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Samrådet i detaljplaneprocessen är det lagstadgade tillfället för medborgarna att påverka 

planprocessen. Samrådet syftar till att … få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att 

ge möjlighet till insyn och påverkan (PBL 5 kap 12§). Det pågår idag en debatt om hur 

detaljplaneprocessen kan effektivisera och samrådets nytta ifrågasätts då det finns en 

föreställning om att medborgardeltagandet är tidskrävande. Dels genom att medborgarnas 

reella påverkan ifrågasätts och dels genom medborgarnas överklaganden. 

Examensarbetets syfte är att studera om samrådet påverkar beslutsunderlaget i 

detaljplaneprocessen och utgår från den övergripande frågeställningen: Påverkar samrådet 

beslutsunderlaget för detaljplanen? Yttrandena och synpunkterna i samrådet ska på något sätt 

tillgodoses för att räknas till att påverka beslutsunderlaget. 

Undersökningen tar avstamp i en genomgång av den enskildes roll i planlagstiftningen och 

planeringsteorier i avsnittet Planlagstiftningen – en tillbakablick. Den andra delen tar upp hur 

medborgardeltagandet blev lagstadgat med en genomgång av förarbeten och syften samt en 

beskrivning av den gällande plan- och bygglagen i avsnittet Planlagstiftningen och samrådet 

idag. Till sist finns en genomgång av Tidigare forskning om PBL-samrådet.  

Materialet som studeras i uppsatsen består av 40 skriftliga samrådsredogörelser där 

medborgarnas synpunkter räknas och kategoriseras genom metoden innehållsanalys. 

Innehållsanalysen passar bra vid studier av dokument och används för att hitta mönster i ett 

stort material. Synpunkterna i samrådsredogörelserna kategoriseras i ett kodningsschema där 

de två övergripande kategorierna är allmänna och enskilda intressen. Därefter delas 

synpunkterna in i underkategorier och noteras som helt beaktade, delvis beaktade eller ej 

beaktade.  

Materialet har valts ut genom det slumpmässiga stratifierade urvalet. De uppsatta kriterierna 

är; kommunen ska ha minst 30 000 invånare, planen ska vara upprättad enligt normalt 

planförfarande, de ska vara antagna/lagakraftvunna under 2011-2012 samt syftet med planen 

ska vara bostadsändamål. Det studerade materialet kommer från hela landet och varje län är 

representerat av minst en samrådsredogörelse.  

Studien visar att en tredjedel av synpunkterna i samrådsredogörelserna beaktades, helt eller 

delvis och att majoriteten av synpunkterna berörde allmänna intressen. De synpunkter som 

beaktats mest är de som handlat om formella frågor, när något i den formella processen inte 

skötts, samt kategorin övrigt inom enskilda intressen. Den sistnämnda innebär frågor som inte 

fallit in i någon av de kategorier av enskilda intressen som togs upp i kodningsschemat, insyn, 

skugga, utsikt, värdeförändring för fastighet/bostadsrätt eller trafik. 

Undersökningen visar att samrådet i detaljplaneprocessen påverkar beslutsunderlaget. 

Samrådets syfte är att lyfta de enskilda intressena men de allmänna har trots det dominerat, 

både i antal som helhet och i antal beaktade synpunkter. Samrådet påverkar 

beslutsunderlaget, inte på det sätt som lagstiftaren tänkt men mer än vad den allmänna 

debatten vill påskina. 
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– Målet är väldigt tydligt att rejält förkorta den tid som går åt från idé till byggstart helt 

enkelt. Det tar ju väldigt lång tid i dag med detaljplaner och bygglov, säger Lars 

Magnusson, regeringens särskilde utredare för en snabb och effektiv planprocess 

(Sydsvenskan 2013).  

I maj 2013 presenterade Lars Magnusson utredningen för hur byggprocessen ska kunna 

effektiviseras. Utredningen föreslår flera förändringar och reformer av gällande lagstiftning. En 

ny planform föreslås komplettera översiktsplanen, en områdesplan. Johannes Åsberg (2013) 

YIMBY Göteborg skriver på hemsidan:  

Tanken är att Länsstyrelsens inflytande, och även medborgarnas inflytande, framförallt 

ska utövas på områdesplanens nivå. Varken översiktsplan eller områdesplan ska vara 

juridiskt bindande men så länge kommunen följer områdesplanen kan man ge bygglov 

direkt, utan att ta fram detaljplan. 

Beskrivningen av utredningens förslag är intressant sett till att detaljplanen är den enda 

juridiskt bindande planformen. Den medför rättigheter och skyldigheter för både de enskilda 

och det allmänna. Det är genom detaljplanen som de enskilda och allmänna intressena prövas 

mot varandra och vägs. Den nya planformen skulle innebära att vägningen av intressen 

försvinner då områdesplanen mer liknar en fördjupad översiktsplan och inga vägningar prövas 

rättsligt. Vad händer då med den enskildes rättigheter om detaljplanen försvinner? 

Bostadsministern Stefan Attefall uttalar sig till SVT Nyheter den 1 december 2012 om antalet 

överklagade detaljplaner med anledning av utredningen. Han hänvisar till att år 2011 var det 

337 detaljplaner av totalt 1703 som antogs. Av de som överklagades revs 27 planer upp delvis 

eller helt. Antalet överklaganden menar bostadsministern försenar bostadsbyggandet på ett 

sätt som han menar inte är rimligt.  

– Vi kanske har gått för långt när det gäller att tillgodose behovet att kunna överklaga, i 
jämförelse med behovet av att bygga nya bostäder, säger Stefan Attefall (KD). (SVT 

2012) 

Dagens rätt att få överklaga i alla instanser utreds samt om det går att minska möjligheterna 

till överklagan menar bostadsministern. En representant för miljörörelsen kommenterar 

bostadsministerns uttalande till SVT och menar att det finns risk för att processen urholkas och 

att en begränsning av överklaganden skulle sätta rättssäkerheten ur spel och att 

medborgarnas röst inte hörs (SVT 2012).  

Medborgarnas medverkan i processen beskylls för att försena byggprocesser och det är främst 

överklaganden från berörda medborgare som avslås som orsakar det. Det medför onödiga 

förlängningar av planerings- och byggprocesserna. Men i den nya utredningens förslag riskerar 

den enskildes rättigheter till medverkan i planprocessen försvinna samt att skyddet för den 

enskilde försvinner. Den roll medborgarna har idag i planprocessen hotas av bostadsministerns 

uttalande och utredningarnas förslag på nya planformer. 



10 
  

 

Ett av syftena med PBL är att stärka demokratin och insynen i planprocessen. Samrådet är det 

tillfälle som tydligast markerar ambitionen. Samrådet syftar enligt 5 kap 12§ PBL ”… till att få 

fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan” och i 

ÄPBL (5 kap §21) ” … att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 

påverkan”. Skillnaden mellan de olika lagstiftningarna är språklig och syftet med samrådet är 

detsamma, det ska vara en del av beslutsunderlaget. Utöver möjlighet att påverka ska 

medborgarna få insyn i processen, det ska vara offentligt och medborgarna har rätt till 

information. Men det verkar enligt uttalandena som att demokrati och insyn inte är det 

viktigaste, utan mer en effektiv planprocess där medborgarens roll inskränks. 

Med uttalanden likt det ovan nämnda från bostadsministern tycks det finnas tvivel kring 

nyttan med samrådet och besvärskretsens möjligheter att överklaga. Syftet i PBL, att låta 

berörda intressenter delta i processen och bidra med kunskap för ett bättre beslutsunderlag 

och ökad legitimitet, ifrågasätts och påstås endast försena och öka kostnader. Det verkar 

finnas en motsättning mellan effektivitet och medborgardeltagande där effektiviteten i dagens 

debatt verkar väga tyngst.  

När bostadsbristen knackar på och byggprocesser försenas ifrågasätts nyttan med 

detaljplanens samråd och överklagandemöjligheter. Innan detaljplanen med dess samråd 

försvinner återstår frågan, fyller samrådet sitt syfte i planprocessen? Skapar det ett bättre 

beslutsunderlag?  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att studera om samrådet påverkar beslutsunderlaget i 

detaljplaneprocessen för planerare och de förtroendevalda med utgångspunkt i studier av den 

skriftliga samrådsredogörelsen.  

Uppsatsen utgår från följande frågeställning: 

 Påverkar samrådet beslutsunderlaget för detaljplanen?  

Den konkretiseras ned i följande frågor: 

- Hur har relationen sett ut mellan den enskilde och det allmänna i svensk 

planlagstiftning och i planeringsteorier? 

- Vad säger gällande lagstiftning om samrådet och vad är dess syfte? 

- Vad säger tidigare forskning om PBL-samrådet? 

- Vilka intressen påverkar beslutsunderlaget och vad handlar de om?  

1.2 Avgränsning  
Uppsatsen avgränsas till att besvara och redogöra för frågorna på ett uttömmande sätt.  Om 

samrådet påverkar beslutsunderlaget är en stor fråga och kan studeras på flera sätt varför 

avgränsningen är av vikt. Forskningsöversikten avgränsas till att behandla den svenska 

planlagstiftningen och samrådet inom detaljplaneprocessen. Lagstiftningens syften studeras 

utifrån lagtext och förarbeten samt lagkommentarer och tolkningar. En historisk tillbakablick 

om samrådets framväxt och medborgarens roll i Sverige för att få en bakgrund till det 

lagstadgade medborgardeltagandet kopplat till demokratimodeller och planeringsteorier. 

Planeringsteorierna som studeras är den kommunikativa och den rationella då de har satt 

störst avtryck i svensk lagstiftning och debatt. Materialet som studeras är den skriftliga 

samrådsredogörelsen till detaljplanen. Närmre beskrivning av avgränsning och urval av 

materialet finns under rubriken Forskningsdesign. 

1. 3 Begrepp 
Lagstiftning – syftar på plan- och bygglagen, PBL. Står det endast PBL syftar det till 
lagstiftningen som trädde i kraft maj 2011 (SFS 2010:900). I de fall det handlar om PBL från 
1987 benämns den som ÄPBL.  
 
Beaktat intresse/synpunkt – betyder att det är ett intresse/synpunkt som har tillgodosetts i sin 

helhet.  

Ett delvis beaktat intresse/synpunkt – är när ett intresse/synpunkt har påverkat men inte 

tillgodosetts i sin helhet.  

Ej beaktade intressen/synpunkter – är intresse/synpunkter som avslås och inte tillgodoses.  

Normalt planförfarande – normal planprocess, innehåller momenten:  
Eventuellt program (ÄPBL hade programkrav) planförslagsamrådsskede  
utställnings-/granskningsskede  antagande  lagakraftvinnande 
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Enkelt planförfarande – används vid planläggning som överensstämmer med kommunens 
översiktsplan och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Planer upprättade enligt 
enkelt planförfarande saknar intresse för allmänheten och är ej av avgörande betydelse.  
Processen är kortare än vid normalt planförfarande då utställning/granskningsskedet utgår. 

Sakägarkrets – den grupp som är berörd av planläggningen och har möjlighet att överklaga 

beslutet. Den består av fastighetsägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och 

bostadsrättsföreningar. 

Enskilda intressen – intressen som i första hand är ett eget intresse som kan vara motstridigt 

med ett allmänt sådant. Sakägarna är de som representerar de enskilda intressena, t.ex. om 

planläggningen på något sätt missgynnar en enskild person eller bostadsrättsförening. 

Allmänna intressen – intressen som ser till ett ”allmänt bästa”. Intressen som kan komma till 

användning/nytta för de flesta kommuninvånare. 

Medborgare – kommuninvånare, bosatta i kommunen. 

 

1.4 Disposition 
Forskningsöversikten är uppdelad i tre delar efter frågeställningarna. Den första delen 

Planlagstiftning – en tillbakablick utgår från frågan hur relationen sett ut historiskt mellan den 

enskilde och det allmänna i svensk planlagstiftning samt planeringsteori. Den andra delen 

Planlagstiftningen och samrådet idag utgår från den andra frågan om vad gällande lagstiftning 

säger om medborgardeltagandet samt dess bakomliggande syften. Den tredje delen Tidigare 

forskning handlar om vad tidigare forskning om PBL-samrådet kommit fram till. Därefter följer 

en genomgång av Forskningsdesign, metod och material för att sedan presentera Resultatet 

av undersökningen. Arbetet avslutas med Slutsatser. 
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2.1 Planlagstiftningen – en tillbakablick 
Avsnittet tar upp planeringen från 1600-talet då stadsplanläggning började förekomma i 

Sverige fram till 1960-talet då utredningar som ledde fram till PBL påbörjades. Därefter följer 

en genomgång av de planeringsteorier som har och haft inflytande på svensk planlagstiftning 

samt ett avsnitt om demokratimodeller. Det avslutas med en sammanfattning av temat 

Planlagstiftningen – en tillbakablick.  

2.1.1 Planlagstiftningen och den enskilde fram till 1980-talet 

Stadsplanering har funnits som verksamhet i Sverige sedan 1600-talet. Flera av våra nuvarande 

stadskärnor grundlades under stormaktstiden och syftade då till att försvara landets gränser. 

Städer planlades också för att reglera handel och beskattning. Fram till 1600-talet växte städer 

fram spontant vid handelsplatser (Strömgren 2007:13). Stadsplanering förekom främst vid 

återuppbyggnad av städer och vid anläggandet av nya från 1600-talet till slutet av 1800-talet.  

Ett steg mot vår nuvarande stadsplanering var när varje svensk man oavsett klasstillhörighet år 

1810 fick rätt att äga mark på landet eller i staden (Blücher 2006:133). Marken blev en 

handelsvara i samband med äganderätten och det uppstod spekulation med bostäder. I 

riksdagen påbörjades en diskussion om möjligheter att begränsa den enskildes rätt att 

exploatera dels på grund av bristande hygien och dels brandsäkerhet. Det blev starten för en 

diskussion om stadsplanering i riksdagen och 1874 får Sverige sin första byggnadsstadga, som 

också innehöll krav om stadsplan i varje stad (Strömgren 2007:13). Byggnadsstadgans största 

brist var att den endast var en kunglig förordning då den inte hade behandlats i riksdagen. Det 

skapade i sin tur möjlighet för exploatörer att utnyttja reservationen i stadgan där det stod; att 

byggnader ska uppföras enligt stadsplan i den utsträckning det går utan att inskränka 

markägarens rättigheter (Blücher 2006:133).  

Varje stad skulle, enligt 1874-års byggnadsstadga, ha en byggnadsnämnd och 

byggnadsordningar. Städerna var ansvariga för planläggningen och planerna omfattade 

byggnader, kvarter samt allmänna platser som gator och torg m.fl. Byggnadsstadgan handlade 

om hygien, luft och ljus samt att skapa ett starkare brandskydd. Utanför stadsgränserna fanns 

ingen möjlighet för städerna att reglera byggandet vilket ledde till att bebyggelsen växte vilt 

och att gator, kommunikationer och ledningar var bristfälliga. En lösning för städerna var att 

köpa mark som staden skulle utvecklas på (Blücher 2006:134-135). 

År 1907 kom en stadsplanelag och det kommunala planmonopolet trädde i kraft. 

Stadsplanerna antogs av stadsfullmäktige och fastställdes av kungen. I samband med 

planmonopolet stärktes det allmännas rättigheter och inskränkte de enskildas. Kommunen 

gavs rätt att lösa in mark som enligt plan var avsedd för gator och allmänna platser. 

Stadsplanelagen från 1907 hade civilrättslig verkan och fastighetsägare saknade rätt att bygga 

på mark som var avsedd för allmänna platser och gator. Planeringen var en kommunal 

angelägenhet (Blücher 2006:137).  

En ny lagstiftning kom 1931 och reglerade den stadsmässiga bebyggelsen. Områden utanför 

staden började regleras genom översiktliga planer. Användningen av marken inom kvarter och 
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detaljerade bestämmelser för byggnader kunde anges i planen och det allmänna representerat 

av staden/kommunen stärkte sin makt ytterligare jämfört med den enskilde markägaren 

(Blücher 2006:138).  

Under 1930-talet ökade tron på det allmänna att planera och styra bebyggelsen (Strömgren 

2007:14). En av de största bristerna med 1931 års byggnadslag var att staden/kommunen inte 

hade rätt att besluta var och när ny bebyggelse fick tillkomma, det vill säga om 

genomförandet. Fastighetsägaren hade rätt att besluta om genomförandet så länge 

kommunens krav uppfylldes. Bristerna hos 1931 års byggnadsstadga skapade en utspridd stad 

som växte okontrollerat och bebyggelse uppfördes där det inte fanns möjlighet att bygga ut 

infrastruktur (Blücher 2006:141). Problemen med byggnadsstadgan diskuterades på 1940-

talet. Trots att det fanns planlagstiftning saknades möjligheterna att i tillräckligt stor 

utsträckning styra utvecklingen. Under 1940-talet diskuterades en ny planlagstiftning och 

Strömgren identifierar två rådande diskurser som båda ser den spontana bebyggelsen som 

problem (Strömgren 2007:230).  

Diskurserna handlade i stort om huruvida en långsiktig och översiktlig planering skulle fungera 

och hur fast den skulle ligga. De två diskurserna representerades i riksdagen i två läger där de 

borgerliga och näringslivet representerade diskursen om en vägledande, anpassningsbar och 

utredande planering. De motiverade att planeringen endast kan vara vägledande då det finns 

brister i människans rationalitet att göra långsiktiga prognoser. En översiktlig planering skulle 

vara frivillig (Strömgren 2007:231).  

Den andra diskursen förespråkade en bindande och föregripande översiktlig planering och den 

representerades av bland andra socialisterna. Genom att det offentliga äger marken eller har 

rätten att exploatera den möjliggör det kommunernas rätt att binda den framtida bebyggelsen 

(Strömgren 2007:231). Lagförslaget som mynnar ut i 1947 års lagstiftning blev enligt 

Strömgren (2007:111-112) en kompromiss av de båda diskurserna. Reformerna gjorde att det 

kommunala planmonopolet stärktes och planeringsyrket professionaliserades. Den översiktliga 

planeringen skulle vara anpassningsbar, utredande och frivillig (Strömgren 2007:231).  

1947 års byggnadslag innebar att kommunen hade rätt till att besluta om var, när och hur ny 

bebyggelse skulle tillkomma. De fick rätten att besluta om var tätbebyggelse skulle uppkomma 

och att göra en plan för området. Lovgivning blev också byggnadsnämndens ansvar vid ny 

bebyggelse (Blücher 2006: 141).  

Lagstiftningen hade fram till 1947-års byggnadslag haft en inriktning på att ta hänsyn till den 

enskilde markägarens rättigheter (Strömgren 2007:14). Planerna kunde endast förverkligas 

utifrån att fastighetsägarna ville bygga. Efter 1947 var det kommunen som beslutade var, när 

och hur ny bebyggelse fick komma till. Med lagstiftningen tillkom också översiktsplanering, 

generalplanen, som syftade till att utreda hur tätbebyggelsen skulle utvecklas i ett framtida 

perspektiv. Generalplanen skulle ligga till grund för detaljplanen som var bindande och 

grunden vid lovgivning. Bebyggelse som överensstämmer med planen och allmänna intressen 

får godkända bygglov (Strömgren 2007:15).  

Kärnan i 1947-års lagstiftnings är kravet på att pröva i enlighet med plan vid tätbebyggelse. 

Samhällsbildning fick förekomma där det från allmän synpunkt var lämpligt. Detaljplanering 
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(stadsplanering) fick ske i enlighet med översiktliga planer men om detaljplanen inte skulle 

överensstämma med de översiktliga planerna skulle den översiktliga ändras till fördel för 

detaljplanen (Strömgren 2007:109-111).  

Strömgren konstaterar att det inte förekom någon diskussion om medborgarna och vad deras 

roll skulle vara i planprocessen vid denna tid (1940-talet). Inte heller reglerades i lagstiftningen 

hur de folkvalda skulle hantera planfrågorna i kommunerna förutom att det är kommunen som 

antar planerna. Strömgren menar att medborgarna endast framställdes som ett 

undersökningsobjekt (2007:114-115). Vetenskapliga utredningar om boendeförhållanden och 

andra förutsättningar skulle ligga till grund för planerna som upprättades. I samband med 1947 

års lagstiftning inskränktes markägarnas rätt att exploatera sin mark till att istället bli det 

allmännas uppgift, planerare och förtroendevalda. Medborgarna har ingen roll i 

planeringsprocessen utan det är först när grannskapet är byggt som det förväntas att 

medborgarna ska ha inflytande och möjlighet att besluta.” En demokratisk människotyp 

förväntas vara ett resultat av en professionell och politisk planering” (Strömgren 2007:99). 

Planinstrumentets möjligheter och tron på det kulminerade enligt Strömgren (2007:17) på 

1950- och 1960-talen. I riksdagen präglades debatten och diskussionerna också på 1960-talet 

om planlöshet och spridning. Det fanns brister i den gällande lagstiftningen från 1947 och det 

började diskuteras om en mer styrande och översiktlig planering som lösning (Strömgren 

2007:119). År 1967 inrättades statens planverk med syfte att ta fram underlag och metoder 

och delta i arbetet för en fysisk riksplanering. Syftet med riksplaneringen var att påverka var 

stora miljökrävande företag kunde lokaliseras för att hushålla med mark- och vattenresurser. 

Det kommunala planmonopolet utvidgades 1971 för att möjliggöra den fysiska 

riksplaneringen. Utvidgningen innebar att också glesbebyggelse skulle prövas om valet av plats 

var lämpligt. Den fysiska riksplaneringen sågs dels som ett skydd mot exploatering och dels ett 

sätt att skydda de enskildas äganderätter men förespråkades också för miljöns skull 

(Strömgren 2007:136).  

Under 1960-talet och 1970-talet kritiserades och ifrågasattes planeringen ur 

demokratisynpunkt. I Sverige riktades främst kritiken mot det stora bostadsbyggandet i 

samband med miljonprogrammet samt saneringen av stadskärnorna (Strömgren 2007:17). I 

denna kritik påbörjades utredningarna för plan- och bygglagen 1987, ÄPBL.  
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2.1.2 Rationell och kommunikativ planering 

I planeringsteoretisk diskussion beskrivs planeringen ha genomgått ett antal paradigmskiften 

de senaste 70 åren. Från planering som fysisk design, rationell beslutsprocess, kommunikativ 

planering, postmodern planering till planering som libertarianism. Andreaz Strömgren har i sin 

avhandling Samordning, hyfs och reda. Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005 

(2007) studerat svenskt planeringstänkande i riksdagsdebatten under perioden jämfört med 

den akademiska planeringsdebatten. Följande avsnitt tar upp planeringsteorierna planering 

som rationell beslutsprocess samt kommunikativ planering som båda har satt avtryck i den 

svenska planlagstiftningen. 

2.1.2.1 Rationell planering  

Från 1960- till 1980-talet kom planering som rationell beslutsprocess att vara den dominerande 

planeringsdiskursen skriver Strömgren (2007:33). Med diskurs menar Strömgren ”… ett 

specifikt sätt att tala eller tänka…” och i det här fallet, kring planering (2007:35). Planeringen 

hade tidigare, perioden efter andra världskriget, haft fokus på måltillståndet och den diskursen 

kallas planering som fysisk design. Den har likheter med det synsätt socialisterna företrädde i 

den svenska plandebatten på 1930-talet. Men som tidigare nämnt blev den svenska 

byggnadslagstiftningen från 1947 en kompromiss mellan socialisterna och de borgerliga samt 

näringslivet. Där de borgerliga och näringslivet mer representerade diskursen planering som 

rationell beslutsprocess (Strömgren 2007:331). 

Diskursen planering som fysisk design hade sin grund i städernas problem med den kraftiga 

urbaniseringen och trångboddhet. För att lösa problemen krävdes planering för att skapa 

ordning i städerna, vilket också speglas i den svenska planeringsdebatten på 1940-talet 

(Strömgren 2007:35). Vid mitten av 1900-talet flyttades planeringens fokus från måltillstånd, 

planering som fysisk design, till att ses som en ständigt pågående beslutsprocess, planering 

som rationell beslutsprocess (Strömgren 2007:39-40).  

Diskursen planering som rationell beslutsprocess beskrivs i planeringsteorin som normativ och 

exemplifierar hur planeringen bör bedrivas (Allmendinger 2009:63). Teorin utgår från idén om 

att det finns en absolut sanning. Genom den utgångspunkten beskrivs planeringen vara 

objektiv och värdeneutral samt att vetenskapliga metoder kan användas i planeringsprocessen 

(Allmendinger 2009:63).  

Max Weber och Karl Mannheim är de som lagt grunden för den rationella planeringsteorin 

men det är Andreas Faludi som har kommit att förknippas mest med den. Max Weber 

uppmärksammade problemet med att beslut ofta färgas av värderingar och att de därmed blir 

subjektiva. Han ville hitta ett sätt att separera beslutsfattandet från värderingar och därmed 

fatta rationella beslut utifrån neutrala fakta (Allmendinger 2009:63). Weber delar upp 

rationalitet i formell och substantiell rationalitet. Den första handlar om metoder och 

effektivitet, inte om målet. Den formella rationalitetens ansats är att nå målet på det mest 

effektiva sättet. Planering förknippas med denna typ av rationalitet. Den substantiella 

rationaliteten är mer värde- och känslostyrd och fokuserar mer på målbilden, denna 

rationalitet förknippas främst med politik (Allmendinger 2009:63-64). 

Andreas Faludi särskiljer inte den substantiella och den formella rationaliteten på samma sätt 

som Weber. Han menar att den substantiella rationaliteten är svår att skilja från den formella 
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eftersom det ofta är den substantiella som driver den formella. Med andra ord är det målen 

som driver processen. Men Faludi lägger tyngdpunkten vid den formella rationaliteten, det vill 

säga processen (Allmendinger 2009:69). Enligt Faludi kan planering liknas vid en vetenskaplig 

metod och planeringen bör ha krav på processen. Det är endast det planalternativ som visar 

sig bäst inför framtiden som kan accepteras och som grund för det ligger vetenskapliga 

prövningar av alternativa planer (Strömgren 2007:40). Faludi utgår från att planeraren är 

objektiv och utvärderar argumenten innan beslut tas. Planeraren ska använda sig av 

vetenskapliga metoder för att göra utredningar och ta in information från olika håll för att 

sedan pröva fram vilket som är det bästa alternativet utifrån rationella kriterier (Allmendinger 

2009:68). 

Den rationella metoden kan också användas för att förklara och argumentera för redan fattade 

beslut menar Faludi. Om det går att förklara hur processen har gått till med rationella 

argument i efterhand kan också det kallas för rationella beslut. Det är något som kritiserats 

som en orealistisk beslutsprocess (Allmendinger 2009:70).  

Strömgren (2007:41) menar att kritiker till den rationella teorin har förenklat 

originallitteraturen vid tolkning av den. Kritiker menar att den rationella teorin bygger på att 

planeraren är experten som kan besluta om vad som är det bästa för allmänheten och hur 

världen kan bli bättre. Men Strömgren menar att Faludi tydligt markerar att han inte ställer sig 

bakom den utopiska planeringen. Enligt Faludi är planbeslut föränderliga och 

processplaneringen i sig inte kontrollerbar eftersom målbilder förändras då framtiden är 

osäker. Planering som rationell beslutsprocess kan ses som flexibel och föränderlig då nya 

erfarenheter kan kompletteras i efterhand. 

