluxområdet där de säljer möbler exempelvis på en parkeringsplats. 
JN: Hur länge varar det tidsbegränsade bygglovet? 
MS: Det är nog ganska vanligt att man utnyttjar maxtiden 5+5 år, vill jag nog påstå. 
DN: Jo men det är det nog. 
MS: Vi har sådana som har ett år i taget och så där men det är ju det som blir problemet att de tenderar 
gärna att vilja bli permanenta. 
JN: Så de som söker är medvetna om risken att ni inte hinner få färdigt en detaljplan? 
MS: Både ja och nej, men en del av de här tidsbegränsade loven är ju inte så att man startar ett 
planarbete utan det kan ju vara exempelvis tältbyggnader på industriområden och det kan vara kiosker 
eller någonting sådant där man är väl medveten om att det är den här tiden bara. 
DN: Vi har också haft några sådana där man inte själv har initierat en planändring, och helt plötsligt så 
står någon utan ett giltigt bygglov, och inser att hoppsan hejsan som det blev, det är ju inte heller så 
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kul för någon inblandad. Formellt så ska det ju beviljas ett nytt lov eller annars så ska man ju avveckla 
det här tillfälliga. Det är ju inte ett alldeles kul sätt att hantera det, det är ju mycket… kanske inte ska 
kalla det för risker, men det kan bli mycket ”stök” kan man väl säga. 
MS: Det kräver ju även tillsynsarbete från vår sida egentligen för det är ju många som kanske inte har 
något lov när det har gått ut, och vi har inte resurser att följa upp på det viset vi borde kanske. 
DN: Ibland kan det tillfälliga ha varit en lösning för att så att säga, som vi sa innan, att i vissa fall kan 
vara något som inte är så kontroversiellt och verkar rimligt ändå och man borde göra planändring. Så 
har man tyckt att de har tillfälligt lov och hej o hå, så det åker ofelbart ner i kön hela tiden för det 
kommer andra mer angelägna ärenden, så då hinner den här tiden rinna ut och vi har inte producerat en 
plan över det här området. 
MS: Sen har dem hux flux inget lov och det går inte att förlänga det längre, då blir det lite tråkigt. 
DN: Vi har ett sånt fall nu, där man har använt 5+5 år, och där helt plötsligt, eller plötsligt och 
plötsligt, där hade länsstyrelsen synpunkter på underlagsmaterialet och få gå över till normalt 
planförfarande och göra lite omtag i planprocessen, och det kommer vi inte hinna. Där vet jag inte 
riktigt vad vi ska hitta på, de här 5+5 åren har liksom gått ut och vi kommer ofelbart inte ha planen 
klar till… 
MS: …det får väl bli en lång skälig tid för ett rättelseföreläggande. 
DN: Sådant är ju liksom inte kul, vare sig för en annan för att vi inte har lyckats att få fram en plan och 
vad ska Maria och gänget på bygglov göra där då, det finns egentligen inga juridiska sätt att lösa det 
här snyggt efter de här 10 åren för tillfälligt bygglov. Ska man flytta byggnaden 10 meter i sidled, det 
går ju liksom inte. 
JN: Det går alltså inte att förhandla om förlängt bygglov? 
MS: Då är det ju ny placering som gäller, vi har ju sådana ärenden och då är det ju egentligen till ett 
helt nytt område man ska flytta sig för att det ska vara okej. Men visst det finns lite sådana 
haveravinker men då ska det vara något som åtminstone är skapligt lätt att flytta på också. Men om 
den ska ha en tillfällig karaktär då ska den ju förhoppningsvis vara ganska lätt att flytta på. 
DN: Så det där är en konstruktion som blir lite knepig. 
JN: Men om kommunen säger att det kommer att komma en detaljplan? 
MS: Vi har ingen laglig möjlighet att förlänga mer än 10 år, så vet jag inte om det har varit på gång att 
det ska vara 15 år, det var ju 20 år med gamla PBL. Men man har pratat om 15 år men jag har inte läst 
något nu i det nya förslaget. 
DN: Nej det är ju 10 år nu då, å andra sidan kan man tycka att man kan klämma fram en detaljplan på 
10 år. 
MS: Men så har ju läget varit att det inte finns dem resurserna. 
JN: Vad menas med 5 plus 5 år? 
