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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
En vanlig bild av hur man både ska leva och bo när man är över 30 år är enligt många – i villa 
med sin kärnfamilj som består av mamma, pappa och barn. Bilden påverkar också planerare, 
arkitekter och byggnadssektorn. Däremot stämmer inte bilden överens med verkligheten. 
   Bakom 40 procent av varje bostadsdörr bor det en enda person jämfört med att det bakom 
22 procent av varje bostadsdörr bor en kärnfamilj. Med fyrtiotalisternas kommande behov av 
seniorboende och med nittiotalisternas debut på bostadsmarknaden är det därför högaktuellt 
att idag uppmärksamma och lösa den både nuvarande och framtida efterfrågan på enboende. 
Kanske ligger en av många lösningar i att se över hur vi inom fysisk planering ska arbeta med 
upprättandet av detaljplaner. Idag kan vi se spåren av en projektindelad planering där 
barnfamiljer bor på ett ställe, studenterna på ett annat, de ekonomiskt svaga på ett tredje osv.  
För att lösa problem med segregation och bostadsbrist ser man idag möjligheter i att blanda 
och förtäta bostadsområden. Tyvärr är det dock svårt att genomföra dessa idéer när 
detaljplaner är reglerade till att enbart uppfylla de syften och behov som fanns under tiden då 
de upprättades.  

1.2. Syfte och mål 
Denna uppsats syftar till att uppmärksamma behovet av bostäder för enboende. 
Tillvägagångssättet för detta är att genomföra en studie över hur regleringar i detaljplaner bör 
utformas för att tillgodose bostadsmarknadens behov. Ytterligare ämnar uppsatsen studera om 
detaljplanerna blir bundna till en viss funktion ju fler regleringar från plan och bygglagen som 
tillämpas. Vidare är avsikten att analysera om man med hjälp av en flexibel detaljplanering 
kan förbättra bostadsmarknaden för enboende. 

Här bör understrykas att syftet inte är att analysera och kritisera plan- och bygglagen utan 
snarare att uppmärksamma hur den, ur framtida bostadsbehov, kan användas på bästa möjliga 
sätt. Slutligen ämnar jag presentera ett förslag på ny detaljplan som utgår från de resultat som 
framkommit i min undersökning.  

1.3. Problemformulering  
Enligt Boverkets allmänna råd till detaljplaner framgår det att samhällets behov skall avgöra 
vad mark och vatten ska användas till. Men hur kommer det sig då att det råder brist på 
bostäder för enboenden – den idag största gruppen på bostadsmarknaden. Detta är en fråga 
som arbetet ämnar undersöka. 
Ett annat problemområde som ligger till grund för detta arbete är segregationsfrågan. Idag 
kan man se spår av hur tidigare års planering resulterat i projektindelade bostadsområden. 
Dagens politiker försöker bland annat lösa detta genom att förtäta och blanda 
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bostadsområden, så kallad projektintegrering, vilket i praktiken visat sig vara svårt att 
genomföra.  

1.4. Frågeställning  
Hur har detaljplaner med tillhörande lagar och råd utvecklats genom åren? Hur kan 
detaljplaner regleras för att lättare tillgodose de behov som uppstår på bostadsmarknaden? 
Hur kan ett förslag om bebyggelse för mindre bostäder utformas, se ut och fungera för ett 
praktikfall så som Skillingenäs i Karlskrona?  

1.5. Metod 
Två olika metoder kommer att tillämpats för att försöka besvara uppsatsens frågeställningar. 
De två första frågeställningarna kommer att besvaras med metod 1 och den tredje 
frågeställningen kommer besvaras med metod 2.   
 
Metoderna är följande: 

1. Litteraturstudie  
En litteraturstudie skall genomföras för att kunna analysera lagarnas och detaljplaners 
utveckling och jämföra tidigare gällande detaljplaner samt regleringar med varandra. 
Metoden som används för detta är av så kallad kvantitativ karaktär vilket enligt Larsen 
(2009) kännetecknas av en systematisk och strukturerad metod för datainsamling – data 
som sedan är mätbara och presenteras i tabeller och figurer. Analysen genomförs med 
hjälp av förbestämda kriterier, vilka testas på detaljplaner som varit gällande under 
väsentliga lagstadgor. Därefter kommer resultaten från de olika detaljplanerna att 
jämföras med varandra. Detaljplanerna är hämtade från Växjö och Karlskrona kommun. 
 
För analys och jämförelse av detaljplanerna har följande kriterier satts upp: 

a) Hur många regleringar innehåller planen? 
b) Vad för slags bebyggelse tillåter/möjliggör planen? 
c) Tillåter planen bebyggelse för flera huvudbyggnader och bostadslägenheter inom samma 

fastighet? 
 

2. Nytt planförslag 
Ett förslag på ändring av en gällande detaljplan kommer att tas fram. Här är målet att 
exemplifiera med hjälp av skisser hur gällande detaljplan över området Skillingenäs 
skulle kunna göras mer flexibel och tillåta en bebyggelse som gynnar enboendet.   

1.6. Kritisk granskning av metod 
Hur väl har denna uppsats lyckats undersöka det som den hade som  mål att undersöka? 
Enligt Bjureld, Demker & Hinnfors (2009, s. 115) så är begreppet validitet sammankopplat 
med hur väl man lyckats undersöka vad man eftersträvat att undersöka. Begreppet reliabilitet 
är däremot sammankopplat med hur det man studerar mäts. Så för att kritisera denna uppsats 
utifrån dessa begrepp så måste man ifrågasätta om vad man har undersökt verkligen är det 
rätta för ändamålet samt om det tillvägagångssätt man valt för detta varit trovärdigt. 
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Ambitionen i denna uppsats är att jämföra lagarna och dess tillhörande regleringar, där av är 
det mycket viktigt att det material som samlas in för detta verkligen är jämförbart med 
varandra. Huruvida detta varit fallet eller ej kommer att diskuteras i slutsatsen.  
I detta avslutande kapitel kommer även det som Bjureld, Demker & Hinnfors (2009, s. 118) 
diskuterar angående urval av material att tas upp. Enligt dem så är urvalet ofta representativt 
för att kunna möjliggöra generaliseringar och om huruvida urvalet varit representativt eller ej 
återstår att diskutera. 

1.7. Avgränsning  
Arbetet belyser endast bostadsbristen för enboenden. Detta med anledning att boendeformen 
blir allt vanligare och bristen på lämpliga bostäder allt mer akut. Naturligt har även valet av 
grupperna fyrtiotalister och nittiotalister blivit, då de två grupperna är i stort behov av 
enboende och utgör en stor andel på bostadsmarknaden.    
   Vid granskning av detaljplaner har jag avgränsat mig till att analysera hur utformningen av 
detaljplaner för bostäder och framförallt villor förändrats över tiden.  
   Vid val av detaljplaner har jag försökt hålla mig inom ett geografiskt närliggande område. 
Därav har jag valt att använda mig av planer som kommer från Växjö och Karlskrona 
kommun.  

1.8. Disposition   
Kapitel 2 behandlar situationen för dagens och framtidens brist på enboende och om 
utvecklingen av detaljplaner och tillhörande lagar från år 1874 fram till idag. Kapitlets syfte 
är att ge en allmän forskningsöversikt av de valda ämnena. I kapitel 3 görs en undersökning 
för att urskilja om det finns något mönster i planutvecklingen. Undersökningen består av en 
jämförelse med utvalda detaljplaner som varit gällande under olika byggnadslagar. Resultat 
och analys kommer att presenteras i kapitlet 4. Därefter kommer kapitel 5 tillämpa resultatet 
från undersökningen i ett illustrativt planförslag. Förslaget ska försöka illustrera, utifrån 
Skillingenäs gällande detaljplan, hur en detaljplan kan uppföras för att gynna enboendet och 
ett framtida allmänt intresse. Avslutningsvis kommer kapitel 6 att besvara frågeställningarna 
och sammanfatta arbetet.  
 
Om inget anges är fotografier eller bilder framtagna av författaren. 
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2. Forskningsöversikt  

2.1. Enboendet  

2.1.1. Begreppsförklaring 

o Hushållskonstellationer 
Med kärnfamilj menas en konstellation beståendes av mamma, pappa och barn som lever 
ihop i ett hushåll. Samboende anger när ett par bestående av två personer lever i ett hushåll. 
Enboende är när en person lever i ett hushåll (Sandstedt 2000, s. 94) 
 

o Flerbostadshus 
Vid benämning av Flerbostadshus menas bostäder som är avsedda för minst tre 
bostadslägenheter. Exempel är lägenhetshus som inrymmer hyresrätter och bostadsrätter 
(Terminologicentrum TNC). 
 

o Småhus 
Vid benämning av småhus menas bostäder som innehåller högst två bostadslägenheter och 
som är fristående eller sammanbyggda i tomtgräns. Exempel är villor och fritidshus 
(Rikstermbanken). 

Kommande procentuella andelar kommer redovisas utifrån en individ- och hushållsstatistik. 
Det är av betydelse att förstå att andel hushåll inte ska relateras till andelen individer. Om det 
exempelvis bor 15 personer i ett flerbostadshus där 7 personer är enboende fördelat på fyra 
lägenheter; 4 personer lever samboliv fördelat på två lägenheter och de resterande 4 
personerna lever familjeliv fördelat på en lägenhet. I exemplet innebär detta att 
individstatistiken blir enligt följande: enboende – 46 procent, samboende – 26 procent och 
kärnfamilj 26 procent. Hushållsstatistiken blir däremot 46 procent enboende, 13 procent 
sambohushåll och 6 procent familjehushåll. (Sandstedt 2000, s. 97).  
 

2.1.2. Enboendet – en ren tillfällighet eller något historiskt? 
Förr var det vanligt att ensamstående, så kallade ogifta personer bodde ihop. Under 
industrialismen på 1800-talet flyttade stora delar av befolkningen in till städerna för att börja 
arbeta och trängde då ihop sig i mindre lägenheter och ute i gårdshusen. Här var 
inneboendesystemet mycket vanligt (Sandstedt 1991, s. 74). 
I de flesta familjehushåll var det också vanligt att ensamstående fick anställning som 
tjänstefolk. Beroende på hushållets sociala skikt var vanligt förekommande att antalet 
tjänstefolk varierade mellan 3 till 18 stycken (Sandstedt 1991 s.73). Möjligheten till att skaffa 
sig en egen bostad under 1800 - och tidigt 1900-tal existerade knappast inte. Trots detta var 
andelen ensamstående högre då än vad den är idag så historiskt sett är problemet vad gäller 
bostäder för enboende inte något unikt. Det enda som skiljer mot dagens samhälle är att 
möjlighen till en egen bostad är betydlig bättre (Sandstedt 2000, s. 103).   
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Bostadsutvecklingen för enboende har alltså gått från att ha tillhört en större gemenskap till 
att bli allt mer privatiserade. Det har också skett en uppdelning av vilka som bor vart 
beroende på hur ens livssituation ser ut. Idag kan vi tydligt se att flertalet ensamstående bor i 
städernas centrala delar medan kärnfamiljer gärna bosätter sig i villaområden i städernas 
utkanter (Sandstedt 2000, s. 104).  