Enligt Faludi är det omöjligt att uppnå en total rationalitet utan det viktiga är att planen 

presenteras som att den har gått igenom en rationell beslutsprocess. Planer kan endast antas 

om det finns rationella skäl. Faludi medger att det finns brister i människans rationalitet och 

att det finns svårigheter i att väga och hantera alternativ. Ett helt neutralt och värderingsfritt 

beslut går inte att fatta utan det handlar om att kunna argumentera om det rationellt 

(Strömgren 2007:41-42). Planeraren ska samverka med politiker och medborgare för att hitta 

det bästa alternativet i den rationella teorin. Faludi och den rationella teorin bygger på den 

representativa demokratin så till vida att det är politikerna som ska fatta besluten och anta 

planer. Rationaliteten ska legitimera beslut när alternativ prövas mot varandra. Planerarens 

ansvar är att ta fram beslutsunderlaget och samverka med politiker och medborgare. Det är 

svårt att förutse framtiden och vägen dit måste hela tiden anpassas i en ständig process 

(Strömgren 2007:43-44).  

Den rationella planeringen är mer nyanserad i den tolkning som Strömgren gör jämfört med 

Allmendingers. Det är inte bara planeraren som är experten utan det är också politiker och 

medborgare. Det rationella syftar på processen och inte enbart på besluten (Strömgren 

2007:43).  
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Rationell planering i Sverige 
Strömgren (2008:238) gör en jämförelse mellan Faludis planering som rationell beslutsprocess 

och den svenska planpolitiken. Likheten finns i att beslutsprocessen och prövning av olika 

planalternativ är viktig. Men de skiljer sig åt då Faludis perspektiv handlar om att 

argumentationen ska vara rationell vid val av plan. Strömgren menar att i Faludis modell det 

räcker med att ett altenativ framstår som det bästa, utan att andra alternativ prövas. I Sverige 

syftar rationaliteten på avvägning mellan synpunkter, enskilda och allmänna intressen 

(Strömgren 2007:238).  

Ytterligare en likhet är att planeringen ska vara politisk, det vill säga att de folkvalda är de som 

fattar beslut.  Medborgare som berörs eller är övrigt intresserade har tillfälle att lämna 

synpunkter under processen för att påverka beslutsunderlaget och är en del för att underlätta 

genomförandet av besluten. En viktig sak att belysa är att medborgarna och planerarna inte 

har någon beslutanderätt utan den innehar endast de förtroendevalda (Strömgren 2007:238).   

Planeringen ses, både i svensk planeringsdebatt och i Faludis teori, som anpassningsbar. Med 

det menas att övergripande planer bör vara flexibla och kunna kompletteras med nya 

erfarenheter eftersom det är svårt att förutspå framtiden (Strömgren 2007:238). Det lyftes 

upp i svensk plandebatt under 1940-talet och Strömgren menar att det fick starkare fäste 

under 1960-talet och är fortfarande en central del i svenskt planeringstänkande. ”Den svenska 

politiken har gemensamt med Andreas Faludis planeringsteori att det är planeringens 

anpassningsbarhet som gör det möjligt att styra framtiden med hjälp av rationella 

beslutsprocesser.” (Strömgren 2007:238). 

Ytterligare en likhet mellan Faludis teori och den svenska planpolitiken är att det finns en total 

vision. Med det menas i Faludis fall att rationellt beslutsfattande kan användas överallt i det 

moderna demokratiska samhället. I den svenska planeringsdebatten finns den totala 

ambitionen då all markplanering föregås av rationell beslutsprocess men också att den ska 

samordnas med annan samhällsplanering (Strömgren 2007:239). Medborgarens roll i den 

rationella planeringen är att lämna synpunkter som blir en del av politikernas beslutsunderlag. 

2.1.2.2 Kommunikativ planering 

På 1980-talet kom planering som kommunikation att ta över som den rådande 

planeringsdiskursen (Strömgren 2007:18,33). Planering som kommunikation är 

deltagarinriktad och framhåller att det viktiga för planeringen är att genom diskussion uppnå 

konsensus (Allmendinger 2009:19, 186-187).  

Den kommunikativa planeringen utgår från en komplex syn på samhället. Eftersom samhället 

ständigt förändras är det mest effektivt om planeringen ständigt följer samhällets förändring, 

generella metoder hör inte hemma här. Människorna som är en del av samhället bör delta i 

planeringen och det är byråkratin som hindrar den kommunikativa utvecklingen (Allmendinger 

2009:197-198).  

John Forester, en av förespråkarna av kommunikativ planering, menar att planeringen ska vara 

mer handlingsorienterad med en mer kommunikativ planerare som kan lyssna in, förhandla 

och kompromissa för att finna lösningar för alla parter. Forester utgår från Habermas ideala 

samtal som bas i kommunikation (Allmendinger 2009:214). Det ideala samtalet går ut på att 
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det bästa argumentet vinner och det trots att majoriteten i samtalet representerar ett annat 

intresse eller på de maktrelationer som finns mellan parterna (Henecke 2006:23). Deltagarna 

ska också vara överens om att de ska uppnå konsensus eller vara överens om det slutgiltiga 

beslutet. Alla som är berörda av frågan ska också delta i samtalet (Henecke 2006:154). Den 

enskilde har här ett stort utrymme att delta.  

Planeringen har i den kommunikativa teorin en närmre koppling till det politiska och viljan att 

hitta gemensamma lösningar, det istället för att hitta det bästa alternativet som den rationella 

planeringen (Strömgren 2007:45). I den kommunikativa planeringen går det inte att separera 

syfte, åtgärd och målformulering eftersom de påverkar varandra. Planen är en sammanvägning 

mellan olika diskurser och den kommunikativa planeringen gör ingen skillnad på substantiell 

eller formell rationalitet (Allmendinger 2009:210).  

Patsy Healey, en annan förespråkare av teorin, hänvisar till Jürgen Habermas för att definiera 

vad rationalitet är. Rationalitet uppnås i den kommunikativa teorin genom dialoger där målet 

är att nå konsensus och att det bästa argumentet ska vinna. Det är genom kommunikation 

mellan olika parter som beslut legitimeras. Vår förförståelse av världen är endast sociala 

konstruktioner enligt teorin och inte som i den rationella planeringen objektiva fakta. I den 

kommunikativa planeringen ska planerare, medborgare och politiker delta i processen. Den 

kommunikativa rationaliteten finns när planeraren är lyhörd och kan fungera som förhandlare 

och medlare i dialogen. Det är genom att olika uppfattningar möts som beslut kan fattas 

(Strömgren 2007:46-49). 

Teorin har kritiserats för att vara abstrakt och att det är ett glapp mellan teori och praktik. Den 

kritiseras också för att ställa för höga krav på ett öppet demokratiskt samhälle. Finns inte det 

går inte teorin att tillämpa (Allmendinger 2009:205). Kritiken riktar sig också mot att alla 

berörda ska delta i samtalet eftersom det är svårt att avgöra vilka som är berörda (Strömgren 

2007:47). Den kommunikativa planeringen utgår från den deliberativa demokratimodellen 

istället för den representativa. 

Likheter mellan rationell och kommunikativ planering 
Strömgren menar att den kommunikativa planeringen beskrivs som ett paradigmskifte men 

menar att vid studier av de två största företrädarna inom den kommunikativa planeringen, 

Forester och Healey, är det inte så stora skillnader mellan den kommunikativa och rationella 

planeringen. 

Likheterna mellan de båda teorierna är att de fortfarande sker inom det modernistiska 

tänkandet (Strömgren 2007:46). Den rationella och den kommunikativa teorin försöker båda 

hitta en metod för processen och att besluten ska grundas på rationalitet. Båda teorierna lyfter 

fram kommunikation som en viktig del i planbesluten, men på olika sätt. I den rationella teorin 

är kommunikationen viktig för att kunna argumentera för det bästa alternativet. I den 

kommunikativa teorin är kommunikationen en grundläggande del av beslutsfattandet, det är 

dialogen som ska legitimera besluten (Strömgren 2007:48).  Den kommunikativa planeringen 

skiljer sig inte mycket åt i den internationella och svenska beskrivningen (Strömgren 2007:50-

53).  
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Strömgren (2007) skriver att det påstås, i den svenska liksom i den internationella 

planeringsdebatten, att det ha blivit en förskjutning mot en mer kommunikativ eller 

förhandlingsbaserad planering. Strömgren hänvisar till ett flertal rapporter och avhandlingar 

som ger en bild av att planeringen blivit mer deltagarorienterad från 1980-talet.  

Planeringsteorierna som beskrivits har olika syn på medborgarnas roll i planeringsprocessen 

och vid beslutsfattandet. Det betyder att de utgår från olika demokratimodeller vilket följande 

avsnitt handlar om. 

2.1.3 Medborgaren och demokratimodeller 

Demokratiteorier är ofta normativa och anger hur någonting bör vara i en ideal situation. I 

följande del kommer liberala-, deltagar- och deliberativ demokratimodeller tas upp. Det 

eftersom diskussionen kring vad medborgarens roll bör vara och vilket inflytande den ska ha i 

planprocessen grundar sig på demokratimodellerna. Demokratiteorierna som tas upp har den 

representativa demokratin som utgångspunkt med fri- och rättigheter som bas (Henecke 

2006:150). Skillnaden mellan deltagardemokrati och liberaldemokrati skiljer sig i fråga om hur 

medborgarnas deltagande ska komplettera den representativa demokratin och inte om 

samhället ska byggas på representativ demokrati eller direkt demokrati.  

Deltagardemokratiska och deliberativa demokratimetoder har utvecklats under den senare 

delen av 1900-talet. Teorierna lyfter fram att det är av stor vikt att medborgarna får möjlighet 

till deltagande i den politiska processen. Det är viktigt att alla grupper och intressegrupper har 

lika möjlighet att delta. Det kännetecknande för ett politiskt beslutsfattande är den allsidiga 

diskussionen eller deliberationen. Habermas arbeten om kommunikativt handlande har legat 

till grund för de deltagardemokratiska och deliberativa teorierna och utgår från det ideala 

samtalet. Med det menas att det bästa argumentet vinner, det trots att majoriteten i samtalet 

representerar ett annat intresse eller de maktrelationer som kan finnas mellan parterna 

(Henecke 2006:23). I den kommunikativa processen har tjänstemän och politiker ett stort 

ansvar. 

Henecke lyfter fram kritiken mot de deltagardemokratiska teorierna som att det ideala 

samtalet ändå präglas av förhandling och inte bara av det bästa argumentet. Istället för att låta 

det bästa argumentet vinna präglas beslutsprocessen av att hitta ett alternativ som 

kompromissas mellan olika intressen för att blir rimligt rättvis. Det mest bekväma alternativet 

sammanfaller inte nödvändigtvis med det bästa alternativet (Henecke 2006:24). 

2.1.3.1 Liberal demokrati 

Inom liberal demokrati räknas både den elitdemokratiska och den pluralistiska 

demokratimodellen. Gemensamt för de liberala demokratimodellerna är synen på den 

politiska processen, att individerna deltar för att representera och bevaka sina egenintressen 

och att göra avvägningar mellan dem då intressena inte är förenliga (Henecke & Khan 2002:11-

12).   

Den renodlade elitdemokratiska modellen förknippas med Weber och Schumpeter (Henecke 

2006:151). De som sköter det politiska beslutsfattandet är politiska eliter som röstas fram. Här 

särskiljs den politiska och privata sfären och medborgarens roll är endast att rösta på sin 

representant.  I denna demokratiform är medborgardeltagandet inte önskvärt utan den 
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vanlige medborgaren har inte kompetens eller är inte möjlig att förstå politiken. Det 

förespråkas en konkurrens om de politiska platserna för att minska riskerna med en 

koncentrerad makt (Henecke & Khan 2002:11-12) 

Den pluralistiska demokratimodellen uppkom som ett resultat av empiriska undersökningar i 

USA på 1950- och 1960-talen. Denna modell är också normativ och försöker tala om hur 

demokratin faktiskt går till. Den skiljer sig från elitdemokratin genom att den har en tro på att 

det politiska beslutsfattandet finns i hela samhället i olika intresseorganisationer och inte bara 

hos de politiska beslutsfattarna. Medborgarna röstar på sin representant men representeras 

genom intresseorganisationerna och motverkar maktkoncentration (Henecke 2006:151) Denna 

demokratimodell förespråkar att de valda politikerna fattar beslut men inbjuder också till att 

medborgarnas intressen representeras genom organisationer utanför den formella 

demokratin. Medborgarnas inflytande sker genom förhandling mellan de valda politikerna och 

intresseorganisationerna, det vill säga utanför de offentliga institutionerna. Kritik mot denna 

demokratimodell är att den utgår från att makten är fördelad jämnt över samhället, det vill 

säga har ett förenklat sätt att se på maktrelationer skriver Henecke (2006:151). Det finns dock 

pluralister som lyfter fram problematiken att vissa grupper kan få för stort inflytande. 

Den liberala demokratimodellens gemensamma nämnare är att de ser ansvaret som det 

viktigaste processvärdet. Att politikerna kan stå till svars för de beslut som fattas. Det ska 

också vara möjligt för medborgarna att kräva insyn i processena, här blir det problematiskt för 

den pluralistiska teorin eftersom kontakterna är informella mellan intresseorganisationer och 

politiker.  Enligt den liberala teorin har politikerna i beslutsprocessen bestämda mål vilket gör 

att diskussion inte är en viktig del inom den liberala demokratiteorin (Henecke 2006:152).  

2.1.3.2 Deltagardemokrati  

Deltagardemokratins grundläggande uppfattning är att medborgarnas deltagande i politiken är 

av godo. Det medför att medborgarna antas utveckla demokratiska kvalitéer såsom ömsesidig 

respekt, tolerans mot oliktänkande, solidaritet och en känsla av gemensamt ansvar för att 

skapa det goda samhället (Henecke & Kahn 2002:13). 

En av de centrala frågorna inom deltagardemokratin handlar om hur relationen mellan de 

representativa institutionerna och de för medborgardeltagande ska vara (Henecke & Khan 

2002:13-14). Deltagardemokratin utgår från den representativa demokratin där den viktigaste 

formen för beslutsfattandet ska göras av de folkvalda. Deltagardemokratin vänder sig mot det 

elitdemokratiska synsättet att medborgarna inte är kapabla att delta i politiska beslut. 

Medborgarnas deltagande kan ske antingen i ett direkt deltagande i beslutet, genom 

folkomröstningar eller vid möten, eller indirekt genom deltagande i den representativa 

beslutsprocessen (Henecke & Khan 2002:13-14). Enligt teorin är det ideala att ett stort antal 

medborgare är intresserade av att påverka beslutsfattarna och/eller när det behövs, vara 

intresserade fatta besluten själva (Giljam 2006:26).  

Henecke och Khan (2002:13-14) och Giljam (2006:27) uppmärksammar dilemmat med att 

medborgarna ska finna ett värde i att delta. Giljam menar att det finns en övertro på vad 

medmedborgarna har för ork och vilja att delta i politiska processer. Det måste finnas ett reellt 

inflytande utan att det utmanar den representativa demokratin. Deltagardemokratin utgår 

från att alla medborgare ska ha möjlighet att delta vilket förutsätter politisk jämlikhet. Det 
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räcker inte med formell jämlikhet då vissa grupper exkluderas på grund av inkomst, status, 

utbildning och kön. De fyra processvärdena är alla av vikt i den deltagardemokratiska 

modellen, öppenhet, ansvar, diskussion och ömsesidighet (Henecke & Khan 2002:13-14).  

2.1.3.3 Deliberativ demokrati 

Habermas teorier om den ideala samtalssituationen och kommunikativt handlande utgör 

grunden för den deliberativa demokratiformen. Den utgår från ett aktivt deltagande från 

medborgare och grupper i politiska beslut. Det som är gemensamt för den deliberativa 

demokratin är att diskussion och deliberation står i fokus (Henecke 2006:154).  

I Habermas teori fattas beslut gemensamt genom att låta det bästa argumentet vinna i en 

diskussion genom att uppnå konsensus, här gäller inte majoritetsbeslut. Men för att en ideal 

samtalssituation ska kunna uppnås krävs det att vissa kriterier uppfylls. I den ideala 

samtalsdiskussionen ska makten vara lika mellan de olika deltagarna och på det sättet ska 

deltagarna ha samma möjlighet att argumentera och diskutera de olika synsätten. Deltagarna 

ska också vara överens om att de ska uppnå konsensus eller vara överens om det slutgiltiga 

beslutet. Alla som är berörda av frågan ska också delta i samtalet. Makten i den deliberativa 

demokratin ligger i argumentet för det bästa alternativet, det får inte finnas någon 

maktutövning mellan deltagarna (Henecke 2006:154).  

Det finns en del skillnader i de deliberativa demokratiformerna menar Henecke. Habermas 

demokratimodell utgår från att deltagarna ska fatta beslut som gynnar det bästa argumentet. 

Syftet är att de se förbi sina egna intressen för att nå konsensus om vad som är det allmänna 

bästa. Henecke (2006:154) skriver att kritiker menar att Habermas har för stark tro på att det 

ska gå att få konsensus i sakfrågan och menar att det räcker med att det finns en konsensus 

bland deltagarna när det gäller att beslutsprocessen har gått rätt till. De deliberativa 

demokratiteoretikerna är relativt överens när det gäller att alla som berörs av frågan ska delta 

i beslutsprocessen och diskussionen på lika villkor. Svårigheten i detta ligger i att det är svårt 

att se till att alla berörda har möjlighet att delta på samma villkor. Diskussionen om politisk 

jämlikhet dyker upp här liksom i deltagardemokratiska demokratiteorier. Det kan behövas 

åtgärder för att korrigera politisk ojämlikhet. Inom den deliberativa demokratin finns 

diskussioner om det finns risker i att en del grupper stängs ute från det deliberativa samtalet, 

beroende på hur det utformas. Rationella argument kan få ett större utrymme i diskussionen 

på bekostnad av andra former av kommunikation då strävandet efter konsensus kan 

marginalisera avvikande argument (Henecke 2006:154-155). 
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2.1.4 Sammanfattning temat Planlagstiftningen – en tillbakablick 

Byggnadslagstiftningarna har under 1900-talet stärkt det allmännas rättigheter att besluta om 

när, var och hur bebyggelse ska få tillkomma. Den enskildes rättigheter har begränsats kraftigt 

från 1810, då varje svensk man fick rätt att äga mark, till 1947 års byggnadsstadga där 

bebyggelsen regleras av det allmänna.  Sveriges planlagstiftning från 1947, har som Strömgren 

(2007) tar upp, likheter med planering som rationell beslutsprocess. 

Under 1960- och 1970-talen ifrågasattes planeringen ur demokratisynpunkt vilket 

sammanfaller med den tid då den kommunikativa planeringen började ses som den rådande 

planeringsdiskursen och de mer deltagarorienterade demokratimodellerna utvecklades. 

Diskussionen kom fortsatt att handla om vilken roll medborgaren skulle ha i beslutsprocessen. 
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2.2 Planlagstiftningen och samrådet idag 
Samrådets syfte är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Men innan den 

formuleringen kom in i lagstiftningen och innan ÄPBL förekom utredningar, propositioner och 

motioner. Temat tar upp bakgrunden till ÄPBL och gällande lagstiftning samt utveckingen fram 

till det medborgardeltagande som blev institutionaliserat i samband med ÄPBL. 

2.2.1 Utredningarna och lagstiftningens fokus 

I samband med ÄPBL lagfästes medborgardeltagandet. Bakgrunden var dels allmänhetens 

protester under 1960-talet och dels kommunsammanslagningarna som förflyttade politiken 

längre bort från väljarna. Genom medborgadeltagandet fanns förhoppningar om att minska 

avståndet mellan politiker och väljare (Henecke 2006:157). Genom att öka medborgarnas 

insyn fanns förhoppningar om att få acceptans från medborgarna och en legitimitet för 

planbesluten vilket var centralt i utredningarna. 

Det rationella planeringsidealet kom att ifrågasättas under 1960-talet och var en del av en 

bredare samhällskritik som växte fram vid denna period. Den fysiska planeringsprocessen 

kritiserades för att vara alltför sluten och att det var svårt för stora grupper av medborgare att 

få insyn i processen skriver Henecke (2006:22-23). Kritiken riktades mot den elitdemokratiska 

inriktningen och mot bristerna på medborgarinflytande. Det fanns också en allt större misstro 

till att planeringen skulle kunna utveckla bebyggelsemiljön i en önskvärd riktning. 

Centerpartiet lyfte upp plandemokrati som en viktig fråga i riksdagen under 1960-talet. 

Kritiken handlade om att planberedningar och reformer hade behandlats internt inom 

socialdemokratin men också om att demokratin på lokal nivå behövde fördjupas. Centerpartiet 

menade att berörda och intresserade medborgare har rätt till insyn och påverkan i planbeslut. 

Diskussionerna kring demokratiproblemen i planeringen fortsatte på 1970-talet. Det fanns en 

brist i samordningen mellan detaljplaner, stadsplaner, och översiktsplaner, generalplaner, och 

för att lösa det hade kommuner börjat använda en informell planform, dispositionsplaner. 

Problemet med den typen av planer var att medborgarna inte hade någon insyn (Strömgren 

2007:157).  

Samtidigt som demokratifrågor diskuteras i riksdagen protesterade missnöjda medborgare vid 

1960-talets slut och 1970-talets början mot sanering av stadskärnor och miljonprogrammet 

(Strömgren 2007:153-155). Den fysiska planeringen hade tidigare haft en elitdemokratisk 

karaktär där planerare och politiker främst varit de som arbetat med planering (Henecke 

2006:156).  Ett tydligt exempel på protesterna är Almstriden i Kungsträdgården, Stockholm 

1971. Den lokala representativa demokratin fick i det fallet ge vika för medborgarprotesterna. 

Under utredningarna på 1970-talet uppmärksammades det att befolkningen blev allt mer 

intresserad av planfrågor och frågan om medborgerligt deltagande i planprocessen blev en del 

av utredningarna för en ny plan- och bygglag, ÄPBL (Strömgren 2007:160).  

2.2.2 Medborgaren i ÄPBL 

Plandiskussionerna på 1960- och 1970-talen överensstämmer med planering som rationell 

beslutsprocess (Strömgren 2007:162). Det genom att det är rationella beslutsprocesser som 

står i fokus vid diskussioner om hur plansystemet ska utvecklas. Den föreslagna lagstiftningen 

som leder fram till ÄPBL syftar till att skapa ett rationellt system som möjliggör för berörda 

aktörer att lämna sina synpunkter på planeringen. Det är fortfarande de folkvalda som har 
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makten över besluten, det vill säga den representativa demokratin. Medborgarinflytande 

förespråkades och enligt förarbetena fanns en önskan om att så långt som möjligt nå en plan 

som alla parter var överens om, en strävan efter konsensus. Men det var inte fråga om någon 

konkurrerande form av direktdemokrati (Henecke 2006: 157-158, Strömgren 2007:188-189). 

Genom att låta kommunerna vara ansvariga för planeringen fanns också förhoppningar att 

planfrågor skulle få ett ökat intresse hos allmänheten men också att kommunalpolitiker skulle 

lyssna mer på allmänheten (Henecke 2006:157).  

I planutredningarna under 1970-talet är det aldrig diskussion om att låta plansystemet överge 

den representativa demokratin till fördel för den deliberativa demokratin och den 

kommunikativa teorin. Medborgardeltagandet ses främst som en kompletterande del till den 

representativa demokratin och inte ett deliberativt system. Medborgarna har rätt till insyn och 

lämna synpunkter men deras åsikter är endast en del av det underlag som används för att 

pröva olika planalternativ, det är de folkvalda som fattar besluten och väger de olika intressena 

(Strömgren 2007:164-167). 

ÄPB/PBL strävar enligt Henecke (2006:156) efter en mer deltagardemokratisk inriktning av 

planeringen än tidigare lagstiftning. I samband med ÄPBL var det främst två punkter som 

förändrades, medborgardeltagandet stärktes samt att den lokala demokratin fick ett större 

ansvar för planeringen och därmed kom besluten närmre de berörda.  

Det lagstiftade medborgardeltagandet ersatte den statliga efterhandskontrollen. Därigenom 

blev det medborgarnas ansvar att bevaka sina egna intressen liksom att länsstyrelsen endast 

skulle samordna och bevaka de statliga intressena. Kommunens uppgift blev att väga dessa 

allmänna och enskilda intressen mot varandra och kommunen har också tolkningsföreträde av 

de allmänna intressen. ÄPBL skulle medföra ett beslutssystem öppet för påverkan med ökad 

insyn och deltagande (Henecke 2006:156-157). 

2.2.3 Samrådet  

Samrådet syftade ursprungligen till att skapa ett utbyte av information och synpunkter men 

fick formuleringen att ”förbättra beslutsunderlaget” samt att ge möjlighet till ”insyn och 

påverkan” i planprocessen i samband med revideringen av ÄPBL 1996 (Didón m.fl 2011 5:11s. 

4, Henecke 2006:157-159, Strömgren 2007:188-189). I samband med det utökade 

medborgardeltagandet krävdes också att planhandlingarna skulle göras lättförståliga och 

tydliga. Samrådsredogörelsen är det dokument där kommunen ska redovisa inkomna 

synpunkter samt kommunens ställningstaganden till dem. Det är en del för att öka 

transparensen i planprocessen (Henecke 2006:160). I förarbetena ansågs medborgarnas 

deltagande i planprocessen medföra ökad legitimitet och acceptans för besluten. I 

propositionen inför revideringen 1996 beskrivs beslut som medborgarna inte har fått möjlighet 

att påverka som svårare att legitimera (Henecke 2006:157). 

Sakägarkretsen utvidgas i samband med ÄPBL till att alla berörda boende samt 

intresseföreningar har rätt att yttra sig. Av jämställdhetsskäl formulerades att alla boende 

inom planområdet är berörda och inte enbart de som står på hyreskontraktet har rätt att delta 

i samrådet (Strömgren 2007:188-189, Henecke 2006:160). Samrådskretsen hade tidigare 

endast inkluderat fastighetsägare. Rätten att överklaga detaljplanen fick boende, 
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fastighetsägare samt intresseföreningar i form av bostadsrättsföreningar, därmed utökades 

besvärskretsen (Henecke 2006:160). 

I samband med ÄPBL gavs medborgarna rätt att lämna synpunkter på planen i flera steg av 

planprocessen samt överklaganderätten av antagna planer. Samrådet gällde till en början 

främst detaljplaneprocessen då det är den planform som är juridiskt bindande och därmed 

viktig för de berörda (Henecke 2006:159). Den enskildes vilja att delta i planprocessen antogs 

vara starkast i samband med detaljplaneläggning före byggande i propositionen till ÄPBL. Inför 

revideringen av ÄPBL 1996 uppmärksammades det att berörda ofta kom in för sent i processen 

då planerna redan var fastlåsta. I revideringen infördes ett krav på samråd i ett tidigare skede, 

ett programsamråd. Efter revideringen fanns därmed krav på dels samråd vid program och dels 

vid planförslag.  

Revideringen av lagen syftade till att låta de berörda komma in tidigt och därmed ha möjlighet 

att påverka markanvändningen innan planen börjat ta fastare former (Didón m.fl 2011 5:11 s. 

4, Henecke 2006:159). Henecke skriver att kravet på ytterligare ett samråd kan förstås utifrån 

att planläggningen alltmer kommit att handla om begränsningar av utbyggnad. I PBL från 2011 

har kravet på programsamråd slopats då det inte längre är krav på program innan detaljplan 

(Didón 2011 5:11 s4). Rollfördelningen och ansvarsområden mellan de olika aktörerna i 

planprocessen tydliggörs i PBL som i ÄPBL. De folkvalda fattar beslut och anger riktlinjer, 

planerarna/tjänstemännen har till uppgift att ta fram ett beslutsunderlag och pröva olika 

förslag och medborgarna har rätt att påverka planprocessen (Strömgren 2007:190). Hur 

medborgardeltagande ska gå till regleras inte av lagstiftningen utan där anges endast att det 

ska finnas ett samråd. Utformningen av samrådet kan bero på kommunens ambitioner, 

planens inriktning och omfattning (Didón m. fl. 2011 5:11-17 s 2). 

