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SAMMANFATTNING 

 
Kritik riktas till översiktsplanen som vägledande riktlinje för den vidare 

detaljplaneringen i kommuner. Det handlar om att översiktsplanen inte anses leva 

upp till dess lagstiftade syfte, som ett verktyg för politiskt och långsiktigt strategiska 

beslut om mark-och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling. Är därmed 

översiktsplanen överflödig eftersom den inte anses leva upp till dess syfte? Vid 

ifrågasättandet av översiktsplanens relevans som riktlinje studeras detaljplaners 

faktiska användning av översiktsplanens riktlinjer. Detta för att utse om eventuella 

avvikelser görs i detaljplanen ur översiktsplanen. Kommunerna har rättighet att göra 

avvikelser ur översiktsplanen eftersom den inte är bindande utan snarare 

vägledande. Det som är en intressant fråga för studien är vilka argument som förs 

kring valen av avvikelser om de görs.  

För att undersöka hur planarbetet ser ut i Sverige studeras sex olika kommuner vad 

gäller storlek och geografiskt läge. Tyder kommunernas planer på att avvikelser görs 

och att därmed lagstiftningens syfte inte efterlevs?  Kan dagens planering komma 

att handla om ett sätt för kommuner att endast legitimera deras verksamheter – ett 

arbete som endast görs för att följa lagen? Frågorna är oändliga och uppsatsen 

mynnar ut i ännu fler frågor att forska vidare på. 

Inom planeringen finns det de som påstår att det rationella planeringstänket lever 

kvar i dagens planering, samtidigt hävdar andra att vi är på väg att ett annat håll. 

Det som ifrågasätter hur kommunernas resultat angående avvikelser i detaljplaner ur 

översiktsplaner är hur synen på planernas roll ser ut. Är översiktsplanen så 

vägledande att den fungerar som ett stöd i fortsatt planering; att de används som 

ett styrande och beslutsavgörande verktyg? Förståelsen för hur den rationella 

planeringen har påverkat planeringen kan ge oss en djupare förståelse för hur 

planarbetet idag går till.  

Analysen och slutsatsen säger mycket om det förväntade resultatet, hur 

förväntningarna ser ut på kommuners och statens roll samt hur översiktsplanen 

används som ett tidseffektiviserande verktyg snarare än en vägledning. Därmed 

tenderar planen att snarare vara en ”överdriftsplan” eftersom den används på fel 

sätt, åtminstone fel vad gäller lagstiftningens syfte. Med fel sätt menas att den inte 

anses användas som vägledande tillräckligt eftersom resultatet visar att 

översiktsplanen tenderar att göras för vag i dess riktlinjer och mål. 
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1. INLEDNING 
I Sverige är det obligatoriskt för kommuner att ha en kommuntäckande aktuell översiktsplan, men i 

regeringens proposition 2009/10:170 föreslås en ny plan- och bygglag där regeringen skriver 

följande:  

 ”Översiktsplaneringen bedrivs i dag med skiftande inriktning och aktivitetsgrad i landets kommuner. 

Vissa kommuner driver översiktsplaneringen som en strategisk utvecklingsplanering medan andra 

begränsar planeringen till en beslutsförberedande planering för mark- och vattenanvändning och 

bebyggelseutveckling. I många kommuner är översiktsplanerna inaktuella och har inte heller i övrigt 

betydelse som ett politiskt vägledande, strategiskt dokument för kommunens långsiktiga utveckling 

som var avsikten när planinstitutet infördes.” (Sverige. Regeringen 2010, s.170). 

Lagstiftningen om översiktsplaner används olika av olika kommuner och en konsekvent riktlinje för 

hur översiktsplanen ska utföras finns inte. I uppsatsen ifrågasätts översiktsplanen för att vara en 

”överdriftsplan”, alltså en överdrift därför kritik som lyfts mot det förväntade vägledande och 

strategiska dokumentet ifrågasätter avsikten med Plan- och byggladens krav på kommuntäckande 

översiktsplaner.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån Plan-och bygglagens krav om aktuella översiktsplaner för 

kommuner, undersöka huruvida dessa används som stöd eller om vidare detaljplanering innebär 

avvikelser ur översiktsplanen och som på så vis kan bestyrka att översiktsplanen är överflödig som 

riktlinje eller vägledande i beslutsfattandet för kommunen.  

1.2 Problemformulering 

Enligt 3 kap i Plan- och Bygglagen § 1 ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 

hela kommunen. Boverket (2014) beskriver kravet om översiktsplan: ”Alla kommuner ska enligt plan- 

och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är 

att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den 

byggda miljön ska utvecklas och bevaras.”  

Eftersom översiktsplanen inte är bindande har kommuner möjlighet att göra avvikelser från 

översiktsplanen i detaljplanearbetet vilket kan ifrågasätta översiktsplanens relevans som riktlinje. 

Görs översiktsplaner av kommuner idag på grund av dess verkliga syfte, att ge riktlinjer och 

vägledning för den vidare planeringen, eller kan det snarare handla om ett arbete som görs endast 

för att följa lagen? Hur används översiktsplanen som verktyg av svenska kommuner? 

1.3 Frågeställningar 
 På vilket sätt används översiktsplanen; som dess syfte anger, som riktlinje för kommuners 

planering, eller görs avvikelser från den i vidare detaljplanering? 

 Har översiktsplanen således gått till att vara ett krav som endast utförs bara för att 

det är ett måste, eller använder sig kommuner verkligen av dess riktlinjer?  

 Vilka argument använder kommuner för de ställningstaganden som görs? Vilken roll 

har översiktsplanens riktlinjer för dessa ställningstaganden? 
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1.4 Avgränsning 
1.4.1 Ämne 
Uppsatsens ämne avgränsas till Sveriges översiktliga planering och hur denna hanteras i vidareskedet 

detaljplanering. Fokus är på vad Plan- och bygglagstiftningen säger och hur kommuner hanterar sin 

roll som planerande enhet i förhållande till vad lagen föreskriver. Uppsatsen tar inte upp 

miljöbalkens betydelse för planeringen på grund av att den inte berör uppsatsens syfte.  

1.4.2 Innehållsanalys 

Den empiriska undersökningen avgränsas till sex svenska kommuner där respektive kommuns 

senaste översiktsplan jämförs med sex tillhörande antagna detaljplaner. Det som studeras är 

eventuella avvikelser i detaljplanernas planbeskrivning och om det förekommer avvikelser, vilka 

argument som då används för att göra dessa avvikelser.  

1.4.3 Teorier 

För att avgränsa val av litteratur och dokument är fokus på begreppen governance (översatt 

”samhällsstyrning”), legitimitet, bindande/vägledande och rationell planering. För att undersöka ett 

eventuellt planeringsfenomen söks stöd i litteratur och dokument som behandlar den svenska 

planeringshistorien. Här utgör Strömgren (2007) en grund för de frågeställningar som avgränsar 

studien och som nämns i avsnittet teoretiskt perspektiv.  

1.5 Begreppsförklaring 
Nedan förklaras relevanta begrepp och förkortningar för uppsatsen. Dessa är de tolkningar av 

begreppen som används i hela uppsatsen.  

1.5.1 Allmänt intresse 

Nyström och Tonell (2012, s.18) beskriver i Planeringens grunder begreppet allmänt intresse som 

motsatsen till enskilda intressen. Begreppet används som en beteckning för samhällets behov av 

restriktioner och styrmedel i förfogande över rätten av mark. Allmänna intressen handlar även om 

rätten till allmänna platser så som gator, torg, parker samt rekreations- och friluftsområden. 

1.5.2 Fysisk planering 

Nyström och Tonell (2012, s.173) definierar fysisk planering som ”exploatering eller skydd och 

bevarande av mark och vatten.” De refererar även till proposition 1994/95:230 där uppgiften för den 

fysiska planeringen beskrivs som: 

1. ”Att utveckla ändamålsenlig och långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur. 

2. Att den tekniska infrastrukturen anpassas till och utvecklas med hänsyn till miljökrav och 

naturens kretslopp.  

3. Att skapa en rik och levande vardagsmiljö. 

4. Att förbättra det lokala inflytandet.”  

1.5.3 Översiktsplanering 

Nyström och Tonell (2012, s.177) beskriver översiktsplanering som: 

1. ”Har en spännvidd från ett mindre område eller en ort till en hel kommun/region 

2. Innefattar sektorsövergripande analyser och beslut 

3. Har ett långsiktigt perspektiv och en helhetssyn 
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4. Behandlar främst fysiska objekt och fysiska utfall 

5. Hanterar ingångsvariabler av såväl social och fördelningspolitisk natur som fysiska och 

ekonomiska faktorer 

6. Är ett sätt att samla och sprida information om resurser och intressen samt redovisa fattade 

beslut 

7. Är ett sätt att bedriva dialog med medborgarna 

8. Antar ofta karaktären av förhandling mellan parter 

9. Kan vara mer eller mindre inriktad på reglering respektive utveckling.” 

Boverket (2014) beskriver översiktsplanering som en avsiktsförklaring för den fysiska miljön, där olika 

intressen tillgodoses och är en strategi för kommunens framtida utveckling.   

1.5.4 Governance ”samhällsstyrning” 

Governance är ett begrepp som används i uppsatsen och som översätts till ”samhällsstyrning” på 
svenska. I artikeln Fresh wind or hot air – does the governance discourse have something to offer to 
spatial planning? diskuterar Nuissl och Heinrichs (2011, s.47) huruvida begreppet ”samhällsstyrning” 
kan kopplas till fysisk planering. I artikeln förklaras begreppet som spatialt genom att fysisk planering 
är en samhällelig process där användning av mark och vatten avvägs av beslutsfattare, vilket enligt 
Nuissl och Heinrichs innebär att fysisk planering kan ses som ett element i begreppet 
samhällsstyrning. Nuissl och Heinrichs beskriver även begreppet som en process där flera aktörer 
samspelar ”Governance is the sum of the many individuals and institutions, public and private, 
managing their common affairs. It is the continuing process through which conflicting or diverse 
interests may be accommodated and co-operative action may be taken” (Commission on Global 
Governance 1995, s.14, se: Nuissl & Heinrichs, 2011, s.49). Begreppet används i uppsatsen för att 
förklara hur den politiska och representativa demokratins arena fungerar i Sverige, samt ger underlag 
för diskussionen till hur politiken påverkar den fysiska planeringen.  

1.5.5 Rationalitet 

Enligt Ne.se översätts rationalitet med det som bygger på förnuftet. Rationell planering är ett 

element i uppsatsens teoretiska perspektiv där begreppet förklaras genom Allmendinger i Planning 

Theory (2009) och Strömgren i samordning, hyfs och reda, stabilitet och förändring i svensk 

planpolitik 1945-2005 (2007).  

I uppsatsen läggs fokus på lagstiftningen, och därmed enligt Allmendinger (2009, s.63) på den 

substantiella rationella planeringen, och hur den fungerar i samspel med hur planeraren i 

planeringen använder den substantiella rationalitetens mål och visioner. Alltså studeras relationen 

mellan substantiell och formell rationell planering, där politiken står för mål och planering som 

verksamhet står för medel.  

Strömgren (2007, s.29) beskriver på liknande sätt rationell planering, men beskriver istället ett sätt 

att göra skillnad mellan subjekt och objekt. Enligt Strömgren är subjektet någon/något som ska skaffa 

den kunskap som krävs för att föra och genom förnuftet manipulera det objekt som ska planläggas i 

rätt riktning. Detta handlar alltså också om hur planeraren, som kan vara objektiv, genom kunskap 

och förnuft har förmågan att sätta mål och avgöra vilka beslut som passar förutsättningarna bäst. 

Strömgren ifrågasätter dock hur pass rationell en planerare kan vara, något som diskuteras vidare i 

forskningsöversikten.  
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1.5.6 Legitimitet 

Enligt Ne.se betyder legitimitet lagligt berättigande. Begreppet används i uppsatsen för att diskutera 

huruvida fysisk planering kan kopplas till ett legitimitetssökande, där strävan efter legitimitet 

eventuellt innebär att det egentliga syftet med planering inte följs.  

1.5.7 Vägledande & bindande 

Plan- och bygglagen (2012:900)  
3 kap. Översiktsplan 
1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 

2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 

Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

3 § Översiktsplanen är inte bindande. 

I Plan- och bygglagen (2010:900) används begreppen vägledande och bindande. Översiktsplanen ska 

alltså fungera som vägledande verktyg, och ge riktlinjer för kommunens vidare planering, snarare än 

att vara bindande och reglerande.   

Boverket (2014) beskriver detaljplanen som ett instrument där kommunen får reglera användning av 

mark- och vattenanvändning och att planen är bindande vid prövning av lov. Den reglererar även 

rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare 

emellan.   

Förkortningar  

Nedan förklaras de förkortningar som används i uppsatsen.  

1.5.8 ÖP  

ÖP är en förkortning av Översiktsplan. Boverket (2014) beskriver en översiktsplan på följande sätt: ”I 

översiktsplanen (ÖP) skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark- och 

vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanen är resultatet av en 

dialog mellan stat och kommun om hur värden av också nationellt slag bör beaktas. Den är 

vägledande för efterföljande beslut. När kommunens politiker beslutar om översiktsplanen, kan de 

behandla frågor som kan påverka livsmiljön för oss och naturen under generationer! Sådana beslut 

måste vila på stadig grund. Det måste finnas tid för att argumentera, lyssna och reflektera.”  

1.5.9 FÖP 

FÖP står för fördjupning av översiktsplan, vilket Boverket (2014) på sin hemsida beskriver som 

”Fördjupningar är ett sätt för kommunerna att uppdatera äldre översiktsplaner, men också att göra 

planen mer tydlig och vägledande inför till exempel detaljplaneläggning och tillståndsgivning.” 

1.5.10 DP 

DP står för detaljplan och är det vidare skede i planeringsprocessen där kommuner har möjlighet att 

pröva om mark-och vattenområde är lämpligt för bebyggelse. Detaljplanen ska redovisa allmänna 

platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa (Boverket.se, 2014).  

1.5.11 PBL 

PBL är en förkortning för Plan-och bygglagen (2010:900). Lagen innehåller bestämmelser om 

planläggning av mark och vatten och om byggande. Boverket beskriver syftet med bestämmelserna: 
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”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.” 

Den aktuella Plan-och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 1 juni 2011 och ersatte Plan- och bygglag 

(1987:10). 

1.5.12 MB 

MB står för Miljöbalk (1998:808) som ersatte NRL Naturresurslagen (1987:12). Boverket (2014) 

beskriver balken som: ”Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 

och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 

MB används inte i uppsatsen på grund av avgränsningen till Plan- och bygglagstiftningens påverkan 

på planeringen. Men eftersom MB är en viktig del i den svenska lagstiftningen inom fysisk planering 

är den värd att nämnas.  

2. STRATEGIER 
Figuren nedan illustrerar strategierna för forskningen. Forskningsdesignen bygger på kvalitativ data 

och är en fallstudie där metoden bygger på en innehållsanalys där dokument som planer och 

lagstiftning studeras. 
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2.1 Forskningsdesign 
Uppsatsen bygger på en forskningsdesign där en fallstudie lämpas för att samla in kvalitativa data. 

Nedan beskrivs hur denna forskning lämpas och används. 

 

2.1.1 Forskning av kvalitativa data 

För att studera ett eventuellt samband i jämförelsen mellan olika dokument tillämpas en kvalitativ 

forskning som forskningsdesign. Denscombe (2009, s.375) beskriver i Forskningshandboken – för 

småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna några nyckelbeslut inom kvalitativt 

insamlande av data som att prioritera viss data som anses lämplig för forskningen samt att jämföra 

de nya generaliserade slutsatserna med alternativa teorier eller förklaringar. För att studera 

kvalitativa data i form utav dokument blir avgränsningen en viktig faktor för studien för att prioritera 

relevant data.  

 

Denscombe (2009, s.136-137) beskriver hur insamlandet av data börjar med att man genom 

intervjuer, fältanteckningar, dokument etc. letar fram ett återkommande tema för att skaffa en 

förståelse för ett fenomen. Det handlar om att hitta en gemensam nämnare. Målet med en sådan 

process är att komma fram till begrepp som kan hjälpa till att förklara det funna fenomenet. Målet 

med arbetet är att kunna visa på ett eventuellt fenomen och detta planeras finnas genom 

undersökning av lagar, plan- och myndighetsdokument samt tidigare forskning kring ämnet. 

2.1.2 Fallstudie  

En fallstudie är lämpad som forskningsdesign eftersom arbetet eftersträvar en studie av relationer 

och processer mellan lagstiftning och hur dess syfte sedan efterlevs. Denscombe (2009, s.62) 

beskriver att fallstudier är lämpade till arbeten där frågor i verkliga situationer undersöks på djupet. 