Den största delen av vår nuvarande bostadsstock har byggts upp under efterkrigstiden och 
enligt Eva Sandstedts undersökningar är det i första hand kärnfamiljen som man har planerat 
för. Följande kapitel kommer därför redovisa statistik och information om hur 
bostadsmarknaden för enboende ser ut jämfört med bland annat kärnfamiljen. 

2.1.3. Statistik 
Förr förde Folk och Bostadsundersökningarna statistik på hur bostadskonstellationerna såg ut 
var femte år. Idag samlas denna information inte in längre utan följande information kommer 
från 1990 då de senaste uppgifterna om bostadskonstellationer hämtades (Sandstedt 2000, s. 
95). 

Sammanställning av hushållkonstellationer år 1990 

        Figur 1 
Med övrigt hushåll i detta fall menas de som bor i studentlägenheter, är inneboende eller de 
som bor i ett kollektivboende. Anledningen till att denna boendeform inte räknas in under 
ensamhushåll beror på att de inte är helt avskilda från intilliggande hushåll. Benämningen 
ensamhushåll innebär således att det ska vara en enda boende som är folkbordförd i en 
bostadslägenhet (Sandstedt 2000, s. 96). 

Som diagrammet ovan visar var enboende den vanligaste boendeformen, samboende kom på 
en andra plats och därefter kom kärnfamiljhushåll. Det fanns en majoritet av enboende i 
Sverige – nästan dubbelt så många som kärnfamiljer (Sandstedt 2000, s. 96).  
   Om hushållskonstellationerna råder under samma förhållanden idag som 1990, då 
majoriteten av alla hushåll bestod av ensamhushåll, borde även majoriteten av alla 
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nyproducerade bostäder tillföras enboendet. För att ta reda på detta kan man hämta statistik 
från SCB som visar antalet nybyggda småhus och flerbostadshus år 2009. Där framgår det att 
det har byggts 5 322 stycken bostäder av lägenhetstyperna 1- till 2 rum och kök, samt 16. 066 
stycken bostäder av lägenhetstyper från 3 – upp till 7 rum och kök. Det innebär att totalt 
under år 2009 byggdes 21. 388 bostäder och av dessa så lämpar sig 25 % till mindre hushåll 
och 75 % till större hushåll (SCB:1). 
 
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp, lägenhetstyp 2009 

Flerbostadshus   Småhus                        

1 rum och kök 980  1 rum och kök 5 
2 rum och kök 4138  2 rum och kök 199 
3 rum och kök 4911  3 rum och kök 849 
4 rum och kök 2567  4 rum och kök 1765 
5 rum och kök 394  5 rum och kök 2472 
6 rum och kök 26  6 rum och kök 2059 
7 eller flera rum och kök 6  7 eller flera rum och kök 1017 

Tabell 1 

Som statistiken visar uppförs merparten av alla bostäder till större hushållskonstellationer. 
Men hur ser då efterfrågan ut på bostadsmarknaden? Det kanske är så att det inte behövs 
byggas lika många enbostäder längre, och om inte – vilka är då behoven? 

2.1.4. Fyrtiotalisterna  
Begreppet fyrtiotalisterna kom till genom att det efter kriget kom en stor babyboom i Sverige. 
Detta sett till tidigare och efterkommande års decennier då det inte föddes lika mycket barn. 
  

 

 Figur 2, Källa: SCB 
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Som figur 2 visar har de högsta födselantalen varit under fyrtiotalet, sextiotalet och nittiotalet. 
De som är födda mellan år 1940 till 1949 är idag mellan 71- 62 år vilket innebär 
pensionsålder för många. År 2015 har SABO (Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag) 
beräknat att fler än 1,1 miljoner fyrtiotalister kommer befinna sig i pensionsålder (SABO 
2004, s. 3).   

Merparten av alla fyrtiotalister bor idag i småhus med äganderätt och detta är en boendeform 
som de flesta uppskattar. Här går det dock att avläsa ett ologiskt förhållande mellan livsstil 
och bostadsstorlek. Fyrtiotalisternas behov av hushållsstorlek svarar inte längre mot deras 
livsstil.  
   Här tyck det istället finnas andra fördelar som bidrar till att fyrtiotalisterna väljer att bo 
kvar. En fördel med att bo kvar i huset är bland annat att det har fört med sig en lägre 
månadskostnad. Dessutom så värdesätter många sina hus som ”livsprojekt” då de har byggt 
upp huset under många år. Att även ha möjlighet till att ta distans från grannar, bo marknära, 
ha en egen trädgård samt ha utrymme för barn och barnbarn att hälsa på är andra saker som 
värdesätts med ett eget hus (SABO 2004, ss. 6-8). 
   De fyrtiotalister som däremot anger brister med att bo kvar i ett stort hus och därmed vill 
flytta till ett mindre boende gör det huvudsakligen på grund av den skötsel och underhåll som 
hus och trädgård kräver (SABO 2004, s. 6). En annan faktor till att äldre väljer att flytta från 
sina större bostäder är också det ökande antalet skilsmässor som sker. Som ensam kvar i ett 
stort hushåll blir underhållet än mer betungande och ekonomiskt sett mer kostsamt. 
   Många fyrtiotalister äger också fritidshus vid sidan av sina villor. Fritidshusen anses vara 
tillräckligt stora för att klara av underhåll och skötsel. Med den anledningen väljer de ibland 
att flytta från villan till ett mindre boende men ändå ha kvar fritidshuset om deras intresse för 
trädgård och dylikt kvarstår (SABO 2004, s. 7). 

2.1.4.1. Vilka stannar och vilka flyttar? 

Som redan har konstaterats bor merparten av fyrtiotalisterna i småhus med äganderätt och 
många väljer också att bo kvar där till sina sista dagar i livet. Majoriteten av dessa är 
samboende eller gifta. Statistik från Institutet för framtidsstudier visar följaktligen på att det 
är fler ensamstående som väljer att flytta. Statistiken visar också på att det är personer med 
något lägre inkomst som oftare väljer att flytta jämfört med de som väljer att bo kvar (SABO 
2004, s. 9). 
   Uppgifterna visar också på att ju äldre folk blir desto mindre flyttbenägna blir de. Därför 
kan det vara aktuellt att omgående försöka skapa en rörlighet på bostadsmarknaden genom att 
förse fyrtiotalister med ett boende som uppfyller deras önskemål och kriterier. Detta skulle 
bidra till att fler småhus kommer loss på bostadsmarknaden som barnfamiljer kan överta. Det 
hela leder till en flyttningskedja som skulle ge en god samhällsekonomisk lönsamhet (SABO 
2004, s. 10).   

2.1.4.2. Vad vill fyrtiotalisterna ha? 

För att bidra till flyttkedjorna och för att kunna ta fram bästa möjliga bostadsform för 
flyttbenägna fyrtiotalister är det viktigt att ta reda på vad de verkligen vill ha för boendeform. 
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Tänkbara hushållsalternativ för fyrtiotalister borde, tack vare deras tidigare boenden i småhus, 
vara ett mindre ”småhusliknande” boende.  

Efter de undersökningar som Institutet för Framtidsstudier gjort så framkom det att 
fyrtiotalisterna uppskattar ett marknära boende med tillgång till uteplats eller mindre trädgård. 
Det får gärna vara på 3 till 4 rum med kök och med lite avskildhet från övriga grannar så det 
till exempelvis inte blir något spring i trappan. Boendet ska helst vara lokaliserat i attraktiva 
lägen som erbjuder tillgång till rekreationsområden och/eller centrum. Många anger också att 
de skulle uppskatta att bo i ett socialt blandat generationsområde men samtidigt vill de att 
området ska vara lugnt och tryggt. Tryggheten hade betonats av de flesta, om ett område har 
dåligt rykte samt upplevs stökigt så skulle de inte föredra att flytta dit (SABO 2004, ss. 7-8).  

Angående upplåtelseformer anger merparten av de tillfrågade att de förmåner som medföljer 
just ägandeformen uppskattas. Där tillåts ett större inflytande över bostaden jämfört med 
upplåtelseformen hyresrätt. Andra uppger dock att de föredrar hyresrätt då de inte vill binda 
sitt kapital till en bostad. Här tycks det vara svackan i bostadsmarknaden under 90-talet som 
satt tydliga spår. En annan fördel med hyresrätter är att hyresgästen slipper underhåll av 
bostaden då fastighetsskötarna står för den delen (SABO 2004, s. 8).  

Sammantaget så gäller det att skapa förutsättningar som skapar en vilja hos fyrtiotalisterna att 
överhuvudtaget söka sig till bostadsmarknaden. På så sätt går det att få igång flyttkedjorna på 
riktigt och inte bara som ett resultat av skilsmässor eller alltför betungande trädgårdsarbeten. 
Många av fyrtiotalisterna uppger att de har funderat på att flytta från sina stora bostäder till 
mindre men att det oftast stannat vid tanken. För att tanken ska bli verklighet är det en 
avgörande faktor att förutsättningar för detta finns (SABO 2004, ss. 12-13). 

2.1.5. Nittiotalisterna 
De stora ungdomsgenerationerna som föddes i slutet av 1980- och början av 1990-talet har 
idag svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Drygt hälften av landets kommuner uppger 
att det råder brist på sådana bostäder som ungdomarna efterfrågar. Bristen är som störst i 
storstadsregioner och i städer dit många ungdomar flyttar. Kommuner behöver generellt sett 
inte ha någon bostadsbrist men trots detta kan det vara svårt för ungdomar att hitta ett 
passande boende. Ofta handlar det om att de bostäder som finns tillgängliga är antingen för 
stora eller därför för dyra och avsedda till större hushåll (Boverket 2010, s. 7). 

Medianåldern för ungdomar att flytta hemifrån är 20,7 år för kvinnor och 21,6 år för män 
(Boverket 2010 s. 8). År 2009 var det 189 000 av 914 000 ungdomar i åldrarna 20 – 27 år 
som fortfarande bodde kvar hos sina föräldrar. Detta innebar att var femte ungdom, 21 
procent, av Sveriges alla ungdomar inte hade etablerat sig på bostadsmarknaden. Anledningar 
som uppgavs till varför de inte flyttat till eget boende var att de inte kunde hitta något 
passande boende, de hade inte tillräckligt god ekonomi och att det fanns praktiska fördelar 
med att bo kvar hos föräldrarna (Bergenstråhle 2009, ss. 9-12).  

Under samma år - 2009, var det 57 procent som hade en egen bostad med 
förstahandskontrakt. Den vanligaste och populäraste upplåtelseformen var hyresrätt. Cirka en 
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av tio bodde i bostadsrätt och ett fåtal bodde i villa. Sex procent bodde i andrahand (Boverket 
2010, ss. 19-20).  

En annan viktig grupp på bostadsmarknaden som ofta består av ungdomar och som 
efterfrågar ett mindre boende är studenterna. Den lågkonjunktur som landet drabbades av 
hösten 2009 ihop med stora ungdomskullar som precis skulle ut på arbetsmarknaden bidrog 
istället till att ovanligt många ungdomar påbörjade högre utbildningar. Studenter har oftast 
svårt för att konkurrera på bostadsmarknaden då de generellt sett är en ekonomisk svag grupp 
(Boverket 2010, s. 15).  