2.2.4 Samråd i detaljplan och översiktsplan 

Samrådet i översiktsplanearbetet utökades också i samband med revideringen 1996. Det 

framhölls i utredningar att då översiktsplanen är vägledande inför detaljplanering är det också 

av vikt att utöka medborgardeltagandet och inbjuda alla kommunmedlemmar till samråd 

(Henecke 2006:160). Det uppmärksammades att det finns svårigheter i att aktivera 

medborgarna i översiktsplanearbetet, då det är så översiktligt att det är svårt att förstå hur 

man är berörd. Fördjupade översiktsplaner sågs därmed som en lösning på att ändå lyckas 

aktivera medborgare då det gäller ett specifikt område där det är lättare att känna sig berörd 

av planarbetet (Henecke 2006:160).  

Översiktsplanens samrådssyfte har en deliberativ karaktär då diskussionerna handlar om vad 

som är det bästa utifrån ett allmänt perspektiv. Diskussionen sker mellan olika parter som ser 

förbi sina egna intressen och väger olika allmänna intressen mot varandra (Henecke 2006:158). 

Detaljplanens samrådssyfte överensstämmer mer med den pluralistiska modellen skriver 

Henecke. Här vägs enskilda intressen mot allmänna intressen. Medborgarna kan här meddela 

hur de blir berörda och påverkas av planen. Den liberal pluralistiska modellen utgår från att de 

berörda hävdar sina egna intressen för att synliggöra dessa. Utifrån det är det sedan 

politikernas roll att väga hur man ska hantera dessa och väger dem mot de allmänna 

intressena. Det sker ingen gemensam diskussion om de allmänna intressena utan vägningen 

sker genom de folkvaldas beslutsfattande (Henecke 2006:158).  
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Beroende på planform har medborgaren olika roller konstaterar Henecke (2006:163). I 

översiktsplaneprocessen har medborgaren en proaktiv roll där kommunen vill skapa en 

förutsättningslös diskussion med medborgarna om utvecklingen. Dock är denna planform inte 

bindande. I detaljplaneprocessen, som är den bindande planformen, är medborgarens roll 

reaktiv och handlar främst om att representera sina egna intressen samt lyfta fram hur planen 

påverkar och berör dessa. Henecke lyfter också fram att lagstiftningen inte berör viktiga delar 

ur de deliberativa demokratimodellerna som berör politisk ojämlikhet, snedfördelat 

deltagande och kommunikationen. Lagstiftningen utgår från att alla har lika möjligheter att 

delta. 

2.2.5 Planprocessen och gällande lagstiftning 

Delen tar upp vad lagstiftningen anger om allmänna och enskilda intressen, detaljplan samt 

samrådet och vad som är regeringens bakomliggande syften med lagstiftningen. Med 

lagstiftning menas Plan och bygglagen (SFS 2010:900) och regeringens syften anges i 

propositionen En enklare plan och bygglag (regeringen 2009) samt i Plan- och bygglagen 

(2010:900) en kommentar av Didón m.fl (2011). Boverket har också gjort en vägledning till 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som tydliggör lagstiftningen.  

Den kommunala fysiska planeringen regleras av PBL samt av delar ur Miljöbalken. Det som 

utmärker den fysiska planeringen är att den är inriktad på det fysiska rummet. Det handlar om 

att utifrån bland annat natur- och kulturmiljöer, geologiska förutsättningar samt 

klimataspekter försöka placera olika verksamheter i förhållande till varandra och främja en god 

hushållning med mark och vatten inför framtiden. I den fysiska planeringen finns motstridiga 

intressen om vad som ska göras med mark- eller vattenområden. Den fysiska planeringens 

uppgift är att väga de olika intressena mot varandra och låta det/de intressen som är mest 

lämpade ha företräde (Petersson Forsberg 2012:39).  

I plan- och bygglagen anges: 

1 kap 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt denna lag. 

 (SFS 2010:900) 
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Den andra paragrafen är den som ger utryck för det kommunala planmonopolet. Det innebär 

att det är kommunen som antar planer inom PBL:s regelverk samt att det är endast kommunen 

som har rätt att fatta beslut om planläggning ska komma till stånd eller inte. PBL:s regelverk 

syftar till planläggning av mark- och vattenområden och således endast till den fysiska 

planeringen. Dock samspelar detta avgränsade område med annan samhällsplanering då det 

ofta är andra utredningar om t.ex. miljöns utformning eller bostadsförsörjning som ligger till 

grund för planläggningen (Didón m.fl. 2011 s.6). 

Undantag från planmonopolet är att regeringen kan förelägga en kommun att ” … inom en viss 

tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser (planföreläggande), om 

det behövs för att tillgodose ett intresse som avses i 10 § andra stycket 1 eller 2” (PBL 11 kap. 

15§). Det vill säga om ett riksintresse inte tillgodoses enligt kapitel 3 eller 4 i Miljöbalken eller 

vid regleringar av mark-och vattenområden som berör andra kommuner och samordning 

saknas. 

2.2.5.1 Detaljplan  

Detaljplaneprocessen är relativt styrd och detaljerad (regeringen 2009:222). Det för att den 

syftar till både delaktighet av flera intressenter men också för att processen ska vara effektiv. 

Detaljplanen ska reglera användning av bebyggelse samt mark-och vattenområden, utöver det 

regleras bebyggelsens utveckling och bevarande. Den ska ”… innefatta ett i princip 

uttömmande ställningstagande till de allmänna intressena…”(regeringen 2009:191). 

Detaljplaneläggningen ska ses som prövning av de konsekvenser som en detaljplan kan 

medföra. Det eftersom alla berörda, såväl myndigheter som allmänhet och andra intressenter, 

får inflytande i processen (regeringen 2009:194). Detaljplanen ger den enskilde markägaren 

byggrätt samt klargör reglerna och ansvarsfördelning mellan kommun och enskilda 

fastighetsägare (regeringen 2009:191). Detaljplanen är den planform som är juridiskt bindande 

och regleras i kapitel 4-6 i PBL. 

I kapitel 4 PBL anges i vilka fall och på vilket sätt kommunen har rätt att styra över 

markanvändningen: 

Krav på reglering med detaljplan 
2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 
för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för  
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang, och 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om  
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och 
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 
råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan prövas i 
samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och 
användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

(SFS 2010:900) 
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Som minst ska kommunen reglera: 

4 kap 5 § I en detaljplan ska kommunen 
1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden, 
2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är 
huvudman för, och 
3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden. 

(SFS 2010:900) 

 

2.2.5.2 Detaljplaneprocessen 

Processen för detaljplan och områdesbestämmelser regleras i 5 kapitlet PBL. Lagen anger vilka 

dokument som ska tas fram samt hur processen att ta fram dessa ska gå till. Till de olika 

skedena i planprocessen kopplas dokument som består av såväl kartor som text.  

I 5 kap 8 § anges: ” I arbetet med att ta fram en detaljplan ska det, om det inte är uppenbart 

onödigt, finnas en eller flera kartor som är lämpliga för ändamålet (grundkartor) och en 

fastighetsförteckning.”. Paragrafen motsvarar 5 kap 19§ ÄPBL och ändringen är endast 

språklig. Fastighetsförteckning och grundkartor är inte en formell del av detaljplanen och 

behöver inte användas om det är onödigt. Dock innehåller ofta grundkartan nödvändig 

information om fastighetsgränser och byggnader som kan komma att ha betydelse för planen. 

Grundkartan kan ersättas med annan karta så länge den redovisar de aktuella förhållandena 

som är av betydelse (Didón m.fl. 2011 5:8-10 s.1). Fastighetsförteckningen sammanfattar vilka 

som berörs av detaljplanen och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare. De som är 

berörda av planen är de som ingår i planområdet men enligt praxis ingår också de som är 

grannar med planområdet, även om de skiljs genom gata eller smalt grönområde. Om planen 

medför störande verksamhet kan fastigheter som ligger på avstånd inkluderas som berörda i 

processen (Boverket 2011). 

Fastighetsförteckningen har betydelse i samrådet, granskningen och vid underrättelse om 

antagandet. Den ligger till grund för de som är sakägare därmed bör avgränsningen av berörda 

vara generös. Men Didón m.fl. framhåller att även en berörd fastighetsägare som inte har varit 

med i fastighetsförteckningen har rätt att ha invändningar mot planförslaget och överklaga 

planbeslutet (2011 5:8-10 s.1). 

Fastighetsförteckningen ska också ange vilka fastigheter, samfälligheter och vattenområden 

som är berörda av detaljplanen samt vilka dess ägare är. I 5 kap 6 § anges: ”Innan kommunen 

antar en detaljplan ska kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om förslaget, kungjort 

det och låtit det granskas enligt 7– 37 §§.”. Didón m.fl. skriver att denna saknar motsvarighet i 

ÄPBL och att den enbart innehåller stegen i detaljplaneprocessen för en ny detaljplan. Den 

kommunala planeringsprocessen enligt PBL innehåller momenten: 

Eventuellt program (ÄPBL hade programkrav) planförslagsamrådsskede utställnings-

/granskningsskede  antagande  lagakraftvinnande 

Detaljplaner antas av kommunfullmäktige som får delegera antagandet till kommunstyrelsen 

och byggnadsnämnden när det gäller planer som inte är av större vikt (regeringen 2009:222).  
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Vid beskrivning av de handlingar som ska ingå i en detaljplan anges att det är av vikt att ”de 

överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående 

intressen och planens konsekvenser redovisas” (regeringen 2009:211). Planbeskrivningens 

syfte är att underlätta för tolkning av planen och det den innebär (regeringen 2009:214).            

I planbeskrivningen ska planens syfte, planeringsförutsättningar och överväganden som legat 

till grund för planen redovisas med hänsyn till motstående intressen och de konsekvenser den 

medför samt om planen avviker från översiktsplanen, och varför den gör det (regeringen 

2009:214).  PBL-kommittén uppmärksammar att det finns brister i redovisningen av skälen 

bakom planens utformning, både vad gäller detaljeringsgrad som bestämmelser. Likaså ska det 

redovisas hur inkomna synpunkter från myndigheter och allmänhet har tillgodosetts och tagits 

till vara på.  Regeringen skriver i propositionen: ”Planbeskrivningen fyller en viktig funktion för 

att tolka och förstå planen och dess innebörd. Det är därför angeläget att planbeskrivningen 

tydligt redovisar de överväganden som har gjorts under planarbetet” (regeringen 2009:214).  

2.2.5.3 Samrådet i detaljplaneprocessen 

Samrådets syfte beskrivs i kap 5 §12 ”Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”  och överensstämmer 

med 5 kap.21 § första stycket första meningen i ÄPBL, ändringen är språklig (Didón m.fl. 2011 

5:11-17 s.4). Syftet med samrådet beskrivs likadant i regeringens proposition (2009:222). 

Kommunen ska alltid samråda med vissa instanser och bereda tillfälle för samråd i 

planprocessen. Under samrådet ska skälen samt relevant planeringsunderlag redovisas 

tillsammans med planförslaget. Länsstyrelsen har en särskild roll i samrådet 5 kap 14§:  

1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. ge råd om tillämpningen av 2 kap., 
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken 
följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande 
bestämmelser, 
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner 
samordnas på ett lämpligt sätt, och 
5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet 
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

(SFS 2010:900) 

Propositionen lyfter fram att det är viktigt att länsstyrelsen tidigt har insyn i processen och är 

samrådspartner för att den ska fungera som samordnare för de statliga intressena (regeringen 

2009:247). Samrådet regleras i 5 kapitlet § 11-17, där samrådskretsen anges. Kommunen ska 

samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda kommuner. I 5 kap §11 anges 

vilka kommunen ska samråda med utöver de tidigare nämnda: 

… 2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som 
berörs, 3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning 
för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna 
till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, 
och 4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt 
intresse av förslaget  

(SFS 2010:900).  
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Formen för hur samrådet ska bedrivas och kallelsen till det regleras inte av lagen utan beror på 

planens omfattning. Är det en plan som berör många kan information om samråd ske genom 

affischering eller kungörelse i ortstidningen. Samrådet kan vara ett offentligt möte eller en 

utställning. I utredningarna har det konstaterats att en närmare reglering av samrådet inte 

behövs utan att Boverket kan ge exempel på hur samrådet kan hanteras med handböcker 

(Didón m.fl. 2011 5:11 s.1-2). Efter samrådet ska kommunen enligt 5 kap §17: 

… redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och 

förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna. Redovisningen ska göras 

samlat för alla synpunkter som har kommit fram (samrådsredogörelse). För ett 

planförslag som avses i 7 § är det tillräckligt att redovisningen görs i 

granskningsutlåtandet enligt 23 §. Om genomförandet av detaljplanen kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan, ska samrådsredogörelsen utformas så att den 

också uppfyller kraven i 6 kap. 16 § andra stycket miljöbalken. 

(SFS 2010:900 kap)  

Samrådsredogörelsen ska i stort sätt behandla alla de synpunkter som framförts och ska 

innehålla ”… kommentarer och förslag som synpunkterna har gett upphov till.” (Didón m.fl. 

2011 5:11-17 s. 11). De synpunkter som inte kan beaktas ska också tydligt redovisas.  

Efter samrådet ska planförslaget arbetas igenom ytterligare en gång med de relevanta 

synpunkterna. När samrådet är klart ska ”kommunen kungöra sitt förslag till detaljplan och låta 

det granskas under en viss tid (granskningstid) som ska vara minst tre veckor.” (5 kap 18§ PBL). 

Under granskningen ska alla planhandlingar finnas med, samrådsredogörelse och annat 

underlag. Propositionen lyfter fram att det är viktigt att de ändringar som samrådet har 

medfört bör ha arbetats in i planhandlingarna (regeringen 2009:237). Om det skulle vara så att 

granskningen medför stora ändringar ska planen granskas ytterligare en gång. 

Planen ska kungöras 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. 

(SFS 2010:900 kap 5 § 19) 

Länsstyrelsen ska skriva ett granskningsyttrande vid granskningstidens slut. Om planen medför 

att en eller flera fastighetsägare kan drabbas av skada genom detaljplanen kan denne anmäla 

om att få ersättning eller att kommunen betalar inlösen, det regleras i 14 kap PBL.  

Efter granskningen sammanställer kommunen ett granskningsutlåtande som ska innehålla: ”en 

sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 
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redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna” (5 kap 23 §). Att ha 

samråd i ett tidigt skede är enligt Boverket (2011) värdefullt då det är lättare att undvika 

låsningar. Samrådskretsen ska vara avgränsad och redovisas tydligt. Boverket lyfter fram att 

samrådskretsen ofta omfattar fler personer än fastighetsägarna. Alla i samrådskretsen ska 

redovisas, både myndigheter, sammanslutningar och privatpersoner.  

2.2.5.4 Allmänna och enskilda intressen 

I PBL anges att allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra av kommunen i varje 

unikt fall (regeringen 2009). Den fysiska planeringen har möjlighet att skapa förutsättningar för 

att viss verksamhet ska kunna etableras, men det ligger inte på den fysiska planeringen i sig att 

se till att den kommer till stånd (Petersson Forsberg 2012:140). De förtroendevalda i 

kommunerna är de som i första hand som har rätt att ta beslut om vilken utveckling som är 

lämpligast för kommunen genom plan- och lovbeslut. Det är också vid denna prövning som 

hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen.  

Kapitel 2 PBL har rubriken Allmänna och enskilda intressen. Där anges att prövningar enligt 

lagen ska ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen: ”Vid prövningen av frågor enligt 

denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen” (PBL 2 kap 1 §). 

2 kap 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 
kap. miljöbalken ska tillämpas. 

(SFS 2010:900 kap 2 § 2) 

Bestämmelser om hushållning med vatten- och markområden anges i Miljöbalken kapitel 3 och 

4. Dessa bestämmelser handlar om att mark- och vattenområden som inte tidigare har 

exploaterats ska skyddas mot åtgärder som kan skada eller påverka dess karaktär. Det ska 

också skyddas ur bland annat ekologisk synpunkt, jord- och skogsbruk ska skyddas då de är av 

nationellt intresse, likaså områden som är kopplat till yrkesfiske och rennäring ska skyddas från 

exploatering som kan missgynna dessa verksamheter.  

Ytterligare områden som ska skyddas är områden med värdefulla ämnen, i de fallen får 

utvinning inte försvåras. Områden som är särskilt lämpliga för industriproduktion, energi, 

kommunikation, vattenförsörjning och avfallshantering får inte påverkas så det försvårar deras 

verksamheter. Områden som totalförsvaret har behov av ska också skyddas enligt 

bestämmelserna i Miljöbalken kapitel 3. I 10 § samma kapitel står också att i ett område med 

två konkurrerande intressen ska det intresse ges företräde som främjar en långsiktigt hållbar 

utveckling, såvida det inte handlar om totalförsvaret som alltid har företräde.  

I 4 kapitlet Miljöbalken anges också särskilda bestämmelser för vissa områden i Sverige. Dessa 

områden är av riksintresse genom sina natur- och kulturvärden. Ingrepp och exploatering i 

dessa områden får endast komma till stånd i dessa områden om de inte påtagligt skadar 

kultur- och miljövärden eller möter hinder enligt lagen.  5 kapitlet i miljöbalken behandlar 

miljökvalitetsnormer som också ska tas till hänsyn till vid planläggning (Boverket 2011). 

Riksintressena bevakas av länsstyrelsen. 
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I kapitel 2 PBL anges vidare att planläggningen ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 

och klimataspekter samt regionala och mellankommunala intressen och aspekter. Det står 

också i 2 kapitlet 4 § att mark får tas i anspråk vid planläggning endast om marken är lämplig 

för ändamålet i allmän synpunkt. I PBL lyfts olika former av allmänna intressen upp och de 

består av både natur- som kulturvärden som ska skyddas mot exploatering men handlar också 

om rennäring och rätt att utvinna mineraler. 

I översiktsplanen anges enbart olika allmänna intressen och hur starka intressena är samt dess 

position. Vid detaljplaneläggning samt vid områdesbestämmelser ska de allmänna intressena 

vägas mot enskilda intressen (Didón m.fl 2011 2:1-11 s. 1).  

Med rubriken till kapitel 2 i PBL Allmänna och enskilda intressen skapas en förväntning om att 

båda typerna av intressen ska anges. Lagtexten behandlar enbart de allmänna intressena men 

kommenterar att de ska vägas mot enskilda intressen samt att hänsyn ska tas till dessa. I 

propositionen till PBL skriver regeringen (2009:156) sitt syfte med kapitel 2 Allmänna och 

enskilda intressen. 

”Plan- och bygglagen är till sin karaktär en avvägningslag. Denna egenskap hos lagen har 

varit dess främsta kännetecken sedan den infördes 1987. I varje enskilt ärende, i varje 

kommun, görs dagligen avvägningar som beror på de förhållanden som råder just där 

vid den tidpunkten och de bedömningar som kommunen gör om framtiden.” 

(regeringen 2009:160). 

De allmänna och enskilda intressena ska vägas mot varandra och är generellt formulerade för 

att de ska tolkas i det specifika ärendet (regeringen 2009:160). Regeringen framhåller också att 

intressena inte får vara så diffusa att det blir svårt att tillämpa dem. I den inledande paragrafen 

framgår det att hänsyn ska tas till både enskilda och allmänna intressen vid tillämpning av PBL. 

Regeringen vill lyfta fram att också enskilda intressen ska tas till hänsyn trots att planläggning 

ska ta sin utgångspunkt från vad som är av allmänt intresse.  

Den enskildes rätt har stärkts genom Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna som är en del av svensk rätt. Proportionalitetsprincipen används här och innebär 

att det ska finnas en rimlig balans mellan i det här fallet planens nyttighet för allmänheten och 

den skada som enskilda riskerar att drabbas av i samband med planläggning. Vid beslut som 

går emot enskilda intressen är det viktigt att det finns en tillräcklig motivering samt att 

avvägningen sker i det enskilda fallet (regeringen 2009:159-160).  

Planskada och plannytta är två ord som inte är definierade i lag men som är viktiga enligt 

Boverket (2011). Planskada innebär en värdeminskning och andra kostnader till följd av 

detaljplan, plannytta innebär värdeökning till följd av detaljplan. Lagens utgångspunkt är att en 

planskada får tålas och att en plannytta tillfaller fastighetsägaren. Om en planskada skulle 

medföra för stor skada kan inte detaljplanen antas. Det är något som ska avvägas vid 

intresseprövningen när detaljplanen ska antas (Boverket 2011). När det gäller plannytta kan 

fastighetsägaren normalt sett tillgodogöra sig den men det finns undantag i PBL kap 6 

exploatörsbestämmelser. Där finns möjlighet att införa planbestämmelser som ställer villkor 

på att lov endast får ges om vissa villkor uppfylls. I sådana fall kan fastighetsägaren få plikta en 

del av plannyttan för att vissa allmänna intressen ska tillgodoses (Boverket 2011).  
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Kommunen har rätt att besluta om ändrad markanvändning men fastighetsägare har principiell 

rätt till den befintliga markanvändningen. Om kommunen avser att ändra markanvändningen 

till nackdel för fastighetsägaren så att denne inte kan utöva sin verksamhet ska fastighetsägare 

och andra sakägare kunna få ersättning eller kräva inlösen till följd av beslut. Det regeleras i 14 

kap. PBL (Boverket 2011). 

Boverket tar upp att de allmänna och enskilda intressena har olika tyngd i olika situationer. 

Kommunen har rätt att besluta om ändrad markanvändning och betalar inte per automatik ut 

ersättning till fastighetsägare som vägras lov för en åtgärd som innebär annan 

markanvändning. Fastighetsägaren får inte heller ersättning om den inta kan exploatera sin 

mark på grund av att en detaljplan inte antas för ett specifikt område. Dessa situationer är inte 

ersättningsgrundande till skillnad från ovan nämnda exempel. Den enskilde/fastighetsägaren 

har garanterad rätt till byggrätten under detaljplanens genomförandetid och har rätt till 

ersättning om detaljplanen ändras under genomförandetiden, det sker inte vid 

genomförandetidens utgång (Boverket 2011).  

2.2.6 Sammanfattning temat Planlagstiftningen och samrådet idag 

I samband med utredningarna inför ÄPBL lyftes medborgarens roll i planeringen upp. 

Medborgaren fick i samband med lagstiftningen 1987 möjlighet till påverkan och insyn och ett 

större ansvar i planfrågor genom att den statliga efterhandskontrollen togs bort. 

Sakägarkretsen utökades och medborgarna fick möjlighet till påverkan både tidigt i processen 

och i flera skeden.  Syftet med att utöka medborgarnas möjligheter till påverkan var att öka 

legitimiteten för planbeslut men också att föra beslutsfattandet närmre medborgarna. 

Medborgaren har samma roll i gällande lagstiftning. 
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2.3 Tidigare forskning om medborgardeltagande  
Medborgardeltagandet och samrådet har tidigare studerats i rapporter och avhandlingar. 

Henecke och Khan (2002) skriver i en rapport med titeln Medborgardeltagande i den fysiska 

planeringen – en demokratiteoretisk analys av lagstiftning, retorik och praktik vilken 

demokratisyn som kommer till uttryck i den fysiska planeringen med fokus på medborgarnas 

deltagande och inflytande ur ett demokratiteoretiskt perspektiv. I uppsatsen konstateras att 

beroende på demokratimodell och beroende på om medborgardeltagandets reella eller 

formella förutsättningar studeras kan samrådet/medborgardeltagandet ses som demokratiskt 

(Henecke & Khan 2002, Henecke 2006:183-184). Henecke och Khan (2002) menar att det finns 

tydliga begränsningar för medborgarinflytandet då den representativa demokratin står för 

beslutsfattandet samt konstaterar de att den enkla planprocessen minskar 

medborgardeltagandet. De ser att det finns en skillnad mellan hur det talas om medborgarnas 

inflytande, lagstiftningen och hur det praktiseras.  

Henecke har också studerat samrådet utifrån plankontroverser i sin avhandling Plan och 

protest (2006). Syftet med avhandlingen är att analysera hur och varför det uppstår 

legitimitetsbrist, hur den kommer till uttryck och vad det innebär i planprocessen (2006:31). 

Hon utgår från demokrati-, kontrovers- och maktteorier. I de fall som Henecke (2006:121) 

studerar ställer hon bland annat upp synpunkten från medborgaren i samrådsredogörelsen 

och kommunens svar mot varandra för att undersöka hur de bemöts. Hon ser ett mönster i att 

argumenten och synpunkterna inte bemöts helt utan att de går om varandra. Parterna berör 

olika nivåer, till exempel bemöts medborgarens sociala argument som handlar om segregation 

inom bostadsområdet med argumentet att det på stadsdelsnivå minskar segregationen. Båda 

sidors argument verkade rimliga men de har olika utgångspunkter. Plankontroverserna som 

beskrivs handlar om projektet i sig, exempelvis lokalisering, kunskapsunderlag och utformning 

men också om planeringsprocessen. Målet med samrådet att det ska innebära kunskapsutbyte 

ligger långt borta i Heneckes studerade fall. Hon visar på att det finns en maktutövning mellan 

olika intressenter i samrådet som står utanför lagens ramar och som kan påverka både 

processen som besluten (Henecke 2006).  

Strömgren (Samordning, hyfs och reda, Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005, 

2007) undersöker om det politiska planeringstänkandet i Sverige har förändrats som det påstås 

ha gjort i planeringsteorin och debatten om att en mer förhandlingsbetonad planering 

dominerar sedan 1980-talet. I samband med PBL 1987 lagstadgades samrådet som ett tillfälle 

för insyn och möjlighet till påverkan för att skapa ett beslutsunderlag. Det kan ses som ett 

uttryck för en mer kommunikativ planering, som också bygger på rationella beslut. Den 

kommunikativa planeringen bygger på en deliberativ demokratimodell som utmanar den 

representativa demokratin i plandebatten.  

Enligt Strömgren (2007) har svensk planpolitik under efterkrigstiden varit relativt stabil och 

haft starkast kopplingar till planeringen som rationell beslutsprocess. Det trots att det i 

planeringsteorin ofta anges att det har skett ett antal paradigmskiften sedan den rationella 

planeringen och att planeringen sedan 1980-talet har mer fokus på förhandling (Allmendinger 

2009, Strömgren 2007). Strömgren menar att anledningen till att planpolitiken legat fast beror 

på att det är få av planeringsteorierna som haft sin utgångspunkt i den representativa 

demokratin som är den gällande demokratimodellen i Sverige. Samrådet idag ger 
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medborgarna endast möjlighet till insyn och påverkan för att skapa ett bättre beslutsunderlag 

för de förtroendevalda, istället för ett direkt inflytande. PBL-samrådet är en kompromiss 

mellan två diskurser enligt Strömgren (2007), den som bygger på en deliberativ respektive 

representativ demokratimodell. Kompromissen innebär ett medborgardeltagande i stället för 

medborgarinflytande (Henecke & Khan 2002).  

Planlagstiftningen1 har deltagardemokratiska ambitioner då medborgardeltagande sker tidigt 

och vid flera tillfällen under planprocessen. I översiktsplaneringen finns deliberativa 

ambitioner då samrådet här bygger på en förutsättningslös diskussion. Medborgarnas 

deltagande i detaljplaneprocessen är enbart att representera sina enskilda intressen och 

kommunen är domaren som väger allmänna och enskilda intressen mot varandra (Henecke 

2006:184). Begränsningarna inom medborgardeltagandet ligger i att den representativa 

demokratin, det vill säga att de förtroendevalda har beslutsrätten i planfrågor. 