Fallet som studeras är vad som sker i relationen mellan lagstiftning och kommuners arbete med 

översikts- och detaljplanering. 

Går det att generalisera utifrån en fallstudie? Denscombe (2009, s. 68-69) menar att det kan finnas 

svårigheter i att dra generella slutsatser ur en fallstudie men att det går att försvara fallstudiens 

representativitet genom att varje falls unika karaktär kan vara ett exempel i en bredare kategori. För 

att göra generaliseringen mer trovärdig görs en jämförelse med andra fall i samma kategori som 

bygger på kännetecken och begrepp. Jämförelsen inom fallstudien mellan olika kommuner fokuseras 

kring exempelvis begreppen avvikelse, förenlighet, förändring och överenstämmelse. Studien belyser 

hur detaljplaners avsnitt (”tidigare ställningstagande – ÖP” och ”avvikelse från ÖP”) där hanteringen 

av tidigare ställningstagande i ÖP studeras, som sedan jämförs med DP:s syfte och huvuddrag. Viktigt 

i studien är att se vilka argument som förs kring besluten om avvikelser.  

Denscombe (2009, s.70) beskriver vikten av att begränsa fallstudiens resultat och att jämförelsen 

kräver en redovisning av vilken detaljgrad som använts. Det som behandlas i arbetet bygger på en 

historisk lokalisering, som Denscombe beskriver som utvecklings- och förändringsorienterad, i 

uppsatsen sker en historisk lokalisering genom Strömgrens (2007) beskrivning om den svenska 

planeringens historiska utveckling. Dessutom hanteras en institutionell lokalisering, något som 

Denscombe beskriver som undersökande av organisationsform, officiella principer och förfaringssätt. 

Denna form av lokalisering är aktuell vid studien av offentliga dokument och kommunala planer.  
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2.2 Metod 
2.2.1 Urval 

Denscombe (2009, s.65) beskriver olika sätt som fallet i studien kommer att användas på. Han 

beskriver den typiska undersökningsenheten som står för att det valda fallet kan ha liknande resultat 

som andra fall och därmed kan dessa likheter göra generaliseringen av fenomenet mer trovärdigt. 

Med den avvikande undersökningsenheten menar Denscombe att ett fall väljs för att visa på en 

kontrast till normer, att till exempelvis välja en betydligt mindre myndighet för att det blir lätt att 

jämföra storlekens betydelse för fallet. Den typiska undersökningsenheten kommer att användas för 

att se om likheter finns mellan kommunernas hantering av översikts- och detaljplanering. Den 

avvikande undersökningsenheten blir ett sätt att undersöka om kommunernas storlek har en 

betydelse för resultatet eller inte. Vid urvalet av vilka dokument som ska studeras tas därför hänsyn 

till kommunernas storlek vad gäller invånarantal. Stockholm, Göteborg och Malmö är tre stora 

kommuner, medan Enköping, Motala och Sandviken är relativt små kommuner. Detta är ett 

medvetet val för att göra undersökningsmaterialet jämförbart vad gäller storlekens betydelse. Viktigt 

att beakta är även att valet av kommuner för studien har gjorts med hänsyn till enkel åtkomst till 

plandokument på kommunernas hemsidor.  

Urvalet av studerade DP bygger på kravet att de ska vara antagna och tillhöra senaste ÖP. Valet sker 

genom att jag från kommunernas hemsidor slumpmässigt väljer sex olika DP att studera och väljer då 

den första planen på hemsidan som håller sig inom ramarna för kraven. Detta för att undvika en 

medveten strävan efter ett visst resultat.  

2.2.2 Innehållsanalys 

Denscombe (2009, s.295) beskriver statspublikationer och officiell statistik som objektiv, därför den 

producerats av tjänstemän och att dessa betraktas som opartiska. Enligt Denscombe kan alltså det 

insamlade materialet ur fallstudien behandlas som objektivt.  

 

Studien av dokument bygger på sex geografiskt utspridda kommuners senaste ÖP där sex 

slumpmässigt utvalda, tillhörande och (tidigast i detaljplaneprocessen) antagna DP (som finns 

tillgängliga för allmänheten på respektive hemsida) undersöks. Illustrationen ovan visar på vart de 

valda DP befinner sig i planprocessen enligt Länsstyrelsen (2014). Vid studien av DP ligger fokus på 

att avgöra om planen innebär avvikelser från den gällande ÖP och i så fall varför kommunen valt att 

göra avvikelser. Detta kommer att studeras genom att först se över vilka grundläggande mål som 

beskrivs i de respektive ÖP och sedan undersöka planbeskrivningens avsnitt ”syfte och huvuddrag” 

och ”tidigare ställningstagande – ÖP”. Dessa jämförs sedan och därefter avgörs om avvikelser i DP 

görs ur ÖP.  
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Bilden till höger visar de studerade kommunernas läge i Sverige. 

1. Stockholm 

2. Göteborg 

3. Malmö 

4. Enköping 

5. Motala 

6. Sandviken 

2.3 Kritik strategier 
Descombe (2009, s.52) beskriver problem vad gäller småskalig kvalitativ forskning där urvalet av 

lämpligt undersökningsmaterial kan innebära problem för urvalet och dess resultats sannolikhet. 

Detta forskningssätt, framför allt där forskaren studerar få fall, kan enligt Denscombe leda in 

forskaren på fel väg och leda till ”icke-sannolikhetsurval”. Därför blir det viktigt att kritiskt granska 

undersökningsmaterialet och ha en förståelse för dess sannorlikhet. Denscombe (2009, s.370) 

beskriver tyngden av att förbereda kvalitativa data för analys och menar på att forskaren ofta stöter 

på problem vad gäller att hitta systematiska och meningsfulla resultat, vilket innebär att resultatet 

bör granskas kritiskt och inte utpekas som ”den enda sanningen”.  

Vad gäller fallstudien kan problem uppstå rörande trovärdigheten när det gäller generaliseringar 

utifrån studiens resultat. Därför pekar Denscombe (2009, s.72) på att man som forskare måste vara 

noga och tydlig i vilka likheter eller olikheter som uppstår i fallstudien. Eftersom fallstudien bygger på 

så kallade ”mjuka data” kan det innebära tolkningar i materialet. I kommunernas planer jämförs 

avsnittet för ”huvuddrag och syfte” med avsnittet för ”tidigare ställningstagande – ÖP” och därefter 

görs en sammanfattning som således är en tolkning av det studerade materialet. Här blir det viktigt 

att inte låta resultatet präglas av egna värderingar.  

2.3.1 Källkritik 

När det gäller skriftliga källors validitet menar Denscombe (2009, s.301-302) att dokument bör 

utvärderas efter dess autenticitet, alltså hur äkta det anses vara, dess innehållsmässiga trovärdhet, 

dess representativitet för en bredare kategori samt för dess innerbörd. På grund av studiens 

omfattning kan det ifrågasättas om dokumenten anses representera en större kategori, här är det 

viktigt att utvärdera dokumenten och inte se dem som gällande i alla lägen. När det gäller studiens 

utvärdering av artiklar, tidsskrifter och böcker beskriver författaren vikten av att se till vem som 

skrivit texten och hur länge den har funnits. I uppsatsen används tidigare forskning och artiklar ur 

tidningen PLAN som anses vara tillförlitliga källor i denna mening. Vad gäller information från 

internet hämtas information från riksdagen, länsstyrelsen, boverket och nationalencyklopedin; källor 

som anses vara tillförlitliga och så pass uppdaterade att de anses lämpliga.  

I uppsatsen tas en ställning till att använda Strömgren (2007) som teoretiskt perspektiv. När det 

avgörs vad som är en teori beskriver Denscombe (2009, s.425) vikten av att behandla begreppet med 

försiktighet eftersom sociala fenomen anses vara komplexa. Författeren skriver följande: ”… 

människor reagerar på kunskaper om sig själva på ett sätt som inte kemikalier och krafter inte gör” 

(Denscombe, 2009, s.425). 
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Design eller icke-design 
I sin avhandling undersöker Strömgren (2007, s.11) hur relationen mellan normen om en 

representativ demokrati och beslutsfattandet om markens användning har sett ut under 

tidsperioden 1945-2005. Han menar att det finns två olika synvinklar när det gäller frågan om 

planeringens nytta och risker. Den ena står för att samhällsordning nås genom design, att människan 

har förmågan att genom det egna förnuftet avgöra och besluta i samhällsfrågor. Den andra 

synvinkeln handlar mer om en spontan framväxt ordning där samhällsbygget utvecklas genom alla 

individers egna val, där en formell plan snarare hämmar än möjliggör en succesivt framväxande 

samhällsutveckling. Denna synvinkel handlar snarare om en samhällsordning utan design. Dessa två 

synvinklar kommer vara i fokus vid uppsatsens forskningsöversikt och analys där kommunernas 

hantering av lagstiftningen i Plan-och bygglagen diskuteras. Handlar lagstiftningen i slutändan om en 

strävan efter design eller icke design? Hur fungerar lagstiftning om vägledande planer i praktiken?  

Strömgrens (2007) avhandling utgör en grund i de frågeställningar som leder vidare till 

kapitelindelningen av forskningsöversikten:  

 Hur pass vägledande är den obligatoriska översiktsplaneringen?  

 Präglas dagens planering av en rationell planering och har dagens Plan- och bygglag grunder i 

ett rationellt planeringstänkande? Kan planerare som ”avgörande part” i beslut om 

avvikelser i kommunernas planer vara så pass rationella i den meningen att de står objektiva 

och värderingsfria inför beslut om att göra avvikelser från ÖP? 

 Hur ser relationen mellan kommun och stat ut i den översiktliga planeringen?  

4. FORSKNINGSÖVERSIKT 

4.1 Sveriges vägledande & obligatoriska 

översiktsplanering 
Strömgren (2007) beskriver planpolitikens utveckling under 60 år, hur kritiken till ”planlösheten” 

utvecklats till den anpassningsbara, politiska och totala plandiskursen. Den översiktliga har utvecklats 

till att bli ett utredande och vägledande verktyg snarare än ett bindande i vidare planering.  

Svensk planpolitik under 60 år 
Strömgren (2007) har i sin avhandling undersökt den diskursiva utvecklingen i svensk planpolitik 

under fyra olika tidsperioder.  Nedan beskrivs kortfattat hur planeringstänkandet enligt Strömgren 

har förändrats under dessa fyra tidsperioder. 

Byggnadslagen 1947 

De två konkurrerande plandiskurser som Strömgren (2007, s.231) menar ledde fram till den 

byggnadslagsreform som kom till 1947, hade en gemensam problembild, att planlösheten innebar en 

alltför spontan bebyggelseutveckling. Det som de båda diskurserna hade gemensamt var kritiken mot 

samhällsplaneringens begränsning som styrande medel. Dock skiljde sig diskurserna åt när det gällde 
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vad som kunde åtgärda detta problem. De borgerliga politikerna förespråkade en frivillig ÖP som 

skulle utreda och vägleda i beslut om framtida bebyggelseutveckling. Människans rationalitet 

ifrågasattes och generalplanen skulle vara anpassningsbar och vägledande, eftersom ingen är 

kapabel att utforma perfekta prognoser och planer. De socialistiska politikerna förespråkade en mer 

”omfattande” samhällsplanering. Kommunerna skulle därmed ta ett större ansvar för beslut om 

markanvändningen genom att få möjlighet men också att vara skyldiga att binda den framtida 

bebyggelseutvecklingen genom planläggning. Planpolitiken under denna tid byggde därmed på en 

kompromiss mellan de borgerliga och de socialistiska politikerna. Det gemensamma problemet var 

planlösheten där en större tillit till planering som verktyg sågs som lösningen. Den översiktliga 

planeringen sågs som ett utredande och anpassningsbart verktyg.     

Fysisk riksplanering 1972 

Under 1960-talet utvärderades den tidigare planeringen och fortfarande ansågs planlösheten vara 

ett problem för samhällsutvecklingen. Syftet med den anpassningsbara och utredande översiktliga 

planeringen hade inte fyllt sin funktion. Planläggningen som gjorts användes antingen inte alls eller 

så kom den inte till stånd. För att hantera den spontana bebyggelseutvecklingen skulle inte endast 

tätbebyggelse planeras utan även glesbebyggelse. Den fysiska riksplaneringen inrättades 1972 med 

syftet att säkerhetsställa hushållningen av mark- och vattenresurser i Sverige. Synen på planpolitiken 

under 1960-talet beskriver Strömgren (2007, s.232-233) som anpassningsbar, politisk och total. Han 

menar att denna planeringsdiskurs var en del i den rationella politiska trenden. Inom politiken skulle 

det ”sunda förnuftet” användas för att utreda och pröva handlingsalternativ, dock utan en bindande 

planläggning. Det var under denna tid planpolitiken kom att handla om att hushålla med 

naturresurser och den fysiska planeringen blev enligt Strömgren miljömedveten.  

Ny Plan- & bygglag 1987 

Inför den nya Plan – och bygglagen 1987 utmanades enligt Strömgren tre beståndsdelar i diskursen. 

Dels ifrågasattes det politiska elementet, hur benägna är förtroendevalda politiker att förvalta den 

fysiska planeringen i landet? Det diskuterades vidare kring rättigheten för medborgare och berörda 

intressenter att påverka i planbeslut. Samråd kom därför upp på kartan och skulle snarare ses som 

ett komplement till plansystemet, för att inte inkräkta på den representativa demokratin. Den nya 

lagen kom att handla om en anpassningsbar översiktlig planering som inte fick styra efterföljande 

planbeslut och vidare projekt. Det var nu kommunernas skyldighet att se till att ta fram ÖP. 

Strömgren (2007, s.233-234) har tolkat planpolitiken innan den nya plan- och bygglagen 1987 som 

ett renodlande av den tidigare anpassningsbara, politiska och totala diskursen, som kompletteras 

med medborgarinflytande och viss utveckling vad gäller den totala ambitionen om planpolitiken.  

Khakee och Eckerberg beskriver i Mellan lag och förväntningar: översiktsplanering utvärderas (1992, 

s.1; 40-41) på liknande sätt hur utvecklingen av den nya Plan-och bygglagen 1987 gav kommunerna 

mer makt, då planeringen fick göras på egen hand utan detaljerade riktlinjer från Boverket. 

Författarna beskriver hur förutsättningarna fram till PBL 1987 har förändrats vad gäller relation 

mellan stat och kommun i och med att offentliga verksamheter i allt större grad privatiserats och 

decentraliserats.  ÖP har tolkats på olika sätt av kommuner där planernas ambitionsnivå, omfattning 

och detaljeringsgrad har varierat.  

Gösta Blücher beskriver i artikeln Reforming the planning and building and natural resources acts – 

looking back (2001, s.121-125) utredningsarbetet inför den nya Plan- och bygglagen 1987, där 
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förslaget syftade till att uppdatera det befintliga plansystemet, decentralisera beslutsfattandet, 

underlätta för bebyggelseutveckling, utöka medborgarinflytande och förenkla planprocessen för alla 

aktörer. Decentraliseringen av beslutsfattandet handlade om kommuners ökade makt att styra 

genom planläggning.  Ansvar gavs till kommuner att upprätta kommuntäckande ÖP och under 1990-

talet gavs direktiv om att dessa ÖP bör uppdateras och aktualitetsförklaras var fjärde år. När lagen 

antogs menar Blücher att det var en långsam process innan kommunerna började producera ÖP på 

det sätt det var tänkt. Kritik riktas mot det svenska plansystemet för att ÖP innebär en otillräcklig 

frihet för handlingar, bristande regional planering, att kommunen som helhet är för liten för ÖP, en 

bristande kommunikation med nationell och regional planering och ett bristande samspel med 

kommunens resurshantering. 

Planering för hållbarhet 2005 

Efter den nya Plan- och bygglagens 1987 införande visar Strömgren (2007, s.234) en förändring i 

svensk planpolitik. Ett nyliberalt perspektiv växte fram under 1990-talets första hälft där den 

offentliga planeringen pekades ut som orsak till samhällsproblemen. Istället skulle den fria 

äganderätten väga tyngre och markägaren skulle få en större makt över att avgöra markens 

användning och bebyggelsens utformning. Framför allt moderaterna eftersträvade en 

marknadshushållning framför den rådande planhushållningen. Den offentliga styrningen av 

markanvändningen minskades och således den kommunala makten över möjligheten att styra 

markens användning. För att stärka den översiktliga planeringen i syfte att hantera rådande 

miljöproblem ansågs det återigen från de borgerligas sida att översiktlig planering behövde införas. 