På SCB’s hemsida finns det ett pressmeddelande från 2011 med rubriken – Få nybyggda 
studentbostäder. Meddelandet redovisar statistik angående färdigställda nybyggnader under år 
2010. Följande citat kommer från meddelandet:  

Under förra året färdigställdes totalt 19 500 bostadslägenheter i nybyggda hus, varav 
125 var studentbostäder. Av dessa finns 118 i Karlskrona kommun och resterande 7 i 
Malmö stad. Det är en kraftig minskning jämfört med året innan då 1 172 
studentbostäder färdigställdes… Enligt officiell statistik från Högskoleverket blev 83 005 
personer utan tidigare högskolestudier antagna under läsåret 2010. Det innebär att det 
byggdes knappt två studentbostäder per tusen nya antagna till högskoleutbildning. 

                (SCB:2) 

2.1.5.1. Vad vill ungdomarna ha? 

Åtta av tio ungdomar som fortfarande bodde kvar hos sina föräldrar uppgav år 2009 att de vill 
hitta en egen bostad inom det närmsta året och att boendet gärna skulle råda under 
upplåtelseformen hyresrätt. En procentuell uppdelning av vilka upplåtelseformer ungdomar 
helst föredrar visar att 39 procent vill bo i hyresrätt, 22 procent i bostadsrätt och 20 procent i 
egna hem (Bergenstråhle 2009, s. 13).     

Trots de önskemål som finns angående hyresrätter har det visat sig att uppförandet av 
hyresrätter minskar och detta samtidigt som ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter ökar. 
Som ett led i den växande bostadsbristen och önskan om att få tag i en hyresrätt höjs även 
kraven på förstahandskontrakten. Detta gäller framförallt i storstäder (Bergenstråhle 2009, 
s.7). Ungdomar har uppgett att de helst inte vill bo kvar hos sina föräldrar, i andra hand, eller 
i studentbostäder (Bergenstråhle 2009, s. 14). 

Det behövs ytterligare 128 000 bostäder för att tillfredsställa efterfrågan från 216 000 unga 
vuxna som saknar och behöver egna bostäder. En regional jämförelse visar att 46 procent av 
den skattade efterfrågan kommer från ungdomar i storstadsregioner (Bergenstråhle 2009, s. 
6).   Problemen är också som störst i kommuner där det byggs få hyresrätter. Det har till och 
med blivit vanligt att unga tvingar vända sig till socialen för att få hjälp med att komma ut på 
bostadsmarknaden. Det innebär inte att de har sociala problem utan det kan exempelvis 
handla om ungdomar som vill flytta hemifrån men som inte har fått fast anställning. Detta 
orsakar ofta att unga därför väljs bort av fastighetsägarna (Halling 2011).  
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2.2. Tidigare lagar 

2.2.1. Begreppsförklaring  
Följande begrepp kommer användas i kapitlet och ska därför inledningsvis ges en kort 
förklaring. 

o Allmänt intresse 
Med allmänna intressen menas de intressen som inte avser gynna en privat fastighet eller 
verksamhet. Ett intresse som kommunen vill bevara, skydda eller upprätta för att det gynnar 
allmänheten (SFS 1987:10, 2 kap.). 
 

o Allmänna platser 
Med allmänna platser menas de områden som är tillgängligt för allmänheten och som finns 
till för gemensamma behov. Allmänna platser kan tillexempel vara gator, parker och torg 
(Boverket 2002, s. 78). 

 
o Detaljplan 

Enligt boverket är en detaljplan ”ett verktyg för kommunen att förverkliga lokala politiska 
ställningstaganden om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas.”  
Tanken är att en detaljplan ska förmedla en samlad bild över hur kommunen planerar att 
marken inom ett planområde ska förändras eller bevaras. 
   En detaljplan skall presenteras på en karta som ett avgränsat område. På kartan skall även 
de juridiskt bindande bestämmelser som gäller för planen presenteras. Här skall framgå vilka 
byggnader som får upprättas och var de får placeras inom planområdet. Till detaljplanekartan 
hör en planbeskrivning som ska förklara syftet och innehållet i planen. Även en 
genomförandebeskrivning för vad som behöver göras för att planen ska bli verklighet ska 
kopplas till detaljplanen (Boverket, granskad 2009). 
 

o Enskilt och kommunalt huvudmannaskap 
Det ska i detaljplaner anges vem som ska vara huvudman, denne ansvarar för skötseln av 
allmänna platser. Vanligtvis är kommunen huvudmanna för allmänna platser och ansvarar för 
iordningställandet av vägar och allmänna platser så de kan användas för avsett ändamål. I 
bostadsområden med permanent boenden är det vanligt med kommunalt huvudmannaskap 
och vid fritidsbebyggelse är det vanligt med enskilt (Julstad 2005, s. 80)  

o Huvudbyggnad 
Med begreppet huvudbyggnad menas den byggnad som med hänsyn till funktionen är den 
viktigaste byggnaden på fastigheten. Det är alltså funktionen hos byggnaden som är 
avgörande och inte om storleken (Terminologicentrum TNC:2). 
  

o Fristående småhus 
Begreppet innebär att småhuset inte får byggas samman med hus på grannfastigheten 
(Terminologicentrum TNC:3).   
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2.2.2. Byggnadsstadgan 1874 

Under urbanisering av städerna på 1800-talet uppmärksammades att en bättre struktur inom 
städerna var nödvändig. Hittills hade det endast funnits lokala byggnadsregler men dessa 
innehöll enbart regleringar i syfte att förhindra eldsvådor (Rådberg & Friberg 1996, s. 23). De 
lokala byggnadsreglerna hade därför inte kunnat åstadkomma någon ordnad struktur i 
städerna så för att lösa de sanitära, sociala och ekonomiska problem som uppstått blev ljus, 
hygien och luft de nya ledorden för tidens planering. Resultatet blev att Sveriges första 
gemensamma byggnadslagstiftning antogs år 1874. Lagen bestämde att alla Sveriges städer 
skulle rita upp stadsplaner och tomtindelningar över de centrala delarna inom städerna 
(Boverket 2007, ss. 31-32).   
   Tomtindelning innebar att tomtgränser skulle märkas ut. Detta gjordes oftast i samband med 
stadsplanerna som var en slags karta som uppfördes över städerna. Dessa kartor skulle 
redovisa ett obligatoriskt innehåll som bestod av stadens byggnadskvarter, gator och allmänna 
platser. Till stadsplanerna hörde även 3 regleringar som det stod om i byggnadsstadgan. 
Dessa avsåg bestämma gatubredd, byggnadshöjd och tomtutnyttjande. Bredden på gator 
skulle vara 18 meter, tomtutnyttjande fick vara 3/4 och byggnadernas höjd fick max uppgå till 
5 våningar eller gatans bredd + 1,5 meter. Så om gatan var 18 meter fick intilliggande hus 
vara max 19,5 meter höga. 
   Regleringarna gällde dock endast där nya stadsdelar uppfördes, i de befintliga stadsdelarna 
gällde fortfarande de äldre lokala bestämmelserna (Rådberg & Friberg 1996, sid. 55).  När 
stadsplaner uppfördes stod det även i byggnadsstadgan att breda esplanader, gärna anordnade 
med planteringar, skulle uppföras på flera ställen i städerna. En influens hämtad från Paris 
stadsplanering. Bebyggelse som stred mot stadsplanen var straffbart (Ödmann 1992, s. 29).  

2.2.3. Stadsplanelagen 1907  
År 1907 kom det en ny lagstiftning vilket hade stor betydelse för kommunernas 
förverkligande av uppritade stadsplaner. Lagen innebar nämligen att kommuner fick 
möjlighet till att lösa in privatägd mark och att markägare inte fick uppföra bebyggelse inom 
sina fastigheter hur som helst utan staten var nu som målsman över markägarna (Ödmann 
1992, ss. 35-38).  
   En annan revidering som den nya stadsplanelagen innehöll, gällde att exploateringen inom 
städerna inte fick ske i lika hög grad som 1874 års byggnadsstadga tillät. Man var nämligen 
överens om att byggnadsstadgan från 1874 medgav en för hög exploatering och att detta var 
missgynnsamt ur sociala- och hygieniska skäl (Rådberg & Friberg 1996, s. 24).  
  Med den nya lagen tillkom de två regleringarna byggnadslinje och byggnadsgräns. Dessa 
kunde förbjuda gårdshusen och föra in mer ljus och luft i kvarteret. Man kunde nu precisera 
bebyggelsen genom byggnadshöjd, våningsantal, byggnadslinje, samt hur många byggnader 
det fick uppföras per tomt (Rådberg & Friberg 1996, s. 25).  
   I ett betänkande som skrevs 1928 framhöll sakkunniga arkitekter att det privata ägandet av 
mark var fortfarande det största hindret för en rationell stadsplanering. Till grund för 
problemet låg enligt arkitekterna bristande styrmedel. Det hörde till saken att utanför de 
stadsplanelagda områden uppstod det ofta så kallade kåkstäder med bristfällig planläggning. 
Det började därför lämnas in motioner om att det behövdes bättre styrmedel som kunde 
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kontrollera uppkomsten av nya samhällsbildningar. Detta föreslogs göras med hjälp av en 
övergripande plan som skulle omfatta hela staden med dess omnejd. De övergripande 
planerna skulle ligga till grund för plangenomförandet och markförvärv så kommunen visste 
vilken mark de skulle inrikta sig på att köpa. Till de förslag om bättre styrmedel hörde också 
möjligheter om att kunna reglera fler funktioner i stadsplanerna (Ödmann 1992, s. 50). 

2.2.4. Stadsplanelagen och byggnadsstadgan 1931  
Nästa stora brytpunkt i stadsbyggandet kom 1931. Stadsplanelagen tillfördes med 
rättsverkningar och regleringar inom stadsliknande samhällen på landet (SFS 1931:142 & 
364). Detta tog sig i uttryck med två nya planformer, stomplan och byggnadsplan vilka båda 
avsåg planering utanför stadsplaneområdet. Stomplanen svarade för vad sakkunniga tidigare 
lämnat in motioner om. Denna blev en övergripande plan avsedd att reglera städernas 
huvudändamål utanför stadsplanelagt område och var således inte kvartersindelad som 
stadsplanen (Julstad  2005, s. 98). Byggnadsplan blev den mer detaljerade planen som skulle 
tillämpas om tätbebyggelse uppkommit eller väntades uppkomma utanför stadsplaneområdet. 
Denna plan avsåg att upprätta, reglera och fastställa bebyggelsen på landsbygden. 
Byggnadsplanen redovisade ofta vägar, byggnadsmark och allmänna platser (Ödmann 1992, 
s. 63). 
Med byggnadsstadgan kom också begreppet – stadsplanebestämmelser. Begreppet innebar en 
påökning av valbara regleringar som kunde tillsättas stadsplaner samt byggnadsplaner och på 
så sätt styra byggnadskvarterens utformning (Ödmann 1992, s. 159). I stadgans andra 
paragraf står det att ett visst avstånd skulle finnas mellan bostadskvarter och industriområden 
(Ödmann 1992, s. 56). Tidsenligt var att man drog in byggnaderna från gatan och uppförde 
stadstyper som hade en mer öppen bebyggelse mot tidigare decenniers stängda 
stenstadskvarter. Detta gör sig även tydligt i många av de stadsplaner från denna tid (Rådberg 
& Friberg 1996, s. 27)  
   I och med avskaffandet av 1874 års reglering om femvåningsgräns uppfördes det på 30-talet 
fristående höga hus på sex till tio våningar (Rådberg & Friberg 1996, s. 67).  
Det var också under 30-talet som merparten av detaljplaner tillfördes mer detaljerade 
regleringar, detta med anledning av ett rådande intresset för bostadssociala förhållanden. 
Bostadsändamål skildes från kontor och handel och det blev vanligt att det i detaljplanerna 
skrevs regleringar med specifika egenskapskrav för bostäder (Boverket 2002, s. 62).   