2.3.1 Det faktiska inflytandet på planen 

Henecke och Khan (2002:29-30) skriver att det är svårt att mäta medborgarnas inflytande i 

samrådet. Dels för att det är svårt att hitta metoder för att undersöka hur synpunkter beaktats 

i efterhand och dels för att vissa synpunkter och yttrandet kan ha sammanfallit med andra krav 

och intressen. De tar upp att vissa synpunkter kanske inte beaktas inom den aktuella 

planprocessen men kan få betydelse för andra projekt i framtiden. Så även om deltagandet 

inte haft inflytande i den aktuella planen har det ändå funnits ett inflytande.   

De frågor som medborgarna kan påverka genom samrådet är främst detaljfrågor gällande 

utformningen. Henecke och Khan (2002:29-30) skriver att trots bredare dialoger i tidigt skede 

har påverkansmöjligheterna inte sträckt sig längre än till detaljerna. Däremot skriver de att 

ändringarna som gjorts har lett till planer som är mer förankrade hos medborgarna, att 

planens legitimitet stärkts och att samrådet därmed fyller en viktig funktion. 

Formen av samrådet regleras inte av lagstiftningen utan lämnas öppen för att väljas av 

kommunen beroende på planfråga, planens omfattning och karaktär, som tidigare nämnts. De 

vanligaste formerna av medborgardeltagandet är informationsspridning och konsultation som 

står för lagstiftningens minimikrav (Henecke 2006:164-165, Henecke & Khan 2002:26). Det 

sker i form av samrådsmöten och remissförfaranden skriver Henecke och hänvisar både till 

hennes studerade fall men också allmänt. Vid stora informationsmöten då det är ett stort antal 

personer närvarande kan det vara svårt att skapa en dialog. De kommunala tjänstemän 

Henecke (2006:164) intervjuat i avhandlingen framhåller att dessa möten främst är till för att 

förklara planhandlingarna och informera. Målet är att människor ska ha rätt att tycka till, men 

att motta information från medborgarna har ändå haft mindre fokus. 

2.3.2 Problem i medborgardeltagandet 

I medborgardeltagandet uppmärksammas en del problem. Ett problem är att medborgarna har 

för höga förväntningar på vad de kan påverka och invaggas att tro att de kan påverka mer än 

de kan (Henecke & Khan 2002:30, Henecke 2006:184-185). Ramarna som lagen sätter upp för 

                                                           
1
 Henecke (2006), Henecke och Khan (2002) har studerat den då gällande lagstiftningen och syftar på 

ÄPBL. Samrådets syfte har dock ej ändrats i samband med gällande PBL och studierna om 
medborgardeltagandet därmed relevanta. 
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medborgardeltagandet är mer begränsade än vad som förmedlas. Medborgardeltagandet 

handlar främst om information och konsultation. Det leder ofta till besvikelse hos medborgare 

som varit inblandade i planeringsprocessen.  

Henecke (2006:164) har ställt upp olika typer av det institutionaliserade 

medborgardeltagandet utifrån Arnsteins (1969) skala. Den rör sig från en passiv till aktiv 

medborgare eller från information till kommunikation. 

 Informationsspridning  
Till exempel informationsmöten, planhandlingar och nyhetsbrev. En enkelriktad 
kommunikation från kommun till medborgare. 

 Informationsinsamling 
Myndigheter, kommunen, samlar in information genom enkäter och intervjuer. Det för att 
skapa ett bättre beslutsunderlag. 

 Konsultation  
Samråd där medborgare kan ställa frågor, ge kritik och argumentera för förändringar. 
Samråden kan vara både offentliga men också ske skriftligt genom remissyttranden till planer 
och förslag. 

 Gemensam kunskapsuppbyggnad och ömsesidig förståelse 
Till exempel arbetsgrupper och referensgrupper där de berörda är med och arbetar under en 

längre tid och sätter sig in i arbetet och har möjlighet att påverka under planarbetet.  

Samråd som byggs upp av gemensam kunskapsuppbyggnad och ömsesidig förståelse är 

ovanliga (Henecke 2006:165, Henecke och Khan 2002:26). Henecke konstaterar i sina 

fallstudier att satsningar på ökat medborgarinflytande ofta sker tillfälligt och saknar 

kontinuitet. Det som uppmärksammas är att medborgardeltagandet inte automatiskt leder till 

ökad legitimitet för planen, trots att det är en ambition. Medborgardeltagandet har till och 

med inneburit minskat förtroende för systemet, konflikter och besvikna medborgare.  

En viktig faktor som det kan bero på är avsaknaden av kontinuitet i hanteringen av 

medborgardeltagandet. Det är svårt för medborgarna att lita på systemet när en omfattande 

dialog inte följs upp hela vägen. I Heneckes (2006:181) intervjuer framgår det att flera av de 

boende upplevde att planerna var fastlåsta när de blev inbjudna att delta i processen. Det 

medförde att motståndet mot planen blev starkare. De upplevde att medborgardeltagandet i 

realiteten inte existerade (Henecke 2006:181). Henecke skriver att medborgarna uppskattar 

utökade dialoger men att bristerna leder till ifrågasättande av medborgardeltagandet syfte.  

Medborgarna har små möjligheter att påverka i strategiska, principiella frågor. Detaljplaner är 

låsta av avtal, ekonomi och andra behov som utesluter medborgarnas påverkan (Henecke & 

Khan 2002:30, Henecke 2006:180). Det tycks vara, som tidigare nämnt, svårt att förmedla vad 

medborgardeltagandets möjligheter och begränsningar ligger i då medborgarens roll inte är 

tydliggjord (Henecke 2006:181).  

Kommunens tolkningsföreträde när det gäller allmänna intressen ifrågasätts av medborgarna i 

de intervjuer Henecke (2006:182) utfört i avhandlingen. De upplever att diskussioner om 

allmänna intressen nonchaleras. Ifrågasättandet gäller både gränsdragningen mellan allmän- 

och egenintressen men också bedömningen om vilka som är berörda. Ett större antal personer 
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har ansett sig berörda jämfört med vilka som valts ut som närboende och den utvalda kretsen 

har uppfattats som för snäv.  

Den berörda kretsen ifrågasätts som representanter både av andra medborgare som av 

tjänstemän. Det för att de resursstarka hörs mer än övriga men också då de framtida boende 

inte finns representerade i samrådet, dock kan byggherren representera den senare gruppen 

(Henecke 2006:185).  

Representativiteten i medborgardeltagandet kan också ifrågasättas när det gäller närvaron på 

samrådsmöten. Henecke och Khan (2002:26-27) skriver att den dominerande gruppen på 

mötena är medelålders välutbildade män vilket blir en skev representation av medborgarna 

och kan därmed påverka processen och resultatet. Henecke (2006:180) skriver att 

medborgardeltagandet också gynnar grupper med goda socioekonomiska och politiska 

resurser vilket också bidrar till skev representativitet. Denna problematik försöker planerare 

att aktivt arbeta med skriver (Henecke & Khan 2002). 

Ytterligare ifrågasätts kommunens opartiskhet i utredningar och vägningen av olika intressen 

(Henecke 2006:182). Problematiken ligger i att de berörda förväntar sig en deliberativ process 

där de kan argumentera för både enskilda intressen men också allmänintresset, trots att 

kommunen har tolkningsföreträde för de allmänna. Problemet när medborgarna argumenterar 

för allmänintresset är att det finns en osäkerhet i deltagarnas representativitet för övriga 

medborgare. Är det verkligen ett allmänt intresse eller är det ett egenintresse? Genom osäker 

representativitet kan tjänstemännen endast hänvisa till de folkvalda som ansvarar för 

planbesluten i frågor om det allmänna intresset (Henecke 2006:183).  

Den formella processen föregås av informella diskussioner mellan privata byggherrar, statliga 

intressenter, företag och andra kommuner som kan utöva inflytande på politiken (Henecke 

2006:184, Henecke & Khan 2002:30). Men också medborgarna använder sig av informella 

vägar för att påverka processen då det finns begränsningar i medborgardeltagandets 

möjligheter i den formella processen menar Henecke (2006). Medborgarna försöker påverka 

genom opinionsbildning, kontakt med tjänstemän, politiker och demonstrationer. 

Genom att andra vägar tas motverkas medborgardeltagandets syfte att skapa legitimitet då 

det istället stärker de olika ståndpunkterna Henecke (2006:184). De politiska processvärdena, 

öppenhet, ansvar, diskussion och ömsesidighet hotas av den verkliga processen då det öppna 

hotas av informella förhandingar, och därmed skapas svårigheter för ansvarsutkrävning. 

Medborgardeltagandets syfte är också att skapa diskussion om planer och det saknas en 

ömsesidighet i diskussionen.  

De berörda närboendes förmåga att organisera sig är avgörande för att bli en maktfaktor i 

plankontroverser (Henecke 2006). De berörda är ofta oorganiserade till en början vilket 

försvårar deras situation att bli en maktfaktor i planprocessen. Henecke (2006:112) skriver att 

de som är mest engagerade i samrådet är de som är närmast berörda samt de som är politiskt 

eller berörda utifrån sin profession. I Heneckes studerade fall har ifrågasättandet inte berört 

huruvida förändringen ska ske eller inte utan om hur förändringarna ska genomföras. 

Medborgarna har granskat och kritiserat underlagsmaterialet och varit skeptiska (Henecke 

2006:224-225). 
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I de fall Henecke (2006:224-226) studerat i sin avhandling har det visat sig att områden med en 

resursstark befolkning snabbare organiserar sitt motstånd och tar hjälp av sakkunniga inom 

arkitektur och samhällsfrågor för att stärka sina argument. Det kommer sig av att det oftast 

redan finns ett utbrett föreningsliv samt finansiella och ekonomiska resurser. De resursstarka 

hävdar inte bara sina egna intressen utan lyfter också allmänintresset, till exempel genom att 

åberopa kultur- och miljövärden. Sakkunskaper stärker argumentationen och ger motståndet 

legitimitet. Därmed ifrågasätts kommunens monopol på sakkunskap och medborgarna 

kommer in i processen. Det betyder inte att medborgarna automatiskt i resurssvaga områden 

inte organiserar sig, men de kan sakna resurserna och sakkunskaperna som stärker deras 

argument. Därmed kan protesterna lättare avfärdas av de ansvariga. Henecke (2006:112-113) 

menar att plankontroversens utveckling och genomslagskraft kan vara en klassfråga. Men till 

stor del handlar det om de planansvarigas lyhördhet och vilja att ta in medborgarnas 

uppfattningar, att lyssna på vad som sägs och inte hur det sägs (Henecke 2006:226). Hur höga 

protesterna varit har berott på hur fastlåst planen har uppfattats av medborgarna när de väl 

blivit inbjudna till dialog. 

Henecke studerar också maktrelationerna i plankontroverserna hon undersöker. Hon utgår 

från maktens tre ansikten, makten över besluten, över dagordningen och över tanken. Makten 

över besluten i planeringen är politikernas. Makten över dagordningen kan innebära att både 

förhindra att något kommer upp på dagordningen eller att lyfta fram något. I Heneckes 

(2006:218) studerade plankontroverser kan aktörer vilja dölja vissa krav och förhindra 

inflytandet. Medborgarna kan då använda sin makt till att protestera och ifrågasätta 

planprocessen och genom det påverka och lyfta upp det på dagordningen. Makten över tanken 

beskriver Henecke (2006:218) som de förställningar och den tro som aktörerna har på sin 

förmåga att påverka processen. I de fall Henecke studerat har det funnits olika uppfattningar 

till exempel om vad som är allmänna intressen. Medborgarna har då under samrådsmötena 

lyft allmänna intressen som kommunen inte tagit upp. Medborgarna har sammanställt 

myndighetsinformation, utredningar och professionella uppfattningar för att stärka sina 

argument om de allmänna intressena och de förmedlat till massmedia och planansvariga för 

att få makten över tanken och genom det påverka dagordningen (Henecke 2006:218).  

Henecke studerar hur makten utövas i det formella beslutsfattandet, sättandet av den politiska 

dagordningen samt det offentliga samtalet om planen. Vid studie av planprocessen enligt 

maktens tre ansikten (Henecke 2006:218) är det medborgarna/de berörda som saknar 

beslutsmakt. Kommunen och byggherren har båda makt över besluten. Kommunen har 

makten att besluta om detaljplanen, byggherrens makt är initiativet och investeringsviljan som 

kommunen är beroende av för att t.ex. bostäder ska komma till stånd.  

Henecke poängterar att kommunen och byggherren är beroende av varandra för att 

möjliggöra exploatering. I de plankontroverser som Henecke studerat har medborgarna och 

kommunen haft begränsade möjligheter att besluta om projektet genom den 

beroendeställning som finns till den som i slutänden finansierar utvecklingen (2006:218). 

Heneckes (2006:188) fallstudier visar att det finns skillnader mellan aktörernas maktresurser. 

Men organiserade medborgare har större möjligheter att föra upp saker på dagordningen 

genom protester och alternativa utredningar.  
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Medborgarnas möjlighet till påverkan genom samråden konstaterar Henecke (2006) är 

begränsade. Den reella planeringsprocessen liknar den liberala elitdemokratiska och 

pluralistiska demokratimodellerna och Henecke motiverar med att formella processer föregås 

av informella diskussioner mellan privata byggherrar och kommun. Då det finns begränsningar 

i medborgardeltagandets möjligheter till påverkan i den formella processen använder sig också 

medborgarna av informella vägar för att påverka processen. Henecke (2006) skriver att 

begränsningarna i det formella medborgardeltagandet leder till att andra vägar för att påverka 

tas. Genom till exempel opinionsbildning, kontakt med tjänstemän, politiker och genom 

demonstrationer.  

2.3.3 Effektivitet och medborgardeltagande 

Kritiken av samrådet handlar om att processerna fördröjs, dels genom det administrativa 

arbetet som det medför men också på grund av överklaganderätten. Från byggnadsindustrin 

menas det att den utökade besvärskretsen innebär överklaganden som enbart fördröjer 

byggprocessen och att planen ändå inte ändras. De flesta överklagandena avslås då 

kommunens starka ställning inte är tydliggjord för medborgarna vilket medför att 

byggprocesser försenas (Henecke 2006:162, Henecke & Khan 2002:33, Ödmann 1992:148).  

Både byggsektorn och regeringen ser snabba byggprocesser som ett allmänt intresse och ett 

utökat samråd beskrivs som en motsättning till en effektiv planprocess. Genom att snabba på 

planprocessen finns också en risk att medborgardeltagandet minskar. Effektiviteten beskrivs i 

tidsåtgång och kostnader och medborgardeltagandet tar tid. Effektivitet och 

medborgardeltagande beskrivs som två motstående intressen vilket Henecke (2006:185) 

menar är ett endimensionellt sätt att se på effektivitet. Ett utökat medborgardeltagande kan 

också innebära effektivitet genom att det kan skapa legitimitet för planen och processen samt 

kan minska antalet överklaganden, det är här motsättningen finns skriver Henecke (2006:184-

185). I samband med att PBL innehåller krav på medborgarinflytande innebär det att 

allmänheten har fått en allt större del i planfrågorna vilket ökar planfrågornas komplexitet. 

Planprocessen innebär svåra avvägningar mellan olika intressen och det går inte att nå en 

objektiv vägning mellan planens för- och nackdelar (Henecke 2006:79-80). 

  



41 
  

Forskningsdesignen är den struktur som styr, vägleder och utgör ramen för vilka metoder som 

används i arbetet. Den avgör på vilket sätt som data samlas in och analyseras (Bryman 

2011:48, Denscombe 2009:26). Uppsatsens forskningsdesign utgår från tvärsnittsdesignen. 

Surveydesign och tvärsnittsdesign används som synonyma begrepp skriver Bryman (2011:63). 

Tvärsnittsdesign är ett mer passande begrepp på den forskningsdesign som tillämpas i 

examensarbetet då surveydesign ofta förknippas med enkäter och strukturerade intervjuer. 

Denscombe skriver att strategin fungerar väl vid studier av skriftliga källor varav 

innehållsanalys är en metod. Det kännetecknande för tvärsnittsundersökningen är det breda 

underlaget som studeras under en viss tid och att den är beroende av empiri och kvantifierbar 

data (Denscombe 2009:26,31). Tvärsnittsundersökningar syftar till att ge en ögonblicksbild och 

avser att studera aktuella förhållanden i ett stort material för att finna mönster och samband. 

Ett större antal fall innebär också att variationen av intressanta variablar ökar och det går att 

hitta intressanta och tydliga skillnader mellan olika fall (Bryman 2011:63-64, Denscombe 

2009:25-26).  

En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från fler än ett enda fall (oftast 

många fler än ett) vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning 

kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till två eller fler (oftast många fler än 

två) variabler som sedan granskas för att man ska kunna upptäcka mönster när det 

gäller olika slags samband. (Bryman 2011:64). 

Fördelen med tvärsnittsundersökningar är enligt Denscombe (2009:54) att den utgår från 

empirisk data och studerar den verkliga världen utifrån ett strukturerat och målmedvetet sätt. 

Den är också bred och tar in ett stort material som väljs ut genom antagandet om ett 

representativt urval vilket stärker trovärdigheten för generaliseringen. Forskningsdesignen 

erbjuder ett effektivt sätt att hantera ett stort material. Denscombe framhåller att även 

forskare med kvalitativa data kan ha användning av forskningsdesignen.  

Tvärsnittsdesignens nackdel är att den kan tendera till empirism. Denscombe beskriver det 

som att det finns en risk att ”… data får ”tala för sig själva”.”  (Denscombes citationstecken 

2009:56). Tvärsnittsundersökningen fokuserar på bredden och missar möjligheten att gå in på 

detaljer i det studerade ämnet. Den brister också i den interna validiteten eftersom 

orsaksriktningen är oklar och det därmed är svårt att dra kausala slutsatser. Det är bara 

sambandet som studeras (Bryman 2011:50,64). 
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3.1 Metod och material 
För att välja metod är det viktigt att forskaren ser till kriteriet användbarhet. Vilken metod är 

mest användbar när det gäller att besvara frågeställningarna (Denscombe 2009:184). 

Uppsatsen utgår från den övergripande frågan om samrådet påverkar beslutsunderlaget i 

detaljplaneprocessen och om det därmed uppfyller sitt syfte. För att svara på frågan behövs 

ett material att studera och en metod för att studera materialet. Materialet för uppsatsen 

utgörs av detaljplaneneprocessens skriftliga samrådsredogörelse och metoden är 

innehållsanalys.  

3.1.1 Material 

Vid studier av skriftliga dokument är viktigt att pröva dokumentens äkthet, trovärdighet, 

representativitet och innebörd, skriver Denscombe (2009:301-302). Jag har fått tillgång till 

samrådsredogörelserna från de berörda kommunerna. Samrådsredogörelsen är en 

sammanfattning av skriftliga yttranden från berörda medborgare, föreningar, företag, 

kommunala nämnder/förvaltningar och länsstyrelsen. Var och en av dessa aktörer ska sända in 

skriftliga kommentarer till kommunen under samrådstiden och därmed omfattas varje 

yttrande av offentlighetsprincipen. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse där alla 

synpunkter finns samlade tillsammans med kommunens ställningstaganden till de synpunkter 

som kommit in. Då också samrådsredogörelsen regleras av lagstiftningen samt omfattas av 

offentlighetsprincipen i två steg, yttrandena samt dokumentet i sig, bör 

samrådsredogörelserna kunna bedömas vara äkta och trovärdiga.  

Uppsatsens syfte är att undersöka om samrådet påverkar beslutsunderlaget i 

detaljplaneprocessen. Samrådsredogörelsen ska sammanfatta både berördas yttranden som 

kommunens ställningstaganden samt upprättas till alla detaljplaner som handläggs enligt 

normalt planförfarande. Därmed bör samrådsredogörelserna vara representativa dokument 

och dess innehåll utgöra en bra grund för studien av huruvida synpunkter har tillgodosetts 

eller inte. 

Samrådsredogörelserna kan variera i form mellan kommunerna då en del kommenterar 

synpunkten i anslutning till den och i andra kan det finnas en sammanställning där kommunens 

kommentarer sammanfattas. Det gör att det ibland kan uppstå svårigheter i att tolka om 

kommunen har beaktat eller inte beaktat frågan. Hur jag gjort tolkningar och bedömningar 

beskrivs under rubriken Verktyg och kodning. 

  



43 
  

3.1.2 Urval 

För att genomföra en studie går det inte att studera all data som ingår i en kategori utan 

samhällsforskare är hänvisade till att göra ett urval i förhoppning om att den utvalda delen är 

representativ (Denscombe 2009:32). Det är viktigt att urvalet är noggrant och ordentligt gjort 

och Denscombe skriver att det inte går att förutsätta att urvalet är representativt för resten av 

kategorin utan att medvetet ha konstruerat en urvalsmetod. Det finns två övergripande sätt 

att göra urval på, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Denscombe 2009:32). Den 

förstnämnda innebär att forskaren gör ett urval som sannolikt kan utgöra en representativ del 

av hela kategorin/populationen. Icke-sannolikhetsval bygger inte på kunskap av om urvalet i 

kategorin utgör en representativ del för hela populationen.  

I uppsatsen utgår jag från ett sannolikhetsurval som skett genom slumpmässigt stratifierat 

urval. Det slumpmässiga urvalet bygger på antagandet om att få ett urval som sannolikt kan 

utgöra en representativ del av hela materialet. Det som kännetecknar det stratifierade urvalet 

är att det slumpmässiga sker inom bestämda ramar. Stratifierat urval är en blandning av 

slumpmässigt urval och urval genom specifika egenskaper. Genom att urvalet sker efter vissa 

kriterier men sker slumpvis inom den kategorin. En fördel med stratifierat urval jämfört med 

ett helt slumpmässigt urval är att forskaren har en viss kontroll över urvalet. Vilket innebär att 

forskaren kan garantera att väsentliga fall ingår i urvalet och kan undvik urvalsfel (Denscombe 

2009:34).  

Urvalets storlek i tvärsnittsundersökningar bör innehålla flera fall för att möjliggöra 

generalisering. Denscombe skriver att småskaliga undersökningar med denna typ av 

forskningsdesign oftast innehåller mellan 30 och 250 fall. Men forskaren måste vara vaksam 

över att inte dra för stora slutsatser vid mindre studier utan bör bekänna begränsningarna i 

form av hur representativt materialet är (Denscombe 2009:51). Forskaren bör också undvika 

att presentera resultatet procentuellt utan att ange hur många som ingick i urvalet för att 

undvika vilseledande resultat. 

Den stratifierade slumpmässiga urvalsmetoden är meningsfull i de fall där det går att fördela 

och tydligt sätta ramarna eller de olika skikten. Det går också med fördel att använda flera 

stratifieringskriterier(Bryman 2009:186). I uppsatsen används flera kriterier vid urvalet. 

Urvalet i ett stratifierat urval går till genom att först sätta upp en ram för urvalet. Urvalsramen 

utgår från information som forskaren redan känner till (Holme & Solvang 1997:185). I 

uppsatsen har den informationen, det vill säga de enheter som ska undersökas utgått från 

ramen att det ska vara detaljplaner enligt normalt planförfarande, antagna/laga-kraftvunna 

under 2011-2012, som syftar till bostäder och är från en kommun med över 30 000 invånare. 

Därefter har urvalet av antal enheter, det vill säga detaljplaner som uppfyller kriterierna skett 

utifrån att hela landet ska vara representerat i undersökningen. Genom examensarbetets 

tidsbegränsning begränsades materialet till att två planer från varje län valdes ut för att ingå i 

undersökningen.  

Urvalet har för mig varit slumpmässigt då jag inte haft inflytande över vilka planer som har 

valts ut till undersökningen. De planer som har ingått i undersökningen har valts ut av 

länsstyrelser respektive kommuner utifrån de strata/skikt/kriterier jag satt upp. Det skulle 

kunna finnas en risk i att länsstyrelserna/kommunerna har valt ut detaljplaner som av någon 
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anledning setts som goda eller dåliga exempel när det gäller samrådet då jag meddelat 

uppsatsens syfte i samband med att jag frågat efter material.  

3.1.2.1 Urvalsram 

De samrådsredogörelser som utgör underlaget i uppsatsen har valts ut efter följande 

kriterier/strata och motiveras nedan. 

- Kommunen ska ha minst 30 000 invånare 

- Upprättade enligt normalt planförfarande 

- Antagna/lagakraftvunna under 2011-2012 

- Syftet med planen ska vara bostadsändamål  

Kommunen ska ha minst 30 000 invånare 
Det medför att de studerade detaljplanerna är upprättade i relativt stora kommuner. 

Upprättade enligt normalt planförfarande 
I det normala planförfarandet har samrådet en tydlig roll med samrådsmöten och flera olika 

aktörer/intressenter.  

Antagna/lagakraftvunna planer under 2011-2012 
Genom att planerna är upprättade under en sammanhållen period ger det ett bättre underlag 

vid jämförelse och trender bör inte påverka dem på olika sätt. Under tidsintervallet 2011-2012 

trädde gällande PBL i kraft. Tidsramen är satt från 2011 till och med 2012 med förhoppning om 

att planer upprättade enligt gällande lagstiftning ska ha hunnit antas och därmed kunna 

komma med i undersökningen. Dock är den övervägande delen av planerna i studien 

upprättade enligt ÄPBL. Det bör dock inte påverka studien av samrådsredogörelserna negativt 

då samrådets syfte endast fått en språklig ändring, i samband med nuvarande lagstiftning. På 

en aspekt skiljer sig lagstiftningarna åt gällande samrådet för detaljplaner och det är att i ÄPBL 

fanns krav på att detaljplanen skulle föregås av ett program med tillhörande samråd, den 

delen är numera frivillig. I urvalet finns planer enligt ÄPBL och därmed planer som gått igenom 

programskedet och haft programsamråd.  

Studien inriktar sig på plansamrådet som är ett krav i gällande PBL såväl som ÄPBL. Ett 

programsamråd kan påverka studien av plansamrådet då det innebär att de synpunkter som 

återfinns i plansamrådet inte har blivit beaktade i programsamrådet. Det kan medföra att det i 

samrådsredogörelserna finns en skev fördelning av synpunkter som inte beaktats då de som 

beaktats inte tas upp i plansamrådet. Detta har inte undersökts utan undersökningen studerar 

endast plansamrådet. 

För att möjliggöra att planer enligt gällande lagstiftning skulle komma med i undersökningen 

har kriteriet varit att räcker med att planen blivit antagen då en del av de planerna inte hunnit 

vinna lagakraft. Hade endast lagakraftvunna detaljplaner satts som kriterium hade det funnits 

en risk att detaljplaner upprättade enligt gällande lagstiftning inte kommit med i urvalet. 

Syftet med planen ska vara bostadsändamål 
Det är allmänhetens yttranden och synpunkter som undersöks i uppsatsen. Bostadsplaner är 

ett allmänt intresse där det ofta finns en berörd allmänhet. Genom att planerna har samma 

syfte undviks skevheter med att vissa synpunkter skulle förekomma mer eller helt saknas i en 
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del planer jämfört med andra. För att hitta mönster och jämföra är det en fördel att det finns 

en gemensam nämnare för planerna.  

3.1.2.2 Antalet enheter för undersökningen 

Två detaljplaner från varje län 
För att få en geografisk spridning på materialet finns det planer från Sveriges 21 län. För att 

kunna se mönster och samband krävs ett stort material men det ska också vara möjligt att 

studera inom den tidsram som examensarbetet utgör. Därmed har jag bett om två detaljplaner 

som uppfyllt ovanstående kriterier från varje län. I ett första skede bad jag länsstyrelserna om 

att ange planerna för att sedan ta kontakt med kommunerna för att be om handlingarna. I de 

fall där länsstyrelserna av någon anledning inte kunnat hjälpa till har jag kontaktat kommunen 

att ange en sådan plan och bifoga handlingarna. 