När sedan socialdemokraterna kom tillbaks som regerande parti i mitten av 1990-talet återinfördes 

en större offentlig planering för att styra samhällsutvecklingen åt en hållbar riktning1. Rätten att 

reglera detaljhandelns lokalisering återinfördes även inom detaljplanering. Strömgren menar att 

denna trend har hållit i sig och att sättet att se på offentlig planering som en form att styra 

planeringsutvecklingen mot en hållbar riktning lever kvar år 2007. Plan- och bygglagen 1987 är enligt 

Strömgren (2007, s.235) ett verktyg för att nå en hållbar samhällsutveckling.  

Larsson beskriver i artikeln The second generation of comprehensive plans (2001, s.127-130) hur den 

andra generationen2 arbetar med översiktlig planering. 40 av 289 kommuner har fått sin andra ÖP 

sedan PBL 1987 godkänd, medan det är på gång med en andra plan i 150 kommuner. Ett antal 

kommuner arbetar även med sin tredje plan. Trots allt finns det fortfarande enligt Larsson runt 100 

kvar som inte tittat över sin första gjorda plan ännu, vilket ifrågasätter planernas aktualitet. 

Kommuner tenderar även alltmer att ha sina egna unika planer som inte alls följer generella riktlinjer 

för planering. Den första generationen av ÖP handlade om faktainsamling medan den andra 

generationen handlar om att hantera särskilda och omedelbara frågor. Trots att cirka 200 av 289 

kommuner (år 2001) minskade i folkmängd ökade behovet av att lösa kommunens problem och ÖP 

kom att användas som en problemlösning. I de befolkningsökande större kommunerna ansågs 

planen försvåra den effektiva process som behövdes för nybebyggelseutvecklingen i takt med 

folkökningen. Den översiktliga planprocessen beskrivs ha kommit att handla om mer kortsiktigta 

strategier för att leda utvecklingen åt ett för stunden passande håll, då det inte längre handlar om att 

göra långsiktigt strategiska val och på så vis förutse framtida utveckling i allt för stor grad. ÖP måste 

                                                           
1
 I uppsatsen tas ingen ställning till vad som är en hållbar riktning, utan förklaringen hänvisas istället till den 

Strömgren (2007) menar på. 
2
 Med andra generationen menas respektive kommuners andra upplaga av ÖP efter lagstiftningen om krav på 

ÖP. 
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bli flexibel för att kunna hantera en oförutsedd utveckling. Vad gäller planerarens roll handlar det i 

större utsträckning om att bli en ledare i planprocessen än om att bli en rationell expert. Översiktlig 

planering bör gå åt en ”down-to-earth”- planering där det tas hänsyn till vardagen och dess naturliga 

förändring. 

Khakee och Eckerberg (1992) gör en analys över hur lagstiftningens (PBL 1987) riktlinjer omsätts och 

behandlas i vidareskedet och huruvida lokala utvecklingsmål integreras i planer.  I analysen studeras 

vad som händer i planprocessen från lag till plan. Eftersom ÖP tolkas olika av kommuner ifrågasätts 

den som ett ”beslutsorienterat perspektiv”. Under en workshop3 bjöds verksamma inom planering in 

för att diskutera den aktuella svenska planpolitiken. Där diskuterades översiktsplaneringen och 

författarna beskriver att en gemensam åsikt om att översiktsplaneringen inte lever upp till de krav 

som ställs för svenska kommuner.  Ett problem som framkommer handlar om rollfördelningen 

mellan politiker och planerare. Kritiken handlar om att det politiska engagemanget förloras i 

planprocessen. Dessutom beskrivs ett organisatoriskt problem vad gäller införandet av beställare-

utförare modeller i kommuners förvaltning. Detta är problematiskt för den kommunala planeringen 

eftersom modellen bidrar till en strävan efter kortsiktigt effektiva resultat. Diskussionen fortsätter 

huruvida konflikter så som avvägning av värderingar och intressen sopas under mattan, och att vi 

behöver gå ifrån ett rationellt tänk till ett mer strategiskt planeringstänk. Det beskrivs med: ”Många 

av deltagarna i workshopen uttryckte åsikten att ÖP som dokument inte är tillräckligt effektiv. Planen 

används snarare som en instruktionsbok för lokala beslut än som ett medel för att skapa entusiasm 

och ökad mobilisering bland kommun invånarna” (Khakee & Eckerberg, 1992, s.121-123).  

Sammanfattning 

Diskurserna om att antingen sträva efter en samhällsutveckling som går att nå genom design, eller en 

icke-design har alltså pendlat fram och tillbaka i den svenska planeringshistorien. Den process som 

har lett fram till dagens översiktsplanering handlar om en diskussion kring rätten att styra och reglera 

åt ett visst håll, vilket är en strävan i dagens planering för att kunna säkerhetsställa hållbar 

utveckling. Utfallet av dagens lagstiftning med krav på ÖP i kommunerna kritiseras dock för att ha 

varit en ”seg-startad process” och det finns viss osäkerhet i huruvida översiktsplaneringen lever upp 

till det lagstiftade syftet, ett tvivel som funnits med genom hela den anpassningsbara, politiska och 

totala planeringshistoria som Strömgren (2007) beskriver.   

4.2 Rationell planering 

Den rationella beslutsprocessen 

Strömgren (2007) menar att det finns likheter i den rationella beslutsprocessen och i den 

anpassningsbara, politiska och totala planeringsdiskursen som han anser att den svenska 

planpolitiken har hållit fast vid under de fyra tidsperioderna. Han tydliggör likheterna genom att 

jämföra svensk planpolitik med Andreas Faludis rationella processteori från 1970-talet (Faludi, 1973 

se: Strömgren 2007). De likheter Strömgren finner gäller strävan efter att genom prövning av olika 

planalternativ uppnå bästa möjliga politiska beslut. Strömgren beskriver Faludis synsätt som fokus på 

argumentationen för rationella planbeslut, där planen i jämförelse med andra alternativ ska 

framställas som den bästa möjliga, dock utan krav på att alla planalternativ jämförs. Strömgren 

beskriver att det svenska fallet mer handlar om en avvägning mellan olika synpunkter – en 

                                                           
3
 Workshop om kommunal planering i Umeå 6-7 april 1992 
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sammanvägning av enskilda och allmänna intressen. Planprocessen handlar trots ett ökat 

medborgarinflytande i och med införandet av samråd, om en expertroll i beslutsfattandet, då 

förtroendevalda politiker har monopol över besluten. Allmendinger (2009, s.63) beskriver likaså den 

rationella planeringsdiskursen som ett sätt att se på planeringen som en expertbaserad verksamhet 

där planeraren genom sin logiska och analytiska kapacitet sätter upp riktlinjer och mål baserade på 

absolut fakta. Det finns även likheter i Strömgrens (2007) anpassningsbara ideal inom plandiskursen, 

där det finns en strävan efter att inte låta planerna bli för bindande utan snarare flexibla och 

föränderliga. Strömgren (2007, s.236-240) menar att dessa likheter bygger på Faludis planeringsteori 

om den rationella planeringsprocessen eftersom det genom anpassningsbarhet går att på ett 

rationellt sätt styra framtiden åt ett visst håll. Nyström och Tonell (2012, s. 114-115) beskriver att de 

mål som sätts upp handlar om att tillgodose det allmänna intresset för att sedan inrikta olika aktörer 

åt samma håll, och att samordning av beslut är ett krav för att kunna genomföra planeringens mål. 

Nyström och Tonell (2012, s.91-92 figur 3.1) beskriver ett rationalitetsbegrepp inom planeringen på 

ett liknande sätt som den målinriktade planeringen, där planeraren kan vara objektiv och avgöra 

nyttan för planers utfall. För att beskriva den rationella planeringsprocessen använder författarna en 

modell som illustrerar förloppet: 

1. Formulering av mål  

2. Utredning av handlingsalternativ, konsekvensbedömningar 

3. Val av handlingsalternativ, antagande av plan 

4. Genomförande 

5. Erfarenheter 

Denna rationella modell är alltså likt det system som den fysiska planeringen bygger på idag. 

Författarna pekar även på hur erfarenheter återförs in i processen under tidens gång eftersom det 

finns svårigheter i att utforma mål utan att under genomförandet föra in nya aspekter. Nyström och 

Tonell (2012, s.94-96) beskriver kritik mot den rationella planeringsmodellen som innebär att 

modellen ifrågasätts och påstås vara en myt snarare än verklighetsbaserad. Det rationella 

beslutsfattandet är en ideologi som ingen inom planeringen arbetar efter. De menar att det uppstår 

ett missförstånd vad gäller beslutsunderlag, som ofta bygger på rationella argument, men att alla 

projekt är unika och den rationella planeringsmodellen därför inte går att relatera till alla projekt.  

Nyström och Tonell (2012, s.107) betonar vikten av att förstå hur planering bedrivs, vilka som 

planerar och vilka vi planerar för. Den kritik som råder gentemot dagens planering handlar om hur 

den offentliga planeringen centralstyrts, där kvantitet gått före kvalitet. Sättet att se på planering 

som ett verktyg för att uppnå effektivitet i genomförandeprocessen har kritiserats. Allmendinger 

(2009, s.63) beskriver ett synsätt som innebär att skilja mellan formell rationalitet och substantiell 

rationalitet. Det härleds till ekonomen och socialhistorikern Max Weber som menar att formell 

rationalitet mer handlar om en stegvis process där den objektiva planeraren står för medel samt en 

substantiell rationalitet och där politiken står för att sätta upp mål.  

En mer flexibel planprocess 

Nyström och Tonell (2012, s.114-115) beskriver problem som kan uppstå när beslut i planprocessen 

fattas alltför tidigt och detaljerat. Problem som kan uppstå i samband med de juridiskt bindande 

planerna, exempelvis DP, är att det kan bli låsningar utvecklingsfasen eftersom ett juridiskt bindande 
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beslut inte går att ändra på. En alltför strikt planering tenderar alltså att bli inaktuell och den 

demokratiska rättigheten till inflytande kan därmed påverkas. Därför bör enligt författarna 

planeringen vara mer riktlinjebaserad än detaljerad så att förändringar kan ske under processens 

gång. Liknande kritik beskriver Nyström och Tonell (2012, s.168) handlar om att planer där 

beskrivningar av stadens innehåll och form baseras på planerarens tidigare gjorda ”tankebild” 

innebär låsningar som därmed hindrar utvecklingen av ”levande städer”. Detta beskrivs genom att 

referera till Söderlind (Söderlind, 1998, se: Nyström & Tonell, 2012, s.168) som föredrar ”de facto” – 

planer framför ”pre facto”-planer där ”de facto”-planer är mer anpassningsbara i planprocessens 

utveckling. Ett sätt att hantera dessa låsningar beskriver författarna att Söderlind har kallat för 

inkrementalism, som är en metod som bygger på en planering som genomförs steg-för-steg. Besluten 

decentraliseras istället för att styras genom ”uppifrån-styrda” översiktsliga mål. Det handlar alltså 

snarare om att ”muddling through” än tänka rationellt och målstyrt. 

Sammanfattning 

Strömgren (2007) hävdar att den rationella planeringen går att likna vid den svenska planprocessen. 

Den återkommande kritiken som lyfts fram till den påstådda rationella planeringen i dagens 

planering handlar mycket om att erfarenheter och förändringar hela tiden bör prägla 

beslutsfattandeprocessen. Planer bör därför ses som flexibla och föränderliga verktyg. Kritiken 

handlar om att planeraren i sig inte är kapabel att avväga intressen och sedan ta avgörande beslut för 

bästa möjliga slutresultat. Beslut bör fattas mer ”decentrialiserat” och genom muddling-through i 

beslutsfattandet snarare än genom att uppifrån-styra på ett rationellt och målstyrt sätt.  

4.3 Relation mellan stat, kommun & planerare 
Nyström och Tonell (2012) beskriver planering som central i skärningspunkten mellan 

samhällsvetenskap och politik, eftersom det finns klara likheter i ideologi, politik, makt och planering. 

Samhällsplanering beskrivs med hjälp av ett citat från geografen Gunnar Olsson: ”fungerar som 

politikens och byråkratins förlängda arm dels att utvecklingen inte styrs från en enda punkt utan i 

stället finns förborgad i en samling mikromakter” (Olsson, se: Nyström & Tonell, 2012, s.86). Nyström 

och Tonell (2012, s.144) beskriver en förändring vad gäller makt i rollerna för planeringens olika 

aktörer. Kommuner har gått från ”enkla serviceproducenter” till mer komplexa ”professionaliserade 

multiorganisationer”, politiker har gått från lekmän till ”politiska entreprenörer” och planerare har 

gått från ”sociala ingenjörer” till ”kommunicerande mäklare”. I artikeln Municipal Planning – 

Development in focus beskriver Christofferson och Öhman (2001, s.131-132) på liknande sätt hur 

rollfördelningen mellan stat och kommun förändrats under 1990-talet och framåt. Kommunens roll 

har enligt författarna gått från att fungera som myndighetsutövare till att ha mer service-inriktade 

arbetsuppgifter med ett större ansvar vad gäller samhällsutvecklingen, inte bara för infrastruktur- 

och bostadsfrågor utan även för det sociala livet. Under 1990-talet kritiseras den topstyrda, alltför 

översiktliga och långsiktiga, utvecklingen som ansågs ogenomförbar. Staten tar därmed en allt 

mindre roll då tidigare statlig reglering övergått till att regleras lokalt. De lokala myndigheternas 

uppgift blir således att styra åt ett visst håll och att öppna upp för regeringens riktlinjer, det vill säga 

”top-down” – planeringen leds ut till en lokal nivå.  

Governance – ”Samhällsstyrning” 

Cars och von Zydow skriver i artikeln Governance and partnerships in Sweden (2001, s.136-137;140) 

hur globalisering och dess samhällsförändringar lett till vad de kallar för ”governance” och även 

”partnerships”. Företagsamhetens förutsättningar har förändrats vad gäller beroendet av marknaden 
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vad gäller placering och konkurrens, något som i sin tur påverkat planeringen. Planeringen som 

tidigare syftat till att styra över markanvändningen har gått till att fokusera mer kring ekonomiska, 

miljöinriktade och sociala mål. Samhället har alltså gått från ”government” till ”governance”, detta 

betyder enligt författarna att relationen mellan staten och samhället gått igenom en förändring i 

form av att den offentliga sektorn går mot en mer privat sektor där ansvaret för 

samhällsutvecklingen delas av olika aktörer. Governance har gått från att handla om en ideologisk 

förändring där politik ersatts av marknaden, ett skifte de valt att kalla för en ”kollektivistisk politisk 

kultur”, till en ”individualistisk politisk kultur”. Författarna beskriver hur den professionella 

planeringen gått från att vara ett verktyg för kontroll och reglering till att bli en kanal för möjligheter. 

Planeraren bör gå från det rationella tänket om expertrollen till en roll där analytisk förmåga där 

kunskap om processtänk och ledarskap är viktigast.  

Nuissl och Heinrichs (2011, s.47-52) diskuterar huruvida fysisk planering kan kopplas till begreppet 

governance – samhällsstyrning i artikeln. De beskriver samhällstyrning som ett begrepp som förklarar 

systemet för förståelsen om hur aktörer, relationer mellan parter samt hur deras styrning och 

normer beror i den fysiska planeringen. Governance beskrivs som en förändring från government av 

normer som samhället styrs av. Författarna beskriver ett synsätt som innebär att en inom fysisk 

planering bör få ett nytt perspektiv. Dagens mål och riktlinjer bör förändras i en mer flexibel anda – i 

konceptet om governance. Begreppet samhällsstyrnings fördelar handlar om att det är ett normativt 

koncept vars riktlinjer och normer kan leda till ”god” fysisk planering. Dessutom kan det ses som ett 

analytiskt koncept för att underlätta vid analys och reflektion i planeringen. Planering är en 

verksamhet som ska identifiera, avgränsa och lösa samhällets problem, vilket författarna menar kan 

leda till att planeraren genom sin makt och befogenhet kan styra vilka problem som blir 

hjärtefrågorna. Konceptet governance reflekterar inte endast över planerarens roll och handlingar, 

utan författarna menar att planerarna är en del i samhället, som formas av generella trender, 

politiska- och offentliga handlingar. Konceptet governance är ett sätt att diskutera huruvida 

planerarprofessionen står mellan det potentiella och det begränsade inom professionens makt. 

Planerare måste fullfölja sina egna professionella mål och styra eller manipulera i den 

beslutsfattandeprocessen. 