2.2.5. Byggnadslagen och byggnadsstadgan 1947 

1947 kom byggnadslagen och byggnadsstadgan. Dessa medförde bland annat att staten fick 
en ändrad roll. Från att enbart haft karaktär av rättsstat, där uppgifter varit att övervaka att 
beslut stämde överens med gällande lag, till att nu också ansvara för hela landets allmänna 
intressen (Ödmann 1992, s. 87). 
   Med den nya lagen fick kommuner rätten att utnyttja mark för tätbebyggelse så länge det 
var gynnsamt ur allmän synpunkt. Tidigare hade enskilda markägare rätt att exploatera 
bebyggelse som ibland orsakade sociala missförhållanden och onödiga kostnader för det 
allmänna.  För staten blev det därför ett ekonomiskt intresse att planera tätbebyggelse så att 
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allmänna vägar och andra allmänna anläggningar inte behövde kosta mer än nödvändigt 
(Ödmann 1992, s. 160).   
   För att bidra till detta infördes generalplanen vilken ersatte 1931års stomplan. 
Generalplanen fick till skillnad mot stomplanen bindande verkan då den kunde fastställas av 
Kungl. Maj:t. I byggnadslagen fanns bestämmelser att generalplan skulle ange grunddragen 
för kommunens markanvändning, så som tätbebyggelse, trafikleder och allmänna platser.  
   Ytterligare en ny planform infördes – regionplan. Regionplanen skulle, precis som den gör 
idag, samordna städers och kommuners gemensamma intressen (Julstad 2005, s. 99).  
   Den historiska urbaniseringen hade åstadkommit att innerstäderna i stora drag var 
fullbyggda. Efterkrigstidens förstäder planerades och byggdes upp i ett sammanhang och 
skilde sig på så vis mot de äldre förstäderna. Själva planeringen ändrade även karaktär och 
kom att innehålla en mer monoton och uppdelad struktur. Under 40- och 50-talet blev det 
vanligt att det uppfördes så kallade satelitstäder i städernas utkanter. Bostadsområden 
planerades efter dess funktion, gruppvis åtskilda, flerbostadshus för sig och småhus för sig 
(Rådberg & Friberg 1996, s. 28). Kulmen på renodlade områden efter bestämda hustyper 
nåddes år 1970, där efter började det väckas reaktioner om en ökad social segregation 
(Rådberg & Friberg 1996, s. 162). 
   När lagen togs fram fanns det hos sakkunniga olika uppfattningar om vad tillsättandet av 
fler regleringar inom planerandet skulle innebära men överlag fanns det en stark tilltro till 
dessa och att samhället genom mer planering skulle nå en bättre välfärd (Ödmann 1992, s. 
160). Stadsplanen påminner vid det här laget mycket om dagens detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap och den innehåller både obligatoriska (om inget annat angavs) och frivilliga 
bestämmelser (Julstad 2009, s. 98; SFS 1947:390).  
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2.1.6. Plan- och bygglagen 1987 
Plan och bygglagen är det regelsystem som vi idag har att rätta oss efter vid planläggning av 
mark och vatten. I lagen går det att hitta följande inledning: 
 
”1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.” Lag (1993:419). 
 
Planläggning enligt PBL sker, precis som 1947 års byggnadslag, på olika detaljnivåer och 
innehåller därför olika planformer. Några ändringar och tillägg har gjorts. PBL innehåller 
följande fem planformer (Julstad 2005, s. 63):  

� Detaljplan  
� Översiktsplan  
� Regionplan  
� Områdesbestämmelser 
� Fastighetsplan     

 
Stadsplan och byggnadsplan från 1947 års byggnadslag och stadga slogs ihop och benämns i 
PBL som detaljplan. Översiktsplanen är obligatorisk och ska ange mark- och vatten 
användningen för hela kommunen (Julstad 2005, s. 99 ).  
I fastighetsplaner regleras fastighetsgränser och vid behov, servitut, 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter 
Områdesbestämmelser upprättas där kommuner vill kontrollera utvecklingen av marken utan 
att låsa byggrätter (Boverket 2002, s. 10). Regionplaner har samma syfte som tidigare. De 
upprättas när flera kommuner behöver gå samman vid planering av gemensamma mark- och 
vattenområden (Julstad 2005, s. 88).  
   Vad gäller detaljplanerna har det i PBL förts in ytterligare skyldigheter och möjligheter till 
att reglera markanvändningen. Med detaljplanerna infördes det tillhörande bestämmelse om 
genomförandetid. Vidare kan man genom PBL reglera detaljplanernas utformning av 
allmänna plaster, reglera vegetationen och bestämma om bygglovsplikt (Boverket 2002, s. 
63). Här är det samhällets behov som ska avgöra hur man väljer att reglera marken och 
vattnets användning (Boverket 2002, s. 62). I PBL framkommer det även att planläggning är 
en kommunal angelägenhet och inget som staten ska ägna sig åt (1 kap. 2§ PBL).  
  
När en detaljplan upprättas ska det enligt PBL redovisas vilka områden som avser Allmänna 
plaster, Kvartersmark och Vattenområden. Om dessa obligatoriska regleringar går det att 
hitta i 5 kap. 3§ PBL.  
   Utöver det obligatoriska innehållet finns det ett frivilligt innehåll som består av olika 
regleringar vilka avser användas för att planens syfte lättare ska kunna uppnås. Dessa står det 
om i 5 kap. 7 och 8 §§PBL 
 
Enligt myndigheten Boverket rekommenderas planförfattare, utöver de obligatoriska 
regleringar som PBL anger, även att använda sig av ytterligare regleringar. Myndigheten har 
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gett ut en bok som benämns Allmänna råd och vilken ska fungera som vägledning vid 
upprättandet av detaljplaner. I boken står det att detaljplaner ska innehålla ett minimikrav på 
13 speciella regleringar för att kunna bli antagna. Regleringar som enligt Boverket ska finnas 
med är: markanvändning; tillåten exploatering; huvudsaklig förläggning av service, parkmark 
och trafik (huvudmannaskap); genomförandetid; hustyp; våningsantal; tillfarter; parkering; 
större gemensamma utrymmen och om ett bostadsområde avser småhus eller flerbostadshus 
(Boverket 2002, s. 63) 
 
Enligt Eva Bergdahl, doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan, har myndigheter haft en 
stark normerande verkan på detaljplanerna och skapat mer preciserade regleringar av PBLs 
öppna målformuleringar. Hon menar även att de traditioner som utvecklades under den 
funktionalistiska planeringsperioden har varit seglivade och återfinns även i dagens planering 
(Bergdahl 2001, s. 7).  
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3. Undersökning  
Syftet med detta kapitel är att studera hur detaljplaner har utformats under olika plan- och 
byggnadslagar. Här hoppas jag även kunna ta reda på om detaljplanerna blir bundna till en 
viss funktion ju fler regleringar från plan och bygglagen som tillämpas.  
Undersökningen börjar i kronologisk ordning med att presentera vad man inom stadsplanelagt 
område kunde reglera med tillhörande lag. Regleringarna inom aktuell lag kommer jämföras 
med föregående lags regleringar för att visa utvecklingen. Efter redovisning av regleringar 
kommer en analys av dåvarande detaljplaner göras ställt utifrån metoden som presenterades 
inledningsvis. Undersökningen görs även i syfte för nästkommande kapitel där jag ska 
tillämpa mina resultat i ett illustrativt och schematiskt planförslag avsett för att gynna 
enboendet. 

3.1. 1874 års Byggnadsstadga 

3.1.1. Tabell  
Tabell över vad man inom stadsplanelagt område kunde reglera med 1874 års 
byggnadsstadga.  

1874 års Byggnadsstadga 
Kvartersmark  
Allmänna platser 
Tomtutnyttjande 
Gatubredd 
Byggnadshöjd 
Våningsantal 5 
Tabell 2          (Rådberg & Friberg 1996, s. 24) 
 
Följande stadsplan från 1877 visar hur Karlskrona stad planerades. På den här tiden var 
Trossö, den del som utgör Karlskrona centrum, redan uppfört och därför gällde där de äldre 
lokala bestämmelserna. Enligt denna stadsplan gällde de nya bestämmelserna i de då 
nyplanerade områdena Pantarholmen och Blå Port, där av är dessa områden av störst relevans 
för att kunna genomföra analysen och jämförelsen med kommande detaljplaner. Information 
om planens regleringar kommer från stadsplanen med tillhörande handlingar. Dessa är 
hämtade från Karlskrona kommuns arkiv.  
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Stadsplan från 1877 för Karlskrona stad gällande under 1874 års Byggnadsstadga 
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(Stadsplanplan, 1877, Carlskrona, Karlskrona kommun, Stadsbyggnadskontoret) 
 
Bilden ovan är inzoomad och avser det berörda området över Pantarholmen och Blå Port där 
även den tidigare strandkanten illustreras. 

3.1.2. Analys av detaljplan från 1877 gällande under 1874 års byggnadsstadga 
o Hur många regleringar innehåller planen?   

Antalet bestämmelser som styrde utformningen av områdena Pantarholmen och Blå Port 
är enligt stadsplanen 3 stycken. I planen regleras kvartersmark, tomtindelning och allmän 
mark. Utöver dessa utritade regleringar på planen gällde även vad som stod i 
byggnadsstadgan om tomtutnyttjande som maximalt fick uppgå till 3/4, gatubredd på 18 
meter och ett högsta våningsantal på 5 våningar eller gatans bredd + 1,5 meter. I övrigt 
redovisar planen – kvartersnamn, lövskog, adressnummer etc.  

  
o Vad för slags bebyggelse tillåter/möjliggör planen? 

Det finns inga regleringar om varken hustyp eller områdesanvändning. Byggandet skulle 
enbart anpassas till de regleringar som avsåg våningsantal, tomtutnyttjande och 
gatubredd. Det som redovisas är den kvartersmark som avses bebyggas. 

o Tillåter planen bebyggelse av flera huvudbyggnader och bostadslägenheter inom 
samma fastighet? 
Ja. Så länge uppförandet av byggnader inte överstiger tre fjärdedelar av tomtens totala yta. 
Här finns inga regleringar som anger varken antal huvudbyggnader eller antal bostäder.  
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3.2. 1907 års Stadsplanelag 

3.2.1. Tabell 
Tabell över vad man inom stadsplanelagt område kunde reglera med 1907 års stadsplanelag 
jämfört med 1874 års byggnadsstadga. Regleringar markerade med kursiv stil visar vilka 
ytterligare regleringar som tillkommit med 1907 års stadsplanelag.  
 
