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1. Planning system in general
•

History of the planning system
För hundra år sedan – vid förra sekelskiftet – var städernas/kommunernas möjligheter
att styra stadsbyggandet utomordentligt svaga. Genom lag 1810 hade mark blivit en
handelsvara. När marken blev en handelsvara öppnades dörrarna för spekulation i
människors bostadsnöd. Den låga hygieniska standarden och de stora brandriskerna i
städerna uppmärksammades. Behovet av att komma till rätta med dessa problem
ledde fram till 1874 års byggnadsstadga, som brukar kallas den första moderna
bygglagstiftningen i Sverige.

Byggnadsstadgan av 1874 ålade städerna att upprätta och genomföra stadsplaner.
Den innehöll även krav på att städerna skulle ha byggnadsordningar och
byggnadsnämnder. Byggnadsstadgan var dock bara en kunglig förordning och hade
inte behandlats i riksdagen. Därigenom saknade den civilrättslig status. Städerna
kunde inte tvinga fastighetsägarna att följa stadsplanerna. Än svårare för städerna var
det att styra utvecklingen utanför stadsgränsen. Åtgärder mot bostadsnöden föreslogs
av både konservativa och radikala politiker. De konservativa såg behovet både för att
stoppa emigrationen och minska risken för en revolution. Från Tyskland hämtades
lärdomen att förutsättningen för en harmonisk utveckling av en expanderande stad var,
att staden skulle besitta äganderätten till mark för stadsutvecklingen.

Städernas rättsliga handikapp när det gällde stadsplanernas genomförande insågs
tidigt. Flera förslag väcktes. Stadsplanelagen trädde i kraft 1909. Den syftade till att
fastställa rättsförhållanden mellan kommunerna och fastighetsägarna. Den fastslog
skyldighet för tomtägare att bidra till kostnaderna för en stadsplans genomförande.
Genom stadsplanelagen introducerades det kommunala planmonopolet i Sverige.
Stadsplaner skulle antas av stadsfullmäktige och fastställas av Konungen/regeringen.
Konungen fick inte vid fastställandet avvika från den av kommunen antagna planen.
Det motiverades med de kostnader för genomförande som kommunen åtog sig genom
planen. Kommunerna fick både inlösensrätt och inlösensskyldighet till gatumark och
annan mark för allmänna platser.

Problemen med vildvuxen bebyggelse utanför de stadsplanelagda områdena
uppmärksammades, men den aktiva kommunala markpolitiken förblev en förutsättning
för att komma till rätta med de problem riksdagen pekat på.
Stadsplanelagen reformerades 1931 bl.a. för att göra det möjligt att i lagligen bindande
bestämmelser differentiera användningen av såväl byggnadskvarter som gator och
allmän platsmark. Lagen gav också möjlighet till mer detaljerade bestämmelser för
byggnader. Den förstärkte stadens ställning mot markägaren genom att det blev möjligt
skära ner gamla byggrätter vid sanering och att för allmänna ändamål ta i anspråk upp
till 40% av oexploaterad mark utan ersättning till markägaren. Det blev också möjligt
för regeringen att under vissa villkor fastställa stadsplan mot stadens vilja. Denna
möjlighet har under 75 år endast utnyttjats en gång när staten på 1970-talet tvingade
fram en stadsplan för en postterminal på gränsen mellan Stockholm och Solna mot
Solna stads vilja.
En av de allvarligaste bristerna hos 1931 års stadsplanelag var att den inte gav
möjlighet bestämma var samhällsbildning fick ske. Exploateringen av mark för
tätbebyggelse var i princip fri. Tätbebyggelse uppkom på områden som inte kunde
försörjas med vägar, vatten och avlopp. Den kom att spridas över stora områden.
Särskilt besvärande var förhållandena i städernas randområden. 1947 lade regeringen
fram en proposition om en helt ny byggnadslag och byggnadsstadga. Lagen hade i
stor utsträckning inspirerats av de utredningar om planering och markpolitik som
publicerats i Storbritannien. I lagen fastslås, som en grundläggande princip, att det
allmänna skall ha befogenhet att bestämma var och när tätbebyggelse får uppkomma.
I lagen stadgas att planläggning krävs för att mark ska få tas i anspråk för
tätbebyggelse samt en föreskrift i byggnadsstadgan att byggnadslov skall vägras