Etik inom planering 

Johansson och Khakee (2008) tar i Etik i stadsplanering upp hur etiken påverkar Sveriges planering 

och planerare. Det finns olikheter kommuner emellan vad gäller arbetet med deltagardemokrati. ”En 

del genomför omfattande insamlingar och bearbetningar av allmänhetens synpunkter, medan andra 

håller lägre profil och informerar pliktskyldigt om planens innehåll.” (Svenska kommunförbundet 

2001, se: Johansson & Khakee, 2008, s.153). Johansson och Khakee (2008, s.154-155; 205) fokuserar 

texten kring ”för vem planeras staden?” och undersöker hur värderingar inom planeringen kommer 

till uttryck i planer. Resultatet i undersökningen visar att det finns en benägenhet att som planerare 

se sin roll som en neutral expert. Planeringen som politisk dimension, har att göra med ansvaret och 

inflytandet över framtida stadsutveckling. I fokus är då begreppen etik, makt och ansvar. I det 

svenska fallet handlar planeringen om en grund i den valdemokratiska politiken, där politiken 

representerar folkets vilja. Hur dessa viljor hanteras påverkar utfallets legitimitet. Detta 

representativa sätt att föra politik kritiseras för svårigheten att representera en mångfald av åsikter. 

Politiker och likaså planerare har ett indirekt inflytande över och påverkan på människors liv, 

rättfärdigar sina ställningstaganden, argumenterar för och förankrar sina beslut väl så att de genom 

legitimitet i besluten har förmågan att representera folkets vilja. Westins avhandling Planerat, alltför 
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planerat (2010) handlar om hur kritik mot urban planering och hur planerare med deras 

expertkunskaper ser på sin egen roll, samt hur de hanterar den makt som de besitter. Genom att 

förklara begreppet ”tränad inkompetens” refererar Westin (Merton 1968 se: Westin, 2010, s.147) till 

Merton och beskriver individers strävan att följa regler och att det handlar om att hela tiden ”göra 

rätt”. I denna strävan efter att följa regler glömmer planerare bort deras egentliga mål; att skapa 

livsmiljöer för alla. Johansson och Khakee (2008, s.31) beskriver liknande sätt att hantera etik som 

tenderar fokuseras kring att göra rätt och att frenetiskt följa lagar och regler. 

Johansson och Khakee (2008, s.160; 162-163;167-171) diskuterar vidare kring begreppet 

allmänintresse och legitimitet och menar att dessa har en stark koppling till varandra i och med att 

allmänintresset används av planerare för att ge legitimitet och status åt planeringsprodukter. Kritik 

angående allmänintresse handlar om att dess legitimitetsgrund riktar sig till de resursstarka snarare 

än de resurssvaga. I en undersökning av Göteborgs ÖP 1999 och Malmös ÖP 2001 beskrivs språket 

som varken värderingsfritt eller neutralt. Iakttagelser författarna gjort i plandokuments-

undersökningen är bland annat att alla beskrivningar av förutsättningar och mål fungerar som en 

visionär framtidsskildring snarare än en konkretisering av kommunens framtida utveckling. Dess 

riktlinjer beskrivs även som ”lovvärda ord” som är svåra att realisera, och egentligen relativt tomma 

ord. Dessa vaga formuleringar och begrepp som inte beskrivs innebär oklarheter, vad är politikens 

roll i planerna, vart kommer det representativa av folkets vilja in i förslagen? 

Sammanfattning 

Planeringsprocessen har gått från en mer rationell planeringsmodell till ett mer flexibelt processtänk, 

där government har övergått till att bli governance – där den tidigare statligt top-down-planeringen 

riktats till en mer lokal styrning på kommunal nivå.  Kommunens roll har gått från att vara en 

myndighet till en mer service-inriktad verksamhet där fokus på bostäder och infrastruktur utvecklats 

med ett större socialt fokus.  

En viss tolkningsfördel i planeringen kan hamna hos planeraren i och med att yrkesrollen möjliggör 

en viss styrning vad gäller inriktning och hjärtefrågor inom planeringen. Eftersom planeraren är en 

del i samhället och därmed formas av politiken och samhällets generella trender bör planerare ha en 

förståelse för den egna rollen. Den företrädande och representativa delen i yrkesrollen som politiker 

och planerare kan kritiseras för möjligheten att representera en mångfald av intressen, då ett 

allmänintresse kritiseras för att inte se till de resurssvaga.  

Studier av ÖP visar på att dessa innehåller vaga begrepp och brist när det gäller konkretisering av vad 

som är den eftersträvade framtida utvecklingen. Språket i ÖP kritiseras även för att innehålla 

värderingar, vilket ifrågasätter planers roll som arbetsverktyg för en ”neutral expert” till planerare. Är 

vaga begrepp och tomma ord den rätta vägen för att sträva mot en etisk riktning? Planeraren 

tenderar att i sin etiska expertroll endast följa regler och lagar frenetiskt i den så kallade tränade 

inkompetensen.  
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5. MYNDIGHETER, UTREDNINGAR & POLITISKA 

DOKUMENT 
De dokument som utgör detta avsnitt är snarare riktlinjer och förslag än lagstiftade regler, då de 

kommer från myndigheten Boverket, regeringens proposition och civilutskottets betänkande och 

utlåtande. Nedan beskrivs några av de förslag och betänkanden kring verktyget översiktsplanering. 

5.1 Boverket 
I Kännetecken på bra översiktsplanering har Boverket (2004, s.7) under ett projekt försökt identifiera 

de kännetecken som finns för en bra ÖP som fungerar som ett verktyg för kommuner och även andra 

beslutsfattare. Boverket (2004) ställer frågan om ÖP är betydelsefull i frågor om mark- och 

vattenanvändningen. I dokumentet skriver Boverket att det finns olikheter i hur ÖP används, vissa 

kommuner använder översiktlig planering som strategisk utvecklingsplanering medan andra 

använder det mer som ett beslutsförberedande medel inför markanvändning och 

bebyggelseutveckling. De uttrycker även att det finns ett frågetecken vad gäller ÖP:s faktiska 

betydelse för beslutsfattandet. I projektet har Boverket undersökt olika ÖP för att ta reda på dess 

betydelse för beslut. De generella iakttagelser Boverket gjort under studien av olika ÖP är att 

mångfalden i antalet riktlinjer inom ÖP skapar vissa svårigheter med att konkretisera i det senare 

detaljplaneskedet. Det är svårt att överblicka ÖP vilket gör att det krävs en tolkning av 

tjänstemännen i detaljplanearbetet. Dessutom har det funnits svårigheter i att hantera så kallad 

”mjukdata” – sociala aspekter, vilket oftast blir tomma uttryck om ”möjligheter till gott liv” och så 

vidare. Sammantaget anser Boverket att det finns en förbättring i de undersökta planerna jämfört 

med den första generationens ÖP.  

I texten skriver Boverket: ”Det är ovanligt att man avviker från planen, men det förekommer, särskilt i 

frågor som inte kunnat förutses vid planens upprättande”. ÖP ses som ett levande och dynamiskt 

instrument, vilket Boverket beskriver är en orsak till aktualitetsförklaringens översyn varje 

mandatperiod. Översiktsplaneprocessen framstår som viktigare än en färdig plan och den är inte, 

förutom enligt enstaka politiker eller företagare, utvecklingshämmande. Vid undersökning av statliga 

beslut kopplat till de studerade ÖP framkommer att ÖP använts av Länsstyrelsen i fall då större 

avvikelser från plan har behövt motverkas, eller för att betona ett i planen uttryckt allmänt intresse 

(Boverket, 2004, s.55-57).  

I Plan- och bygglagen i praktiken 2012 skriver Boverket (2012, s.34) att antalet antagna ÖP minskar 

med åren, likaså antagna fördjupade ÖP och tillägg. Nästan en tredjedel av kommunerna sägs ha 

antagna ÖP från 1990-talet. Boverket skriver att en anledning till så pass gamla ÖP kan vara 

möjligheten att göra tillägg och fördjupningar samt att ÖP, som på många håll är på tal, är 

tidsförödande och innebär en lång process. Boverket (2012, s.37) menar på en större satsning av 

kommunerna på tillägg av ÖP snarare än på den kommunövergripande planen. De spekulerar kring 

huruvida detta kan ha med EU:s fokusområden att göra, och att det kan vara dessa ”heta” frågor som 

sedan, enligt länsstyrelsen, innebär att kommunerna går miste om avvägningar mot andra intressen. 

De beskriver ett exempel där värdefull jordbruksmark föreslås för bebyggelse i ÖP. Fördjupningar ger 

enligt Boverket tydligare ÖP eftersom den kan göra vägledningen och riktlinjerna i ÖP tydligare inför 

DP och tillståndsgivning. I texten beskriver Boverket problemet med hanteringen av ÖP som 

vägledande i Sveriges kommuner: ”För att stärka översiktsplanens strategiska funktion har 
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kommunerna en skyldighet att ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program för en 

hållbar utveckling i kommunen. Kommunerna har svårt att prioritera och ta hänsyn till de aktuella 

målen då de är för många och dessutom kan stå i konflikt med varandra.”(Boverket, 2012, s.10).  

5.2 Regeringens propositioner 
I regeringens proposition 2009/10:170 föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter PBL (1987:10) 
och lagen (1994:847). Där föreslås bland annat att ÖPs strategiska funktion ska förstärkas och att 
kravet på aktualitetsprövning av planen stärks.  
 
”Översiktsplanens syfte är att ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden 
samt om hur den byggda miljön ska utvecklas. Enligt nuvarande bestämmelser ska kommunen i 
översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur man kommer att tillgodose de allmänna intressen 
som man ska ta hänsyn till vid användningen av mark- och vattenområden. Planläggningen ska 
medföra att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Vid redovisningen ska kommunen tillämpa 
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Det betyder bl.a. att översiktsplaneringen måste – utöver 
de olika riksintressena – ta hänsyn till att oexploaterade områden, områden som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt och skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt ska 
skyddas samt att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (...) 
Översiktsplanen ska möjliggöra en rationalisering av efterföljande, mer detaljerad planläggning.” 
(Sverige. Regeringen 2010, s.169).  
 
Regeringen (Sverige. Regeringen 2010, s.170) beskriver hur kommuner använder 
översiktsplaneringen på olika sätt, vissa som en mer strategisk strategi medan andra ser den mer 
som ett beslutsförberedande verktyg. Dessutom är många ÖP inaktuella bland kommunerna och de 
lever inte upp till syftet med ÖP: att fungera som ett strategiskt och vägledande medel för 
kommuners och politikers beslutsfattande. De beskriver i propositionen att bristen som är orsaken 
till att kommuner inte följer kravet på en aktuell ÖP handlar om kommunens egen inställning till 
planens nytta för den vidare planeringen. Dessutom är resursbrister en bidragande faktor.  
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5.3 Betänkanden och utlåtanden 
I Civilutskottets betänkande 2009/10:CU25 (Civilutskottet 2010, s.57) beskrivs utskottets 
ställningstagande:  
 
”Av 5 kap. 19 § första stycket nya PBL framgår att kungörelsen av förslag till detaljplan ska anslås på 
kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå 
1. vilket område detaljplanen avser, 
2. om förslaget avviker från översiktsplanen, 
3. vilken mark eller särskild rätt till mark som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 3 eller 4 §, 
4. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång granskningstiden är, 
5. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden, 
6. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och 
7. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget 
kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 
 
Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. 
Regleringen överensstämmer med gällande rätt. Till skillnad från motionärerna anser utskottet att 
det finns skäl att kungörelsen omfattar uppgifter som gäller överensstämmelsen med översiktsplan 
och uppgift om den mark och särskilda rättigheter som kan komma att tas i anspråk. Det kan erinras 
om att uppgift om planavvikelse ska redovisas i planbeskrivningen (4 kap. 33 §)”.  

Förändring i Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglag (1987:10) ändrades i och med att Plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft 1 juni 

2011.   

Statens offentliga utredningar beskriver i Översiktskurs i en ny PBL – på rätt sätt (2011, s.8; 14-15) 

några av orsakerna till ändring av PBL med att kommuner inte visat sig tillämpa lagen om kontinuerlig 

översiktsplanering och att detta lett till en kortsiktig plan- och markberedskapsinriktning. Dessutom 

beskrivs bland annat att planerings- och beslutsfattandeprocessen tycks vara för tidskrävande. Det 

som bland annat beaktas i och med lagändringen är en effektivare planprocess med en mer 

strategisk och breddad översiktsplanering. 

”Möjligheter till en breddad och mer strategisk översiktsplan (ÖP) 

De nya bestämmelserna om ÖP:s innehåll lägger grunden för en mer strategisk översiktsplan, som 

inte bara ger vägledning och handlingsberedskap för beslut om mark- och vattenanvändning och 

bebyggelseutveckling, utan som också kan utgöra ett led i kommunens utvecklingsstrategi. 

Tillsammans med tidigare reformer år 2008 ges nu nya möjligheter att bedriva en kontinuerlig och 

mer effektiv översiktsplanering.” (Statens offentliga utredningar, 2011, s.15) 
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6. KOMMUNERS PLANER 
Fallstudien bygger på en studie av Stockholms, Göteborgs, Malmös, Enköpings, Motalas och 

Sandvikens ÖP samt tillhörande DP. Först inleds studien av respektive kommun med en tolkning av 

ÖP:s grundläggande visioner och mål, samt hur betydelsen av ÖP presenteras. Därefter studeras DP 

där fokus ligger på ”syfte & huvuddrag” och ”ställningstagande- tidigare ÖP”; avsnitt direkt tagna ur 

planbeskrivningarna, som sedan jämförs i en sammanfattning. Planernas resultat presenteras i 

avsnittet resultat där antalet avvikelser och vilka argument som förs presenteras.  

6.1 Stockholm 
Invånarantal: ca 898 000 

Län: Stockholms län 

Översiktsplan 

Stockholms aktuella ÖP är antagen av kommunfullmäktige 15 mars 2010. Dokumentet heter 

”Promenadstaden” och finns tillgänglig på kommunens hemsida. Nedan kommer planen kallas 

”Promenadstaden” 

Den tidigare ÖP antogs 1999 och syftade till att låta staden växa inåt. Den nya ÖP (s.2; 5-6) syftar till 

att skapa en mer rullande och flexibel översiktlig planering. Den fortfarande ökande 

befolkningsmängden ställer krav på kommunen att planera långsiktigt  

I ÖP (s.11) beskrivs vikten av hänsynen till de allmänna intressena och de refererar till PBL 4 kap 1§ 

och 2 kap 1§. Stockholm har utsett fokusområden för att behandla de allmänna intressen som anses 

viktigast för stadens utveckling: ekonomisk tillväxt, natur- och kulturvärden, goda miljöförhållanden 

och kommunikationsleder. ÖP (s.79) beskrivs som en vägledning för en effektiv plan-och byggprocess 

och ska fungera som stöd i beslut om mark- och vattenområden samt hur den bygga miljön ska 

utvecklas eller bevaras. Planen syftar till att skapa en tydlighet i beslutsprocessen för myndigheter, 

invånare och andra intressenter.  

Avvikelser detaljplaner 

 

Detaljplan för del av fastigheten Dalmasen 4 m fl. i stadsdelen Blackeberg, Dp 2012-

00102-54 

Laga kraft: 2013-10-11 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Planarbetet syftar till att tillåta bostäder, gruppbostad (för personer utan rörelsehinder) eller 
studentbostäder i övervåningen av befintlig byggnad som idag används som festlokal på del av 
fastigheten Dalmasen 4. Användningen handel kvarstår. För andra våningen medges även 
användningen bostäder. Ca 20 kvm allmän platsmark föreslås överföras till kvartersmark för att 
möjliggöra (expansion av butikslokalen) utbyggnad av verksamhetens lokal mot torget. 
 
Tidigare ställningstaganden - Översiktsplan 
I Promenadstaden ingår området som tät stadsbebyggelse. Det övergripande målet är att skapa 
förutsättningar för ökad service och bättre kommunikationer i kollektivtrafiknära lägen genom 
kompletteringsbebyggelse. 
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Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur Promenadstaden, varav inga avvikelser 

är gjorda.  

Detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv Regndroppen, i 

stadsdelen Björkhagen, Dp 2011-03756-54 

Laga kraft: 2013-07-24 
 
Planens syfte och huvuddrag 
DP syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 vid 
kv. Regndroppen i stadsdelen Björkhagen. 
 
Tidigare ställningstaganden - Översiktsplan 
I Promenadstaden utpekas planområdet som tät stadsbebyggelse. Området utgör en del av den 
centrala stadens utvidgning. I översiktplanens stadsutvecklingsstrategi 1; fortsätt att stärka centrala 
Stockholm, ingår att planera för en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö i Stockholms 
nuvarande närförorter, det som definieras som den centrala stadens utvidgning. 
Kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras. Ny bebyggelse ska utformas 
med hög arkitektonisk kvalitet och bidra till ett mervärde i stadsbilden och förstärkning av det 
offentliga rummet. En tätare stadsmiljö bygger på att det finns goda offentliga miljöer. Utvecklingen 
och förtätningen ska huvudsakligen ske inom ramen för den befintliga strukturen och platsens 
förutsättningar. Kulturhistoriskt värdefulla och karaktärsskapande miljöer ska respekteras och 
förnyas med varsamhet. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur Promenadstaden, varav inga avvikelser 
är gjorda.  
 