1907 års stadsplanelag 1874 års byggnadsstadga 
Tomtutnyttjande Tomtutnyttjande 
Gatubredd Gatubredd 
Byggnadshöjd  Byggnadshöjd 
Våningsantal Våningsantal 5 
Byggnadslinje  
Byggnadsgräns   
Kvarterets användning  
Antal byggnader per tomt  
Tabell 3                (Rådberg & Friberg 1996, s. 25) 

Nedan presenteras en stadsplan från Växjö daterad 1912 som rådde under 1907 års 
stadsplanelag. Stadsplanen omfattar ett stort centralt område i Växjö och behandlar därav 
många olika byggnadstyper. För att kunna göra en jämförelse, utifrån min metod, med övriga 
detaljplaner kommer jag endast behandla områden som inom stadsplanen avser 
villabebyggelse. 
   Områden som i denna stadsplan avser villabebyggelse är makerat med bokstaven D. 
Information om planens regleringar kommer från stadsplanen med tillhörande 
planbestämmeler. Dessa är hämtade från Stadsbyggnadskontoret i Växjö. 
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Stadsplan från 1912 för Växjö stad 

(Stadsplanplan, 1912, Wexiö, Växjö kommun, Stadsbyggnadskontorets arkivdatabas) 
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3.2.2. Analys av detaljplan från 1912 gällande under 1907 års stadsplanelag 
 

o Hur många regleringar innehåller planen?   
För D markerat område finns det 10 regleringar som styr områdets utformning. Dessa 
utgår från allmän mark, våningsantal, byggnadshöjd, tomtutnyttjande, markanvändning 
förbud mot bebyggelse, och byggnadens placering på tomten.  

 
o Vad för slags bebyggelse tillåter/möjliggör planen?  

D markerade områden är enligt planbestämmelserna avsedda för villa och 
egnahemsbyggnader. Det får inte uppföras mer än en huvudbyggnad och ett uthus per 
tomt. Huvudbyggnaden får ha en maximal nockhöjd på 10 meter samt uppföras i högst 
två våningar. Om byggnaden uppförs i brandsäkert material får även en tredjedel av 
vinden inredas.  
   I planbestämmelserna framgår det att om en byggnad ska uppföras i tomtgräns mot 
granntomten måste även intilliggande tomt uppföra sin byggnad på samma sätt så de blir 
sammankopplade. Dessa eventuella sammankopplade byggnader får inte uppta en 
fasadlängd mot gatan på mer än femtio meter. Den senare bestämmelsen avsåg tillgodose 
de problem som kan uppstå vid långa rader av sammankopplande byggnader vilket kan 
orsaka brist på ljus och vind samt försvåra brandkårens framkomlighet.  
   Med denna bestämmelse möjliggörs uppförandet av olika slags byggnader så som 
parhus, kedjehus och radhus. Om byggnader inte uppförs i tomtgräns ska 
huvudbyggnaden placeras 6 meter från tomtgränsen vilket innebär att uppförandet av 
fristående byggnader möjliggörs. Genomgående för D markerat område är även att 
förgårdsmark på 4,5 meter inte får bebyggas.  
 

o Tillåter planen bebyggelse av flera huvudbyggnader och bostadslägenheter inom 
samma fastighet? 
Av planbestämmelserna framgår det att på en tomt får det endast uppföras en 
huvudbyggnad och ett uthus och att dessa tillsammans får uppta 25 procent av tomtens 
totala yta. Däremot finns det ingen reglering angående hur många bostadslägenheter det 
får inrymmas i en huvudbyggnad. Svaret blir att det får uppföras flera bostadslägenheter 
men endast en huvudbyggnad, per fastighet.  
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3.3. 1931 års Stadsplanelag och byggnadsstadga 

3.3.1. Tabell  
Tabell över vad man inom stadsplanelagt område kunde reglera med 1931 års stadsplanelag 
jämfört med 1907 års Stadsplanelag. Regleringar markerade med kursiv stil visar vilka 
ytterligare regleringar som tillkommit med 1931 års stadsplanelag och byggnadsstadga.  
 
1931 års Stadsplanelag och Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 

 
  
Kvarterets användning Kvarterets användning  
Byggnadshöjd  Byggnadshöjd 
Våningsantal  Våningsantal 
Byggnadslinje Byggnadslinje 
Byggnadsgräns Byggnadsgräns 
Gårdsstorlek Tomtutnyttjande 
Antal byggnader per tomt Antal byggnader per tomt 
Antal lägenheter/hushåll per byggnad  
Byggnadens läge på tomt   
Förbud mot byggande av viss del inom kvarter  
Byggnadsmaterial  
Byggnadskonturer  
Om stängsels beskaffenhet  
  
Tabell 4          (SFS 1931:364; Rådberg & Friberg 1996, s. 25) 

Nedan presenteras en stadsplan från Växjö daterad 1936 som rådde under 1931 års 
stadsplanelag och byggnadsstadga. Information om planens regleringar kommer från 
stadsplanen med tillhörande planbestämmeler. Dessa är hämtade från Stadsbyggnadskontoret 
i Växjö. 
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Stadsplan från 1936 för kvarteret Ärlan med flera med i Växjö

Stadsplanplan, 1936, Kv:n Ärlan; Docktorsgärdet och Lärkan , Växjö kommun, 
Stadsbyggnadskontorets arkivdatabas) 
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3.3.2. Analys av detaljplan från 1936 gällande under 1931 års stadsplanelag och 
byggnadsstadga 
 
o Hur många regleringar innehåller planen?   

I detaljplanen finns det 18 bestämmelser som styr utformningen av området.  
Det finns bestämmelser i form av linjer som märker ut inom vilket område detaljplanen 
gäller och vilka gatu- och kvartersgränser som avses utgå, tillkomma eller bevaras.  
Områdets användning av mark bestäms genom utmärkandet av bostäder och park/ 
plantering. Tomtutnyttjandet styrs genom tillsättande bestämmelse. Det finns 
bestämmelse om förbud mot bebyggelse inom vissa delar av kvarteren och om mark som 
endast avser bebyggelse för uthus eller garage. Planen innehåller 
utformningsbestämmelser av byggnader som reglerar antalet våningar, vindsutnyttjande, 
byggnadshöjd på huvudbyggnad och uthus, placering på fönster och typ av bebyggelse, i 
detta fall en så kallad öppen fristående bebyggelse. Utmärkt i planen finns även 
gatubredd, gatuhöjd, tomtutnyttjande och om byggnadernas placering på tomt.   
 

o Vad för slags bebyggelse tillåter/möjliggör planen?  
Planen tillåter fristående bebyggelse med en huvudbyggnad och ett uthus per tomt.  
Uthuset avser främst uppförande av garagebyggnad men får med medgivande av 
byggnadsnämnden även inredas, eller alternativt inredas till lokaler avsedda för handel 
samt hantverk. Alla byggnaderna ska uppföras i två våningar med en högsta nockhöjd på 
7,6 meter. Av planbestämmelserna framgår det att 25 procent per tomt får bebyggas.     
Uthus, gårdshus eller garage får inte uppföras med högre nockhöjd än 2,5 meter, garage 
kan med tillåtelse från byggnadsnämnd uppföras med större höjd. Med godkännande från 
intilliggande grannar och byggnadsnämnd får gårdsbebyggelse uppföras i tomtgräns, i 
annat fall är minsta avståndet från tomtgräns 4,5 meter. Om huvudbyggnadernas läge på 
tomterna står det att de inte får uppföras närmre än 4,5 meter till tomtgränsen.  Och om 
det är träbyggnader på två våningar får de inte uppföras närmre tomtgräns än 6 meter. 
Detta med anledning av brandrisken. Avståndet mellan enskilda byggnader på samma 
tomt får inte understiga de höjdmått som byggnad närmast gatan har.  Om 
huvudbyggnaden står det även att dess fönster ska ha en sikt på minst nio meter innan 
den skyms.  

 
o Tillåter planen bebyggelse av flera huvudbyggnader och bostadslägenheter inom 

samma fastighet? 
Planbestämmelserna anger att det endast får uppföras en huvudbyggnad med ett uthus per 
tomt. Reglering om hur många bostäder det får inredas i huvudbyggnaden anges inte. 
Tomterna är på cirka 504 m² där ett tomtutnyttjande på 25 procent medger bebyggelse på 
104 m². Garagebyggnaden uppförs möjligtvis med 40 m² vilket lämnar 64 m² kvar till 
huvudbyggnaden och med två våningar blir boytan 128 m². Det framgår att 
planförfattaren teoretiskt sett inte har hindrat uppförandet av fler bostäder men i praktiken 
har det genom tillsättandet av regleringarna blivit klart att planen avser ett syfte som 
tillgodoser en huvudbyggnad med en bostad.  
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3.4. 1947 års Byggnadslag och byggnadsstadga 

3.4.1. Tabell 
Tabell över 1947 års frivilliga regleringar enligt Byggnadslagen jämfört med 1931 års 
frivilliga regleringar enligt stadsplanelag och byggnadsstadga. Regleringar markerade med 
kursiv stil visar vilka de nytillkomna regleringarna var.  
   Tillhörande 1947 års byggnadslag- och stadga publicerades även en bok om råd och 
riktlinjer som skulle användas som beslutsunderlag och vägledning för upprättandet av 
detaljplaner. Boken gavs ut av statliga myndigheter och kom att heta – 
Detaljplaneanvisningar (vilken motsvarar dagens Allmänna råd från Boverket). Boken var 
avsedd att komplettera lagen och innehöll ytterligare regleringar men dessa redovisas inte här, 
utan nedan är de valbara regleringar en detaljplan kunde tillsättas enligt lagen.   
 
1947 års Byggnadslagen och 
byggnadsstadgan 

1931 års Stadsplanelag och 
Byggnadsstadga 

  
Byggnadsanvändning  Byggnadsanvändning  
Byggnadshöjd Byggnadshöjd  
Förbud mot byggande av viss del inom 
kvarter 

Förbud mot byggande av viss del inom 
kvarter 

Byggnadslinje Byggnadslinje 
Byggnadsgräns Byggnadsgräns 
Gårdsutrymme Gårdsstorlek 
Antal byggnader per tomt Antal byggnader per tomt 
Byggnadens läge på tomt Byggnadens läge på tomt  
Byggnadsmaterial Byggnadsmaterial 
Byggnadskonturer Byggnadskonturer 
Våningsantal samt antal lägenheter per 
byggnad eller trapplan 

Våningsantal samt antal lägenheter per 
byggnad 

Om stängsels beskaffenhet eller förbud mot 
anordnande av stängsel 

Om stängsels beskaffenhet 

Sammanlagd våningsyta  
Skyldighet att anordna plantering eller 
bibehålla befintlig växtlighet på tomtmark 
som inte är bebyggd 

 

Förbud mot anordnande av utfart eller annan 
utgång mot gatan 

 

Förbud mot anordnande av plats för sopor  

Tabell 5     (SFS 1931:364 ; SFS 1947:390) 

Nedan presenteras en stadsplan från Växjö daterad 1978 som rådde under 1947 års 
byggnadslag och byggnadsstadga. Information om planens regleringar kommer från 
stadsplanen med tillhörande planbestämmeler. Dessa är hämtade från Stadsbyggnadskontoret 
i Växjö. 
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Stadsplan från 1978 för kvarteret Borggården med flera med i Växjö 

 

 