Då Sveriges län är 21 stycken och två planer från varje län har efterfrågats borde det totala 

antalet planer i studien omfatta 42 planer. Dock har vissa län inte haft två detaljplaner som 

uppfyllt kriterierna och urvalet har därmed blivit mindre. Det insamlade materialet består av 

40 detaljplaner. Handlingen till detaljplanen som ska studeras är samrådsredogörelsen2. 

Av det insamlade materialet är 6 planer upprättade enligt gällande PBL, 30 stycken enlig ÄPBL 

och det finns 4 samrådsredogörelser där det är okänt om de är upprättade enligt PBL eller 

ÄPBL (se bilaga).  

                                                           
2
 En lista på de undersökta samrådsredogörelserna, kodningsschema och sammanställning av kodningen 

finns som bilaga. 
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3.2 Innehållsanalys 
Innehållsanalysen är en metod som lämpar sig bra vid studier av dokument och när det gäller 

att se mönster i ett stort material som tidningsartiklar eller andra dokument. Den har en 

möjlighet att synliggöra ”dolda” sidor i textens innehåll och avslöja vad texten framställer som 

relevant, hur saker prioriteras i texten, värderingar och hur idéer kan vara sammankopplade. 

Metodens utgångspunkt är att lyfta fram budskap som författaren är omedveten om 

(Bergström & Boréus 2012:51, Bryman 2011:281, Denscombe 2009:307-308). 

Metoden används för att kvantifiera innehållet i en text utifrån ett förutbestämt syfte. Ibland 

kallas innehållsanalys också för kvantitativ textanalys enligt Bergström & Boréus (2012:50). 

Metoden innehållsanalys kan vara både kvalitativ och kvantitativ.  Den kvantitativa 

innehållsanalysen söker det som är klart uttalat i texten för att kvantifiera det (Bergström & 

Boréus 2012:51). Den kvalitativa formen avser ibland analyser där ingenting mäts. Texten 

kodas då utifrån ämnesområden eller teman. Forskaren är då inte bara ute efter det som sägs 

explicit utan måste tolka texten, den söker efter ett latent innehåll. Det finns dock kvalitativa 

innehållsanalyser där också något mäts och räknas (Bergström & Boréus 2012:50, Bryman 

2011:290).  

Oavsett om det är en kvantitativ eller kvalitativ studie bryts texten ned i små analysenheter 

som kan kvantifieras, till exempel ord, meningar, rubriker, stycken eller teman. För att 

analysera data måste forskaren göra upp tydliga och relevanta kategorier som är intressanta 

att studera för att se samband mellan de olika kategorierna (Denscombe 2009:308). De 

analysenheter som väljs ut grundar sig på de frågeställningar som studien utgår från.  

Bryman (2011:282) beskriver metoden med egenskaperna objektivitet och systematik. Den 

objektiva delen handlar om att tillvägagångssättet för hur materialet delats in i olika kategorier 

beskrivs klart och tydligt. Det för att undvika att forskarens egna värderingar ska påverka 

studien. Innehållsanalysen bygger på systematik då de uppsatta reglerna ska tillämpas 

konsekvent för att undvika skevheter i bedömningen. Genom att bygga analysen på dessa 

egenskaper bör alla som prövar och använder reglerna få fram samma resultat. 

3.2.1 Kodning 

För att skapa ett kodningsschema och de analysenheter som ska kodas behöver forskaren ha 

en viss förkunskap eller genrekännedom till materialet och förstå dess kontext skriver 

Bergström och Boréus (2012:54-56). Det krävs noggrannhet vid urvalet av kodningsenheterna 

så att de täcker frågeställningarna då det som inte tas upp i kodschemat heller inte studeras. 

Bergström och Boréus (2012:54-56) samt Bryman (2011:294-295) skriver att det är bra att gå 

igenom och pröva delar av materialet för att hitta ett kodningsschema som fungerar. På det 

sättet kan luckor i kodningsschemat upptäckas tidigt och kodningsschemat utformas på ett sätt 

som täcker in mer. Det kan handla om att ha fler underkategorier om en företeelse får fler 

registreringar än andra eller att ta med/ta bort en kategori. Viktigt vid konstruktionen av 

kodningsschemat är att kategorierna inte överlappar varandra vilket kan medföra osäkerhet 

vid kodning. Likaså bör alla kategorier som kan tänkas nödvändiga vara med. 
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Vad analysenheten är för något bör noga beskrivas och följas av kodningsmanual/instruktioner 

(Bryman 2011:294-295).  

Både Bergström och Boréus (2012:56-57) samt Bryman (2011:294-295) tar upp att det är 

viktigt att vara konsekvent vid kodningarna/bedömningarna. För att tydliggöra hur 

bedömningar har gjorts ska det finnas instruktioner till kodningsschemat. För att bevisa 

intersubjektiviteten i bedömningarna av materialet är det bra att göra en dubbelkodning, det 

vill säga gå igenom materialet när det förflutit en tid och se om resultatet är detsamma. Är 

resultatet detsamma är kodningen och dess instruktioner så pass tydliga att samma 

bedömning har gjorts varje gång. Skiljer sig däremot resultatet mellan kodningsomgångarna 

innebär det att bedömningarna har gjorts olika vid de båda tillfällena och att det kan behövas 

tydligare kodningsinstruktioner för att reliabiliteten ska tryggas. Mellan kodningstillfällena bör 

det ha gått en tid så att man inte minns hur man bedömde frågan senast, då blir kodningen 

inte den kontroll som den bör vara. Frekvenserna sammanställs efter kodningen för att 

därefter tolkas till ett resultat som besvarar de frågor som ställts (Boréus & Bergström 

2012:58-59).  

Innehållsanalysen kan göras manuellt och genom datorbaserad analys. Den förstnämnda 

tillhör den mer kvalitativa inriktningen av innehållsanalys då tolkningar av materialet krävs. Vid 

manuell kodning låses analysen fast i ett tidigt skede då kodningsschemat är konstruerat och 

en del av materialet har gåtts igenom. Det går inte att plötsligt ändra kodningsschemat då det 

redan har gått åt mycket tid och resurser för att gå igenom materialet manuellt. Den senare, 

datorbaserad analys, används vid mer kvantitativa studier och då ord räknas och mäts. Här är 

det lättare att ändra kodningsschemat under studiens gång då det går snabbare att koda ett 

stort material. Den datorbaserade analysen blir inte lika fastlåst som den manuella (Bergström 

& Boréus 2012:86).  

De styrkor som förknippas med metoden är att den erbjuder ett sätt att kvantifiera 

textinnehåll på ett sätt som möjliggör för andra forskare att upprepa studien genom 

kodningsmanualen (Denscombe 2009:308-309). Den har ett tillvägagångssätt som är flexibelt 

och kan användas på många olika sätt, på olika typer av texter. Metoden är lämplig för att få 

en överblick av ett stort material och att vara underlag vid jämförelser (Bergström & Boréus 

2012:87). Den är en bred analysmetod som går att använda vid analyser av många olika slag 

som bygger på ostrukturerat material. Innehållsanalysen kan med fördel användas vid studier 

över tid, till exempel att jämföra hur tidningar hantera en viss fråga under två olika 

tidsperioder (Bryman 2011:296).  

Innehållsanalysen ses som en icke-reaktiv metod då materialet som undersöks inte påverkas av 

att det ingår i en studie. Det kan det dock göra om innehållsanalyser görs på intervjuat 

material (Bryman 2011:296). Innehållsanalyser som utförs manuellt möjliggör mer avancerade 

tolkningar och granskningar dock kan inte materialet vara lika omfattande som vid 

datorbaserade analyser (Bergström & Boréus 2012:87). Innehållsanalysen beskrivs vara lämplig 

vid studier av enkla och direkta kommunikationer (Denscombe 2009:308-309). 

Metodens svagheter är att den lyfter ur enheter från sitt sammanhang och är svår att använda 

för att förstå underförstådda meningar (Denscombe 2009:308-309). Innehållsanalysen är på 

ett sätt en snäv analysmetod då den bara tar upp det som forskaren har bestämt att ha med i 
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sitt kodningsschema. Det som inte finns med där, eller kan representeras i kodningen, 

försvinner helt och osynliggörs i undersökningen. Bergström och Boréus (2012:80-87) menar 

att det som osynliggörs är både det som inte tydligt uttrycks i texterna, det underliggande 

budskapet, men också det som uttrycks men som inte representeras i kodningsschemat och 

därmed har uteslutits av forskaren. Det är bara det som forskaren bestämt på förhand att 

undersöka som undersöks. Det finns också en risk att något som är viktigt inte nämns på 

samma sätt eftersom det ses som en självklarhet och därmed kan den inte räknas eftersom 

den är så självklar att den inte nämns. Bryman (2011:296-297) skriver att innehållsanalysen 

endast blir så bra som de material som används är. Materialet för analysen måste bedömas 

vara autentiskt, trovärdigt och representativt. 

Både Bergström och Boréus (2012:85) samt Bryman (2011:297) tar upp 

tolkningsproblematiken vid den mer kvalitativa innehållsanalysen när kodningen är latent, 

bygger på tolkningar. Hur kan det bevisas att fler tolkar formuleringar om en speciell 

uppfattning på samma sätt som jag? Bryman (2011:297) menar att det finns en risk i att 

slutsatser dras som inte är hållbara på grund av tolkningsproblematiken. Bryman nämner också 

att själva kodningsmanualen inte är helt objektiv utan tolkas av forskaren genom dennes 

förförståelse. Bryman fortsätter med att det praktiskt taget omöjligt att konstruera en 

kodningsmanual utan tolkning. 

Allt inte är möjligt eller värdefullt att kvantifiera (Bergström & Boréus 2012:80-87). I en del fall 

är inte det viktiga hur många gånger något sägs utan hur det sägs. Innehållsanalysen kan bara 

visa på mönster och samband men inte på varför-frågor (Bryman 2011:297). Den kritiseras 

också ibland för att vara ateoretisk då det viktiga ses som det som räknas eller mäts och inte 

det som är teoretiskt viktigt (Bryman 2011:297).  

Bergström och Boréus (2012:82-83) tar upp att den kvantitativa innehållsanalysen är mer 

inriktad på reliabilitet än validitet. Bedömningen av validiteten kan bara mätas huruvida 

undersökningens upplägg passar forskningsfrågan. Men de lyfter också fram att metoder som 

är mer reliabla inte automatiskt ger validitetsproblem. Problemet med validitet 

uppmärksammas mest i den kvantitativa varianten av innehållsanalys då datorn används för 

att räkna ord och materialet ofta är omfattande. Datorn kan missa variationer då en del ord 

har olika betydelse likväl som att det framför ett ord som skatter kan stå ”ökade” eller 

”minskade” vilket datorn inte räknar med. Tveksamheterna finns också när det gäller vaga ord 

som inte är tydliga när det gäller innebörden. För att göra den typen av bedömning behövs en 

god kännedom av begreppens diskurs. Datorbaserad analys kan i dessa fall behöva 

kompletteras med manuell analys (Bergström & Boréus 2012:85). 
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3.3 Tillvägagångssätt 
Innehållsanalysen utgår, som tidigare nämnts, från att studera innehållet i en text och 

strukturera det i olika förutbestämda kategorier. Samrådsredogörelser är det textmaterial som 

studeras i uppsatsen och min övergripande frågeställning för uppsatsen är huruvida samrådet 

påverkar beslutsunderlaget i detaljplaneprocessen. Kommunens ställningstaganden ska 

tydliggöras i samrådsredogörelsen och motivera varför en synpunkt beaktas eller inte, närmare 

bestämt påverkar beslutsunderlaget eller inte. Jag förutsätter att i de fall synpunkter påverkar 

detaljplanen har synpunkten förbättrat beslutsunderlaget, det vill säga uppfyllt samrådets 

syfte. I studien är det antalet synpunkter som räknats och inte antalet yttranden. I ett yttrande 

kan flera synpunkter ingå varav några beaktas och andra inte.  

Innan jag går vidare in på min innehållsanalys bör något sägas om tolkning av texter. Oavsett 

textanalysmetod är tolkningen en central del (Bergström & Boréus 2012:30-31). Men som 

både Bergström och Boréus (2012:85) och Bryman (2011:297) tar upp är tolkningen i den 

kvalitativa innehållsanalysen en svaghet. För att försöka överbrygga bristen i metoden är det 

av vikt att veta hur tolkningarna görs. Utöver att tolkningarna av de specifika kategorierna i 

min undersökning som beskrivs närmare nedan finns fyra övergripande strategier att tolka 

texter på (Bergström och Boréus 2012:31). 

Tolkning av textens innebörd med fokus på: 
uttolkaren/forskaren 

- som en mottagare med speciella tolkningssyften 
- som en mottagare med speciella tolkningsverktyg 

o förförståelsen uppmärksammas 
avsändaren 

- som en individuell person eller grupp av individer 
- som en aktör med en speciell samhällelig position 

o språkhandlingen uppmärksammas 
o avsändarens idéer och vanliga språkbruk uppmärksammas 

mottagaren 
- som en individuell person eller grupp av individer 
- som en aktör med en speciell samhällelig position 

o mottagarens förförståelse uppmärksammas; tolkning av en tolkning 
den omgivande diskursen 

- uttryckt i andra texters utsagor och språk 
o styrande föreställningar uppmärksammas 

(Bergström & Boréus 2012:39) 

Den första strategin, med fokus på uttolkaren, är den jag utgår från i uppsatsen. Det betyder 

att textens tolkning bygger på vad forskaren tolkar att den betyder. Bergström och Boréus 

hänvisar till filosofen Hans-Georg Gadamer som framhållit att utan en viss förförståelse av en 

text är den omöjlig att tolka. Förförståelsen av texten påverkas bland annat av vårt språk, vad 

vi upplevt och upplever samt sociala sammanhang. Uttolkaren använder sin förförståelse, 

kunskap och erfarenheter vilka samspelar med urspungstexten. Det viktiga vid tolkning är att 

vara medveten om förförståelsen men också att argumentera för de tolkningar som görs 

(Bergström & Boréus 2012:31-32). Det sättet jag tolkar synpunkterna på i 

samrådsredogörelsen färgas av både mina erfarenheter generellt men också av mina fem års 

studier på programmet för fysisk planering. För att tolkningarna ska vara tydliga redogörs och 

argumenteras det för hur tolkningarna/bedömningarna gjorts nedan. 
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Då jag tolkar synpunkterna och kommunens svar av dem görs en kvalitativ innehållsanalys. De 

kvalitativa tolkningarna resulterar i ett kvantitativt resultat av alla de synpunkter som har 

tolkats i samrådsredogörelserna. Det medför att innehållsanalysen används som både en 

kvalitativ och kvantitativ metod i uppsatsen. 

För att hitta analysenheterna och de kategorier som jag studerar samrådsredogörelserna 

utifrån utgår jag från den övergripande frågan Påverkar samrådet beslutsunderlaget i 

detaljplaneprocessen? Den konkretiserade jag ned till följande frågor: 

 Hur många synpunkter beaktas, beaktas delvis eller beaktas inte i 
samrådsredogörelsen? 

 Vad handlar synpunkten om? 
o Allmänt intresse 

 utformning 

 bebyggelse/trafik, parkering 
 sociala intressen 
 natur- och kulturvärden 
 formella frågor 

 
o Enskilt intresse 

 värdeförändringar 
 insyn 
 trafik 

 

 Finns det något intresse som beaktas mer eller mindre än andra? 

För att få svar på frågorna har jag utgått från att de synpunkter som har beaktats eller delvis 

beaktats är synpunkter som påverkat beslutsunderlaget och att de därmed förbättrar 

beslutsunderlaget. De ej beaktade synpunkterna har inte påverkat beslutsunderlaget och 

därmed heller inte förbättrat det. 

I lagstiftningen 2 kap PBL Allmänna och enskilda intressen preciseras inte de enskilda då den 

typen av intressen ofta beror på typ av planfråga samt att planen kan medföra väldigt olika 

konsekvenser för de boende/berörda då intressena är just enskilda. Vid en första genomgång 

av materialet fanns inga underkategorier i kodningsschemat till de enskilda intressena av den 

anledningen. Dock visade det sig vid pilotstudien att vissa enskilda intressen åberopats mer än 

andra varpå de enskilda intressena har delats in i tre kategorier; värdeförändring på 

fastighet/bostad, insyn och trafik. 

Allmänna intressen preciseras mer i lagstiftningen och kategorierna utgår från 2 kap 3 § PBL. 

För att ta reda på vilka allmänna intressen som lagstiftaren har avsett och vad de innebär har 

jag studerat Plan- och bygglagen (2010:900) En kommentar. Del I, kap 1-8 (Didón m.fl. 2009) 

där syften och rättsfall förklarar lagtexten. De övergripande kategorierna av de allmänna 

intressena är utformning, sociala intressen, natur- och kulturvärden samt formella frågor. Vad 

de olika kategorierna innehåller mer specifikt förklaras närmare under nästa rubrik.  
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3.3.1 Verktyg och kodning  

Vid genomgång av materialet har typ av intresse, allmänt eller enskilt, noterats. De allmänna 

intressena liksom de enskilda har sedan tolkats ner till de olika kategorierna för att sedan 

noteras som:  

- Beaktade – att synpunkten har tillgodosetts i sin helhet 

- Delvis beaktade – att synpunkten påverkar det fortsatta arbetet 

- Inte beaktade – att synpunkten avslås  

Utöver det markeras också län, kommun, vilket år planen är antagen och om den är upprättad 

enligt ÄPBL eller PBL. Om den är upprättad enligt ÄPBL förutsätts planen ha genomgått ett 

programsamråd då det var en obligatorisk del i den tidigare lagstiftningen. Enligt gällande PBL 

har tvånget på programsamråd slopats och därmed sker programsamråd endast när det anses 

finnas behov.  

Några av synpunkterna i samrådsredogörelserna och kommunens ställningstaganden refererar 

till plankartan. I de fall det har varit svårt att förstå hur synpunkten behandlats genom 

referensen har plankartan studerats endast i syfte att förstå vad synpunkten gäller och om den 

beaktats, helt, delvis eller ej. I övriga fall har endast samrådsredogörelsen studerats. 

Formen på samrådsredogörelserna har varierat, en del har samlat kommunens 

ställningstaganden och bemötanden i en generell kommentar. Andra har kommenterat varje 

synpunkt i anslutning till yttrandet och andra har kommenterat både i anslutning och i en 

generell kommentar samt sammanfattat i en punktlista hur planen förändrats efter samrådets 

yttranden och synpunkter. En del yttranden har sammanfattats i samrådsredogörelsen med 

originalyttranden som bilaga, andra har citerat yttrandet. 

3.3.1.1 Hur räknas synpunkter? 

En del kommuner har inte separerat sakägare från övrig allmänhet och därmed har jag räknat 

alla synpunkter från allmänheten, alltså både sakägare och övriga privatpersoner, också i de 

fall där det funnits en tydlig uppdelning. Bostadsrätts- och samfällighetsföreningars synpunkter 

har också räknats. Det är allmänhetens påverkan på planprocessen som undersöks och därmed 

utesluts yttranden från myndigheter, kommunala bolag, nämnder och förvaltningar samt 

intresseföreningar, som ej är sakägare, i studien. 

I de fall där det är en familj, bostadsrättsförening eller fastighetsbeteckning som står som 

avsändare av yttrandet har synpunkterna endast räknats som från en ”person”/en synpunkt. I 

de yttranden som har undertecknats av flera privatpersoner har varje namn räknats och 

synpunkterna som tagits upp noteras som exempelvis fem synpunkter om det är fem personer 

som står som avsändare trots att yttrandet är samma. 

I de fall det har varit svårt att tolka vad synpunkterna innebär har de uteslutits för att undvika 

skevheter. I en del yttranden finns långa beskrivningar om upplevelser och situationen innan 

planprocessens början, de räknas inte in som synpunkter då de inte tydligt uttrycker någon 

synpunkt.  
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Frågor som handlar om hälsa, säkerhet, klimat och riksintressen räknas inte in som synpunkter 

i studien då det är länsstyrelsens uppgift att bevaka dessa frågor vilket jag utgått från att det 

gjort i det studerade materialet.  

3.3.1.2 Hur avgörs det om det är ett enskilt eller allmänt intresse? 

I vissa fall är det svårt att definiera om det är ett allmänt eller enskilt intresse som ligger 

bakom en synpunkt. För att hitta ett sätt att försöka bedöma alla samrådsredogörelser på ett 

likvärdigt sätt har jag bedömt att yttranden som beskriver att ”jag, vi, oss, vår” räknas som en 

synpunkt som representerar ett enskilt intresse. Ett exempel är en synpunkt från detaljplan för 

Tolvmansgatan Karlstad kommun: 

För min egen del och säkerligen många andra är det dessutom inte så trevligt att få tre 

hus istället för en grön park som utsikt. 

Det uttrycker hur planförslaget påverkar och får för konsekvenser för den enskilde. Övriga 

synpunkter bedöms som allmänna intressen och räknas in i nedan specificerade kategorier. 

3.3.1.3 Kategorier av allmänna intressen 

Låt oss återgå till 2 kap § 3 PBL som ligger till grund för kategorierna till de allmänna 

intressena. 

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja 
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och 
kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt, och 
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. 
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första 
stycket 1–4.  

(PBL 2010:900) 

Paragrafen motsvarar i stora drag 2 kap 2§ ÄPBL första, andra och fjärde styckena skriver 

Didón m.fl. (2009 2:1-11 s.22). Bestämmelserna i paragrafen fick sin huvudsakliga utformning 

1996. Målet med paragrafen var att lyfta fram miljöhänsyn i den fysiska planeringen som har 

sin bakgrund i hållbar utveckling som den fysiska planeringen ska utgöra en del av. Inom den 

hållbara utvecklingen ska också natur- och kulturlandskapet samt den byggda miljön förvaltas 

(Didón m.fl. 2009 2:1-11 s.22).  

Det första stycket återger de tre aspekterna inom hållbar utveckling, det vill säga ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Alla tre hållbarhetsaspekterna kom med i samband med 

propositionen 2006/07:122 Ett första steg mot en enklare plan- och bygglag (trädde i kraft 1 

januari 2008) då den ekonomiska aspekten av hållbarhet, innehållande god ekonomisk tillväxt 

och effektiv konkurrens tillkom. ”Syftet är att motstående intressen och avvägningar inom 

ramen för helhetssyn ska redovisas.” (Didón m.fl. 2009 2:1 s 22). I stora drag överensstämmer 

de olika aspekterna med tidigare lagstiftning. Nedan följer kategorierna för innehållsanalysen. 
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Natur-och kulturvärden 
Kategorin har sitt ursprung ur det första stycket i lagtexten där det står att ”hänsyn ska tas till 

natur- och kulturvärden…”  (SFS 2010:900). Didón m.fl. (2009 2:1-11 s.23) tar upp att 

grönstrukturen omfattar tätortens parker, kyrkogårdar, bostadsgårdar/trädgårdar, alléer och 

andra skogs- naturområden i anslutning till tätorten. Till grönstruktur räknas, enligt Didón m.fl. 

all mark som inte är hårdgjord. De lyfter fram att det är viktigt att ha en helhetsbedömning av 

grönområdenas läge för att kunna skydda dem mot flera enskilda exploateringar och stadens 

expansion. 

Kulturmiljön och kulturvärden beskrivs av Didón m.fl. (2009 2:1-11 s.24) ge en historisk 

koppling och ses som en viktig resurs för människors välbefinnande. De förändringar som 

påverkar kulturmiljövärden måste vägas gentemot behovet av förändringen om huruvida 

skadan på kulturmiljön är rimlig nyttan i förändringen. Värdefulla landskap, byggnader och 

stadsmiljöer måste skyddas. Didón m.fl. tar upp att vägningen mellan kulturvärden och 

förändring ska ske i en så öppen process som möjligt.  

Här följer ett exempel på yttrande som hamnat i kategorin från samrådsredogörelsen till 

detaljplan för Dellen 4 m.m. i stadsdelen Årsta, Stockholm: 

Han anser att förslaget är förödande då en av de öppningar, gröna kilar, mot 

Årstaskogen som är så viktiga för den biologiska mångfalden, avskärs avsevärt när 

parkmark och grönyta tas i anspråk.  

Här uttrycks det tydligt att parkmark och gröna kilar hotas av bebyggelse, därmed räknas 

synpunkten till kategorin natur- och kulturvärden. Att den hamnar inom allmänna intressen 

beror på att personen inte lyfter fram ”jag, min, vår” utan syftar på grönstrukturen i sin helhet. 

Andra synpunkter som räknas till kategorin är de som berör enstaka träd, alléer och de som 

synpunkter uttrycker något om naturområden, grönska eller lekplats. När det i yttrandet 

uttrycks ”kulturmiljö”, ”kulturvärden” , ”världsarv”, ”historisk koppling” räknas synpunkten till 

denna kategori. Däremot räknas inte synpunkter som ”det passar inte in i omgivningen” till 

denna kategori såvida den inte uttrycker något som kan tolkas ha med kulturvärden att göra.  

Utformning  
Kategorin hade till en början inga underkategorier men vid pilotstudien uppmärksammades att 

ett stort antal synpunkter föll in under utformning och två underkategorier lades till i 

undersökningen för att se hur spridningen på synpunkterna var. 

Utformning delas in i två underkategorier, bebyggelse och trafik och har sin grund i första 

punkten i lagtexten ”… planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder. ” (Didón m.fl. 2009 2:1-11 s.26). Bestämmelsens syfte 

är att tydliggöra den fysiska planeringens roll i miljöpolitiken skriver Didón m.fl. (2009 2:1-11 

s.27). Regeringen belyste också planeringens främsta syfte att medverka till ” … en 

ändamålsenlig struktur av bebyggelse, kommunikationsleder och andra anläggningar.” (ibid). 
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Bebyggelse 
Kategorin bebyggelse utgår från det som nedan beskrivs som estetiska värden i den byggda 

miljön. Didón m.fl. (2009 2:1-11 s 27) citerar en proposition om att planering ska främja ”… 

estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder och 

andra anläggningar…”  Regeringen har i en proposition förtydligat vad som menas med estetik. 

Det lyfts fram att det kan användas med två betydelser, dels ”som har att göra med skönhet” 

och dels ”som präglas av skönhet” (Didón m.fl. 2009 2:1-11 s.27). Estetiska värden kan ges till 

byggnader och miljöer vid beskrivning av dem. Estetiska värden i den bebyggda miljön kan vara 

att beskriva färgsättning, storlek och skala, materialval, fasadutformning och ”… yttre 

rumsbildningar och markanslutningar ska samspela med sin omgivning och gestaltar de 

funktioner som skall tillgodoses genom åtgärden” (ibid). Den aktuella åtgärden/förändringen 

ska tillföra helheten positiva värden och inte förvanska. Med uttrycket samspel med 

omgivningen menas inte att all utformning ska följa omgivande mönster, men det ska visas 

respekt. Omgivningens bebyggelsekaraktär och mönster kan utgöra en grund (Didón m.fl. 2009 

2:1-11 s.27). 

De synpunkter som tolkas till denna kategori har den gemensamma nämnaren att de tar upp 

frågor som nämns av Didón m.fl. ovan, alltså färgsättning, storlek och skala, materialval, 

fasadutformning och att bebyggelsen ska samspela med omgivningen. 

Här finns en risk i överlappning av kategori med kulturvärden. För att särskilja dessa och 

undvika att synpunkter kan tolkas in i båda kategorierna preciseras kategorin ytterligare. 