Detaljplan för fastigheten Enare 1 i stadsdelen Akalla i Stockholm Dp 2011-09519-54 

Laga kraft: 2012-06-16 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att ge byggrätt för verkstadsbyggnad med däckhotell på en fastighet som idag är 
planlagd för parkeringsändamål. 
 
Tidigare ställningstaganden – Översiktsplan  
Enligt ÖP -99 med byggnadsordningen klassificeras området som verksamhetsområde. Ett 
verksamhetsområde ska enligt ÖP utvecklas i takt med näringslivets behov. I Promenadstaden pekas 
området ut som verksamhetsområde. Verksamhetsområden ska utvecklas i enlighet med strategin 
för ”Ett starkt näringsliv och utbildningssystem” som bl.a. innebär att verksamhetsområden ska 
kunna förtätas. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur Promenadstaden, varav inga avvikelser 
är gjorda. För att ändra en plats för parkeringsändamål till verkstadsbyggnad används ett argument 
om förtätning i verksamhetsområden.  

 

Detaljplan för Ramsökaren 2 i stadsdelen Bandhagen i Stockholm Dp 2011-09988-54 

Laga kraft: 2012-11-30 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att möjliggöra en omvandling av aulan till bostäder och samtidigt tillvarata 
byggnadens kulturmiljövärden. Bandhagens f.d. gymnasium byggdes om till ca 120 
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bostadslägenheter under 2000-talet. Den tillhörande aulan låg för nära Örbyleden, vilken då 
klassades som primär väg för farligt gods, och riskerna med att ha bostäder så nära leden ansågs för 
stora. Byggnaden kom istället att användas till församlingsverksamhet. I och med att Örbyleden inte 
längre klassas som primär väg för farligt gods vill tomträttshavaren pröva att ändra aulans 
användning till bostäder för att bygga 14 etagelägenheter. 
 
Tidigare ställningstaganden - Översiktsplan 
I Promenadstaden är området markerat som tät stadsbebyggelse. Närliggande Högdalen är i ÖP 
utsedd till en ”attraktiv tyngdpunkt”. Målet är att stödja utvecklingen av en mer flerkärnig struktur 
med täta och innehållsrika tyngdpunkter i ytterstaden. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur Promenadstaden, varav inga avvikelser 
är gjorda. Återigen används argument för förtätning, men det går att ifrågasätta om ”attraktiv 
tyngdpunkt” räknas för bostadsbebyggelse.  
 

Detaljplan för Tempelriddarorden 10 m fl i stadsdelen Bredäng, Dp 2011-01380 

Laga kraft: 2013-11-20 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Planen möjliggör bostadsbebyggelse i 6 flerbostadshus i fem våningar. Målet är att uppföra ca 180 
lägenheter varav ca hälften studentbostäder. Ambitionen är att de nya byggnaderna ska passa väl in i 
den befintliga bebyggelsestrukturen och förstärka rumsupplevelsen längs med Frimurarvägens 
gaturum. 
 
Tidigare ställningstaganden - Översiktsplan 
Det aktuella planområdet berörs enligt Promenadstaden, av strategi 4. Generellt gäller att 
kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras och att marken ska utnyttjas så 
effektivt som möjligt. Ett exempel på effektivt markutnyttjande är att återanvända redan exploaterad 
mark för nya ändamål. ÖP anger vidare att kompletteringsbebyggelse även lämpligen kan samlas i 
lokala stråk där de enskilda projekten kan samverka och tillsammans skapa en bättre stadsmiljö. I alla 
stadsdelar finns särskilt karaktärsskapande bebyggelse, park och grönområden mm. Dessa inslag 
måste bevaras och förnyas varsamt. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur Promenadstaden, varav inga avvikelser 
är gjorda. Här används argument kring effektivt markutnyttjande och återigen krav på bevarande av 
karaktärsdrag i bebyggelsen.  
 

Detaljplan för Ungbrodern 21 m.fl i stadsdelen Hägersten, Dp 2011-16456 

Laga kraft: 2012-11-30 
 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att ändra användning av befintlig byggnad från skola/förskola till 
bostadsändamål. Byggnaden är idag tomställd och SISAB har ej för avsikt att fortsätta bedriva 
verksamhet inom gällande användning. Ändringar av byggnaden ska utföras varsamt och ske med 
hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär och volym. Antalet lägenheter som kan uppföras är 
begränsad av antalet parkeringsplatser som kan inrymmas på tomten. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
I Promenadstaden från 2010 markeras området som gles stadsbebyggelse. Ändringen bedöms 
förenlig med ÖP. 
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Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur Promenadstaden, varav inga avvikelser 
är gjorda. I ÖP är området markerat som gles stadsbebyggelse, och i DP förklarar man krav på 
varsamhet och begränsningar vad gäller antal lägenheter. 
 

Sammanfattning ÖP – DP 

Sammanfattningsvis visar Stockholm på 6/6 DP där syftet och huvuddragen i planerna fullföljer de 

riktlinjer som utsetts i ÖP.  

Argument för förtätning, effektivt markutnyttjande och bevarande av kulturvärdefulla karaktärsdrag 

är återkommande i DP.  

6.2 Göteborg 
Invånarantal: ca 533 000 

Län: Västra Götalands län 

Översiktsplan 

Göteborgs aktuella ÖP är antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26. Planen kommer nedan kallas 

för GBG ÖP.  

GBG ÖP beskrivs ha som övergripande mål att staden ska utvecklas på ett hållbart sätt, där fokus 

ligger på att utveckla staden genom komplettering och bebyggelse i strategiska knutpunkter.  

I planens förord beskrivs följande: ”Den översiktliga planeringen är en pågående process. Nya frågor 
väcks och förutsättningar ändras. För att översiktsplanen ska fylla sin funktion som 
inriktningsdokument ska den spegla aktuella politiska ställningstagandena. Den fortsatta 
översiktsplaneringen måste därför utvecklas till en rullande planering där huvudinriktningen förfinas 
genom fördjupningar av översiktsplanen och tematiska tillägg.” (s.5) 
 
Ett stort fokus läggs i planen på en växande stad för en regional och hållbarutveckling.  

Avvikelser detaljplaner 

 

Detaljplan för Förskola vid Syster Ainas gata på Guldheden 

Antagen: December 2009 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Planen ska ge möjlighet att uppföra en förskola med tillhörande friytor utan att miljövärdena i parken 
försämras. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
GBG ÖP kommun bostadsbebyggelse. 
 
Sammanfattning: En viss avvikelse ur GBG ÖP kan tolkas eftersom området är avsett för 
bostadsbebyggelse, men i DP planeras för en förskola. Dessutom nämns i syftet och huvuddragen i 
DP att miljövärden i parken inte får försämras vilket tyder på att en park är inblandad i området.  
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Ändring av detaljplan för kv. Kopparn och del av kv. Tennet inom stadsdelen 

Gullbergsvass i Göteborg 

Antagen: 2011-05-05 

 
Ändring av planen - syfte och huvuddrag 
Syftet med ändringen att möjliggöra ett effektivare utnyttjande av marken genom att ta bort 
planbestämmelse om största bruttoarea/våningsplan. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
GBG ÖP anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor samt utredningsområde för 
framtida kommunikation (Gullbergsvass – Göta Älvbron). 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur ÖP, varav inga avvikelser är gjorda. 
Argument om effektivare utnyttjande av marken används för att förklara behovet av ändring i 
planen.  
 

Detaljplan för Bostäder och handel inom Kv. Domherren i stadsdelen Johanneberg i 

Göteborg 

Antagen: 2010- 09- 28 

 
Planens syfte och huvuddrag  
Syftet med DP är att komplettera platsen med bostäder samt möjliggöra en utökning och förbättring 
av handel och service, för att möta behovet i stadsdelen. Blandningen av funktioner skapar aktivitet 
och rörelse under större delen av dygnet vilket gör att platsen känns trygg och säker att röra sig på 
såväl för boende som för besökare. Platsen ska annonsera entrén till Övre Johanneberg genom en 
tydlig markering av gränsen mellan den funktionalistiska bebyggelsen och villaområdet. Platsen har 
mycket god kollektivtrafik och ligger centralt i staden med endast 3 km till centrum.  

Övre Johanneberg är ett område av riksintresse för kulturmiljövården, där funktionalismens struktur 
och bebyggelse har höga arkitektoniska kvaliteter. Det är därför viktigt att utformningen av 
tillkommande byggnader och platser förhåller sig till och beaktar den befintliga bebyggelsens värden.  

Förslaget möjliggör ca 135 bostäder fördelat på tre lamellhus. Nedre våningsplan ska innehålla 
centrumfunktioner, förslaget innebär ett tillskott på ca 3400 m² bruttoarea för t ex livsmedelshandel, 
butiker, kafé och kontor. Det södra, högre huset får innehålla centrumfunktioner i de två översta 
våningsplanen, t ex restaurang. Parkering kan tillgodoses enligt parkeringsnormen, i huvudsak under 
mark. För att få en god boendemiljö krävs särskilda åtgärder för att minska trafikbuller från 
Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan. Det omfattar både trafikåtgärder och särskilda hänsyn vid 
utförande av husen. 

Tidigare ställningstagande - Översiktsplan  

I GBG ÖP anges området för bostäder och blandad stadsbebyggelse. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur GBG ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda.  

 
Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Milpålegatan 

Antagen: 2012- 12-18 
 
Syfte 
Syftet med DP är att pröva ny stadsmässig bostadsbebyggelse på fastigheten Krokslätt 184:1, som ett 
led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Planen föreslår totalt 
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ca 100 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningen mot Mölndalsvägen och parkering i garage 
under mark. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
GBG ÖP anger bebyggelseområde med grön- och re-kreationsytor - förändrad användning, där en 
blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. Arbete pågår med en 
fördjupning av ÖP för Mölndalsåns dalgång med intentionen att utveckla området till stadsmässig 
blandstad med ett större inslag av bostäder runt Mölndalsvägen. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur GBG ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. Argument för en mer stadsmässig blandstad används för att argumentera för mer 
bebyggelse.  

 
Detaljplan för Bostäder vid Sisjövägen inom stadsdelen Askim i Göteborg 

Antagen: 2014-02-25 

 
Syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 500 bostäder på tidigare obebyggd, kuperad 
skogsmark. Området ligger i direkt anslutning till befintligt bostadsområde i söder och till Sisjö 
industriområde som skall omvandlas till blandstad. 
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
DP avviker inte från ÖP. 
 
Sammanfattning: I planbeskrivningen står det att DP inte avviker från GBG ÖP. Men under rubriken 
överväganden och konsekvenser beskrivs det övervägande har gjorts mellan olika intressen som 
områdets stora rekreationsområde i form utav skogsmark samtidigt som bostadsbristen är ett 
faktum.  

 

Detaljplan för Bussdepå vid Spadegatan 

Laga kraft: 2011-01-25 

 
Planens syfte och huvuddrag  
Planområdet ligger sydväst om Angereds Torg. Bussdepån beviljades bygglov för tillfällig åtgärd 2007. 
Beslutet upphävdes efter överklagande eftersom verksamheten inte bedömdes vara av tillfällig 
karaktär. 

Planförslaget innebär att befintlig bussdepå ges planstöd vilket möjliggör att permanent bygglov kan 
beviljas. Vid bygglov ställs krav på bullerskyddande åtgärder.  

Förslaget överensstämmer med kommunens ÖP. Gällande DP akt nr F3515 och F3447 anger trafik- 
respektive industriändamål. Genomförandetiden har gått ut. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
GBG ÖP anger verksamhetsområde samt markreservat för väg. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur GBG ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda.  

Sammanfattning ÖP- DP 

Sammanfattningsvis visar Göteborg på 5/6 DP där syftet och huvuddragen i planerna fullföljer de 

riktlinjer som utsetts i ÖP. Ett frågetecken kvarstår gällande DP för Bostäder vid Sisjövägen inom 
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stadsdelen Askim i Göteborg, där ett skogsområde med rekreationsytor tagits i anspråk för 

bostadsbebyggelse. Generellt märks det att Göteborg använder ÖP:s riktlinjer i detaljplaneringen, 

men att det i vissa planer inte argumenteras för varför DP inte avviker från ÖP.  

Argument för behov av fler bostäder och en så kallad ”stadsmässig blandstad” förekommer ofta i 

planerna.  

6.3 Malmö 
Invånarantal: ca 313 000 

Län: Skåne län 

Översiktsplan 

ÖP för Malmö är antagen av kommunfullmäktige 20 december 2000. ÖP aktualitetsförklarades 2005 

och antogs 2006-02-02. Nedan kommer planen kallas MMÖ ÖP. 

I förorden i MMÖ ÖP beskrivs vikten av ÖP som vägledande i beslutsfattande i plan-och byggfrågor 

och även för att formulera visioner. MMÖ ÖP ska även fungera som en avvägning mellan olika 

allmänna intressen.  

Viktiga faktorer som tar upp i ÖP (s.3) är expansionsmöjligheter för näringslivet, Malmös 

stadskvaliteter, Malmös roll i Öresundsregionen och en riktning mot ett hållbart samhälle.  

Avvikelser detaljplaner 

 

Detaljplan för del av Gyllins trädgård (etapp l) i Husie i Malmö 

Antagen: 2007-01-25 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen ar att göra det möjligt att uppföra ett naturnara bostadsområde med ca 400 
lägenheter och 100 småhus. En variation i upplåtelseform och bostadsstorlek eftersträvas inom 
området. Planen gör det aven möjligt att uppföra en förskole-byggnad i anslutning till den del av 
Gyllins trädgård som kommer att planläggas som naturpark. Planläggningen av naturparken sker i en 
separat DP. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
I MMÖ ÖP anges markanvändningen för området till bostäder och service. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MMÖ ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. 
 

Detaljplan för strandhem i Bunkeflostrand i Malmö 

Laga kraft: 2005-07-28 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att inom fritidsområdet Strandhem göra det möjligt att bygga bostäder. Nya 
byggnader skall anpassas till den bebyggelsekaraktär som området har idag. Dessutom skall det ges 
möjlighet till en viss förnyelse av befintlig bebyggelse. 
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Tidigare ställningstagande – Översiktsplan  
I MMÖ ÖP anges markanvändningen för området till särskilt fritidsområde. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MMÖ ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda.  
 

Detaljplan för område norr om Laavägen i Tygelsjö i Malmö 

Antagen: 2004-08-26 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga ny bostadsbebyggelse omfattande omkring 90 
småhus, en skola och/eller förskola samt grönytor på nuvarande åkermark. Även ett LSS-boende och 
en ny sträckning av Tygelsjöbäcken möjliggörs av planförslaget samt de åtgärder som föreslås göras 
på Tygelsjövägen för att skapa en miljöprioriterad genomfart.  
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
I MMÖ ÖP anges markanvändningen för området till bostäder. I ÖP hänvisas även till FÖP för Tygelsjö 
och Västra Klagstorp från 1998 där det anges att: Bebyggelsen är tänkt vara småskalig med 
markbostäder av olika slag, med mindre inslag av verksamheter och service. Karaktäristiska drag i de 
äldre delarna av byarna, t.ex. gårdsbebyggelse, skall tillvaratas och prägla den nya bebyggelsen. Det 
öppna landskapet mellan byarna ska bevaras. Sambandet mellan byarna förbättras genom en gång-
och cykelförbindelse och en allé utmed Tygelsjövägen. Tygelsjöbäcken skall återskapas som centralt 
sammanbindande stråk i Tygelsjö. Ekologiska principer skall styra bebyggelse- och grönstruktur, 
lokalisering och byggteknik.  
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MMÖ ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. Trots att DP verkar följa FÖP:s riktlinjer för Tygelsjö och Västra Klagstorp kan antalet 90 
småhus diskuteras huruvida småskaligt det är.  

Detaljplan för del av fastighet LIMHAMN 155:499, norr om Kalkbrottet i Limhamn i 

Malmö 

Antagen: 2008-04-24 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga HSB:s första utbyggnadsetapp norr om Limhamns 
Kalkbrott. Denna första etapp innehåller ca 295 lägenheter, som upplåtes med bostadsrätt, hyresrätt 
och äganderätt samt ett smärre antal verksamhetslokaler. Planområdet utgörs av kvarteren på ömse 
sidor om förlängningen söderut av Limhamnsgärdens allé samt av en park längs Kalkbrottets norra 
kant. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
I aktualiseringen av MMÖ ÖP, Malmö 2005, antagen av kommunfullmäktige i februari 2006, anges 
markanvändningen för planområdets östra del som utredningsområde och för dess västra del som 
bostäder och service. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MMÖ ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda.  
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Detaljplan för Spillepeng, Arlöv 22:188 m.fl. i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, 

Skåne Iän 

Antagen: 2012- 01-26 

 
Planens syfte 
DP syftar till att möjliggöra fortsatt verksamhet inom avfallsanläggningen vid Spillepeng. 
Omvandlingen av området till fritidsområde skjuts därigenom framåt i tiden. DP innebar i övrigt en 
aktualisering av gällande DP inom området. 
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 

I den aktualitetsförklarade ÖP för Malmö Stad 2005 (ÖP2000), antagen i februari 2006, redovisas 

berörda delar av Spillepeng som natur-, rekreations- och fritidsområde. 