(Stadsplanplan, 1978, Borggården, Växjö kommun, Stadsbyggnadskontorets arkivdatabas) 
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3.4.3. Analys av detaljplan från 1978 gällande under 1947 års byggnadslag och 
byggnadsstadga 
 

o Hur många regleringar innehåller planen? 
I detaljplanen finns det 23 bestämmelser som styr utformningen av området.  
Det finns bestämmelser i form av linjer som märker ut inom vilket område 
detaljplanen gäller och om vilka gällande områdesgränser som avses utgå eller 
bevaras.  Områdets användning av mark bestäms genom utmärkandet av gata, torg, 
bostäder, park/ plantering, samlingslokaler, gemensamma anläggningar och 
naturmark. Det finns bestämmelse om förbud mot bebyggelse inom vissa delar av 
kvarteren. Utformningsbestämmelser av byggnader som reglerar antalet våningar, 
byggnadshöjd och typ av bebyggelse, i detta fall fristående samt rad- och kedjehus. 
Här finns även reglerat byggnaders tillåtna våningsyta i kvadratmeter. Utmärkt som 
reglering i stadsplanen finns även gatans bredd samt om vart gång- och cykelväg/stig 
kan uppföras.  
 

o Vad för slags bebyggelse tillåter/möjliggör planen? 
Planen tillåter bebyggelse av fristående hus, flerbostadshus, radhus och kedjehus. I 
planbeskrivningen står det att det inom detaljplanelagt område avses uppföras 180 
lägenheter varav 70 stycken flerbostadshus och 110 bostäder för fristående hus, rad- 
och kedjehus.  
Våningsantalet varierar mellan en till två våningar och högsta tillåtna byggnadshöjd 
är 4 respektive 7 meter. Tre meter byggnadshöjd finns utmärkt på byggnader som 
ska vara för gemensamma anordningar. Inom några kvarter avsedda för 
flerbostadshus finns även våningsyta i kvadratmeter utmärkt.  
   Byggnadernas läge på tomterna har styrts med hjälp av punktprickad mark som 
betyder att viss mark inom kvarteret inte får bebyggas. Detaljplanen märker även ut 
vart de olika byggnadstyperna får förekomma, exempelvis står det inom vilket 
område det ska vara fristående hus och vart det ska vara parhus.  
  Exploateringsgraden för tomter med fristående hus får inte uppta en byggnadsyta 
större än 160 m² och de får heller inte uppföras med mer än en våning. Till vardera 
fastighet som avser fristående hus får endast en huvudbyggnad och en 
garagebyggnad uppföras. 
 

o Tillåter planen bebyggelse av flera huvudbyggnader och bostadslägenheter 
inom samma fastighet? 
I planbestämmelserna står det att de fastigheter som avser fristående bebyggelse får 
uppföra en huvudbyggnad och en garagebyggnad.  Teorin tillåter uppförandet av fler 
bostäder men i praktiken är det uppenbart att planförfattaren haft till avsikt att 
upprätta ett villaområde med en bostadslägenhet per en huvudbyggnad.  
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3.5. Plan och bygglagen 1987 

3.5.2. Tabell 
Tabell över 1987 års frivilliga regleringar enligt PBL jämfört med 1947 års frivilliga 
regleringar. En ren jämförelse mellan plan- och bygglagen från 1987 samt byggnadsstadgan 
från 1947 är svår att göra. Precis som byggnadsstadgan från 1947, har myndigheter gett ut 
Allmänna råd tillhörande PBL om hur man bör upprättar detaljplaner. I den gällande 
samlingen från Boverket – Boken om Detaljplan och områdesbestämmelse, finns det 
beslutsunderlag och en mängd ytterligare regleringar utöver de som finns i lagen. 
 
Med anledning av att regleringar från tidigare lagar har varit på en detaljnivå, som nu finns i 
Allmänna råd, skulle en rättvisare jämförelse mellan lagarna göras om även myndigheternas 
regleringar inkluderades. Nedan redovisas de regleringar som återfinns i PBL och längst ner i 
tabellen finns det en siffra på hur många ytterligare regleringar en detaljplan kan tillsättas. 
Dessa står det om i boken från Boverket. 
Kommenteras bör även göras att alla de regleringar som 1947 års byggnadsstadga innehåller 
återfinns i dagens PBL. 
 
Plan- och bygglagen 1987 1947 års Stadsplanelag och 

Byggnadsstadga 
Största och minsta byggnadsomfattningen  Gårdsutnyttjande 
Byggnaders användning och för 
bostadsbyggnader andelen lägenheter av 
olika slag och storlek 

Byggnadsanvändning  

Placering, utformning och utförande av 
byggnader/ anläggningar/ tomter 

Förbud mot byggande av viss del inom 
kvarter 

Användning och utformning av allmänna 
platser  

Byggnadslinje 

Vegetation och markytans utformning och 
höjdläge  

Byggnadsgräns 

Tillämpning av stängsel och vart utfarter 
ska finnas 

Antal byggnader per tomt 

Placering och utformning av 
parkeringsplatser, förbud mot parkering 
samt skyldighet om anordnandet av 
parkering 

Byggnadens läge på tomt 

Tillfällig användning av mark eller 
byggnader 

Byggnadshöjd 

Markreservat för allmänna ledningar i 
marken eller för energianläggningar samt 
trafik och väganordning 

Byggnadsmaterial 

Skyddsanordningar för att motverka 
störningar från omgivningen 

Byggnadskonturer 

Rivningsförbud och skyddsbestämmelser 
för betydelsefulla byggnader, ex. med 
kulturella värden 

Våningsantal samt antal lägenheter per 
byggnad eller trapplan 
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Förändringar av lovplikten, såväl utökad 
som minskad 

Om stängsels beskaffenhet eller förbud mot 
anordnande av stängsel 

Exploateringssamverkan Skyldighet att anordna plantering eller 
bibehålla befintlig växtlighet på tomtmark 
som inte är bebyggd 

 Förbud mot anordnande av utfart eller 
annan utgång mot gatan 

 Förbud mot anordnande av plats för sopor  
 Sammanlagd våningsyta 
  
Totalt finns 186 regleringar. Detta är uträknat 
genom summering av alla de regleringar som 
finns med i allmänna råd (Boverket 2002 s. 172 
– 181).  

 

Tabell 6 
 (SFS 1987:10; SFS 1947:390; Statens Planverk 1976, s. 6-7; Boverket 2002, ss. 172-181).  

 
 

Nedan presenteras en stadsplan från Skillingenäs i Karlskrona daterad 2003 som gäller under 
1987 års plan- och bygglag. Information om planens regleringar kommer från detaljplanen 
med tillhörande planbestämmeler. Dessa är hämtade från Stadsbyggnadskontoret i 
Karlskrona. 
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Detaljplan från 2003 för del av området Skillingenäs i Karlskrona 
 

 
(Detaljplan, 2003, Skillingenäs, Karlskrona kommun, Stadsbyggnadskontorets) 
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3.5.3. Analys av detaljplan från 2003 gällande under 1987 års plan- och bygglag 
 
o Hur många regleringar innehåller planen? 

I detaljplanen finns det 39 bestämmelser som styr utformningen av området.  
Det finns bestämmelser i form av linjer som märker ut inom vilket område detaljplanen 
gäller och om vilka gällande områdes- samt fastighetsgränser som avses utgå, eller 
bevaras.  Områdets användning av mark bestäms genom utmärkandet av lokalgata, 
bussväg, gatubredd, bostäder, avsedda parkeringsplatser/tomt, friluftsområde, öppet 
vatten, vattenområde med bryggor, gemensammahetsanläggningar, var i marken 
ledningar får dras, allmän gång- och cykeltrafik, hastighetsreglering, allmän gångpassage 
och allmän körtrafik.    Det finns bestämmelse om förbud mot bebyggelse inom vissa 
delar av kvarteren och att viss mark endast får bebyggas för gemensamma förråd, sjöhus 
alternativt pumphus.  
    Utformningsbestämmelser för huvudbyggnad reglerar vilken typ av bebyggelse som 
får uppföras, i detta fall är det fristående bostadshus samt ett dagis. Vidare regleras val av 
fasadmaterial, våningsantal, byggnadshöjd, taklutning, inredning av vind, tillåtelse av 
additionsbostad och om infinnandet av källare. Om huvudbyggnadernas läge på tomterna 
står det att de inte får uppföras närmre än 4,5 meter till tomtgränsen.   
    Utformningsbestämmelserna för uthus reglerar våningsantal, taklutning, byggnadshöjd 
fasadmaterial och placering på fönster.  Om sjöbodar står det att dessa ska uppföras i 
träpanel med falu rödfärg, ha en maximal yta på 10m² och ett tak av svart plåt eller papp.  
Av planbestämmelserna framgår det även att maximalt 25 procent av hela tomtens areal 
får bebyggas.   Till planen finns även en genomförandetid, en uppsatt tid för inom vilken 
planen ska vara färdigställd.  
 

o Vad för slags bebyggelse tillåter/möjliggör planen? 
Av planbestämmelserna framgår det att föreslagna tomtstorlekar är 1200 - 2200 m². Av 
den totala tomtytan får 20 procent bebyggas med villor om en till två våningar och med 
ett tillhörande garage/ växthus / ateljé eller verkstad. I planbestämmelserna står det även 
att uppförandet av mindre rörelseverksamhet ska kunna pågå inom området. Bebyggelse 
av andra bostadsformer som radhus, parhus eller kedjehus möjliggörs inte då det är 
reglerat att bebyggelse inte får uppföras i eller intill tomtgräns.  
 

o Tillåter planen bebyggelse av flera huvudbyggnader och bostadslägenheter inom 
samma fastighet? 
Av planbestämmelserna framgår att det får uppföras en huvudbyggnad och en 
garagebyggnad per fastighet. I detaljplanen finns det reglerat att en additionsbostad får 
inrymmas i huvudbyggnaden så där av medger planen uppförandet av en huvudbyggnad 
med två bostadslägenheter. 
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4. Resultat  
Sammanställning av undersökningen visas i nedanstående tabell 7. 

      Tabell 7 

Från ovanstående tabell syns att det med detaljplanerna har tillkommit fler regleringar i och 
med varje ny byggnadslag. Detta med anledning, som jämförelsen mellan tidigare lagar har 
visat, beror på att det för varje ny lag har införts ytterligare möjligheter att reglera, dels i 
lagen och dels i Allmänna råd från myndigheter. Som följd av detta kan man även utläsa i 
tabellen att det har skapats mer specifika och renodlade bostadsområden. Om man läser 
tabellen lodrätt visar det sig tydligt att stadsplanen från 1877, innehållandes 3 regleringar, 
tillät all sorts bebyggelse medan detaljplanen från 2003 som innehåller 39 regleringar, har 
avgränsat till att enbart möjliggöra uppförandet av fristående villor. 
 
På nästa sida visas en sammanställning av de regleringar som tillkommit med vardera plan- 
och byggnadslag. Här redovisas inte de ytterligare regleringar som finns i Allmänna råd. 
 

Detaljplan fr. 1877 1912 1937 1978 2003 

Hur många 
regleringar 
innehåller 
planen? 

 
 

3 st. 

 
 

10 st. 

 
 

18 st. 

 
 

23 st. 

 
 
        39 st. 

Vad för slags 
bebyggelse 
tillåter/möjlig
gör planen? 

Finns inget 
reglerat om 
vad planen 
inte tillåter 

Fristående 
villor, 
parhus, 
radhus, 

kedjehus 
och 

gårdshus 

Fristående 
villor, uthus 
och möjlighet 
till inredning 
av lokaler 
avsedda för 
handel och 
hantverk. 