MS: Det är PBL som anger att man kan som längst ge 5 år i taget och max 10 år. 
DN: Två tillfälliga bygglov kan man säga då. 
MS: Ja, sen kan man ju välja efter 5 år att; jaa vi vill nog ge ett år i taget nu, det är ju upp till nämnden 
att bestämma. 
DN: Det finns egentligen i begränsning för hur kort ett bygglov kan vara, det skulle kunna vara en 
timme egentligen så att säga, eller markupplåtelse snarare. 
MS: Ja men ta den här möbelförsäljningen uppe på Welux exempelvis, där ville vi ju kanske inte 
klämma till med 5 år direkt, för vad får det för konsekvenser med trafik och hur störande blir det där. 
Då vill man kanske testa något år och se hur många klagomål vi får in på det. 
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8. Försöker ni förebygga dessa problem, och i så fall hur? Något speciellt tankesätt ni 

har? 
 
DN: Man försöker väl liksom att på flera… det är ju en strid på flera fronter så att säga. Till att börja 
med så gäller det väl också att man ser till att vi som sysslar med planer kan och får vara med tidigt i 
processerna så att man kan undvika att det här blir ett problem. Då menas det vid lite större grejer och 
så. Sen är det ju också viktigt tycker jag att man ser till att man har resurser på plansidan så att man 
kan ha aktuella planer för det är ju egentligen så att hade vi aktuella planer så skulle vi kanske.. om vi 
säger så, så skulle det vara en planerare till och en bygglovshandläggare mindre, men nu ska jag inte 
sno resurser från Maria utan jag… 
[skratt] 
MS: Jag trodde du skulle säga en av varje till. 
DN: Jo men har man planer som är mer aktuella så att säga så får bygglovhandläggarna… 
MS: …väldigt mycket enklare hantering och trevligare arbetsmiljöer. 
DN: En enklare tillvaro på många sätt så att säga. 
MS: Fantastiskt mycket enklare. 
DN: Ja, man kan säga att det kan ju bli en form av, om man ska säga så här… nu det har varit kö på 
bygglovsfrågan, och vi har väl liksom flaggat att vi behöver lite nya planerare. Så har det varit under 
många års tid, men nu har vi fått liksom resurser för det efter att ha tjatat, nu har inte jag jobbat så 
länge här men man har liksom tjatat år ut och år in att vi måste bli flera. För jag kan säga det nästan 
har nog varit lite grann en suboptimering så att då kommer det ut alldeles för få detaljplaner så istället 
så konstaterar vi att; oj nu ör det jättestora problem på miljö och bygg för de har jättemycket att göra. 
Ja varför har bygglovsfolket mycket att göra? Jo det beror på att det är avvikelser och krånglig 
bygglovhandläggning, säger jag, eller… du får slå mig i huvudet om säger fel Maria… 
MS: …ja men det är mycket det vi tjatar om… 
DN: Ja, och då blir det lite grann det där. Så det tror jag att man ser till att man kan jobba undan 
speciellt sådana här knöliga problemområden. 
MS: Sen har ju ärendemängden ökat också för oss så att det är ju inte bara så, men en stor del kan jag 
känna att visst, är det delegationsbeslut så blir det på ett helt annat sätt… 
DN: …och det går snabbare för den sökande, i ett delegationsbeslut behöver man liksom inte invänta 
att nämnden ska ta det här och… 
MS: …man behöver inte höra några grannar, det blir en helt annan typ av hantering. 
DN: Och dessutom behöver man inte ha hundra sökande i telefon som undrar när deras ärende kan 
tänkas komma upp. Det är ju inte så att man inte vill att folk ska ringa till en men det är ju att för varje 
sånt här samtal då man blir avbruten av någonting så går det en liten stund och så får man inte så 
mycket gjort den dagen. 
MS: 20 minuter fick jag lära mig, återställningstiden så att säga är 20 minuter för varje avbrott. 
DN: Jo men det är nog något sådant. 
MS: Det är ganska mycket. 