Sammanfattning: Eftersom området i MMÖ ÖP är utsatt som natur-, rekreations- och fritidsområde 
följs inte riktlinjerna i DP eftersom området där tänks fortsätta vara avfallsanläggning. Argument för 
avvikelse är att man bör ta vara på avfallsanläggningen så länge som möjligen går.  
 

Detaljplan för område östra Valdemarsro i Kirseberg i Malmö 

Laga kraft: 2006-04-12 

 
Planens syfte 
Syftet med planläggningen ar att möjliggöra nybyggnad av småindustrier, kontor och lager. 
Ambitionen är att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med mycket grönska som kan upplevas 
positivt av de som arbetar i området och de som bor i det intilliggande villaområdet. 

 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
MMÖ ÖP anger service och småindustri samt natur- och rekreationsområde. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MMÖ ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda.  

Sammanfattning ÖP- DP 

Sammanfattningsvis visar Malmö på 5/6 DP där syftet och huvuddragen i planerna fullföljer de 

riktlinjer som utsetts i MMÖ ÖP. Dock har Detaljplan för område norr om Laavägen i Tygelsjö vissa 

oklarheter vad gäller definiering av begreppet småskalig bebyggelse. Kan ÖP:s riktlinjer om småskalig 

bebyggelse tolkas som DP:s 90 bostäder? Planen som inte följer MMÖ ÖP:s riktlinjer handlar om en 

ändring i plan som ska möjliggöra ett längre utnyttjande av avfallsanläggning, på ett område som i 

MMÖ ÖP är utsatt för rekreationsområde.  

Generellt använder Malmö kommun MMÖ ÖP:s riktlinjer i detaljplaneringen.  
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6.4 Enköping 
Invånarantal: ca 41 000 

Län: Uppsala län 

Översiktsplan 

ÖP 2000 för Enköping kommun är antagen av kommunfullmäktige 31 maj 2001. Planen 

aktualitetsförklarades år 2006. Planen kallas nedan för ENK ÖP. 

I ENK ÖP (s.1) beskrivs hur planen ska fungera som vägledning för kommunens och myndigheters 

beslutsfattande i vidare planering. Den beskrivs även som en informationskälla för intresserade av 

kommunens arbete och utveckling.  

I ÖP (s.3-5) lyfts följande faktorer fram: den flerkärniga Mälardalsregionen, Mälaren, den stabila 

befolkningsmängden, de ”lugna” tätorterna, grönskan, näringslivet och jordbruket bland annat.  

Avvikelser detaljplaner 

 

Detaljplan för fastigheterna S:t Ilian 38:7 och S:t Ilian 38:4  

Laga kraft 2005-11-30 

Planens syfte 

DP:s syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna Sankt Ilian 38:7 och Sankt Ilian 38:4. 

På fastigheten Sankt Ilian 38:7 finns idag handels- och bilserviceverksamheter, en del av lokalerna 
står dock tomma. Tidigare har plantskolan ”Växtriket” haft sin verksamhet här. 
 
På fastigheten Sankt Ilian 38:4 är ett flerfamiljshus i två våningar plus källare uppfört. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
För området gäller FÖP för Enköpings stad, antagen 93-06-23. Planen anger att området är avsett för 
bostadsbebyggelse, vilket innebär att marken huvudsakligen skall användas till bostadsbebyggelse 
och därmed sammanhängande anläggningar, t ex parker, lekplatser, daghem, parkeringsplatser, 
gång- och cykelvägar o dyl. Bebyggelse, anläggningar och åtgärder som kan försvåra markens 
användning för bostadsbebyggelse skall inte tillåtas. I bilaga till FÖP för Enköpings stad framgår att 
FÖP skall reservera mark i attraktiva lägen, med god tillgång till grönområden, allmän och 
kommersiell service, allmänna kommunikationer och arbetsområden. 
 
I ENK ÖP framgår att viktiga frågor för Enköpings tätort är att utveckla det som skapar en attraktiv 
miljö i orten: en trivsam stadsmiljö, naturliga mötesplatser, attraktiva bostadsområden, god allmän 
service, kultur och natur. Allt detta är viktiga ingredienser i en attraktiv miljö. Planeringsfrågor för 
Enköping som pekas ut i ÖP är att finna attraktiva bostadslägen, att utveckla servicen, att förbättra 
kommunikationerna med regionens orter, att behålla småskaligheten och att behålla och utveckla 
kontakten med naturen. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur ENK ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. Argument för attraktiva bostadslägen används för att förklara behovet av centrumnära 
bostäder.  
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Detaljplan för fastigheten Bredsand 1:20,”Bredsandsskogen” 

Antagen: 2008-04-29  

Planens syfte 
Syftet med DP är att komplettera gällande DP med bestämmelser om husutformning. 

 
Tidigare ställningstaganden - Översiktsplan  
ENK ÖP redovisar för Enköpings tätort ett utvecklingsområde söderut: En utveckling av orten 
förväntas ske då den har ett gott kommunikationsläge och en bra placering i Mälardalen. För tätorten 
inriktas utbyggnaden mot söderut mot Mälaren. Utbyggnaden söderut berör många intressen och 
avvägningen gentemot dessa förs i den fortsatta planeringen. Intressena är tätortsutbyggnad, 
friluftslivets strövområden, tillgängligheten till Mälaren, fritidsboende samt ekologiskt känsliga 
områden. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur ENK ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. Det beskrivs en intressekonflikt mellan tätortsbyggnad och friluftsliv, tillgång till Mälaren och 
ekologiskt känsliga områden. Eftersom alla dessa faktorer finns med i ÖP har här en 
intresseavvägning ur ÖP:s riktlinjer gjorts.  
 

Detaljplan för del av fastigheten Centrum 6:8 

Laga kraft: 2004-07-21 

 
Planens syfte 
Ägaren till fastigheten Centrum 6:8 önskar uppföra en byggnad för bostadsändamål i fyra våningar på 
fastigheten. Det är inte förenligt med gällande DP som endast tillåter bostadsbyggelse i tre våningar. 
DP:s syfte är att utöka byggrätten från tre till fyra våningar.  

Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
För området gäller FÖP för Enköpings stad antagen 93-06-23. Planen anger att området är avsett för 
centrumändamål. Särskild hänsyn skall tas till kulturmiljövården och till miljöstörningar.  

Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur ENK FÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. Däremot kan utökandet av byggrätten till fyra våningar ifrågasättas huruvida det innebär en 
påverkan på den i FÖP nämnda kulturmiljövården och miljöstörningar. Dessutom finns frågetecken 
vad gäller centrumutveckling – betyder det bostadsändamål? 

Detaljplan för del av Härjarö s:1 samt upphävande av detaljplan för del av Härjarö 

s:1 

Laga kraft: 2011-01-01 

Planens syfte 
DP syftar till att möjliggöra en försäljning av del av Härjarö s:1. Förslaget innebär att en delar av 
gällande DP upphävs.  

Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
ENK ÖP redovisar aktuellt område som ett natur-reservat inom riksintresse-området Mälaren och 
riksintresse rörligt friluftsliv.  

Sammanfattning: Eftersom ENK ÖP anger området som riksintresse för området Mälaren och rörligt 
friluftsliv kan en möjlig försäljning av området ifrågasättas.  
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Detaljplan för Stenvreten 7:47 m.fl., Östra Stenvreten 

Antagen: 2008-03-18 

 
Planens syfte 
Planen syftar till att ta bort en del av den i DP allmänna gatan och föra detta markområde till 
angränsande kvartersmark. 
 
Tidigare ställningstagande- Översiktsplan 
För området gäller FÖP för Enköpings stad, antagen 93-06-23. Planen anger att området är avsett för 
industri- eller annat verksamhetsområde och att särskild hänsyn måste tas till 
miljöstörningar. För närvarande tas en ny FÖP över Enköpings tätort fram och området pekas ut som 
verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur FÖP, varav inga avvikelser är gjorda. 
Dock är det svårt att tolka likheter i DP och FÖP eftersom Enköping inte skriver utförligare i planens 
syfte vilket användningsområde som är tänkt i planen.  
 

Detaljplan och upphävandeplan för sydöstra delen av Stenvretens industriområde 

Laga kraft: 2004-12-02 

 
Planens syfte 
Planen syftar dels till att skapa förutsättningar för Kronans Droghandel AB att utöka sin verksamhet 
inom Stenvretens industriområde, dels till att möjliggöra en ny tillfart till industriområdet.  

Kronans Droghandel vill utöka sin verksamhet inom fastigheten Stenvreten 7:90. Det förhindras idag 
genom att delar av området för den planerade utvidgningen är planlagt för allmän platsmark, natur-
ändamål.  

Idag finns det endast en tillfart till Stenvretens industriområde söder om Stockholmsvägen. Vid en 
utbyggnad av området bör ytterligare en tillfart till området skapas, vilket inte förenligt med gällande 
detalj-plan.  

I samband med att DP upprättas studeras markanvändningen av närliggande område, som idag till 
stor del är planlagt för verksamheter men som inte är utbyggt.  
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
För området gäller FÖP för Enköpings stad, antagen 93-06-23. Planen anger att området är avsett för 
industri eller annat verksamhetsområde och att särskild hänsyn måste tas till miljöstörningar.  

Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur FÖP, varav inga avvikelser är gjorda.  

Sammanfattning ÖP – DP 

Sammanfattningsvis visar Enköping på 6/6 DP där syftet och huvuddragen i planerna fullföljer de 

riktlinjer som utsetts i ÖP.  

Enköping argumenterar i mindre grad för tidigare ställningstagande i ENK ÖP, vilket gör det svårt att 

tolka huruvida kommunen följer ENK ÖP:s riktlinjer i följande DP. De argument som används är för 

centrumändamål och att hänsyn bör tas till miljöstörningar och kulturmiljövård.  
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6.5 Motala 
Invånarantal: ca 42 000 

Län: Östergötlands län 

Översiktsplan 

ÖP för Motala kommun antogs av kommunfullmäktige 2006-05-22. Den tidigare ÖP antogs 1990. 

Nedan kommer planen kallas ”MOT ÖP”.  

I ÖP (s.7) beskrivs planen som ett redskap för kommunens utveckling i strategiska frågor, ett verktyg 

för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, som en förankring med medborgare, och att beskriva 

miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser. 

”Översiktsplanen är ett instrument för att väga samman olika allmänna markanspråk och intressen 

till en gemensam fysisk framtidsplan för hela kommunen” (s.8) 

Viktiga faktorer som pekas ut i planen är en ökad inflyttning, fler arbetstillfällen, fortsatt välfärd, 

kommunens regionala och lokala förutsättningar, nyttja och understöda befintlig service och 

infrastruktur och en ny handlingspolicy.  

Avvikelser detaljplaner 

 

Detaljplan för Brunneby - Hälla 1:173, Hällagården, Borensberg 

Laga kraft: 2013-11-20 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Gällande DP för Brunneby-Hälla 1:173, tillåter markanvändningen Allmänt ändamål, vilket inte 
stämmer med dagens användning av Hällagården som ägs och drivs av Borensbergs 
Byggnadsförening för bland annat uthyrning till fest och konferens, kulturevenemang och till viss del 
bostad. 
 
Syftet med DP är att ändra markanvändningen till aktuell och framtida önskad verksamhet i 
Hällagården och tillåta parkeringsplats på fastighetens nordvästra del. Hällagården har en lång 
historia och är en viktig miljö i Borensberg och DP syftar därför till att skydda den befintliga miljöns 
kulturvärden, samtidigt som en viss utbyggnadsmöjlighet prövas. Syftet med DP är även att skydda 
de alléträd som står på kommunal mark längs Björn Gottliebs väg. 
 
Hällagården används idag av föreningen till största delen för uthyrning till fester och konferenser. 
Den norra flygelbyggnaden samt den södra delen av övervåningen på huvudbygganden är uthyrd till 
bostad för privatperson. Borensbergs Byggnadsförening önskar att utveckla sin kulturverksamhet 
inom gården för att kunna utöka sina möjligheter till olika evenemang, så som exempelvis 
vinprovning, teater, filmkvällar, konst– och fotoutställningar, studieverksamhet. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
Detaljplaneområdet omfattas av MOT ÖP. Tätorten Borensberg tas upp i ett eget kapitel som en 
tillväxtort med potential. I ÖP beskrivs ett behov av villatomter och även lägenheter. Under år 2010 
inleddes arbetet med en FÖP för Borensberg och ett förslag har varit ute på granskning under januari 
- februari 2013. Hällagården pekas i planen ut som en viktig fritidsanläggning. Ingen förändring 
föreslås. 
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Sammanfattning: Eftersom MOT ÖP tolkas föreslå att ingen förändring görs i området verkar det 
som att DP gör en mindre avvikelse från ÖP. 
 

Detaljplan för kv. Cykelstyret mm, Bråstorp 

Laga kraft: 2007-05-26 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av stycketomter och tomter för 
gruppbyggda småhus norr om Kalkstensvägen i Bråstorp. Planen omfattar även äldreboendet 
Skogsgården samt en tomt för en ny förskola. 
 
Den nordvästra delen av planområdet föreslås bebyggas med friliggande enbostadshus. 
Minsta tomtstorlek är 1000 m². Största byggnadsarea är begränsad till 25 % av tomten. I den 
sydöstra delen föreslås gruppbyggda småhus, det vill säga rad-, par- eller kedjehus. Största 
byggnadsarea är då begränsad till 35 % av tomten. 
 
Det nya bostadsområdet föreslås matas med en ny och genomgående lokalgata med infart 
från Kalkstensvägen i två punkter. 
 
Planområdet genomkorsas av en separerad gc-väg som fortsätter utmed Kalkstensvägen. Gc-vägen 
föreslås flyttas något österut för att ge plats åt den förslagna lokalgatan. 
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan  
MOT ÖP anger två områden lämpliga för blandad bostadsbebyggelse inom Bråstorpsområdet. 
Områdena beskrivs i ÖP som stora skogsnära områden som kan inrymma såväl villor som mindre 
flerbostadshus. Stormarknaden fungerar som lokalt centrum och det är nära till Varamon och 
Solsätters ridskola. Föreslagen DP överensstämmer med ÖP:s intentioner. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MOT ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. 
 

Detaljplan för Kv. Salladen och Kv. Rättikan mm, Brunnsvik 

Laga kraft: 2013-10-22 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Planförslaget syftar till att öka andelen byggbar mark för möjlighet till uteplats i solläge mm. 
Förslaget syftar också till att upprätta en enhetlig reglering av förgårdsmarken inom kvarteren 
Salladen och Rättikan och i överrensstämmelse med angränsande kvarter.  
 
Kvarteren är idag planlagda för bostadsändamål. Inom planområdet regleras förgårdsmarken med 
prickmark. Det innebär att byggnad ej får uppföras inom 8-10 meter från västra sidan av gatan och 
inom 15-20 meter från östra sidan av gatan. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
Förändringen som DP strider ej mot MOT ÖP. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MOT ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda.  
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Detaljplan för Ny- och ombyggd Rv 50 genom Motala med bro över Motalaviken, 

delen Södra Freberga-Kaptensgatan 

Laga kraft: 2009-12-10 

 
Planens syfte och huvuddrag 
DP syftar till att möjliggöra omläggning av riksväg 50, på ett sätt som motsvarar moderna krav, till 
den sträckning utanför stadskärnan som planerats sedan 1940-talet. Parallellt med kommunens 
detaljplanearbete upprättar Vägverket arbetsplan. Den sammanfattande beskrivningen redovisar hur 
projektet i sin helhet behandlas i den nu aktuella planläggningen. 
 