Fristående 
villor, 
kedjehus 
och uthus 

Fristående 
villor och 
uthus 

Tillåter 
planen 
bebyggelse av 
flera 
huvudbyggna
der inom 
samma 
fastighet?  

 
 

Ja 

 
 

Nej  

 
 

Nej 
 

 

 
 

Nej  

 
 

Nej  

Tillåter 
planen 
bebyggelse av 
flera 
bostadslägenh
eter inom 
samma 
fastighet? 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Ja 
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Sammanställning av frivilliga regleringar tillhörande redovisade plan- och bygglagar 

1874 1907 1931 1947 1987 
Kvartersmark  Kvarterets 

användning 
Kvarterets 
användning 

Kvarterets användning Största och minsta 
byggnadsomfattningen  

 
Allmänna platser 

 
Byggnadshöjd 

 
Byggnadshöjd  

 
Byggnadshöjd 

Förändringar av 
lovplikten, såväl utökad 
som minskad 

 
Tomtutnyttjande 

 
Våningsantal 

 
Våningsantal  

 
Våningsantal 

Användning och 
utformning av allmänna 
platser 

Gatubredd Byggnadslinje Byggnadslinje Byggnadslinje Exploateringssamverkan 
 
Byggnadshöjd 

 
Byggnadsgrän
s 

 
Byggnadsgräns 

 
Byggnadsgräns 

Tillämpning av stängsel 
och var utfarter ska 
finnas 

 
Våningsantal  

 
Tomtutnyttjan
de 

 
Gårdsutrymme 

 
Gårdsutrymme 

Vegetation och 
markytans utformning 
och höjdläge 

  
Antal 
byggnader per 
tomt 

 
Antal 
byggnader per 
tomt 

 
Antal byggnader per 
tomt 

Placering, utformning 
och utförande av 
byggnader/ anläggningar/ 
tomter 

  Byggnadskontur
er 

Byggnadskonturer Tillfällig användning av 
mark eller byggnader 

  Byggnadens 
läge på tomt  

Byggnadens läge på tomt Skyddsanordningar för 
att motverka störningar 
från omgivningen 

  Förbud mot 
byggande av 
viss del inom 
kvarter 

Förbud mot byggande av 
viss del inom kvarter 

 

  Byggnadsmateri
al 

Byggnadsmaterial  

   
Antal 
lägenheter/hush
åll per byggnad 

 
Antal bostadslägenheter 
per byggnad eller 
trapplan 

Placering och utformning 
av parkeringsplatser, 
förbud mot parkering 
samt skyldighet om 
anordnandet av parkering 

  Om stängsels 
beskaffenhet 

Om stängsels 
beskaffenhet eller förbud 
mot anordnande av 
stängsel 

Markreservat för 
allmänna ledningar i 
marken eller för 
energianläggningar samt 
trafik och väganordning 

   Förbud mot anordnande 
av utfart eller annan 
utgång mot gatan 

Byggnaders användning 
och för 
bostadsbyggnader 
andelen lägenheter av 
olika slag och storlek 

   Skyldighet att anordna 
plantering eller bibehålla 
befintlig växtlighet 

Rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser  
för betydelsefulla 
byggnader, ex. med 
kulturella värden 

   Förbud mot anordnande 
av plats för sopor  

 

   Sammanlagd våningsyta 
+ x regleringar fr. 
allmänna råd 

+ 186 st. från allmänna 
råd 
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Tydligt är att det för varje ny plan- och bygglag har tillkommit ytterligare möjligheter att 
reglera. Något som även gör sig tydligt genom studerandet av valda detaljplaner är att de två 
senaste planerna har blivit tillsatta regleringar som inte återfinns i lagen. Dessa regleringar 
måste därför vara hämtade ur de Allmänna råd som myndigheter har gett ut.  
   Genom studerandet av lagarna har det framgått att detaljplaner inte ska tillsättas fler 
regleringar än nödvändigt. I byggnadsstadgan från 1947 står det, efter de redovisade 
regleringar som en detaljplan kunde tillsättas, enligt följande citat: 
 

”Byggnadsverksamhet bör icke genom detaljerade stadsplanebestämmelser kringgärdas i 
vidare mån än som är nödvändigt för vinnande av det med planens avsedda syfte.” (SFS 
1947:390) 

      
I tillhörande Allmänna råd från Statens Planverk (nuvarande Boverket) fanns det dock en 
mängd regleringar som förespråkas vid upprättandet av detaljplaner och följande citat är 
hämtat där ur:  
 

”Publikationen anger riktlinjer för de detaljplaner den redovisar. För att uppnå enhetlighet 
i planutförandet vilket bland annat underlättar planernas bedömning bör anvisningarna i 
möjligaste mån följas. Andra kompletterande beteckningar och bestämmelser kan i vissa 
fall vara motiverade men bör endast användas efter samråd med länsstyrelsen.” (Statens 
Planverk 1976,  s. 7) 

 
Vidare framgår det av tidigare forskningsöversikt, att enligt PBL ska alla detaljplaner regleras 
med ett obligatoriskt innehåll som avse: Allmänna platser, Kvartersmark och Vattenområden. 
Utöver det obligatoriska innehållet kan det frivilliga innehållet utnyttjas för att lättare 
tillgodose planens syfte. Men precis som tidigare lag förespråkade, ska detaljplaner inte göras 
mer detaljerad än nödvändigt.  
 

”Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn till syftet med 
den.” (PBL kap 5, § 7) 
 

I Boverkets utgåva av Allmänna råd, som ska fungera som beslutsunderlag och vägledning 
vid upprättandet av detaljplaner, står det däremot att en detaljplan antas om den återger ett 
uppsatt minimikrav. Kravet innebär att en detaljplan ska, utöver de regleringar som PBL 
återger, tillsättas ytterligare 13 regleringar (se kapitel 2.2).  
Detta förklarar även varför det i praktiken inte förekommer några detaljplaner som enbart 
utnyttjar det obligatoriska innehållet från lagen, utan här ses beslutsunderlaget från 
myndigheten som praxis.   
   Utvecklandet av regleringarna har blivit som verktyg åt städer för att kunna utforma 
specifika områden. Ser man tillbaka på de senaste 137 åren, från det att 1874 års 
byggnadsstadga trädde i kraft kan man i planeringen urskilja en fortgående rörelse av en 
rumslig projektindelning. Det var framförallt under funktionalismens genombrott på 30-talet 
som uppdelningen av staden accelererade.  
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Under 40- och 50-talet uppfördes det projektindelade satelitstäder med åtskilda hustyper, 
småhus för sig och flerbostadshus för sig. Traditioner om projektindelade bostadsområden 
lever kvar än idag och hämmar dessvärre det växande behov av småbostäder för enboende.  
   Som visats i förgående kapitel finns det idag ett stort behov av bostäder till just denna 
boendeform. Därför behövs det detaljplaner som medger och inte hindrar småbostäder. För att 
lösa problemen med bostadsbrist finns en planeringsdoktrin som säger att man ska 
projektintegrera och förtäta bostadsområden (Länsstyrelsen i Skåne län 2008). Men hur ska 
man kunna förtäta och blanda bostadsområden vars detaljplaner redan är fullt reglerade och 
enbart tillåter en renodlad hustyp?  
   Bättre möjligheter skulle finnas om detaljplanerna gjordes mer formbara och flexibla för att 
tillgodose de behov framtiden kan föra med sig. . För det är tyvärr både svårt och kostsamt för 
kommuner att genomföra dessa idéer när befintliga detaljplaner är reglerade till att enbart 
uppfylla de syften och behov som fanns under den tid då planerna upprättades.  
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5. Tillämpning 
I tidigare kapitel har det presenteras material 
om att det råder brist på bostäder för enboende 
och att planutvecklingen har gått mot att bli allt 
mer reglerad och samtidigt projektindelad. 
Ambitioner om att blanda och förtäta 
bostadsområden, sägs utgöra förslag på lösning 
för enboendet men för att detta ska gå att 
genomföra krävs det att detaljplaner möjliggör 
en sådan lösning.  Jag ska här undersöka hur 
och prova om, det går att tillämpa idéerna 
projektintegrering på en detaljplan. 
Detaljplanen är den samma som presenterades i 
föregående kapitel – Skillingenäs i Karlskrona. 
Planen innehåller många regleringar och 
möjliggör endast uppförandet av större 
fristående villor. Förslaget är därav ett 
typexempel på ett område uppfört med en 
projektindelad planering.    Jag kommer med 
hjälp de nådda resultaten från analysen försöka 
utveckla detaljplanen till att bli mer anpassningsbar till de behov som finns för enboende. 
Kapitel syftar till att utreda den sista frågeställning - hur förslag om bebyggelse avsedda 
mindre bostäder kan utformas se ut och fungera. Nedan kommer en närmare presentation av 
detaljplanen från Skillingenäs. Därefter kommer jag utifrån de nämnda behov som finns på 
bostadsmarknaden presentera ett nytt förslag på hur denna detaljplan skulle kunna bli mer 
projektintegrerad och hur det i sin tur skulle kunna gynna enboendet.  

5.1. Skillingenäs 
Skillingenäs är idag ett bostadsområde beläget cirka 15 kilometer väster om Karlskrona. 
Området är bebyggt med fristående hus ute på en större udde vilket möjliggör utsikter över 
både Karlskrona och havet. Området exploaterades för första gången 1951 längst ut på udden 
med ett flertal fritidshus och åretruntboende. 
Marken ägs av en privat fastighetsägare som 2001 bestämde sig för att exploatera området  
med 64 nya villor. Han anlitade en konsult som ritade upp en detaljplan på området. 
Syftet med planen var att skapa attraktiva boendemiljöer med stora tomter med nära tillgång 
till hav och natur. Tillgångar till hav och natur planerades genom att bibehålla ett naturstråk 
mellan varannan tomt. Området har enskilt huvudmannaskap och sköts genom en 
gemensamhetsanläggning vilken ansvarar för vägar, gatubelysning, hamn, hamnplan och 
friytor för lek. (Planbeskrivning, 2003, Skillingenäs, Karlskrona kommun, 
Stadsbyggnadskontorets).  
 
 



Planutvecklingens följder - en studie av enboendet och utvecklingen av planpraxis för bostadsbebyggelse 
Blekinge Tekniska Högskola, kandidatarbete 15 hp, Emma Gren 

 

37  
 

Nedan visas en inzoomning av detaljplanen för att illustrera hur nuvarande regleringarna styr 
utformningen av området. Tillhörande planbestämmelser finns redovisade under bilden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Detaljplan, 2003, Skillingenäs, Karlskrona kommun, Stadsbyggnadskontoret). 
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Bestämmelserna har delvis illustrerats i Figur 2 här nedan. Enligt bestämmelserna är den 
största tillåtna byggnadsyta per tomt 20 procent eller en maximal bebyggelse på 250m². Den 
uppritade skissen är på minsta angivna tomtyta enligt detaljplanen – 1200 m². Den största 
tillåtna byggnadsyta blir därav 240 m². I illustrationen har jag delat upp byggnadsytan med 
200 m² till huvudbyggnaden och 40 m² till uthuset. Detaljplanen anger att det enbart får 
uppföras fristående byggnader. Bestämmelser anger att huvudbyggnaden inte får placeras 
nämre tomtgräns än 4,5 meter men uthus får till skillnad mot huvudbyggnaden, placeras 1 
meter från tomtgräns – med förutsättning att det inte uppförs med fönster mot gatan. Detta har 
illustrerats med den mörklagda ytan och de röda linjerna.  
 