Endast de synpunkters som handlar om att förändringen ”förfular” eller inte passar området 

på grund av ovan nämnda anledningar hamnar inom denna kategori.  Synpunkter som handlar 

om byggrätter både placering och storlek hamnar under denna kategori. Nämns något om 

kulturmiljö eller om det refereras till att området har en speciell historisk karaktär räknas de 

synpunkterna till kategorin natur- och kulturvärde och därmed inte till bebyggelse. Ett exempel 

på allmänt intresse som berör bebyggelse är finns i detaljplan för Skantze 7, Trossö Karlskrona 

kommun: 

Gatan som är ett viktigt stråk från centrum ner till vattnet, blir mörk och trist. 

 
Trafik 
Kategorin är trafik och har också sin utgångspunkt i första stycket. Den grundar sig på att 

kommunikationsleder ska vara estetiskt tilltalande och ha en ändamålsenlig struktur. 

Synpunkter som rör hur vägar och gator dras samt utfarter lokaliseras ur allmän synpunkt 

faller under kategorin. Under trafik räknas också parkering och t.ex. synpunkter på placeringar 

av garage och parkeringsplatser samt trafiksituationer som kan regleras i detaljplan. Alltså 

räknas inte synpunkter in som handlar om avstängning av gator och vilken hastighet det ska 

vara i området. Om en synpunkt handlar om parkering faller den endast in under denna 

kategori då den inte refererar till en specifik verksamhet. Buller räknas inte in i denna kategori. 

Exempel på synpunkt finns i detaljplan för fastigheten Kvarnsveden 3:31 m.fl. samt del av 

fastigheten Åbrodden 1 m.fl. inom Lergärdet Borlänge kommun: 

… den ökade trafiken på Murgatan medför en osäker utfart med siktproblem mot 

Morbyggevägen. 
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Sociala frågor 

Kategorin utgår från lagtextens andra punkt där det anges att planeringen ska ”… främja en 

från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper 

”(Didón m.fl 2009 2:1-11 s.28). Mycket av det som Didón beskriver som allmänna intressen – 

sociala frågor är inte planfrågor då sociala strukturer, sysselsättning och fritidaktiviteter styrs 

av andra instrument än detaljplanen. Socialtjänsten är det som ska bevaka dessa frågor i plan- 

och bygglagen.  Men det finns några delar under sociala aspekter som också är planfrågor. 

Didón m.fl. (2009 2:1-11 s 29) skriver att målet är att ”offentliga platser och byggnader ska 

vara tillgängliga för alla”. Tillgänglighet till offentliga platser kan regleras till viss del i detaljplan 

och synpunkter som rör detta faller under denna kategori. Regeringen framhåller också i 

propositionen för gällande PBL att det är ett allmänt intresse att ”en från social synpunkt god 

livsmiljö ska vara tillgänglig för alla samhällsgrupper” (Didón m.fl. 2009 2:1-11 s 29).   

Till kategorin räknas synpunkter som handlar om buller, lukt och trygghet som kan påverka en 

socialt god livsmiljö. Här faller också synpunkter om kollektivtrafik, lokalisering av 

arbetsplatser och service. Planering ska främja kontakt och gemenskap (Didón m.fl. 2009 2:1-

11 s 29). Jag tolkar synpunkter som handlar om att något i detaljplanen avskärmar eller på 

något sätt missgynnar kontakt med andra boenden räknas in i kategorin. Det kan vara 

synpunkter på placering av gator som förhindrar kontakt och gemenskap. För att undvika att 

denna synpunkt hamnar inom trafik-kategorin gör gällande att synpunkten måste ha uttryckt 

att det förhindrar just social kontakt eller gemenskap för att räknas till en social fråga.  

Ett exempel på social fråga är hämtat från samrådsredogörelsen till detaljplan för Didrikslund, 

del av fastigheten Västervik 3:1, Västerviks kommun:  

Boendemiljön kommer att försämras radikalt för dem som redan idag bor i området om 

det bebyggas med stora hyreshus. Att bygga ett femvåningshus och flera andra 

flerbostadshus i två/tre våningar medför att väldigt många personer kommer att bo på 

en relativt liten yta. Cirka 55 lägenheter torde medföra ett boende på cirka 200 personer 

därtill kommer radhus och villor. Detta medför att anonymitet och otrygghet kommer 

att öka. 

Formella processen 
Till kategorin hör de synpunkter som berör den formella processen. Till exempel om något i 

planprocessen inte gått rätt till enligt lagstiftningen eller om en detaljplan borde upprättas 

enligt normalt förfarande istället för enkelt, eller om en fastighetsägare saknas från 

fastighetsförteckningen.  I urvalskriterierna angav jag att planerna skulle vara upprättade enlig 

normalt planförfarande. Trots det inkom ett ärende som påbörjats med enkelt planförfarande 

men som, efter yttranden i samrådet, övergått till normalt planförfarande. Ett exempel på en 

sådan synpunkt kommer från en samrådsredogörelse från Karlskrona kommun, detaljplan för 

Skantze 7, Trossö: 

Detta ärende hanteras som frimärksplan och med enkelt planförfarande dvs detta 

förslag till ändring anses ha mindre betydelse för staden och berörda. Ett kvarter mitt på 

Trossö bör hanteras med större allvar och aktning. En plan för hela kvarteret eller 

delar/hela Trossö ger förslag en möjlighet att granskas i sitt sammanhang. Enkelt 

planförfarande ger inte utrymme för grundligare granskning av flera, vilket borde göras 

om förslaget berör centrum i en världsarvsstad. 
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3.3.1.4 Enskilda intressen 

Vid pilotstudien fanns inga underkategorier av de enskilda intressena men då ett tiotal planer 

hade prövats med det första kodningsschemat uppmärksammades det att en stor del 

synpunkter berörde enskilda intressen. Av de i pilotstudien genomgångna 

samrådsredogörelserna uppmärksammades att enskilda intressen som värdeförändring, 

insyn/skugga/utsikt dominerade av de enskilda synpunkterna varpå de lades till som 

underkategorier till de enskilda intressena i studien. Generellt kan det sägas om 

underkategorierna till de enskilda intressena att de är mer specifika och snäva jämfört med 

kategorierna inom de allmänna intressena. Här följer en genomgång av underkategorierna till 

de enskilda intressena. 

Värdeförändring 
När en enskild fastighetsägare/berörd lämnar synpunkten att planen får negativa 

konsekvenser för fastighetens/bostadsrättens värde räknas synpunkten till denna kategori. 

Ytterligare ett exempel är hämtat från Karlskrona kommuns detaljplan för Skantze 7, Trossö. 

Denna gång exempel på enskilt intresse – värdeförändring:  

Detta hus, Ronnebygatan 4, är från 1916 och förra detaljplanen från 1972. Vi som flyttat 

in i huset har gjort det med ett medvetande om att befintliga förhållanden ska gälla 

framöver. Många har bott här i mer än 20 år. Detta är inte vad man kan förvänta sig. 

Huset håller på att ombildas till bostadsrätt och en oro finns att lägenheterna ska sjunka 

i värde. 

Insyn/utsikt/skugga  
När en enskild fastighetsägare lämnar synpunkten att planen får negativa konsekvenser för 

fastigheten med insyn inomhus eller i trädgård/på uteplats, utsikten försämras eller att 

exploateringen medför skugga räknas synpunkten under denna kategori. Exempel på yttrande 

inom denna kategori från samrådsredogörelsen till detaljplan för Dellen 4 m.m. i stadsdelen 

Årsta, Stockholm stad: 

Det är hennes bestämda åsikt att de föreslagna byggnaderna kommer att vara placerade 

för nära fastigheten Dellen 3 samt att de genom sina 4 meters höjddifferens negativt 

skulle komma att skymma för solinstrålning på södersidan och därmed minska husets 

klimatskärm. 

Trafik 
När en enskild fastighetsägare lämnar synpunkten att planen får negativa konsekvenser för de 

boende med trafik, parkering, buller och utfartslokaliseringar räknas synpunkten under denna 

kategori. Det gäller också synpunkter på gc-vägar. Ett exempel  på synpunkt är hämtat från 

samrådsredogörelsen till detaljplan för Växjö 7:8 mfl (Hovsdal) Hovshaga i Växjö kommun: 

När jag tittat på hur trafiken till dessa nya hus/lägenheter ska gå så kommer man att dra 

vägen till Björksätravägen och vidare ut på Kungsgårdsvägen. Vi bor precis i korsningen 

Segerstadsvägen/Björksätravägen så för oss kommer trafiksituationen förändras, det 

kommer att passera flera hundra fordon mer per dag då man kör till och från jobb bl.a. 

Som det är idag är det svårt att komma ut på Kungsgårdsvägen från Björksätravägen vid 

rusningstrafik och detta kommer givetvis förvärras i och med fler fordon. Idag bildas 

långa köer vid trafikljuset och man kan varken svänga höger eller vänster ut på 

Kungsgårdsvägen. 
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Övrigt 
Under denna kategori faller de synpunkter och frågor som inte faller in under ovan nämnda 

enskilda kategorier. De synpunkter som handlar om övriga frågor har en stor variation då de 

inte passat in under de mer specificerade kategorierna.  
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Avsnittet redovisar resultatet av innehållsanalysen som motsvarar den sista frågeställningen; 

Vilka intressen påverkar beslutsunderlaget och vad handlar de om? Fördelningen av 

synpunkterna mellan allmänna och enskilda intressen redovisas samt andelen beaktade 

respektive ej beaktade synpunkter. Därefter följer en genomgång av dels fördelningen av 

synpunkterna inom kategorierna allmänna/enskilda intressen och dels hur synpunkterna har 

beaktats. Men allra först en genomgång av bortfall i det undersökta materialet.

Materialet i undersökningen har utgjorts av 40 samrådsredogörelser. Av dem är det 6 stycken 

som saknar yttranden3 från allmänheten och därmed har det inte gått att räkna eller tolka 

några yttranden. I tre av fallen har privatpersoner närvarat vid samrådsmötet, i ett annat fall 

har yttranden inkommit som inte gällt planfrågor. I ytterligare ett fall saknas synpunkter och 

det är okänt om några privatpersoner närvarade vid samrådsmötet. I det sista fallet kan 

noteras av fastighetsförteckningen att det fanns ett stort antal sakägare men att ingen yttrat 

sig, här är det okänt hur många som närvarade vid samrådsmötet. Vad det beror på, att 

allmänheten inte yttrat sig i 6 av 40 samrådsredogörelser kan bara spekuleras i men det kan 

vara värt att notera att alla samråd gällande planer med bostadsändamål inte får in yttranden 

från medborgarna. Det är intressant också ur den synpunkten att det i förarbetena till ÄPBL 

ansågs att de enskildas vilja att delta i processen är starkast i samband med detaljplanen, och 

att det då finns planer som upprättas med normalt förfarande utan att väcka den enskildes 

engagemang. Planer som upprättas med normalt förfarande anses vara av intresse för 

medborgarna. 

Det medför ett bortfall av 6 samrådsredogörelser i undersökningen och kan ses som ett 

resultat av den slumpmässiga delen av urvalsmetoden slumpmässigt stratifierat urval. 

Slumpen har gjort att det i materialet har förekommit samrådsredogörelser utan yttranden. 

Dock finns det 34 samrådsredogörelser som har uppfyllt urvalskriterierna och innehållit 

yttranden från allmänheten och det är dem fokus ligger på här. 

  

                                                           
3
 I materialet förekom samrådsredogörelser där yttrandena inte handlade om planfrågor utan om 

fastighetsbildning som inte regleras i plan. 
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4.1 Fördelning av allmänna och enskilda intressen 
Efter genomgång av materialet konstateras att det totala antalet synpunkter är 952 stycken. 

Av dessa är det 34 % (322 synpunkter) som har beaktats på något sätt, helt eller delvis, och då 

påverkat beslutsunderlaget. Likaså betyder det att 66 % av synpunkterna inte har beaktats 

(630 synpunkter), se figur 1. I figur 2 visas synpunkternas fördelning på kategorierna allmänna 

och enskilda intressen4.  

 

 

 

 

 

 

I figur 3 visas de beaktade (helt och delvis) samt de ej beaktade synpunkterna samt hur stor del 

av dem som är allmänna respektive enskilda intressen. Här syns att den största andelen av 

synpunkterna är allmänna intressen och ej beaktade synpunkter. Näst störst är de allmänna 

intressena delvis eller helt beaktade synpunkterna följt av enskilda intressen ej beaktade 

synpunkter. De beaktade, helt eller delvis, enskilda intressena är minst till antalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Generellt kan sägas att de enskilda intressenas kategorier är snävare än de allmänna intressena, vilket 

kan påverka resultatet. 

Figur  Figur 2 

Figur 3 
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I innehållsanalysen har de övergripande kategorierna varit hur de allmänna/enskilda 

intressena har beaktats (tillgodosetts i sin helhet), delvis beaktats (tillgodosetts till viss del) 

eller ej beaktats (inte tillgodosetts). I stapeldiagrammet, figur 4, redovisas synpunkternas 

fördelning på de olika kategorierna i innehållsanalysen samt andelen allmänna och enskilda 

intressen. En uppdelad variant av figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av innehållsanalysen visar att en klar majoritet av de noterade synpunkterna 

handlar om allmänna intressen och de enskilda utgör endast en liten del. Det kan också 

konstateras att en tredjedel av alla synpunkter beaktas. Hur allmänna respektive enskilda 

intressen beaktas eller ej och vad synpunkterna handlar om följer i kommande avsnitt.  

  

Figur 4 
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(196 synp)

formella frågor (17 synp)

4.1.1 Allmänna intressen 

I figur 5 redovisas hur de allmänna intressena har hanterats och hur stor andel av dem som har 

beaktats helt, delvis eller ej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad de allmänna intressena handlar om har i innehållsanalysen fördelats på det sätt som 

redovisas i figur 6. Där syns att den största andelen av synpunkterna som berör allmänna 

intressen faller under kategorin bebyggelse.  

Bebyggelsekategorin innebär, som tidigare nämnts i avsnittet Verktyg och kodning, 

synpunkter som handlar om färg, fasadutformning, skala, våningshöjd, storlek/antal byggrätter 

och färg m.m. Många av synpunkterna inom denna kategori har tagit upp att våningshöjden på 

den nya bebyggelsen avviker för mycket från befintligt område. Likaså handlar flera av 

synpunkterna om typ av bebyggelse, huruvida det ska vara flerbostadshus eller villor intill 

villabebyggelsen.  

  

Figur 5 

Figur 6 



62 
  

Den näst största kategorin är som visas i figur 6 är natur- och kulturvärden. Kategorin är den 

bredaste av de allmänna intressena då den både tar synpunkter om grönstruktur/natur och 

kulturmiljöer. Det kan påverka att kategorin hamnar på andra plats av de allmänna intressena. 

Fördelningen hade sett annorlunda ut om kategorin delats upp i till exempel naturvärden 

respektive kulturvärden.  

Den tredje största kategorin är trafik och tar som tidigare nämnt upp synpunkter som handlar 

om placering av vägar/gator samt lokalisering av utfarter och parkeringsplatser. Vid 

pilotstudien ingick trafik i en större kategori tillsammans med bebyggelse som kallades 

utformning. Men vid genomgång av ett tiotal samrådsredogörelser uppmärksammades att 

utformningskategorin dominerade starkt och en uppdelning ansågs lämplig. Uppdelningen 

gjordes på trafik och bebyggelse. Läggs de kategorierna ihop utgör de tillsammans 60 % av de 

allmänna intressena.  

Endast 9 % av de allmänna intressena faller inom kategorin sociala frågor. Det kan bero på att 

kategorin är snäv i jämförelse med kategorierna bebyggelse, natur- och kulturvärden samt 

trafik. De sociala synpunkterna handlar bland annat om buller och barriärer. Det kan vara så 

att de sociala frågorna representeras indirekt under exempelvis trafik. Synpunkter på buller 

och barriärer i form av vägar kan uttryckas på ett sådant sätt att det inte har lyfts fram att det 

är buller och barriär som synpunkten handlat om. Istället har synpunkten formulerats som … 

vägen borde gå där istället… och därmed har jag tolkat det som en trafiksynpunkt. 

De synpunkter som har handlat om den formella processen är endast 3 %, det vill säga 17 

stycken. Det är den allra snävaste kategorin av allmänna intressen. Det eftersom den endast 

tar upp synpunkter som handlar om att planen borde gå från enkelt planförfarande till normalt 

samt om någon annan formell fråga har förbigåtts. Det är med andra ord positivt att denna 

kategori innehåller få synpunkter då det betyder att de flesta planer i undersökningen inte har 

några formella fel. 

Spridningen av de allmänna intressena redovisas i tre delar, en för varje kategori (beaktat helt, 

delvis eller ej som visas i figur 5). De nya totalsummorna i de följande figurerna utgörs av den 

totala summan av beaktade allmänna intressen (89 stycken), respektive delvis beaktade (167 

stycken) och den sista av ej beaktade (434 stycken).   
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Fördelning av helt beaktade synpunkter allmänna 
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4.1.1.1 Beaktade allmänna intressen 

Här följer en genomgång av de synpunkter som handlar om allmänna intressen som har 

beaktats helt. I figur 7 visas fördelningen av de 89 synpunkter som beaktats helt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur- och kulturvärden är den kategori som dominerar av de beaktade synpunkterna med 53 

% (47 synpunkter) och är det intresse som sticker ut mest. Kategorin trafik och bebyggelse har 

lika stort antal beaktade synpunkter5. De övriga intressena är relativt jämnt fördelade, Även 

om bebyggelse och trafik hade varit en gemensam kategori, utformning (utgör tillsammans    

27 %) är natur- och kulturvärden största gruppen.  

Exempel på beaktad synpunkt inom kategorin natur- och kulturvärden kommer från detaljplan 

för Kartberget m.m. inom Romstad, Karlstads kommun 

Kartberget utgör en korridor längs älven som knyter ihop Södra Björkås med andra 

obebyggda ytor vid Bellevue, västerut och upp mot Gräsdalen. Djurlivet är rikt med, i 

stort sett stationära rådjur, räv, grävling, bäver, en uppsjö av hackspettar mm, nyligen 

siktades t o m ett lodjur i området. Svampplockning, bärplockning och den rekreation 

som följer med dessa, är också värden som går förlorade vid en utbyggnad av området. 

Kartberget är ett praktexempel på den stadsnära natur kommunen säger sig värna om i 

översiktsplanen (en grön stad vid vattnet). Vi kan inte finna att dessa värden beskrivs i 

samrådshandlingen. 

Synpunkten beaktades genom att planbeskrivningen kompletterades med beskrivning av 

områdets värde som tätortsnära natur. 

  

                                                           
5
 Det blir ett fel i procenthänvisningen med 14 % respektive 13 % då 12 synpunkter av 89 utgör 13,5 % 

Figur 7 
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Delvis beaktade synpunkter, allmänna intressen  
(tot. 167 synp) 

bebyggelse (61 synp)

trafik (65 synp)

sociala frågor (9 synp)
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(32 synp)

formella processen (0
synp)

4.1.1.2 Delvis beaktade allmänna intressen 

I figur 8 visas fördelningen av de 167 synpunkter som är delvis beaktade. De delvis beaktade 

synpunkterna innebär synpunkter som har påverkat beslutsunderlaget men inte tillgodosetts 

helt. Ett exempel på en delvis beaktad synpunkt i bebyggelsekategorin är hämtad från 

Karlskrona kommun detaljplan för Skantze 7, Trossö: 

Redan de nu befintliga byggnaderna på Ronnebygatan 1 och 3 har förfulat gatumiljön. 

Efter en påbyggnad på Ronnebygatan med adress nr 3 kommer allt mindre dagsljus och 

solljus att lysa upp gatan och den blir mörk och instängd. 

Synpunkten beaktades delvis genom att en bestämmelse om takvinkel lades till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är det, jämfört med sammanställningen för de helt beaktade synpunkterna, bebyggelse 

och trafik som är de största kategorierna inom de delvis beaktade synpunkterna. Formella 

synpunkter finns inga alls då de ska och har beaktas i de fall som de uppmärksammas. Natur- 

och kulturvärden är i denna kategori bara hälften av trafikkategorin.  

Exempel på synpunkt från den största kategorin (trafik) av de delvis beaktade synpunkterna är 

hämtat från detaljplan för fastigheten Kvarnsveden 3:31 m.fl. inom Tjärnaheden samt del av 

fastigheten Åbrodden 1 m.fl. inom Lergärdet, Borlänge kommun synpunkten beaktas delvis då 

kommunen kompletterade plankartan med ett trafikreservat: 

Protesterar mot att all trafik förs ut på Murgatan och anser att halva bostadsområdet 

ska ha utfart mot Predikantgatan… 

  

Figur 8 
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Ej beaktade allmänna intressen  
(tot. 434 synp) 

bebyggelse (178 synp)

trafik (85 synp)

sociala frågor (54 synp)

natur- och kulturvärden
(117 synp)

4.1.1.3 Ej beaktade allmänna intressen 

Kategorin ej beaktade allmänna intressen är de synpunkter som inte beaktats på något sätt 

och utgörs av 434 synpunkter. Fördelningen redovisas i figur 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de ej beaktade synpunkterna dominerar bebyggelsekategorin som utgör 41 %. Natur- och 

kulturvärden utgör 27 % av de ej beaktade och trafik 20 %. De sociala frågorna är den minsta 

kategorin.  

Exempel på största kategorin av de ej beaktade allmänna intressena i bebyggelsekategorin 

finns hämtad från detaljplan för Skantze 7, Karlskrona kommun: 

Balansen i kvarteret blir ännu sämre än idag. Ett hus där loftgångshuset står bör vara i 

balans med huset längsmed Kyrkogatan och gårdshuset. Detta nya förslag innebär en 

byggnad som blir betydligt högre och blir som en hög mur mot Ronnebygatan. 

 

 

  

Figur 9 
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4.1.2 Sammanfattning allmänna intressen 

Nedan följer en sammanställning av de hittills redovisade diagrammen. De allmänna intressena 

redovisas fördelat på typ av synpunkt och hur de beaktats eller ej redovisas, se figur 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första stapeln redovisar alla allmänna intressen och förhållandet mellan helt, delvis och ej 

beaktade synpunkter, som redovisas i figur 5. Det är en tydlig dominans av de ej beaktade 

synpunkterna, vilket överensstämmer med figur 1. Där redovisas att av det totala antalet 

synpunkter, både allmänna och enskilda, består två tredjedelar av synpunkter som ej beaktats. 

Då de synpunkter som ej beaktats är flest i antalet bör också den kategorin vara störst i figur 

10, vilket den också är. Det som däremot är intressant att notera är hur stora skillnaderna är 

mellan helt, delvis och ej inom varje typ av synpunkt och om det skiljer sig åt mellan dem.  

De ej beaktade synpunkterna är som noterat tidigare flest inom alla kategorierna. De delvis 

beaktade synpunkterna är flest i kategorierna bebyggelse, trafik och sociala frågor. I kategorin 

natur-och kulturvärden är däremot de helt beaktade synpunkterna fler än de delvis beaktade. 

Det betyder att av de studerade samrådsredogörelserna har natur- och kulturvärden varit den 

synpunkt där störst andel blivit helt beaktade (se figur 11 nästa sida).  

På nästa sida visas andelen beaktade, delvis beaktade samt ej beaktade synpunkter 

procentuellt inom varje kategori. 

  

Figur 10 
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I figur 11 visas fördelningen av synpunkterna inom kategorin natur- och kulturvärden. Av de 

117 synpunkter som utgör natur- och kulturvärden är det 47 som har beaktats helt vilket är     

24 %, det vill säga nästan en fjärdedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik är den kategori som har det största antalet delvis beaktade synpunkter. Vid jämförelse 

av helt, delvis eller ej beaktade synpunkter inom trafikkategorin är det 40 % av synpunkterna 

som blivit delvis beaktade (65 delvis beaktade synpunkter av 162 om trafik). Tillsammans med 

de helt beaktade är 47 % av synpunkterna inom trafikkategorin beaktade på något sätt i 

detaljplanearbetet (figur 12). Detta innebär att trafikfrågor sett till procentandelar är den 

kategori där flest synpunkter beaktats på något sätt och därmed påverkat beslutsunderlaget 

mest (förutom de formella frågorna figur 15 nästa sida). Det är också trafikkategorin som till 

antalet har flest synpunkter som beaktats helt och delvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 12 Figur 11 

Figur 13 Figur 14 



68 
  

100% 

0% 0% 

Fördelning inom kategorin 
formella frågor 

helt
beaktade

delvis
beaktade

ej beaktade
synpunkter

I kategorin bebyggelse är det endast 5 % av synpunkterna som helt beaktats medan 24 % har 

beaktats delvis, figur 13. I den sociala kategorin har endast 2 % av synpunkterna helt beaktats 

och 14 % delvis (figur 14). Kategorierna bebyggelse och sociala frågor har liknande fördelning 

av hur synpunkterna har beaktats sett till procentandelen. I kategorin formella processen är 

den enda kategori där alla synpunkter beaktats, figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 15 
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4.1.3 Enskilda intressen 

I figur 16 redovisas hur de enskilda intressena har hanterats och hur stor andel av dem som 

helt beaktats, delvis beaktats eller ej beaktats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enskilda intressena i innehållsanalysen har fördelats på det sätt som redovisas i figur 17. 

Där visas att den största andelen synpunkter av de enskilda intressena är de som faller in 

under kategorin insyn/bebyggelse/utsikt. Den är klart dominerande då över hälften av 

synpunkterna har tagit upp den typen av intresse. Den näst största kategorin är trafik som 

utgör lite drygt en femtedel av alla enskilda intressen. Den tredje största kategorin är övrigt 

och 9 % av synpunkterna inom enskilda intressen handlar om värde.  

 

Figur 16 

Figur 17 
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I följande del kommer en genomgång över hur de enskilda intressena har beaktats, helt, delvis 

eller ej (som redovisas i figur 16). Det betyder att totalsummorna för de enskilda intressena är 

beaktade synpunkter (24 stycken), delvis beaktade (42 synpunkter) och ej beaktade (196 

synpunkter).  

4.1.3.1 Beaktade enskilda intressen 

Här följer en genomgång av de synpunkter som handlar om de enskilda intressen som beaktats 

helt. I figur 18 redovisas fördelningen av de 24 synpunkter som har beaktats helt.  

 

Figur 18 

Av de helt beaktade enskilda synpunkterna är det kategorin övrigt som klart dominerar med 75 

%. Det föranleder intresse att se till vilka typer av intressen som faller inom kategorin. Övrigt är 

som tidigare nämnts den bredaste kategorin av de enskilda intressena. Här följer några 

exempel på beaktade synpunkter inom kategorin övriga frågor. 

I samrådsredogörelsen från Karlskrona kommun, detaljplan för del av Säby 4:14 m.fl. 

Trummenäs är den första hämtad. Synpunkten kommer från två grannar som anser att två 

föreslagna fastigheter som gränsar till deras befintliga fastigheter bör tas bort. Det motiveras 

med att de föreslagna fastigheterna har berg i dagen som löper in på berörda grannarnas 

fastigheter. De nya tomterna skulle innebära sprängning vilket ses som olämpligt då de 

berördas vattentäckt finns i berget. Synpunkten beaktades. 

Ett annat exempel är från Varbergs kommun, detaljplan för Bostäder vid Träslövsvägen. Där 

finns en synpunkt från en idrottsförening som har sin klubbstuga inom detaljplaneområdet. De 

lyfte fram vikten av en grönyta som används vid utomhusträning. Synpunkten tolkades som 

enskild då den berörde deras enskilda intresse av grönytan, och beaktades av Varbergs 

kommun.  
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Det intresse som kommer på andra plats av de enskilda beaktade synpunkterna är trafikfrågor. 