Detta planförslag omfattar större delen av den nya vägsträckningen över Motalaviken och genom 
riksvägsreservatet. Den nya väg 50 får generellt en högre standard och inga korsande gator eller 
direkta tomtanslutningar tillåts. Den södra infarten till Motala centrum blir Vadstenavägen, som 
ansluts till nya väg 50 i en trafikplats vid Fors. Den nya vägen går på bro över järnvägen och på en 
högbro med segelfri höjd 22,5 meter över Motalaviken vid ”Skepparpinan”. Även Drottninggatan 
passeras på bro. Befintlig marknivå i riksvägsreservatet nås c:a 300 meter norr om Drottninggatan. 
Kaptensgatans passage genom reservatet stängs och lämnar plats för en gång- och cykelväg, som 
passerar under väg 50. DP:s främsta syfte är att bestämma vägens utformning på en principiell nivå 
så att anpassningen till omgivningen blir så bra som möjligt. Miljökonsekvenserna av de valda 
lösningarna redovisas och beaktas i planutformningen. För att säkerställa att föreskrivna åtgärder 
genomförs upprättas avtal mellan kommunen och Vägverket innan DP antas. 
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
Det planerade nya riksvägnätet har inarbetats i MOT ÖP. ÖP tar också ställning för att den nya 
vägsträckningen genom Motala ges en fortsättning i ny riksväg 32 söderut till E4. I ÖP understryks 
vikten av att innerstaden befrias från tung genomfartstrafik och tydligt stöd ges för den nya 
sträckningen av väg 50 med högbro över Motalaviken. Den uppenbara risken som nuvarande 
genomfart medför för människor och miljö betonas, men också behovet av att förbättra 
tillgängligheten till och nyttjandet och upplevelsen av stadsrummet. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MOT ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. 
 

Ändring av detaljplan avseende marklovplikt för trädfällning i Varamon etapp 2 

Laga kraft: 2012-11-22 

 
Planens syfte 
Syftet med detaljplaneändringen är att införa marklovplikt för trädfällning i Varamon, öster om 
Varamovägen för tallar med en diameter större än 25 cm och för ekar med en diameter större än 40 
cm för att bevara områdets karaktär, naturvärden och kulturhistoriska värden. 
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
I MOT ÖP nämns Varamon som en av Motalas stora kvaliteter, ett välbesökt utflyktsmål både för 
boende i området och besökare. Det står även att dess karaktär ska bevaras. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MOT ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda.  
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Detaljplan för Österstad 3:18 m fl, Österstad. 

Laga kraft: 2013-09-20 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Planområdet omfattas av en FÖP för Österstad, antagen 1989. Den fördjupade översiktplanen anger 
att DP inom det nu aktuella området ska ändras och anpassas till befintlig verksamhet. 
 
Planförslaget syftar till att bekräfta befintlig föreningsverksamhet genom att utöka tillåten 
markanvändning med idrottsändamål och omfatta befintliga bollplaner. 
 
DP prövar även möjligheten för en utökad allmän parkeringsyta där befintlig återvinningsstation är 
placerad i sitt nuvarande läge. 
 
Sedan flera år tillbaka bedriver Österstad IF idrotts– och fritidsverksamhet inom planområdet. 
Bollplanerna omfattas inte av någon DP och föreningslokalerna i form av klubbhus och 
omklädningsbyggnad har en idag planstridig användning och placering. Omklädningsbyggnaden har 
ett tidsbegränsat bygglov som löper ut 2015-06-30 varför ny DP har aktualiserats. Ett permanent 
bygglov kan inte utfärdas med anledning av att marken idag är planlagd för bostadsändamål samt att 
byggnaden delvis är placerad på mark som ej får bebyggas. 
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
Området ingår i MOT ÖP samt i FÖP för Motala kommun, delen Österstad tätort antagen 1989-12-18. 
 
Det aktuella förslaget till ny DP stöds av FÖP Österstad som anger att området har ”...ett 
användningssätt som strider mot gällande plan och planen bör därför ändras.”. Fastigheterna 6:72, 
3:18, 3:19 samt Östvalla (fotbollsplanerna) finns utpekade på FÖP Österstads plankarta. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur MOT ÖP, varav inga avvikelser är 
gjorda. 

Sammanfattning ÖP- DP 

Sammanfattningsvis visar Motala på 5/6 DP där syftet och huvuddragen i planerna fullföljer de 

riktlinjer som utsetts i ÖP. Den som inte anses följa ÖP är DP för Brunneby - Hälla 1:173, Hällagården, 

Borensberg, Där förändring föreslås trots ÖP nämner att inga förändringar bör göras.  

6.6 Sandviken 
Invånarantal: ca 37 000 

Län: Gävleborgs län 

Översiktsplan 

ÖP för centrala Sandviken är antagen av kommunfullmäktige 2003-12-01 och är en komplettering till 

ÖP 1990 eftersom den inte innehöll Sandviken tätort. Planen kallas nedan för SAK ÖP.  

Planen beskrivs som ett vägledande medel för att visa vad mark och vatten ska användas till och hur 

bebyggelsen ska utvecklas.  

Visioner som lyfts fram är utveckling av näringslivet, skolomsorg, möjligheten att kunna bo ”vart man 

vill”, ett grönt centrum, bygga vidare på den gamla bruksortens kulturliv och 

kollektivtrafiksmöjligheter.  
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Avvikelser detaljplaner 

 

Hästhagen - Del av fastigheten Överbyn 7:1, 7:39, 7:44 m.fl. i Högbo, Sandviken 

Laga kraft: 2012-07-27 

 
Planens syfte och huvuddrag 
DP:s syfte är att utöka och reglera byggrätten inom fritidshusområdet Hästhagen i samband med 
utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp till området. Planområdet ligger söder om sjön Öjaren, i 
närheten av utloppet till Högboån. Idag finns det 33 stycken bebyggda fastigheter inom planområdet. 
Tillfart till området sker på en mindre väg från Högbovägen. Planområdet uppfyller kriterierna i 6:e § 
Vattentjänstlagen. Därför har kommunen beslutat att området skall ingå i verksamhetsområde för 
allmänt vatten och avlopp. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
För planområdet gäller SAK ÖP. Markens användning är enligt planen tät fritidshusbebyggelse. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur SAK ÖP, varav inga avvikelser är gjorda. 
Dock går det att ifrågasätta om DP:s syfte att reglera byggrätten inom fritidshusområdet innebär att 
området blir året-runt-bebott och därmed inte följer SAK ÖP:s riktlinje om tät fritidshusbebyggelse.  
 

Detaljplan för fastigheterna Kantarellen 3 m.fl. i Björksätra, Sandviken 

Laga kraft: 2013-09-26 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av villabebyggelse 
alternativt flerbostadshus/radhus. En planläggning av kvarteret för villabebyggelse är en lämplig 
komplettering av bebyggelsen inom Björksätra. Det är också ett bra sätt att utnyttja befintlig 
infrastruktur och andra samhällsfunktioner som finns i planområdets närhet. Den nya planen skulle 
kunna skapa ca 14 nya fastigheter för enbostadshus. Inom fastigheten finns idag ett befintligt 
gruppboende som kommer att säkerställas med egna planbestämmelser. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
För planområdet gäller SAK ÖP. Markens användning är enligt planen bostadsområde inkl. allmänna 
ändamål. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur SAK ÖP, varav inga avvikelser är gjorda. 
Argumentation för ett effektivt användande av befintlig infrastruktur används. 
 

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Ulriksdal 3:1 m.fl. i Sandviken 

Laga kraft: 2012-11-08 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Boende i området genom en av fastighetsägarna har begärt en ändring av befintlig DP för områdena 
Malmarsbacke och Åbyggenäs, del av DP för Malmarsbacke och Vassviken, arkivnr. 2181K-p06/6. 
Ändringen kommer att omfatta byggrätterna, vilka i nu gällande plan styrs av fastighetens area och 
upplevs som otillfredsställande. En minsta storlek på fastigheter anges också.  
Området ligger i östra delen av Sandviken nere vid Storsjön i anslutning till Rossnäs som tidigare 
genom en ändring av DP 2011 utökat byggrätterna. Malmarsbacke och Åbyggenäs tillhör samma 
vägsamfällighet och har likartade förutsättningar. Gällande DP:s syfte är att öka byggrätterna för 
fastighetsägarna i området och att bevara områdets karaktär påverkas ej av föreslagen ändringen. 
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Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
För planområdet gäller SAK ÖP. Markens användning är enligt planen tät fritidsbebyggelse där en DP 
kan utöka byggrätten. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur SAK ÖP, varav inga avvikelser är gjorda. 
 

Detaljplan för fastigheten Sätra 44:3 m.fl i Säljan 

Laga kraft: 2013-05-23 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med DP är att skapa ca sex villatomter i ett attraktivt läge nära Storsjön för försäljning. Den 
aktuella marken ägs av Sandvikens kommun. Tomterna ska anslutas till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet. In- och utfart ska ske via befintlig anslutningsväg från Säljansvägen. I samband med 
genomförandet av planen ska vägen flyttas från delvis privatägd mark till en egen 
fastighet. Vägen kommer även att namnges. 
 
Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
För planområdet SAK ÖP. Markens användning är enligt planen föreslagen för bostadsändamål. 
 
Sammanfattning: Enligt planbeskrivningen följs riktlinjerna ur SAK ÖP, varav inga avvikelser är gjorda. 
 

Detaljplan för del av fastigheten Åsen 22:1 i Kungsgården 

Laga kraft: 2012-07-27 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Sandvikens kommun har för avsikt att sälja fastigheten Åsen 22:1. Syftet med planändringen är att 
möjliggöra en flexiblare användning. Områdets användning är i gällande DP A (allmänt ändamål), en 
föråldrad bestämmelse som inte längre används. På fastigheten ligger två byggnader vilka har ett 
dokumenterat kulturhistoriskt värde. De har i dagsläget inget skydd utan byggnaderna kommer 
genom DP få ett kulturhistoriskt skydd. Övrig användning anpassas till en i dagsläget lämpligare 
användning. 
 
Tidigare ställningstagande - Översiktsplan 
SAK ÖP är reviderad i januari 1991 och aktualiserad i september 2000. Planområdet ligger inom 
tätortsområde för Kungsgården. I gällande ÖP ligger det aktuella området som utredningsområde där 

det kan vara möjligt att förtäta bebyggelsen. 
 
Sammanfattning: Eftersom området i SAK ÖP är utsett som möjligt för förtätning av bebyggelse och 
ett utredningsområde tolkas det som att DP följer SAK ÖP eftersom DP ska innebära en flexiblare 
användning. Dock säger inte DP mycket om vad planen kommer innebära.  
 

Österfärnebo prästgård - Detaljplan för fastigheten Klappsta 7:27 i Österfärnebo 

Laga kraft: 2013-03-29 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att ändra gällande DP från allmänt ändamål till bostäder och samlingslokal. 
Svenska kyrkan, Årsunda-Österfärnebo församling har ansökt om att ändra gällande DP för 
Österfärnebo prästgård till bostäder och Sockenstugan till samlingslokal. Vid en planändring skapas 
möjligheten att avstycka en del av fastigheten Klappsta 7:27. Den blivande fastigheten med 
byggnader kan då säljas som ett enbostadshus. Ett annat syfte är att förtydliga 
skyddsbestämmelserna för sockenstugan som idag är utpekad som kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse. 
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Tidigare ställningstagande – Översiktsplan 
För planområdet gäller SAK ÖP, reviderad i januari 1991 och aktualiserad i september 2000. 
Fastigheten ligger inom Österfärnebo tätortsområde, inom ett område med stora kulturvärden. Till 
detta räknas den äldre byggnad som hört samman med bygdens centrum kallad ”Sockenstugan”. 
Huset byggdes som folkskola, har sedan använts som kommunalhus och används idag samlingslokal 
för kyrkan. 
 
Sammanfattning: Området beskrivs i SAK ÖP ligga inom Österfärnebo tätortsområde med stora 
kulturvärden, dock beskrivs inte områdets tänkta markanvändning. Därför är det svårt att avgöra om 
avvikelser från SAK ÖP har gjorts.  

Sammanfattning ÖP – DP 

Sammanfattningsvis visar Sandviken på 6/6 DP där syftet och huvuddragen i planerna fullföljer de 

riktlinjer som utsetts i ÖP.  

Argument som effektivt användande av befintlig infrastruktur används. Dessutom finns ett 

frågetecken vad gäller fritidsbebyggelse, kan man bygga vad som helst där? 

7. RESULTAT – AV KOMMUNERS PLANER 

UNDERSÖKNING DP Stockholm Göteborg Malmö Enköping Motala Sandviken TOTALT 

antal DP som anses följa ÖP 5 5 4 3 5 4 26 

antal DP som anses göra avvikelser ur ÖP 0 0 1 0 1 0 2 

antal DP som anses följa ÖP,  
men med frågetecken 1 1 1 3 0 2 8 

Resultatet i undersökningen av 36 olika DP visar på att 26 st (72 %) DP inte innehåller avvikelser, att 

2st (6 %) DP innehåller avvikelser och 8 st (22 %) inte anses innehålla avvikelser, men att det i dessa 

planer finns vissa frågetecken vad gäller planbeskrivningarnas argumentation eller användning av 

begrepp.  

Argument som framförs i detaljplanebeskrivningarna handlar i hög grad om förtätning, 

centrumändamål, attraktiva bostadsändamål i närhet till centrum, kollektivtrafik och så vidare. 

Dessutom används argument rörande effektivt användande av befintlig infrastruktur. De olika 

kommunernas ÖP innehåller liknande argument och riktlinjer.  I DP ur ÖP förekommer 

intresseavvägningar mellan bostäder, friluftsliv och verksamheter där bostäder och verksamheter 

oftast går före.  

De frågetecken som uppstår i studien handlar om huruvida vissa verksamheter tolkas inom 

markanvändningen. Är exempelvis förskola ett bostadsområde? Är 90 bostäder småskaligt? Är 

centrumutveckling bostäder? Är året-runt-boende fritidsbebyggelse? Är försäljning av tomt passande 

för ett riksintresseområde? Dessa frågor är de som gjort det svårt att tolka huruvida det handlar om 

en medveten avvikelse eller inte eftersom det snarare handlar om en tolkningsfråga.  
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8. ANALYS 
Analysen bygger på en jämförelse mellan resultatet av studien av kommuners planer, myndigheters 

utredningar och politiska dokument samt forskningsöversikten. Forskningsöversikten som grundar sig 

på de frågeställningarna som det teoretiska perspektivet mynnat ut i, leder vidare till 

frågeställningarna i analysen. Säger forskningsöversikten och den hämtade informationen något om 

resultatet?  

8.1 Sveriges vägledande och obligatoriska 

översiktsplanering 
I forskningsöversikten framförs kritik gällande översiktsplanering då den inte lever upp till de syften 

som finns i lagstiftningen angående ÖP. Lagen om krav på ÖP tenderar att tolkas olika av olika 

kommuner, vilket innebär att ÖP blir olika omfattande beroende på respektive kommuns tolkning av 

lagens nytta. Fallstudiens resultat tyder däremot på att det finns liknande mönster bland 

kommunerna vad gäller antalet avvikelser i DP ur ÖP, och även likheter kring vilka argument som förs 

för avvägningen av ÖP:s riktlinjer. Argument om förtätning, attraktiva bostadslägen och effektivt 

utnyttjande av befintlig infrastruktur är återkommande i de sex kommunernas planer, där inga större 

skillnader mellan större och mindre kommuner finns. Kommunens egen syn på planeringens nytta 

nämns i forskningsöversikten som en avgörande faktor för utfallet. Det finns dessutom argument för 

att var kommun är unik och var plan är unik vilket i sin tur innebär att lagstiftningens generella 

riktlinjer inte är applicerbart i alla fall. Resultatet av fallstudien tyder på att oavsett om det används 

olika uttrycksformer i planbeskrivningarna, alltså liknande argument fast på olika sätt, återkommer 

ett mönster där cirka 6 % av planerna innehåller avvikelser. Kommunernas liknande användning av 

argument för framtida utveckling kan därmed tyda på vissa trender i den svenska planeringen. 

En kritik som riktats till den faktiska användningen av översiktsplanering som verktyg beskrivs redan 

på 1990-talet i Khakees och Eckerbergs workshop (1992). Liknande ”missnöje” finns även i 

propositioner där det framhålls att syftet med lagstiftningen inte verkar ha följts. Begrepp i ÖP 

beskrivs som vaga, tomma och lovvärda (Johansson och Khakee, 2008). Kritik mot planerna lyfts fram 

eftersom de inte innebär konkretisering av den önskade framtida utvecklingen i kommuner, utan att 

det snarare är visionära trendstyrda mål som genomsyrar planerna. Tendensen återfinns i de 

kommuners ÖP som ingår i fallstudien där liknande argument förs fram och som snarare innebär 

vaga och försiktiga mål än konkreta mål. Är detta ett sätt att underlätta planarbetet från ÖP till DP? 