DN: Sen är det väl också det som vi försöker med, det är att hitta egentligen lite smarta sätt att jobba 
och hjälpas åt, en utökad dialog mellan planerare och bygglovshandläggare. Vi satt lite här innan du 
kom, som den här prioriteringen har vi ju liksom… miljö och bygg har gjort en prioritering i grund 
och sen så har vi utifrån så att säga andra infallsvinklar… här är ju egentligen var man har problem, 
sen så finns ju lite andra planer, vad det finns för efterfrågan och var ska man göra andra förändringar 
och så. Så då har det varit lite justeringar i listan eller vad man ska säga, ”jo men det här behöver vi 
också göra” och ”det här området kanske inte är så jätteangeläget det är lite problem men problemen 
inte är så stora”. Men samtidigt skulle man försöka göra en plan över någonting annat så skulle man 
försöka ta med det, så man inte gör massa småplaner utan man bakar ihop det liksom i ett lite mera… 
paket då. 
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Så det är väl lite så som vi har gjort då tror jag. Är det något mer vi har gjort? 
MS: Tja, förebyggande, jag vet inte… tyvärr så hinner vi ju inte ha dem förebyggande insatser som vi 
verkligen skulle behöva, och det är ju information alltså, till allmänhet, mäklare, byggare, olika 
bostadsrättsföreningar, villaägarna. Vi har ju med det så att säga i vår arbetsplan men… Så det skulle 
vi ju kunna bli mycket bättre på, då skulle man ju kanske kunna jobba förebyggande på ett helt annat 
sätt om man hade mer tid där. 
 
JN: Nu har jag faktiskt inga fler frågor om det inte finns något viktigt som ni tycker borde tas 
upp? 
DN: Det känns ju som att vi har varit igenom de här problemställningarna… 
MS: Det är ju i så fall då om man skulle lagstifta på ett annat sätt, jag vet inte om man börjar komma 
ditåt liksom. Man får en lagstiftning som på något sätt går över gamla detaljplaner. Jag förstår inte, 
alltså hur ska man kunna få till det på något bra sätt, det måste vara mycket från fall till fall. 
DN: Man hamnar ju i det här, liksom som man säger…saker som… man har ju haft det här 
exempelvis som att, lagförslaget med bestämmelser som rör utformning och karaktär, alltså sådana 
här varsamheter, att de inte ska gälla efter ett visst antal år med det här nya lagförslaget. Men samtidigt 
kan det ibland finnas ett skäl till att de här bestämmelserna finns, för att jag uppfattar det så att det är 
ju inte så att vi gödslar med massa utformningsbestämmelser kan man ju inte påstå utan det är ju 
ganska restriktiva. När man plockar in dem typen av bestämmelser så finns ett skäl till det som väger 
ganska tungt, för det är ju ändå en ganska stor inskränkning så att säga i en byggrätt eller så… man 
kan ju liksom inte bara lägga för att jag tycker att det ska vara röda tak. 
Sen är det ju liksom det här att man kanske snarare får göra planerna då något mer öppna men då 
hamnar man ju att då lägger man mer på bygglovhandläggningen och den prövningen, så det är ju en 
sorts balans. Samtidigt vill man ju då att bygglovshandläggarna ska ha stöd i att fatta kloka beslut, så 
att man har någonting att hålla emot om det är någonting som är galet. 
MS: Ja, vi tycker ju att det är bra om det är ganska reglerat, då blir ju livet lite enklare för oss. Visst, 
men ska man tillåta väldigt många typer av ändamål inom samma detaljplan. Vi har ju Gertrudsvik, 
där har vi väldigt många bokstavskombinationer. 
DN: Du kan titta på den planen för Gertrudsvik sen, jag skulle kalla det för skräckexempel på många 
ändamål, det kan vara allt från begravningsplats till liksom… 
MS: Ja, jag har aldrig sett någonting liknande 
JN: En väldigt flexibel plan helt enkelt? 
MS: Ja, lösningsorienterad kanske jag vet inte…[skratt] 
DN: Ja och då hamnar man då liksom, eftersom den ändå medger allt från skola till fängelse ungefär 
bredvid varandra så blir ju bygglovprövningen mera knepig. 
MS: Vi ska ju göra en lämplighetsprövning även inom detaljplan, och då känns det tuffare att få stöd, 
för om vi har grannar som tycker något eller om vi själva kanske har ett tyckande att något är mindre 
bra eller att det är direkt olämpligt, då blir det ju tuffare att driva det då ju. 
DN: Så planen i princip medger allt. 
MS: Betydande olägenhet, det är ju inte helt enkelt det begreppet. 
 
Intervjun avslutades 
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