De frågor som handlar om utfarters placeringar, bulleraspekter och parkeringsfrågor. Endast 

en synpunkt som lyfter fram insyn, skugga, utsikt har fått den beaktad. Synpunkten kommer 

från samrådsredogörelsen från detaljplan för fastigheten Västra Backgärdet 56 och 20 inom 

Sandbacka, Umeå kommun. Synpunkten kommer från en samfällighet som menar att den 

gjorda solstudien inte redovisar hur den nya byggnationen kommer påverka den befintliga. 

Synpunkten beaktas på det sätt att solstudien kompletterades och är enskild då det är en 

samfällighets intresse som berörs.  

Sett till resultatet av de beaktade enskilda intressena kunde det varit intressant att dela upp 

kategorin övrigt i fler kategorier. Dock fanns inte tid till denna uppsats att gå igenom 

materialet ytterligare en gång för att undersöka detta.  

4.1.3.2 Delvis beaktade enskilda intressen 

I figur 18 redovisas de delvis beaktade enskilda intressena (42 synpunkter) och fördelningen 

utifrån kategorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de delvis beaktade enskilda synpunkterna är det, jämfört med figur 17, insyn, skugga, utsikt 

som dominerar och utgör 86 % av de beaktade enskilda intressena. Ett exempel på en enskild 

delvis beaktad synpunkt inom kategorin insyn, skugga, utsikt, kommer från Karlskrona 

kommun detaljplan för Skantze 7, Trossö: 

Vår lägenhet ligger på första våningen. Vi slipper därför se eländet när vi tittar ut genom 

fönstret. Däremot kommer en utbyggnad stjäla ännu mer av det sparsamma ljus vi har. 

Kommunen lade till bestämmelse om takvinkel och indragen våning genom att synpunkten 

kom in. Synpunkten blev kategoriserad som delvis eftersom den yttrande inte önskade någon 

förändring av den befintliga bebyggelsen men påverkade planen genom att bestämmelsen 

lades till.  

  

Figur 18 
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Ett annat exempel på en enskild delvis beaktad synpunkt inom kategorin insyn, skugga, utsikt 

kommer från Sundsvall kommun detaljplan för Haga 3:7 m.fl. del av kv. Ljuset, Skön: 

Framför dock oro för föreslagen planering vilken inte utesluter att ett högt hus byggs 

precis framför fastigheten vilket skulle medföra skuggpåverkan från och med klockan 

15.00 och därmed en avsevärt försämrad livskvalitet. Påtalar att solstudien som lagts 

fram ger en snedvriden bild av hur ljusförhållandena påverkas. 

Synpunkten beaktades delvis genom att våningsantalet sänkts en till två våningar samt att 

byggrätterna ändrades för att minska skuggpåverkan på befintlig bebyggelse. 

4.1.3.3 Ej beaktade enskilda intressen 

Kategorin ej beaktade enskilda intressen utgörs av 196 synpunkter och fördelningen 

presenteras i figur 19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de ej beaktade enskilda intressena dominerar insyn, skugga, utsikt med över 50 % av 

synpunkterna. Det är intressant vid jämförelse med figur 18 där insyn, skugga, utsikt också var 

den största kategorin. Kategorin är alltså störst av både de ej beaktade och de delvis beaktade 

synpunkterna. Trafikkategorin står för lite mer än en fjärdedel. Av de ej beaktade 

synpunkterna utgör värde och övrigt de minsta kategorierna. Övrigt var den kategori av de 

enskilda intressena som blev mest beaktad.  

Figur 19 
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4.1.4 Sammanfattning enskilda intressen 

Nedan följer en sammanställning av de hittills redovisade diagrammen av de enskilda 

intressena, fördelat på kategori och om de har beaktats helt, delvis beaktats eller ej beaktats 

(figur 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första stapeln (i figur 20) redovisar alla enskilda intressen och hur de är fördelade på helt, 

delvis eller ej beaktade (likt figur 16). De ej beaktade synpunkterna är flest till antalet och 

utgör 75 % av de enskilda intressena vilket kan förklara varför antalet ej beaktade synpunkter 

dominerar i kategorin insyn, skugga, utsikt, trafik och värde. Det som är intressant att 

uppmärksamma är att i kategorin övrigt är de helt beaktade synpunkterna fler än de som inte 

blivit beaktade.  

De delvis beaktade är fler än de helt beaktade synpunkterna i kategorierna insyn, skugga, 

utsikt, och värde. I de andra två, trafik och övrigt, är de helt beaktade synpunkterna fler än de 

delvis beaktade. 

  

Figur 20 
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0% 

17% 

83% 

Fördelning inom kategorin värde 

helt
beaktade

delvis
beaktade
synpunkter

ej beaktade
synpunkter

51% 

3% 

46% 

Fördelning inom kategorin övrigt 

helt
beaktade

delvis
beaktade
synpunkter

ej beaktade
synpunkter

Nedan redovisas den procentuella fördelningen av beaktade, delvis eller ej fördelat på typ av 

synpunkt (figur 21-24). Här syns tydligt den skillnad som uppmärksammades tidigare gällande 

kategorin övrigt där de beaktade synpunkterna är flest. 
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4.2 Sammanfattning resultat 
Resultatet av innehållsanalysen svarar som tidigare nämnt till den sista frågeställningen, Vilka 

intressen påverkar beslutsunderlaget och vad handlar de om? De synpunkter som påverkar 

beslutsunderlaget är de synpunkter som beaktats helt eller delvis. De övergripande intressena 

är de allmänna respektive de enskilda. Vad de handlar om är de synpunkter som 

underkategorierna tar upp av de allmänna respektive enskilda intressena.  

Fördelning allmänna och enskilda intressen 
Innehållsanalysen visar att flest synpunkter handlar om de allmänna intressena 72 % (figur 2). 

Av alla synpunkter som noterats i innehållsanalysen påverkade 34 % beslutsunderlaget. 

Bebyggelse är den kategori som flest synpunkter handlat om oavsett beaktning och sett till 

både allmänna och enskilda intressen. 

Helt beaktade synpunkter 
Av de allmänna intressena är det kategorin formella frågor som har flest helt beaktade 

synpunkter procentuellt, 100 %. Den typen av frågor ska beaktas då detaljplanens förfarande 

måste följas. Natur- och kulturvärden är den kategori av de allmänna intressena som till antal 

är den mest beaktade kategorin. Det vill säga synpunkter gällande parker, grönytor, 

trädplanteringar och alléer samt synpunkter på kulturvärden, världsarv och kulturmiljöer är de 

synpunkter i undersökningen. Det kan bero på att det är en av de bredaste kategorierna i 

innehållsanalysen. 

Kategorin övriga synpunkter dominerar de helt beaktade enskilda intressena, såväl 

procentuellt som till antalet. Det betyder att synpunkterna som föll utanför de mer konkreta 

kategorierna som ställdes upp i kodningsschemat har blivit mest beaktade. Det kan visa på den 

mångfald som finns av enskilda intressen och varför de inte tas upp i lagstiftningen på samma 

sätt som de allmänna. Det kan också ses som ett resultat av valet av analysenheter i 

innehållsanalysen, att de enheter som valdes ut var för specifika. Analysenheterna valdes i ett 

tidigt skede och då ett omfattande material skulle studeras fanns ej tid att hitta andra 

analysenheter i en andra genomgång.  

Delvis beaktade synpunkter 
Den kategori som flest delvis beaktade allmänna synpunkter faller inom är trafik. Den är också 

störst både procentuellt och till antalet. Synpunkterna inom denna kategori handlar om 

placering av gator, vägar och utfarter samt placeringar av parkering och garage. Kategorin 

dominerar också vid sammanslagning av de helt och delvis beaktade synpunkterna. 

Av de enskilda intressena är det kategorin insyn, skugga, utsikt som procentuellt sett har flest 

delvis beaktade synpunkter. Synpunkterna i kategorin handlar om när detaljplanen påverkar 

befintlig bebyggelse med skuggning, skymd utsikt eller att det blir insyn i trädgårdar/bostäder. 

För att delvis beakta dessa intressen har kommunen i vissa fall ändrat våningsantalet eller lagt 

till bestämmelser om takvinkel som delvis har tillgodosett den yttrandes synpunkt. Kategorin 

insyn, skugga, utsikt är den kategori som också till antalet dominerar vid hopslagning av de helt 

och delvis beaktade synpunkterna, men sett till den procentuella fördelningen är övrigt är den 

kategori som dominerar vid hopläggning av de helt och delvis beaktade synpunkterna. 
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Ej beaktade synpunkter 
Den största delen av de ej beaktade allmänna intressena procentuellt sett är sociala frågor 

men till antalet är det bebyggelse som är störst. Den största delen av de ej beaktade enskilda 

intressena till antalet är insyn, skugga, utsikt, procentuellt sett är det kategorin trafik. 

Den procentuella fördelningen ger en mer rättvis bild av vilka synpunkter som beaktats helt, 

delvis eller ej då den inte påverkas av att det är olika antal synpunkter i kategorierna. Därmed 

kan sägas att av de allmänna intressena är det de formella frågorna som blivit mest beaktade, 

också vid hopläggning av kategorierna helt och delvis beaktade. Av de enskilda intressena är 

det de övriga frågorna som blivit mest beaktade, det också vid hopläggning av de helt och 

delvis beaktade synpunkterna. Den typ av synpunkter som dominerar i kategorin delvis är av 

de allmänna intressena trafikfrågor och av de enskilda synpunkter som gäller insyn, skugga, 

utsikt. De synpunkter som avslås mest, ej beaktas, är de sociala frågorna (figur 14) av de 

allmänna intressena och av dem enskilda kategorin trafik (figur 22). 

Resultatet visar att i alla synpunktskategorier, både de enskilda och allmänna, är de ej 

beaktade synpunkterna i majoritet förutom kategorin övrigt av de enskilda och kategorin 

formella frågor av de allmänna. Det är också de två synpunktskategorier som är mest 

beaktade. 

4.2.1 Analys av resultat 

De synpunkter som har störst möjlighet att påverka beslutsunderlaget är enligt Henecke och 

Khan (2002) detaljfrågor, jämfört med strukturella frågor. Av kategorierna i undersökningen 

skulle trafik inom den allmänna kategorin och insyn, skugga, utsikt inom de enskilda intressena 

kunna utgöra kategorierna som de syftar till. Trafikfrågorna inom de allmänna intressena är 

den typ av intresse som blivit mest delvis beaktat procentuellt av alla intressen i 

undersökningen. Det kan tyda på att strukturella frågor har påverkats i de studerade fallen. I 

kategorin trafik ingår dock utöver vägdragning även synpunkter gällande parkering och utfarter 

vilka kan uppfattas vara mindre strukturella frågor. Det innebär att ingen slutsats kan dras av 

den här undersökningen huruvida det är svårt att påverka strukturella frågor utan endast att 

allmänna trafikfrågor är störst av de delvis beaktade synpunkterna. Om kategorin insyn, 

skugga, utsikt räknas som detaljfrågor stämmer deras påstående att det går att påverka 

detaljer. 

Av de inkomna synpunkterna berör majoriteten allmänna intressen, 72 %, jämfört med de 

enskilda intressena, 28 % (se figur 2). Resultatet av fördelningen av de inkomna synpunkterna 

är intressant (att det är övervägande allmänna intressen) vid jämförelse med det som tas upp i 

forskningsöversikten, att medborgarens roll i detaljplaneprocessen enligt lagens syften är att 

representera sina egna intressen (Henecke 2006).  

 Detaljplanesamrådets syfte liknar den pluralistiska demokratimodellen vid jämförelse med 

deltagarorienterade- och deliberativa demokratimodeller. Det är också den som mest liknar 

den representativa demokratin som planlagstiftningen regleras av. Enligt den pluralistiska 

modellen är medborgarens roll att rösta på sina representanter och i övrigt ansvara för att 

bevaka sina egna intressen. Henecke (2006) menar att medborgaren har små chanser att 

påverka och att mycket av inflytandet äger rum i informella förhandlingar mellan kommun och 

byggherre.  
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Sett till innehållsanalysen och resultatet i figur 1 har medborgarna inflytande på 

detaljplaneprocessen i det formella samrådet då strax över en tredjedel av synpunkterna har 

tillgodosetts helt eller delvis och har påverkat beslutsunderlaget6. Om det ses som små 

möjligheter till påverkan beror på den föreställning man har av hur mycket medborgarna ska 

kunna påverka. En tredjedel kan dock tolkas som att en stor del av synpunkterna har inflytande 

i processen. Det som påverkas i informella kontakter studeras inte i den här undersökningen.  

Medborgarnas yttranden om också de allmänna intressena kan vara ett tecken på att 

medborgarna har en föreställning om att de kan påverka processen, också de allmänna 

intressena. Sedan huruvida föreställningen om inflytande är för hög som Henecke och Khan 

(2002) samt Henecke (2006) menar går inte att avgöra i denna studie. Den höga andelen 

allmänna intressen kan också tyda på att medborgarna har en föreställning om en mer 

deliberativ process liknande samrådet för översiktsplan.  

  

                                                           
6
 Synpunkter som har beaktats helt eller delvis påverkar beslutsunderlaget. 
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Kapitlet redovisar svaren på uppsatsens frågeställningar samt en avslutande diskussion om 

medborgardeltagandets roll och syfte.  Därefter följer förslag på fortsatt forskning inom ämnet 

medborgardeltagande. Här följer svaren på de fyra frågeställningarna. 

5.1 Svar på frågeställningarna 
- Hur har relationen sett ut mellan den enskilde och det allmänna i svensk 

planlagstiftning och i planeringsteorier? 

Relationen mellan den enskilde och det allmänna har förändrats under 1900-talet, den 

enskildes rättigheter har inskränkts till fördel för det allmänna. Planlagstiftningen har också 

starka kopplingar till den rationella planeringsteorin där planeringen är en politisk verksamhet 

och medborgarens roll i processen är mycket liten. Planlagstiftningen har syftat till att 

begränsa utspridningen av bebyggelsen och har främst präglats av de elitdemokratiska och 

pluralistiska demokratimodellerna fram till ÄPBL då den deliberativa demokratiformen fick 

inflytande. Det finns en koppling mellan den akademiska plandebatten, demokratimodeller 

och den svenska planlagstiftningen under 1900-talet. Medborgarens roll sågs mer som en 

invånare som flyttade in i ett färdigt område än att de skulle ha intresse i att medverka i 

processen. 

- Vad säger gällande lagstiftning om samrådet och vad är dess syfte? 

Gällande PBL och ÄPBL:s syfte med samrådet, utöver att det ska förbättra beslutsunderlaget, 

är att öka demokratin och medborgarinflytandet samt skapa öppenhet och insyn i 

planprocessen. Genom samrådet fanns förhoppningar om att skapa ett intresse hos 

medborgarna för planfrågor och att föra kommunpolitikerna närmre medborgarna. De 

enskilda och allmänna intressena ska vägas i detaljplanesamrådet och de enskilda ska själva 

ansvara för att lyfta och argumentera för sina intressen. Lagstiftarna antog att det finns störst 

intresse hos medborgarna att vilja delta och påverka i detaljplaneprocessen, då den är juridiskt 

bindande. Samrådet har en bred samrådskrets av jämställdhetsskäl och för att skapa 

möjligheter för alla berörda att delta i processen. Samrådet syftar också till att legitimera 

planeringen. 

Relaterat till undersökningen fungerar samrådet för att öka demokrati, insyn och öppenhet 

och skapa engagemang för planfrågor då det i 34 av 40 planer finns yttranden från 

medborgare. Undersökningen visar att de enskilda lyfter sina egna intressen i 

detaljplaneprocessen men inte i den omfattningen som lagstiftaren tänkt sig då en större 

andel allmänna intressen tas upp. Det övergripande syftet med samrådet, att förbättra 

beslutsunderlaget, uppfylls då resultatet av undersökningen visar att en tredjedel av 

synpunkterna har påverkat beslutsunderlaget.  

- Vad säger tidigare forskning om PBL-samrådet? 

Tidigare forskning konstaterar att det finns svårigheter i att mäta medborgarnas inflytande då 

de kan sammanfalla med andra intressen. Samrådet framställs också som konfliktfylld då 

medborgarens roll och möjlighet till inflytande i samrådet inte tydliggörs i praktiken och att de 
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därigenom förväntar sig en mer deliberativ process än vad lagen medger. Bredare 

medborgardialoger förekommer inte med kontinuitet vilket också påverkar medborgarnas 

upplevelse av medborgardeltagandet och gör att de tappar förtroende för systemet. Den 

tidigare forskningen visar också att det förekommer informella diskussioner parallellt med det 

formella samrådet vilket gör att samrådets syfte att skapa legitimitet undermineras.  

De frågor medborgarna främst kan påverka är enligt tidigare forskning detaljfrågor och större 

strukturella frågor är svåra att påverka. Andra problem som uppmärksammas är 

representativiteten hos medborgarna. Dels är det främst resursstarka grupper som deltar i 

samrådet och dels är det svårt att veta om de närvarande medborgarna som lyfter allmänna 

intressen kan vara representativa för allmänheten.  

Samrådet beskylls också för att skapa långsamma processer och göra planprocessen ineffektiv.  

Det är tidskrävande medborgardialoger och medborgarnas möjligheter till överklaganden som 

framställs som orsak. Henecke (2006) menar att det är ett endimensionellt sätt att se på 

effektivitet då medborgardialoger kan skapa/medverka till en bredare acceptans och 

legitimitet för planerna. I tidigare forskning beskrivs samrådet ha flera problem.  

- Vilka intressen påverkar beslutsunderlaget och vad handlar de om?  

De intressen som påverkar beslutsunderlaget mest är de allmänna intressena. Av dem 

dominerar procentuellt sett synpunkterna som berör den formella processen där 100 % av 

synpunkterna beaktats helt. Den formella processen påverkar inte plankartan eller 

planbeskrivningen och sett till vad som ger avtryck i dem är det främst kategorin trafik av de 

allmänna intressena som påverkat mest (inkluderat både helt och delvis beaktade synpunkter).  

 

5.2 Diskussion 
I de föreslagna förändringarna av PBL, som presenterades i regeringens utredning om en 

effektiv och snabb planprocess i maj 2013, beskrivs bland annat bostadsbristen till stor del 

bero på långsamma planprocesser och att medborgarnas medverkan försenar 

bostadsbyggandet. De föreslagna förändringarna innebär, som nämndes i inledningen, att 

detaljplanens existens hotas av den nya planformen områdesplan. Områdesplanen föreslås 

inte vara juridiskt bindande utan är mer lik en översiktsplan där allmänna intressen vägs. Det 

hotar den enskildes rättigheter och möjligheter att juridiskt väga och binda sina intressen mot 

de allmänna.  

PBL syftar till att medborgarna ska vara en del i planprocessen och har influenser av den 

deliberativa demokratiformen och den kommunikativa planeringen. Problemet som 

regeringens utredning identifierat är att den möjlighet till påverkan och insyn i planprocessen 

för medborgarna som infördes i samband med ÄPBL försenar processerna. Utredningen tycks 

ifrågasätta influenserna av kommunikativ planering och deliberativa demokratimodeller som 

togs in i lagstiftningen 1987. Nu tycks utredningen mer efterfråga en politisk planering mer lik 

den rationella planeringen och de elitdemokratiska och pluralistiska demokratimodellerna.  
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Problemen som lagstiftningen velat lösa under 1900-talet har förändrats från att i början av 

seklet vilja lösa utspridning av bebyggelse till att nu på 2000-talet se planlagstiftningen i sig, 

med bestämmelser om begränsningar, som ett problem. I dagens debatt är det är numera 

lagstiftningen som sätter käppar i hjulet för bostadsbyggandet och pendeln tycks har svängt.  

Det är i den här retoriken som det finns föreställningar om att samrådet inte har något 

inflytande på beslutsunderlaget, eller att det inte går att påverka mer än detaljfrågor (Henecke 

& Khan 2002). I de intervjuer som Henecke (2006) utfört i sin avhandling upplever 

medborgarna att planerna varit fastlåsta och att de inte haft något inflytande. Men resultatet 

av min undersökning visar att det går att påverka beslutsunderlaget. Av de enskilda intressena 

beaktades (helt eller delvis) 25 % och av de allmänna intressena 37 %. Sett till det totala 

antalet synpunkter är det en tredjedel som har beaktats. Om det visar att samrådet fungerar 

bra eller dåligt beror på föreställningen man har om hur medborgardeltagandet ska fungera.  

Det är intressant att undersökningen visat att det procentuellt sett, och sett till antalet, är fler 

allmänna intressen som beaktas jämfört med enskilda. Särskilt med tanke på lagstiftningens 

syfte med detaljplanesamrådet, att lyfta fram de enskildas intressen och synpunkter. Här kan 

det finnas en skillnad mellan vad fastighetsägare och övrig allmänhet tar upp i yttranden där 

de försnämnda troligtvis representerar mer enskilda intressen och övriga tar upp mer 

allmänna intressen. I undersökningen görs dock ingen skillnad mellan dessa grupper och det 

kan därmed inte fastställas om det är så. 

Henecke (2006) samt Henecke och Khan (2002) menar att medborgarna förväntar sig en mer 

deliberativ process än den som lagstiftningen syftar till. Den deliberativa demokratin innebär 

att alla berörda ska delta i beslutsprocessen för att nå konsensus. Denna tanke ligger bakom 

översiktsplanens samråd och den kommunikativa planeringsteorin. Där ska diskussionen utgå 

från att hitta vad som är bäst ur ett allmänt perspektiv. I undersökningen har majoriteten av 

medborgarnas synpunkter haft fokus på de allmänna intressena. Det skulle kunna vara en 

signal om att medborgarna har en bild av en mer deliberativ process. Medborgarna som yttrat 

sig i undersökningens studerade samrådsredogörelser har haft intresse av både de allmänna 

och enskilda intressena.  

Att så många allmänna intressen har beaktats skulle kunna kritiseras och ifrågasättas på grund 

av det representativitetsproblem som Henecke (2006) samt Henecke och Khan (2002) tar upp. 

Problemet är att det är svårt att veta om de medborgare som yttrar sig om allmänna intressen 

är representativa för övriga medborgare. Henecke (2006) skriver också att grupper med goda 

socioekonomiska resurser har mer inflytande i samrådet än andra och att det därmed finns en 

risk i att yttrandena om allmänna intressen inte är representativa.  Därmed borde inte enskilda 

medborgare ha inflytande på de allmänna intressena i samrådet och det är därför lagstiftarens 

syfte med detaljplanesamrådet är att lyfta de enskilda intressena.  

Varför-frågor kan inte besvaras i undersökningen utan det kan endast konstateras att det är 

ett stort antal allmänna intressen som beaktats. Det stora antalet beaktade allmänna intressen 

skulle kunna motiveras och förklaras i att de sammanfallit med andra intressenters krav på det 

sätt som Henecke och Khan (2002) skriver, men för att ta reda på det krävs ytterligare en 

undersökning.  
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Den största andelen av synpunkterna har dock inte beaktats. Det kan vara ett uttryck för den 

rationella planeringen där medborgarens roll, precis som i den svenska lagstiftningen, är att 

komma med synpunkter under processen men att beslutsfattandet ligger hos politikerna. 

Kommunen har i majoriteten av fallen inte tillgodosett medborgarnas synpunkter och ansett 

att det allmännas intresse av detaljplanen har vägt tyngre än de inkomna synpunkterna. Det 

kan också vara ett svar på varför det finns en uppfattning om att samrådet inte fungerar.  

Det finns en föreställning om att medborgarnas möjligheter till påverkan i samrådet är 

begränsade och uppsatsens syfte har varit att undersöka om samrådet påverkar 

beslutsunderlaget i detaljplaneprocessen. I undersökningen har medborgarna haft inflytande i 

en tredjedel av synpunkterna och störst inflytande över de allmänna intressena, trots 

detaljplanesamrådets syfte. Det kan sammanfattas med att samrådet påverkar 

beslutunderlaget, inte på det sättet som lagstiftarna tänkt men mer än vad dagens kritiker 

menar.  

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Samrådets roll i planlagstiftningen kan undersökas på en mängd olika sätt. Det som undersökts 

i uppsatsen är huruvida synpunkterna i samrådet påverkar beslutsunderlaget och om det är 

enskilda eller allmänna intressen som får mest gehör. Uppsatsen begränsades till att enbart 

studera medborgarnas röster i samrådet, fortsatta studier skulle kunna omfatta samtliga 

yttranden i samrådet, det vill säga också myndigheter och förvaltningars synpunkter samt ett 

större antal samrådsredogörelser. Ytterligare skulle fortsatta studier kunna ta upp samrådets 

funktion för att skapa legitimitet för planer och beslut. 

Uppsatsen visar att det finns en skillnad i hur det talas om medborgardeltagande och hur det 

fungerar i praktiken då en tredjedel av alla synpunkter beaktats i undersökningen. Det behövs 

mer forskning om medborgardeltagandets roll i den fysiska planeringen, om vägningen mellan 

det enskilda och det allmänna för att lyfta fram vikten av samrådet. Innan en ny lagstiftning om 

planprocessen träder i kraft krävs en noga genomgång/undersökning om 

medborgardeltagandets roll , funktion och syfte i planeringen. Särskilt då de enskildas 

rättigheter att juridiskt binda markanvändning i detaljplan hotas av kraven på en snabb och 

effektiv planprocess. 
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Studerade detaljplaner 
LÄN KOMMUN DETALJPLANENS 

NAMN 
ANTAGEN 
ÅR: 

ÄPBL/PBL SAKNAR 
YTTRANDEN 

Blekinge län: Karlskrona 
kommun 
 
 
Karlskrona 
kommun 

Detaljplan för del av 
SÄBY 4:14 m.fl. 
Trummenäs  
 
Detaljplan för Skantze 
7, Trossö 

2012 
 

 
 
2011 

ÄPBL 
 
 
 
ÄPBL 

 

Dalarnas län: Falu 
kommun 
 

 
 
 
 
 
 
Borlänge 
kommun 

Detaljplan för 
bostäder vid 
Stenbocks väg (Falun 
8:29) 
 
 
 
 
 
Förslag till detaljplan 
för fastigheten 
Kvarnsveden 3:13 m. 
fl. inom Tjärnaheden 
samt del av  
fastigheten Åbrodden 
1 m. fl. inom 
Lergärdet 

Godkänd 
för 
antagande 
2012-12-
13 
(antagen 
2013-02-
14) 
 
2012 

PBL 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÄPBL 

X 

Gotlands län: Region 
Gotland 

Detaljplan för 
OTHEM EJDERN 4, m 
fl 
Region Gotland 

Okänt, 
samrådstid 
under 
november-
december 
2010 

ÄPBL  

Gävleborgs län: Gävle 
kommun 
 
 
 
Gävle 
kommun 

Detaljplan för 
Fredriksskans 2:1 (del 
av), Sandbacka i 
Strömsbro  

Detaljplan för del av 
Vallbacken 2:5, 
Gustavsplan 

2011 
 
 
 
 
2011 

 

ÄPBL 
 
 
 
 
Planens 
samråd 
var i maj-
juni 2011, 
troligtvis 
ÄPBL? 

 

  



2 
 

Hallands län: Varbergs 
kommun 
 
 

 
Halmstads 
kommun 

Detaljplan Bostäder 
vid Träslövsvägen, 
Mandarinen 1 och 2 
m.fl. 
 
Detaljplan för 
Klotet 25 m.fl. 
Enslövsvägen 

2011 
 
 
 

 
2012? 