Detta resultat kan tolkas vara ett sätt för kommunerna att spara tid, pengar och arbete. Genom att 

vara försiktig i sina uttryck underlättar de kanske för vidare beslutsfattande. Ett försiktigt uttryckt 

argument om exempelvis en kommuntäckande strävan efter ”förtätning” kan anses som ett enklare 

sätt att uttrycka sig än att i ÖP peka ut område för område där bebyggelsen ska ske. Åtminstone i 

vidareskedet detaljplaneringen kan det vara lättare att styra genom det bindande planverktyget om 

ÖP innehåller öppna och vaga mål som möjliggör tolkningsföreträde. Genom det här behöver 

planeraren inte argumentera vidare för eventuell avvikelse i DP ur ÖP under det obligatoriska 

avsnittet för ”tidigare ställningstagande – översiktsplan”. Det som enligt Statens offentliga 

utredningar (2011) var bakgrunden till ändringen av PBL (1987:10) handlade om ett sätt att 

effektivisera planprocessen och öka det kontinuerliga arbetet med ÖP. I den meningen kan det tolkas 

som att det upplevs en möjlighet att snabba på planprocessen. Med tanke på det egentliga syftet 

med lagstiftningen om den vägledande obligatoriska översiktsplanen kan diskuteras huruvida den 
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egentligen fungerar vägledande. Mot bakgrund av att målen är vaga och att visionerna är 

kommunomfattande kan det ifrågasättas hur pass mycket de lämpas för HELA kommunen. 

Exempelvis kan lämpligheten av förtätning och attraktiva bostadslägen diskuteras som ett argument i 

naturområden med särskilda värden.  

Boverket (2004, s.55-57) beskriver en vanligt förekommande syn på ÖP som levande och dynamiskt, 

där processen hamnar i fokus snarare än en färdig plan. De beskriver även att avvikelser ur ÖP inte 

ofta förekommer, dock ibland då frågor kommer upp som inte kunde förutses vid planens 

upprättande. De avvikelser som tolkats ur studien handlar i vissa fall om hur i ÖP:s tänkta fritids- eller 

rekreationsområden prövas för bebyggelse eller näringslivsutveckling. Resultatet visar även att 

intresseavvägning ofta förekommer, där bostads- och verksamhetsfrågor prioriteras.  

ÖP som vägledande dokument har kritiserats för att den endast kortsiktigt utgör riktlinjer som 

grundar sig på ”vad som är bäst för stunden” och att mer strategiskt långsiktiga mål snarare 

efterfrågas. Den planpolitik Strömgren (2007) lyfter fram handlar om hur synen på hur 

samhällsutvecklingen bör se ut och huruvida den uppnås genom design eller icke-design. Är 

planeraren kapabel att genom ”sunt förnuft” sätta upp mål eller bör stadens spontana 

utvecklingsförmåga leda till det bästa utfallet? Lagstiftningens krav på en obligatorisk vägledande ÖP 

i kommunerna kritiseras för att innebära en ”otillräcklig frihet” i handlingar och att den tenderar att 

hämma en regional och nationell kommunikation. Alltså innebär lagstiftningen att tillit till 

kommuners planering vad gäller ”sunt förnuft” i beslutsfattandet finns med i förhoppningen, vilket i 

sin tur kan tolkas som att spår av rationellt planeringstänkande finns inom planeringen.  

8.2 Rationell planering  
Som nämnts i forskningsöversikten återfinns åsikter om att den rationella planeringsmodellen har 

satt spår i den svenska planeringen. Hur kan den rationella planeringsmodellen appliceras på 

uppsatsens fallstudie? Den översiktliga planeringen tolkas som en strävan att genom riktlinjer och 

mål styra samhället åt ett visst håll – något som liknas vid det rationella tänket. Lagstiftningen om 

krav på ÖP och övergången till kommunernas praktiserande av lagen liknas vid den rationella 

processen. Allmendinger (2009) beskriver den substantiella rationella plandiskursen, där mål sätts 

upp av politiker som sedan blir till medel för planerare. Detta sätt kan liknas vid dagens planprocess 

där politiker beslutar om antagande av ÖP, som sedan används av planerare. Eftersom resultatet av 

fallstudien tyder på att ÖP följs i ungefär 94 % av fallen tolkas det som denna substantiella rationella 

plandiskurs har satt spår i kommunernas arbete med ÖP. Detta kan i sin tur tolkas som att 

lagstiftningens syfte levs upp till i och med att endast 6 % av DP innehåller avvikelser. Å andra sidan 

finns kritik till synen på att planeringen präglas av en rationalitet - att det snarare är en myt, där 

endast rationell argumentation används i planer, men att alla planer är unika och inte går att liknas 

vid modellen (Nyström & Tonell, 2012).  Resultatet visar likheter mellan kommunerna vad gäller 

argumentation och avvikelser ur ÖP. Argumentet om att den rationella planeringsmodellen anses 

vara en myt kan därmed ifrågasättas. Att planerna skulle innehålla unika egenskaper är inget som 

noterats i fallstudien, vilket i den meningen kan ses som ett argument för att dagens planering har 

rationella tendenser.  

En alltför strikt och detaljerad planering kritiseras av Nyström och Tonell (2012) för att tendera att bli 

inaktuell och därmed eftersträvas en mer flexibel planering. Kritik som riktas mot en rationell 

planering baseras på att kvantitet ofta går före kvalitet. Inkrementalism, där processen mer ses som 
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steg-för-steg, är ett motsatt synsätt till det rationella. I jämförelsen mellan resultatet och diskursen 

om inkrementalism finns en viss tolkning om att den flexibla strävan kan liknas vid översiktsplanernas 

vaga riktlinjer och att dessa på grund av en bristande konkretisering kan anses flexibla i den 

meningen att de möjliggör för planläggning snarare än hämmar den. 

Ur det rationella eller det inkrementella planeringsperspektivet ifrågasätts dagens planeringssystem. 

Kan övergången mellan lag – ÖP – DP handla om en tilltro till det rationella och professionens 

objektiva kunskap att lämpas för beslutsfattandet om ÖP:s riktlinjer, för att därefter avgöra huruvida 

DP ska följa dessa riktlinjer? Kan det finnas ett mer inkrementellt tänk i och med att de ”vaga 

begreppen” som återfinns i planerna öppnar upp för en mer processinriktad och flexibel 

planeringsform? Man kan ifrågasätta om plan- och bygglagens syfte om vägledande ÖP verkligen 

fyller den funktionen i praktiken. Resultatet tyder på att riktlinjerna används i större utsträckning, 

men att planerna i fallstudien uppvisar ett gemensamt sätt att uttrycka riktlinjerna i vaga former där 

tolkningsmöjligheten för vidare DP kan diskuteras. Ur Strömgrens (2007) synvinkel kan det 

anpassningsbara verktyget översiktsplanering som vuxit fram under den svenska planpolitikens 

historia finnes i det som i fallstudien visar sig genom att vaga mål formuleras. Kan denna 

”försiktighet” i planerna tolkas som att planeringen åter är på väg mot den hårt, av planpolitiken, 

kritiserade planlösheten? Tyder resultatet på att planeringen går mot en alltför spontan utveckling 

där tolkningsföreträde utmanar politikers, kommuners och planerares roll? Eftersom de studerade 

kommunerna visar på liknande sätt att göra ÖP kan dagens planeringsystem ifrågasättas när det 

gäller huruvida den rationella processen bör utvecklas för att leva upp till lagens egentliga syfte. 

8.3 Relation mellan stat, kommun & planerare 
En förändring i relationen mellan stat och kommun, det som i forskningsöversikten kallas för 

government till governance, handlar om hur den top-down- styrda politiken gått över till en mer lokal 

nivå, där planeringen som först använts för att styra och reglera, snarare har kommit att bli en kanal 

för möjligheter med ett fokus på det sociala och serviceinriktade i kommunen. Denna förändring i 

arbetet med planering kan kopplas till hur det visat sig att hur kommunerna i fallstudien använder 

ÖP, där fokus i dess riktlinjer handlar om stadsliv, näringsliv, attraktiva bostadslägen och så vidare 

Det tyder på att det finns en tendens att sträva efter det som förklaras genom förändringen från 

government till governance.  

Den etiska rollen som planeraren beskrivs handla om en viss representativitet för folkets vilja och 

många olika intressen. För att kunna representera dessa intressen som planerare, beskrivs vikten av 

att kunna argumentera och rättfärdiga beslutsfattandet. Den tolkning som Johansson och Khakee 

(2008) gör av planer handlar om att språket är vagt och utan utvecklad argumentation, vilket 

ifrågasätter hur representativiteten för olika intressen rättfärdigas (Johansson & Khakee, 2008). 

Liknande avsaknad av utvecklad argumentation finns i uppsatsens studie där tolkningsbara begrepp 

används utan specifik argumentation eller förklaring. 

Planerare beskrivs stå inför en tolkningsfrihet där de i planarbetet har möjlighet att välja vilka 

hjärtefrågor som ska tas upp i arbetet och genom det har de makten att välja arbetets riktning. Detta 

kan liknas vid en del av den kritik som riktas mot en rationell planering där planeraren inte anses 

kunna vara så värderingsfri som den rationella planeraren anses kunna vara. Det problem Boverket 

(2004) beskriver när det gäller de tolkningar som planeraren måste göra av ÖP:s riktlinjer, är ett 

liknande problem. Detta argument tyder alltså på att planeraren inte kan fungera rationellt och 
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värderingsfritt i ett planarbete där ÖP:s riktlinjer är många, och dessutom som studien visar, vaga. 

Snarare går planerarrollen från den rationella till den analytiska och processinriktade 

ledaren/kommunikatören, åtminstone eftersträvas denna roll i högre grad.  

Den tolkningsmöjlighet planeraren beskrivs ha, kan tolkas vara en anledning till de vaga begreppen 

som förekommer i ÖP. Här menas att ju mindre konkreta begrepp, ju mer kan planeraren tolka och 

göra avvägningar mellan intressen i vidare detaljplanearbete. Detta sparar planeraren tid och kan 

även innebära att arbetsfördelningen på så vis kan tolkas flyttas fram i planprocessen. Är detta i syfte 

att spara tid i detaljplanearbetet och för att ”slippa” göra avvikelser? Genom begreppet ”tränad 

inkompetens” kan planerare ifrågasättas för att endast göra dessa vaga ÖP för att frenetiskt följa 

lagar och regler. Resultatet kan tolkas vara ett sätt för kommuner att bevara planers legitimitet, men 

också för att förenkla plan- och beslutsfattandeprocessen genom att ”öppna upp” för vidareskedet 

detaljplaneringen. Den rationella planeringens spår i dagens planprocess kan därmed ifrågasättas, då 

tilliten till ett rationellt beslutsfattande i ÖP inte verkar förekomma.  

9. SLUTSATSER 
ÖP verkar inte vara en ”överdriftsplan” i den meningen att cirka 5/6 av DP följer ÖP:s riktlinjer. Dock 

diskuteras huruvida ÖP:s riktlinjer innehåller så pass vaga och ospecifika begrepp, att dess funktion 

som riktlinje utgår och att den istället blir ett visionärt dokument för planerare att tolka i en vidare 

detaljplanering. Antingen är utformningen av planen medvetet gjord på detta sätt för att spara tid, 

eller just för att bara följa lagen, eller så är dessa riktlinjer det kommunerna verkligen vill 

åstadkomma med sin kommunala utveckling. Det kan också handla om att många frågor återstår i 

arbetet med ÖP som på så vis prövas vidare i DP istället. Visst kan resultatet handla om att 

kommuner vill följa lagstiftningen och leva upp till dess syfte, men arbetet med ÖP och DP tolkas vara 

ett sätt att genom oprecisa visioner underlätta och effektivisera för arbetet i DP:s bindande 

vidareskede.  

Trots att det finns de som hävdar att dagens planering är kvar i ett rationellt planeringstänk, tyder 

resultatet på att det rationella inte präglar de studerade kommunerna. På grund av dess vaga 

begrepp tolkas det som att ingen större tillit finns till planerare som expert och att processen därmed 

inte anses vara rationell. Dock kan det anses vara rationellt att så pass mycket sträva efter en viss 

riktning i ÖP att det leder till att rekreationsområden planeras för bostadsbebyggelse.  

De argument som förs i planbeskrivningarna handlar om förtätning, attraktiva bostadslägen och ett 

effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Eftersom kommunerna tenderar ha likande argument 

och planer tyder det på att det finns trender inom svensk planering att göra dessa vaga ÖP. Av 

argumenten tolkas att ÖP inte används i den utsträckning som lagen syftar till, eftersom PBL syftar till 

ett ÖP som vägledande i den vidare planeringen.  

9.1 Metod diskussion 
En studie av ett större antal kommuner hade kunnat ge ett bättre underlag för resultatet, eftersom 

resultatets relevans då hade baserats på en större mängd data, och då en större sannolikhet. I en 

vidare studie skulle det vara intressant att studera fler olika kommuner vad gäller geografisk 

spridning och antal invånare för att på så vis se om denna studie stämmer överens med en större del 

av den svenska planeringen. Eftersom sex kommuner har studerats är detta en minioritet av Sveriges 



49 
 

kommuner och därför kan resultatets verkliga relevans diskuteras. En mer omfattande studie hade 

kanske kunnat ge svar på de frågor som nu uppstår i analysen och uppsatsens vidare frågor.  

Min egen forskarroll som fysisk planerarstudent kan innebära att min förkunskap påverkar 

uppsatsen. Därför bör förståelse finnas för att valet av ämne, använd litteratur och så vidare 

påverkats av min egen förkunskap kring ämnet sedan tidigare.  

9.2 Egna reflektioner 
Att det förekommer vaga begrepp i ÖP beskrivs till viss del i forskningsöversikten och i 

myndighetsdokumenten men har nu även belagts i fallstudien. Begreppen i ÖP är trendstyrda, och 

liknar de trender vi som studenter på Fysisk planering BTH stöter på under studietiden, men 

begreppen verkar också prägla hela den svenska planeringen idag. Frågan är om lagstiftningen om 

krav på en vägledande ÖP tillämpas eftersom verktyget översiktsplanering tenderar att användas 

enbart för att ge legitimitet och med hjälp av vaga begrepp visa på hur kommunen ska möta dessa 

trender. Lämpar sig verkligen trender som förtätning och attraktiva bostadslägen i HELA kommuner? 

Här vill jag påstå att ÖP är en någorlunda ”överdriftsplan” eftersom den används som vägledande i 

detaljplanearbetet av kommuner, men att den används på ett ”för löst” sätt för att fungera som 

vägledande.   

Vem är boven i dramat?  

Det går att ställa sig frågan vem det är som är ansvarig för att ÖP tenderar vara en ”överdriftsplan”. 

Vad gäller PBL har den som lagstiftning lyckats eftersom resultatet visar på att kommuners DP följer 

ÖP:s riktlinjer i hög grad. Dock följer vidarefrågan om PBL:s syfte egentligen handlar om att 

kommuner ska beskriva vaga mål för dess utveckling. Dessa vaga mål tolkas anses som enkla att 

applicera och argumentera för i detaljplaneringen och syftet med PBL om ÖP att vägleda anses 

snarare handla om att förenkla. Beslutsfattandet i DP anses bygga på ÖP:s riktlinjer som öppna och 

flexibla att använda lite hur som helst, vart som helst och när som helst. Är det politikernas fel, 

kommunernas fel eller planerarens fel? Min reflektion lyder att för att leva upp till PBL:s syfte krävs 

antingen en skarpare lagstiftning eller ett större engagemang från myndigheter för att följa upp hur 

ÖP används av kommuner. På så vis kan förståelsen för verktyget översiktsplanering i kommunerna 

också förbättras samt att ÖP kanske tas på ett större allvar. Dessutom kanske fler FÖP lämpas 

eftersom de beskrivs av Boverket (2012) som ett sätt att förtydliga ÖP. Kanske kan fall där 

rekreationsområden bebyggs med bostäder just för att ÖP pekar på argument om förtätning och 

attraktiva bostäder då undvikas.  

Förväntat resultat 

Resultatet säger emot det resultat jag förväntade mig vid början av studien. Det förväntade 

resultatet var att fler avvikelser skulle finnas under studien av DP. Detta troddes kunna styrka 

argumentet om att ÖP är en överdriftsplan.  

Det vore intressant att vidare studera de kommuner som nämns som den ”första generationen av 

ÖP” för att se hur deras eventuella in-aktualitet kan påverka resultatet. Finns det någon ändring i 

språkanvändningen för argumenten som går att studera i olika ÖP från olika generationer? Har 

antalet avvikelser ur ÖP i DP ändrats med tiden eller är resultatet 6 % avvikelser förenligt med andra 

tiders planarbete?  
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9.3 Vidare frågor 
 Vad är syftet med att lagstifta om krav på kommunal ÖP när den ändå tenderar 

att vara vag och tolkningsbar? 

 Hur kan lagstiftningen ändras för att undvika kritik mot ÖP som svårhanterlig, 

och som denna fallstudie visar på – med många vaga mål? 

 Hos vem ligger ansvaret att se till att lagens syfte följs – regeringen, 

kommunerna, planerarna? 
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