 
Genomgående i planen är ett 
återkommande natursläpp 
som upprättats med jämna 
mellanrum mellan tomterna. 
Natursläppen avsåg att göra 
det lättare för allmänheten att 
nå de rekerationsområden 
som finns bakom tomterna. 
När området idag står klart 
har det visat sig att dessa 
natursläpp inte har fungerat 
som tänkt. Planen har 
uppförts med enskilt 
huvudmannaskap och därav 
ska skötsel av dessa 
natursläpp ordnas av en 
gemensamhetsanläggning.      Figur 2 
Skötseln och användningen har inte fungerat och därför har många av natursläppen idag blivit 
en uppväxt ridå med sly. Det har också visat sig att motsattsen har uppstått – angräsnande 
fastigheter sköter om natursläppen som om det vore deras engen tomt och upplevs därför som 
privat mark. Bilderna nedan är tagna från området och visar exempel på hur detta ser ut. 
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5.2. Nytt planförslag 
Det nya förslaget bygger på att försöka göra planen mer flexibel och att integrera fler 
hustyper för att åstadkomma en mångfald och förtätning. Ambitionen med mångfald är att 
oavsett behov i livet så ska man inte behöva flytta runt för behovens skull utan det är viktigt 
att bygga för äldre, ungdomar och barnfamiljer inom samma område. 
   En fördel för villaägarna blir att de kan till en mindre bostad som förslagsvis kan lämpa sig 
till den äldre generationen, barn när de kommer i tonåren, eller en bostad att hyra ut i 
andrahand, exempelvis till studenter. 
   Något som inte lämpar sig så väl är områdets geografiska läge i förhållande till Karlskrona 
centrum. Med tanke på vad tidigare forskningsöversikt angav vill framförallt ungdomar men 
även de äldre, gärna bor i närhet till centrum. Förslaget är inte avsett att råda under perfekta 
förhållanden utan snarare utgöra typexempel på en alternativ planutformning. 
 
För att kunna möjliggöra detta måste vissa regleringar plockas bort och andra läggas till.  
 
Förslaget bygger på att följande regleringar avskaffas: 

o Fristående byggnadssätt 
o Endast en huvudbyggnad per tomt 
o Största tillåtna byggnadsyta per tomt 20 procent 
o Minsta tomtstorlek 1200 m² 
o Marken ska medge allmän gångtrafik (Natursläppen) 

 
Förslaget bygger på att följande regleringar införs: 

o Om en byggnad ska uppföras i tomtgräns mot granntomt måste även intilliggande 
tomt uppföra sin byggnad på samma sätt så de blir sammankopplade 
I annat fall får huvudbyggnader inte uppföras närmre tomtgräns än 4,5 meter. 

o Möjlighet till upprättandet av flera huvudbyggnader per tomt 
o 30 % av tomtens totala area får bebyggas. 

 
Följande regleringar avser kvarstå: 

o Uthus får ej placeras närmre tomtgräns än 1 meter 
o Högst två våningar  
o Högsta nockhöjd 7.5 meter huvudbyggnaden 
o Högst en våning för uthuset 
o Taklutning 22 – 38 grader  
o Huvudbyggnader ska placeras på ett minsta avstånd av 4,5 meter från gatan 

Med några illustrativa bilder samt ett schematiskt planförslag ska jag försöka förklara hur 
avsättandet och införandet av regleringarna kan arta sig i området.  
Med olika färger illustreras skalenliga boenden i förhållande till underlagskartan, boenden på 
40- och 50 kvm i olika hustyper och hur dessa skulle kunna införas till planen om 
ovannämnda regleringar avskaffades, tillsattes samt kvarstod.  Konsekvenser med förslaget 
kan vara att området inte får en enig karaktär om många olika hustyper skulle tillåtas. Därför 
är det viktigt att bevara och tillsätta regleringar som minskar risken för en splittrad helhet. De 
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kan utgöras av att alla huvudbyggnader står uppförda på visst avstånd till gatan vilket skapar 
ett enhetligt gaturum. Eller som redan finns reglering om, att byggnaders tak uppförs i ett 
gemensamt gradtal, våningsantal, byggnadshöjd etc.  

5.2.4. Illustrativt planförslag 

©Lantmäterier Gävle 2011. Medgivande | 2011/ 0071 
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5.2.1. Fristående bebyggelse 
Första illustrationen är uppritad under de förutsättningarna att huvudbyggnader inte får 
uppföras närmre tomtgräns än 4,5 meter om de inte är sammankopplade över tomtgränsen 
med grannfastighetens byggnad. Där av möjliggörs uppförandet av fristående byggnader. 
Natursläppen som med gällande plan avser passage för allmän gångtrafik iordningsställs till 
en mindre väg där vederbörande kan angöra den mindre huvudbyggnaden utan att beträda 
några större delar av tomten. Vägen upprättas och sköts om av den fastighet vars småbostad 
behöver nyttja vägen.  
 

  
 Figur 3 

 

5.2.2. Parhus  
Det andra förslaget illustrerar hur parhus med två bostäder per våning kan se ut. Bostäderna 
är på 50 kvm vardera och visas enligt planförslaget på idag redan bebyggda tomter. 
Uppförandet avser möjliggöras genom avskaffandet av regleringen - högst en huvudbyggnad 
per tomt. Här blir det två huvudbyggnader med fyra bostadslägenheter på samma yta som 
tidigare stod uppförd åt en huvudbyggnad med en bostadslägenhet.  
 

  
                     Figur 4 
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5.2.3. Kedjehus 
Ett tredje förslag består av kedjehus på två våningar. Bostäderna är på 40 kvm vardera och 
illustreras på idag redan bebyggda tomter. Här har de tidigare så kallande natursläppet tagits i 
anspråk så att byggnaderna, vilka inte är sammankopplade över tomtgräns, inte placeras 
närmre än 4,5 meter till granntomt. Förslaget visar hur ett markutnyttjande som tidigare 
enbart medgav en bostad istället kan möjliggöra tio mindre bostäder. Uppförandet är 
genomförbart genom avskaffandet av fristående bebyggelse och införandet av regleringen 
som möjliggör att byggnader kan uppföras i tomtgräns om de är sammankopplade.  
 

5.2.3. Radhus 
I planförslaget illustreras även radhus om åtta sammankopplade bostäder i två våningar. En 
bostad utgör 50 kvm och tillsammans upptar de en markyta på 200 kvm vilket motsvarar den 
bebyggelse på en bostad som finns där idag. Uppförandet avser möjliggöras genom reglering 
som medger fler huvudbyggnader per fastighet.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planutvecklingens följder - en studie av enboendet och utvecklingen av planpraxis för bostadsbebyggelse 
Blekinge Tekniska Högskola, kandidatarbete 15 hp, Emma Gren 

 

43  
 

6. Slutsats 
Prognoser om ett ökat antal äldre och ungdomar innebär att behovet av småbostäder kommer 
att öka.  I arbetet har det därför uppmärksammats att det behövs detaljplaner som medger och 
inte hindrar uppförandet av småbostäder. Planförslaget om Skillingenäs som ett 
projektintegrerat bostadsområdet, med olika hustyper och upplåtelseformer, utgör ett av 
många förslag på hur man ska kunna minska bostadsbristen för enboende. 
 
Med planförslaget har jag försökt visa vad en mer flexibel planering skulle kunna innebära. 
Detaljplanen som till början bestod av 60 bostäder visar hur det inom samma område skulle 
kunna inrymma 116 bostäder. Upplåtande av olika hustyper, så som småhus och 
flerbostadshus, skulle vidare skapa en mångfald då bostadsbehov från olika människor skulle 
kunna tillgodoses. Om det finns olika slags boenden inom samma bostadsområde kommer 
människor kunna bo kvar under en längre tid, istället för att skjutsas runt beroende på deras 
behov. Därför är det bra med en detaljplan som kan upplåta bostäder för både för ungdomar, 
barnfamiljer och äldre – inom samma område. 
   Flerbostadshusen blir en förutsättning för bostäder med upplåtelseformen hyresrätter, vilket 
skulle förse de behov som finns hos ungdomar. Fyrtiotalisterna uppgav att de skulle flytta 
ifrån sina villor om det fanns bostäder som hade egenskaper som den fristående villan, fast i 
mindre proportioner. Behovet kan i och med förslaget tillgodoses genom den mindre 
fristående bostaden där även ytterligare önskemål om tillgång till rekreationsområden 
uppfylls. 
 
Förslaget bygger på den analys av utvalda detaljplaner som visade att detaljplanerna har gått 
från att innehålla få och grova regleringar till att idag innehålla många och detaljerade. Detta 
är resultatet av en historisk utveckling, tilltro till planeringen började med att det enbart fanns 
ett fåtal regleringar till att det idag finns 186 stycken.  
   Planutvecklingen har bevisligen genom tiden åstadkommit införandet av fler regleringar 
men också, som analysen visade, skapat förutsättningar åt en mer projektindelad planering. 
Här tycks även myndigheten Boverket verkat som normbildande vid upprättandet av 
detaljplaner. Myndigheten som gett ut Allmänna råd har förespråkat ytterligare reglering 
utöver det som finns angivet i PBL. PBL hänvisar till en flexibel planering där det inte ska 
tillsättas fler regleringar än nödvändigt, medan praxis utgör en mer reglerad planering. 
 
Den gällande detaljplanen från Skillingenäs illustrerar hur en normal planutformning, med 
dess regleringar, hindrar en alternativ bebyggelse. Oavsett om det föreligger ett allmänt 
intresse eller ej att uppföra en alternativ bebyggelse, så hindrar idag planpraxis möjligheterna 
till detta. Skillingenäs detaljplan utgör exempel på hur ett bostadsområde blir fast i en 
tidsbunden form och kan där med komma att hämma förändringar på bostadsmarknaden. 
Därav består det nya planförslaget av en mer flexibel detaljplanering som inte ska komma 
hindra ett allmänt intresse som man idag inte har kännedom om. 
 
Avslutningsvis bör det konstateras att det krävs ett mer omfattande material och en större 
studie för att kunna få fram ett mer sanningsenligt resultat. Vid jämförelsen av lagar och dess 
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tillhörande regleringar uppstod det tillexempel viss problematik. Detta berodde på att det med 
lagarna tillkommit Allmänna råd vars regleringar inte ingick i studien men som förekom i 
detaljplanerna. Dessa har dock beskrivits i forskningsöversikten och vid undersökningen av 
detaljplanerna. I och med detta går det att konstatera att validiteten hade kunnat vara högre 
om även regleringarna från Allmänna råd inkluderades. Dock ligger en sådan studie inte inom 
detta arbetes resurser utan jag har tvingats stanna vid ambitionen att belysa situationen. 
Reliabiliteten i arbetet hade också kunnat vara högre om de Allmänna råden varit inkluderade 
i undersökningen. Sättet som de nu ändå blivit presenterade och analyserade, alltså hur de 
jämförts, är därmed inte optimalt sett ur trovärdighetshänseende. Det generaliserande som 
delvis görs när jag säger att detaljplaner blivit alltmer detaljerade är därmed inte helt 
välgrundat då urvalet av material för studien kunde ha varit större och där med mer 
sannhetsenligt.  
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