ÄPBL 
 
 
 
 
PBL? 
(samrådet 
hölls 
november 
2011-jan 
2012) 

 

Jämtlands län: Östersunds 
kommun 
 
 
 
 

Östersunds 
kommun 

Detaljplan för stadsdel 
Norr Tallbacken, 
bostäder Del av Norr 
1:12  
 
 
Detaljplan för Torvalla 
9:9, 1:34 m fl 
Småhus i Fjällmon 

2012 
 
 
 
 
 
2012 

ÄPBL 
 
 
 
 
 
PBL 

 

Jönköpings län: Jönköpings 
kommun 
 
 
 
Värnamo 
kommun  

Detaljplan för 
bostäder på del av 
Väster 1:1 m.fl. 
Västra kajen  
 
Detaljplan för del av 
fastigheterna 
Västhorja  12:5 m.fl.  

2012 
 
 
 
 
2011 

PBL 
 
 
 
 
ÄPBL 

 

Kalmar län: Västervik  
kommun 
 
 
 
Kalmar 
kommun 

Detaljplan för 
Didrikslund, 
del av fastigheten 
Västervik 3:1 
 
Detaljplan för del av 
kv Storken och 
Malmen 2:2 

2012 
 
 
 
 
2012 

ÄPBL 
 
 
 
 
ÄPBL 

 

Kronobergs län: Växjö 
kommun 
 
 
Växjö 
kommun 

Detaljplan för Växjö 
7:8 m.fl (Hovsdal) på 
Hovshaga  
 
Banvallen 6 mfl, 
Hovshaga 

2012 
 
 
 
2012 

PBL? 
 
 
 
PBL 

 

Norrbottens 

län: 

Piteå 
kommun 

 

Detaljplan för del av 
Munksund 35:2 
Furunäset 

2011 ÄPBL  

  



3 
 

Skånes län: Malmö stad 
 

 
 
Kristianstads 
kommun 

Del av fastigheten 
Trevnaden 1 i 
innerstaden Malmö 
 
Detaljplan för 
BALSBY 23:1,29:2, del 
av, m.fl utmed  
Arkelstorpsvägen i 
Balsby 

2011 
 
 
 
2012 

ÄPBL 
 
 
 
ÄPBL 

 

Stockholms län: Stockholm 
stad 
 
 

Nacka 
kommun 

Detaljplan för 
Dellen 4 mm 
i stadsdelen Årsta 
 
Detaljplan för del av 
Kvarnholmen etapp 3 
– Östra kvarnområdet 

2012 
 
 
 
2011 

ÄPBL 
 
 
 
ÄPBL 

 
 
 
 
X 

Södermanlands 

län: 

Eskilstuna 
kommun 
 
 
Nyköpings 
kommun 

Detaljplan för 
Turturduvan 1 och 
Tuppen 1 m.fl 
 
Detaljplan för del av 
SVARVAREN 3 
m.fl., Isaksdal, 
Nyköping 

2011 
 
 
 
2012 

ÄPBL 
 
 
 
PBL 

 

Uppsala län: Uppsala 
kommun 
 
 
 
 
Uppsala 
kommun 
 

Detaljplan för del av 
kvarteren 
Haubitsen och 
Fältläkaren, inom 
Kåbo 
 
Detaljplan för 
kv Varpen och Spolen 
samt del av 
Kungsängsesplanaden 
 

2012 
 
 
 

 
 
2011 

ÄPBL 
 
 
 
 

 
ÄPBL 

 
 
 
 
 
 
X 

Värmlands län: Karlstads 
kommun 
 
 
Karlstads 
kommun 

Detaljplan för 
Kartberget mm 
inom Romstad 
 
Detaljplan för 
Norrstrand 1:1, 
Tolvmansgatan 

2011 
 
 
 
Antagen ? 
(Laga kraft 
2012-10-
12) 

ÄPBL 
 
 
 
ÄPBL 

 

  



4 
 

Västerbottens 

län: 

Skellefteå 
kommun 
 
 
 
Umeå 
kommun 

Detaljplan för 
Karlshem 1 m.fl. 
inom stadsdelen 
Anderstorp 
 
Detaljplan för 
fastigheten VÄSTRA 
BÄCKGÄRDET 56 och 
20 inom Sandbacka 

2012 
 
 
 
 
2012 

? 
 
 
 
 
PBL 

 

Västernorrlands 

län: 

Sundsvalls 
kommun 
 
 
 
Sundsvalls 
kommun 

Detaljplan för 
Haga 3:7 m. fl . 
Del av kv. Ljuset 
Skön 
 
Detaljplan för 
ett område söder om 
Folkets hus 
flerbostadshus 
Nolby 5:9 m fl 
Kvissleby 

2011 
 
 
 
 
2011 

ÄPBL 
 
 
 
 
ÄPBL 

 
 
 
 
 
X 

Västmanlands 

län: 

Västerås 
kommun 
 
 
Västerås 
kommun 

Detaljplan för 
Stjärnhimmeln 4 och 
5, Vetterstorp 
 

Detaljplan för Almen 
3, Malmaberg, 
Västerås 

2012  
 
 
 
2012 

 

ÄPBL 
 
 
 

ÄPBL 

X 

Västra 

Götalands län: 

Uddevalla 
kommun 

 
Uddevalla 
kommun 

 

Munkeby 1:85 m.fl. 
Dragsmark 

 
Skanskullen 2 m.fl   

2011 
 

 
Antagen 
2010 

 

ÄPBL 
 

 
ÄPBL 

X 

Örebro län: Örebro 
kommun 
 
 
Örebro 
kommun 

Detaljplan för 
kvarteret Karmen 
 
 
Detaljplan för del av 
Tågmästaren 23 m.fl. 

Antagen ? 
(laga kraft 
2012)  
 
Antagen 
2010 (laga 
kraft 2011) 

ÄPBL 
 
 
 
ÄPBL 

 

Östergötlands 

län: 

Norrköpings 
kommun 
 
 
 
 
Linköping 
kommun 

 

Detaljplan för 
fastigheterna KÄLEBO 
2:39, 2:40 och 2:67 
med 
närområde 
 
Detaljplan i 
Vasastaden 
för ARMENIEN 7 m fl. 
inom Arkösund 

2011 
 
 
 
 
 
2011 

ÄPBL 
 
 
 
 
 
ÄPBL 

 

 



1 
 

 

 

 

 

1 Län: Blekinge Kommun: Karlskrona kommun, Detaljplan för del av 
SÄBY 4:14 m.fl. Trummenäs 

Antagandeår: 2012 PBL:  ÄPBL:  X  

Beaktade synpunkter: 3 Delvis beaktade synpunkter: 4 Ej beaktade synpunkter: 25 

allmänna intressen:  0 enskilda intressen: 3 allmänna intressen: 4 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 16 enskilda intressen: 9 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

4 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

6 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf       3 beb traf        beb traf 1 9     9 

   4 3 3 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 32 

2 Län: Blekinge Kommun: Karlskrona kommun, 
Detaljplan för Skantze 7, Trossö 

Antagandeår: 2011 PBL:  ÄPBL: X 

Beaktade synpunkter: 16 Delvis beaktade synpunkter: 55 Ej beaktade synpunkter: 79 

allmänna intressen:  16 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 38 enskilda intressen: 17 allmänna intressen: 19 enskilda intressen: 60 
utformning 
4 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning: 
27 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
16 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf   12     beb traf  11  17    beb traf 1 2  23 26 11  

4  27  16  

Övrigt: Form -> processen gick från enkelt till normalt planförfarande Totalt antal synpunkter: 150 



2 
 

 

 

3 Län: Dalarna Kommun: Falu kommun, Detaljplan för ¨bostäder vid 
Stenbocks väg (Falun 8:29) 

Antagandeår:  Godkänd för antagande 2012-12-13 antagen 2013-02-
14 

PBL: X ÄPBL:   

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 0 

allmänna intressen:  0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        Beb traf        

      

Övrigt: I samrådet har inga yttranden från allmänheten (privatpersoner eller fastighetsägare) inkommit. Det nämns att 4 personer närvarade vid 
samrådsmötet. Där framkom information om platsens historia, synpunkter på byggnadshöjd, bebyggelsekaraktär samt att ”trafiken bör lösas på ett bra 
sätt”. 

Totalt antal synpunkter: 0 

4 Län: Dalarna Kommun:  Borlänge kommun,  Förslag till detaljplan 
för fastigheten Kvarnsveden 3:13 m. fl. inom 
Tjärnaheden samt del av fastigheten Åbrodden 1 
m.fl. inom Lergärdet 

Antagandeår: 2012 PBL:  ÄPBL: X 

Beaktade synpunkter: 2 Delvis beaktade synpunkter: 26 Ej beaktade synpunkter: 28 

allmänna intressen:  2 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 26 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 28 enskilda intressen: 0 
utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
20 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
6 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf  6      beb traf  22      

 2  20 3 3 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 56 



3 
 

 

 

 

 

5 Län: Gotland Kommun: Region Gotland, Detaljplan för OTHEM 
EJDERN 4, m.fl. 

Antagandeår: okänt samrådstid under november-december 2010 PBL:  ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 1 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

1 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf        

     1 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 1 

6 Län:  Gävleborg Kommun: Gävle kommun, Detaljplan för 
Fredriksskans 2:1 (del av), Sandbacka i Strömsbro 

Antagandeår: 2011 PBL:  ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 1 Ej beaktade synpunkter: 11 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 8 enskilda intressen: 3 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

1 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

5 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf 2 1  1 2   

  1  2 3 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 12 



4 
 

 

 

 

 

7 Län:  
Gävleborgs 

Kommun:  Gävle kommun,  Detaljplan för del av 
Vallbacken 2:5, Gustavsplan 

Antagandeår: 2011 PBL:  ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 6 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 4 enskilda intressen:2 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

3 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf  1   2   

    1 2 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 6 

8 Län: Halland Kommun: Varbergs kommun, Detaljplan Bostäder vid 
Träslövsvägen, Mandarinen 1 och 2 m.fl. 

Antagandeår: 2011 PBL:  ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 4 Delvis beaktade synpunkter: 4 Ej beaktade synpunkter: 93 

allmänna intressen:  1 enskilda intressen: 3 allmänna intressen: 3 enskilda intressen: 1 allmänna intressen: 64 enskilda intressen: 29 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

3 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

52 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf  1   1  2 beb traf     1   beb traf 7 5  17 7 5  

   3 32 20 

Övrigt:7st synpunkter som kvarstår från programsamråd tas ej upp i denna samrådsredogörelse. Hänvisning finns till bilaga. Totalt antal synpunkter: 101 



5 
 

 

 

 

 

9 Län: Halland Kommun: Halmstads kommun,  Detaljplan för Klotet 
25 m.fl. Enslövsvägen 

Antagandeår: 2012? PBL:  ÄPBL:  PBL? (samrådet hölls 
november 2011-jan 2012) 

 

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 3 

allmänna intressen: 0  enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 2 enskilda intressen: 1 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

1 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf  1   1   

     1 

Övrigt: Har förergåtts av programsamråd Totalt antal synpunkter: 3 

10 Län: Jämtland Kommun: Östersunds kommun, Detaljplan för 
stadsdel Norr Tallbacken, bostäder Del av Norr 1:12 

Antagandeår: 2012 PBL:  ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 1 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf  1      

      

Övrigt: Endast ett yttrande från privatperson. Vid samrådsmötet närvarade exploatören, kommunenes tjänstemän, politiker och konsulter. Totalt antal synpunkter: 1 



6 
 

 

 

 

 

11 Län: Jämtland Kommun: Östersunds kommun, Detaljplan för 
Torvalla 9:9, 1:34 m fl 
Småhus i Fjällmon 

Antagandeår: 2012 PBL: X ÄPBL:   

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 3 Ej beaktade synpunkter: 4 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 3 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 4 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf  3      beb traf    4    

      

Övrigt:  Totalt antal synpunkter:7 

12 Län: Jönköping Kommun: Jönköpings kommun, Detaljplan för 
bostäder på del av Väster 1:1 m.fl. Västra kajen 

Antagandeår: 2012 PBL: X ÄPBL:   

Beaktade synpunkter: 1 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 3 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 1 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 3 enskilda intressen:0 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde Övrigt 

1 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

3 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf        

    3  

Övrigt: endast en privatperson om yttrat sig. Många frågor ställdes som ej regleras i detaljplan.  Totalt antal synpunkter: 4 



7 
 

 

 

 

 

13 Län: Jönköping Kommun: Värnamo kommun, Detaljplan för del av 
fastigheterna Västhorja  12:5 m.fl. 

Antagandeår: 2011 PBL:  ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 1 Delvis beaktade synpunkter: 0  Ej beaktade synpunkter: 2 

allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 1 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf  1      beb traf        Beb traf 1      1 

      

Övrigt:  Totalt antal synpunkter:3 

14 Län: Kalmar Kommun: Västervik kommun, Detaljplan för 
Didrikslund, 
del av fastigheten Västervik 3:1 

Antagandeår: 2012 PBL:  ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 10 Delvis beaktade synpunkter: 2 Ej beaktade synpunkter: 147 

allmänna intressen: 10 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 2 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 103 enskilda intressen: 44 
utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
43 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf  8      beb traf        beb traf 30 30  36 8   

 2 2  35 8 

Övrigt: 30 fastighetsägare har skickat in gemensamt yttrande. Totalt antal synpunkter: 159 
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15 Län: Kalmar Kommun: Kalmar kommun, Detaljplan för del av kv 
Storken och Malmen 2:2 

Antagandeår: 2012 PBL:  ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 5 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 4 enskilda intressen: 1 
utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt utformning 

1 
soc nat- 

kult 
form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf 1 2    1  

    1  

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 5 

16 Län: 
Kronoberg 

Kommun: Växjö kommun, Detaljplan för Växjö 7:8 
m.fl (Hovsdal) på Hovshaga 

Antagandeår: 2012 PBL: ? ÄPBL: ? samråd maj-juli 
2011 

 

Beaktade synpunkter: 11 Delvis beaktade synpunkter: 8 Ej beaktade synpunkter: 9 

allmänna intressen: 6 enskilda intressen: 5 allmänna intressen: 3 enskilda intressen: 5 allmänna intressen: 2 enskilda intressen: 7 
utformning 
1 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
3 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
1 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf  5   3  2 beb traf    5    beb traf  1   3 1 3 

 1 3   1 

Övrigt: föregåtts av planprogram Totalt antal synpunkter: 28 
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17 Län: 
Kronoberg 

Kommun: Växjö kommun, Banvallen 6 mfl, Hovshaga Antagandeår: 2012 PBL: X ÄPBL:   

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 12 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 8 enskilda intressen: 4 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
7 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf 1   3  1  

    5 2 

Övrigt: planen har föregåtts av planprogram Totalt antal synpunkter: 12 

18 Län: 
Norrbotten 

Kommun: Piteå kommun, Detaljplan för del av 
Munksund 35:2 Furunäset 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 2 Delvis beaktade synpunkter: 6 Ej beaktade synpunkter: 4 

allmänna intressen: 2 enskilda intressen:  allmänna intressen: 6 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 3 enskilda intressen: 1 
utformning 
1 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf  1      beb traf  4      beb traf  1   1   

 1 2  1 1 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 12 



10 
 

 

 

 

19 Län: Skåne Kommun: Malmö stad, Del av fastigheten Trevnaden 
1 i innerstaden Malmö 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 2 Ej beaktade synpunkter: 8 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 2 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 8 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
6 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf 1 1      beb traf  2      

    2 4 

Övrigt: utöver noterade synpunkter fanns det frågor där svaren fanns i planhandlingarna Totalt antal synpunkter: 10 

20 Län: Skåne Kommun: Kristianstads kommun, Detaljplan för 
BALSBY 23:1,29:2, del av, m.fl. utmed 
Arkelstorpsvägen i Balsby 

Antagandeår: 2012 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 6 Delvis beaktade synpunkter: 2 Ej beaktade synpunkter: 8 

allmänna intressen: 2 enskilda intressen: 4 allmänna intressen: 2 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 8 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
4 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf  2     4 beb traf 2       beb traf  4      

    2 2 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 16 
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21 Län: 
Stockholm 

Kommun: Stockholm stad, Detaljplan för 
Dellen 4 mm i stadsdelen Årsta 

Antagandeår: 2012 PBL: ÄPBL: X   

Beaktade synpunkter: 1 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 80 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 1 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 64 enskilda intressen: 16 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
40 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf       1 beb traf        beb traf 3 21  16    

    28 12 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 81 

22 Län: 
Stockholm 

Kommun: Nacka kommun, Detaljplan för del av 
Kvarnholmen etapp 3 – Östra kvarnområdet 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 0 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf        

      

Övrigt: 5 privatpersoner hade närvarat vid samrådsmötet men valt att inte skicka in några skriftliga yttranden. Frågorna hade enligt mötesanteckningar 
handlat om storlek på skolgård, torgytor samt buller. 

Totalt antal synpunkter: 0 
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23 Län: 
Södermanland 

Kommun: Detaljplan för Turturduvan 1 och Tuppen 1 
m.fl 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 9 Ej beaktade synpunkter: 2 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 4 enskilda intressen: 5 allmänna intressen: 2 enskilda intressen:  
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf 3 1  5    beb traf        

    2  

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 11 

24 Län: 
Södermanland 

Kommun: Nyköpings kommun, Detaljplan för del av 

SVARVAREN 3 m.fl. Isaksdal 
Antagandeår: 2012 PBL: X ÄPBL:   

Beaktade synpunkter: 1 Delvis beaktade synpunkter: 8 Ej beaktade synpunkter: 5 

allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 8 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 2 enskilda intressen: 3 
utformning 
1 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
6 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf 2       beb traf  2  3    

1  6    

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 14 
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25 Län: Uppsala Kommun: Uppsala kommun, Detaljplan för del av 
kvarteren Haubitsen och Fältläkaren, inom Kåbo 

Antagandeår: 2012 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 1 Ej beaktade synpunkter: 6 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 4 enskilda intressen: 2 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
1 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
3 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf  1  2    

  1  3  

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 7 

26 Län: Uppsala Kommun: Uppsala kommun, Detaljplan för kv Varpen 
och Spolen samt del av Kungsängsesplanaden 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 0 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf        

      

Övrigt: Inga synpunkter från privatpersoner/allmänhet. Totalt antal synpunkter: 0 
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27 Län: Värmland Kommun: Karlstads kommun, Detaljplan för 
Kartberget mm inom Romstad 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 10 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 11 

allmänna intressen: 8 enskilda intressen: 2 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 7 enskilda intressen: 4 
utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf  6   1  1 beb traf        beb traf 1 4  1   3 

 2   2  

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 21 

28 Län: Värmland Kommun: Karlstads kommun, Detaljplan för 
Norrstrand 1:1, Tolvmansgatan 

Antagandeår: ? (Laga kraft 2012-10-12) PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 1 Ej beaktade synpunkter: 5 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 4 enskilda intressen: 1 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf 1       beb traf  2  1    

     2 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 6 
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29 Län: 
Västerbotten 

Kommun: Skellefteå kommun, Detaljplan för 
Karlshem 1 m.fl. inom stadsdelen Anderstorp 

Antagandeår: 2012 PBL: ? ÄPBL: ? samråd hölls 
årsskiftet 2011-2012 

 

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 1  Ej beaktade synpunkter: 9 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 8 enskilda intressen: 1 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
1 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
7 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf 1    1   

  1  3 4 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 10 

30 Län: 
Västerbotten 

Kommun: Umeå kommun, Detaljplan för fastigheten 
VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka 

Antagandeår: 2012 PBL: X ÄPBL:   

Beaktade synpunkter: 2 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 3 

allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 1 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 2 enskilda intressen: 1 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
2 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf 1   1    beb traf        beb traf    1    

    2  

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 5 
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31 Län: 
Västernorrland 

Kommun: Sundsvalls kommun, Detaljplan för 
Haga 3:7 m. fl . Del av kv. Ljuset Skön 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 7 Delvis beaktade synpunkter: 13 Ej beaktade synpunkter: 8 

allmänna intressen: 7 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 12 allmänna intressen: 8 enskilda intressen: 0 
utformning 
7 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
1 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
7 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf    8  4  beb traf 1       

7  1   7 

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 28 

32 Län: 
Västernorrland 

Kommun: Sundsvalls kommun, Detaljplan för 
ett område söder om Folkets hus flerbostadshus 
Nolby 5:9 m fl Kvissleby 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 0 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf        

      

Övrigt: Inga yttranden från allmänheten. Det finns 20 sakägare till planen (privatpersoner, företag och kommunen) varav 13 privatpersoner. Totalt antal synpunkter: 0 
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33 Län: 
Västmanland 

Kommun: Västerås kommun,  Detaljplan för 
Stjärnhimmeln 4 och 5, Vetterstorp 

Antagandeår: 2012 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 0 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf        

      

Övrigt: Inga skriftliga yttranden har skickats in. 14 personer närvarade vid samrådsmötet. Vid kontakt med ansvarig handläggare framkom det att flera av de 
synpunkter som lyfts under mötet skickats in av representant för hyresgästföreningen.  

Totalt antal synpunkter: 0 

34 Län: 
Västmanland 

Kommun: Västerås kommun, Detaljplan för Almen 3, 
Malmaberg, Västerås 

Antagandeår: 2012 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 16 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 14 enskilda intressen: 2 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
11 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf 3   2    

    2 9 

Övrigt: Ytterligare ett yttrande fanns i bilaga som jag ej har haft tillgång till. Totalt antal synpunkter: 16 
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35 Län: Västra 
Götaland 

Kommun: Uddevalla kommun, Munkeby 1:85 m.fl. 
Dragsmark 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 0 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0  
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf        

      

Övrigt: Yttranden från 7 privatpersoner har kommit in skriftligt. De har dock varit frågor som inte regleras i plan eller faller under ovan kategorier. Totalt antal synpunkter: 0 

36 Län: Västra 
Götalands 

Kommun: Uddevalla kommun, Skanskullen 2 m.fl  Antagandeår: 2010 (laga kraft 2011) PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 4 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 1 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 4 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen:  
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
1 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf       4 beb traf        beb traf        

    1  

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 5 
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37 Län: Örebro Kommun: Örebro kommun, Detaljplan för kvarteret 
Karmen 

Antagandeår: ? laga kraft 2012 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 0 Ej beaktade synpunkter: 1 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf 1       

      

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 1 

38 Län: Örebro Kommun: Örebro kommun, Detaljplan för del av 
Tågmästaren 23 m.fl. 

Antagandeår: 2010 (laga kraft 2010) PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 20 Ej beaktade synpunkter: 0 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 20 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
20 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf        beb traf        

   20   

Övrigt: Fler yttranden har kommit in men de har dock varit frågor som inte regleras i plan eller faller under ovan kategorier. Totalt antal synpunkter: 20 
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39 Län: 
Östergötland 

Kommun: Norrköpings kommun, Detaljplan för 
fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med 
närområde inom Arkösund 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 32 Delvis beaktade synpunkter: 42 Ej beaktade synpunkter: 33 

allmänna intressen: 32 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 41 enskilda intressen: 1 allmänna intressen: 33 enskilda intressen: 0 
utformning 
4 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
35 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
29 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf  23 5     beb traf  6     1 beb traf  4      

 4 17 18 29  

Övrigt: Form -> en fastighetsägare hade först inte blivit informerad och varit med på sändlistan.  Totalt antal synpunkter: 107 

40 Län: 
Östergötland 

Kommun: Linköping kommun, Detaljplan i 
Vasastaden för ARMENIEN 7 m fl. 

Antagandeår: 2011 PBL: ÄPBL: X  

Beaktade synpunkter: 0 Delvis beaktade synpunkter: 1 Ej beaktade synpunkter: 1 

allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 0 allmänna intressen: 0 enskilda intressen: 1 allmänna intressen: 1 enskilda intressen: 0 
utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt utformning 
 

soc nat- 
kult 

form insyn  trafik värde övrigt 

beb traf        beb traf    1    beb traf  1      

      

Övrigt:  Totalt antal synpunkter: 2 



Sammanställning ej beaktade synpunkter

detaljplan nr: ej beaktade synpunkter allmänna intressen utformning bebyggelse trafik socialt natur och kultur form enskilda intressen insyn trafik2 värde övrigt

1 25 16 6 3 3 1 9 9 9

2 79 19 16 16 1 2 60 23 26 11

3 0 0 0

4 28 28 6 3 3 22 0

5 1 1 1 1 0

6 11 8 5 2 3 2 1 3 1 2

7 6 4 3 1 2 1 2 2

8 93 64 52 32 20 7 5 29 17 7 5

9 3 2 1 1 1 1 1

10 1 1 1 0

11 4 0 4 4

12 3 3 3 3 0

13 2 1 1 1 1

14 147 103 43 35 8 30 30 44 36 8

15 5 4 1 1 1 2 1 1

16 9 2 1 1 1 7 3 1 3

17 12 8 7 5 2 1 4 3 1

18 4 3 2 1 1 1 1 1

19 8 8 6 2 4 2 0

20 8 8 4 2 2 4 0

21 80 64 40 28 12 3 21 16 16

22 0 0 0

23 2 2 2 2 0

24 5 2 2 3 3

25 6 4 3 3 1 2 2

26 0 0 0

27 11 7 2 2 1 4 4 1 3

28 5 4 2 2 2 1 1

29 9 8 7 3 4 1 1 1

30 3 2 2 2 1 1

31 8 8 7 7 1 0

32 0 0 0

33 0 0 0

34 16 14 11 2 9 3 2 2

35 0 0 0

36 1 1 1 1 0

37 1 1 1 0

38 0 0 0

39 33 33 29 29 4 0

40 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

tot. summa: 630 434 263 178 85 54 117 0 196 110 51 19 16



Sammanställning delvis beaktade synpunkter

detaljplan nr: delvis beaktade synpunkter allmänna intressen utformning bebyggelse trafik socialt natur och kultur form enskilda intressen insyn trafik2 värde övrigt

1 4 4 4 4 0

2 55 38 27 27 11 17 17

3 0 0 0

4 26 26 20 20 6 0

5 0 0 0

6 1 1 1 1 0

7 0 0 0

8 4 3 3 3 1 1

9 0 0 0

10 0 0 0

11 3 3 3 0

12 0 0 0

13 0 0 0

14 2 2 2 2 0

15 0 0 0

16 8 3 3 3 5 5

17 0 0 0

18 6 6 2 2 4 0

19 2 2 1 1 0

20 2 2 2 0

21 0 0 0

22 0 0 0

23 9 4 3 1 5 5

24 8 8 6 6 2 0

25 1 1 1 1 0

26 0 0 0

27 0 0 0

28 1 1 1 0

29 1 1 1 1 0

30 0 0 0

31 13 1 1 1 12 8 4

32 0 0 0

33 0 0 0

34 0 0 0

35 0 0 0

36 0 0 0

37 0 0 0

38 20 20 20 20 0

39 42 41 35 17 18 6 1 1

40 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

tot. summa: 209 167 126 61 65 9 32 0 42 36 1 4 1



Sammanställning beaktade synpunkter

detaljplan nr: beaktade synpunkter allmänna intressen utformning bebyggelse trafik socialt natur och kultur form enskilda intressen insyn trafik2 värde övrigt

1 3 0 3 3

2 16 16 4 4 12 0

3 0 0 0

4 2 2 2 2 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 4 1 1 3 1 2

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

12 1 0 1 1

13 1 1 1 0

14 10 10 2 2 8 0

15 0 0 0

16 11 6 1 1 5 5 3 2

17 0 0 0

18 2 2 1 1 1 0

19 0 0 0

20 6 2 2 4 4

21 1 0 1 1

22 0 0 0

23 0 0 0

24 1 1 1 1 0

25 0 0 0

26 0 0 0

27 10 8 2 2 6 2 1 1

28 0 0 0

29 0 0 0

30 2 1 1 1 1

31 7 7 7 7 0

32 0 0 0

33 0 0 0

34 0 0 0

35 0 0 0

36 4 0 4 4

37 0 0 0

38 0 0 0

39 32 32 4 4 23 5 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tot. summa: 113 89 24 12 12 1 47 17 24 1 5 0 18