beträffande företag som strider mot stadgandet. Plan får inte fastställas för område
som från allmän synpunkt inte är lämpat för tätbebyggelse. Plan skall inte heller
fastställas förrän en exploatering är lämplig från allmän synpunkt. Tätbebyggelse kan
således förhindras genom att planläggning förvägras. Planläggning är en kommunal
uppgift. Någon ersättning för den förlorade rätten till tätbebyggelse föreslogs inte. Med
1947 års byggnadslag fick kommunerna rätt att bestämma var, när och hur bebyggelse
skulle tillkomma eller förändras.
Kravet på att regeringen skulle fastställa de kommunala planerna låg dock kvar.
Granskningen var en professionell kvalitetsgranskning. Regeringens expertorgan var
dåtidens motsvarighet till Boverket. 1960 överfördes fastställelseprövningen till
länsstyrelserna. Med stöd av det kommunala planmonopolet och genom aktiv
kommunal markpolitik har i stort sett all ny bebyggelse i Sverige sedan dess styrts
genom politiska beslut.

Viktiga nyheter i 1947 års byggnadslag var också introduktionen av de översiktliga
planinstituten – generalplan för städer och tätorter samt regionplan för områden som
omfattade flera kommuner. Generalplan kunde bli bindande för alla parter genom att
fastställas av regeringen, men den möjligheten kom nästan inte alls att utnyttjas.
Regionplan fastställdes också av regeringen, men utgjorde enbart en rekommendation
för den kommunala planeringen. Kontinuerlig regionplanering har endast förekommit i
Stockholmsområdet.

En fysisk riksplanering inleddes 1965. Bakgrunden var behov av att bättre kunna
reglera bebyggelsen utanför tätorterna. Det gällde både industrietableringar och den
med ökad rörlighet snabbt växande fritidsbebyggelsen. Den ledde 1971 fram till att
även

utnyttjande

av

mark

för

glesbebyggelse

skall

förutsätta

planmässiga

överväganden från samhällets sida. Därigenom hade planmonopolet utvidgats så att
all bebyggelse måste prövas lämplig av kommunens politiska organ. Glesbebyggelse
prövas direkt i ett bygglovärende varvid ett vägrat bygglov kan överklagas och den
klagande få rätt mot kommunen.
Plan- och bygglagen från 1987 bygger på samma principer som 1947 års byggnadslag
med

senare

tillägg.

Den

tog

emellertid

bort

den

obligatoriska

statliga

fastställelseprövningen av kommunala planbeslut. Staten kan endast ingripa mot ett
kommunalt planbeslut om det står i strid med vissa i lag angivna riksintressen, om det
äventyrar grannkommunernas intressen eller innebär fara för hälsa och säkerhet. Den
möjlighet att anta detaljplaner mot kommunens vilja som infördes 1931 begränsades till

att enbart avse planer som behövdes för att tillgodose riksintressen eller
mellankommunal samordning. Regeringen gavs således möjlighet att beslut om
lokalisering av kärnkraftsavfall. Den möjligheten omfattar efter miljöbalkens tillkomst
1999 även anläggningar i trafikens infrastruktur samt vattenkraft.

Kommunerna fick skyldighet att upprätta en kommuntäckande översiktsplan.
Länsstyrelsens yttrande utgör en obligatorisk planhandling i översiktsplanen. Det berör
främst hanteringen av riksintressen. Översiktsplanen blir därigenom en sorts avtal
mellan

stat

och

kommun

om

riksintressenas

behandling.

Den

enskilde

fastighetsägaren fick ekonomisk trygghet till pågående markanvändning, vilket även
omfattade byggnader på fastigheten. Markägarens rätt till ersättning vid intrång i
pågående markanvändning förstärktes också.

I Sverige har medel som kan användas för att förhindra det ur miljösynpunkt oönskade
successivt skärpts på bekostnad av kommunernas inflytande, under det att finansiella
medel för att främja en önskad utveckling avvecklats. Ett exempel på hur de restriktiva
medlen fått en starkare ställning utgör tillkomsten av Miljöbalken 1999. Den har
inneburit att en hel del beslut om lokalisering av verksamheter med miljöpåverkan förts
över från den politiska sektorn till den juridiska. Övergången mot starkare ställning för
restriktiva

instrument

sammanhänger

med

minskat

förtroende

för

politiska

bedömningar. Detsamma gäller den starkare ställningen för domstolarna på de politiskt
tillsatta organens bekostnad. Utvecklingen mot marknadsstyrning innebär att privata
initiativ får större betydelse för tillkomsten av ny bebyggelse. Kommunerna bedriver
inte längre bedriver aktiv markpolitik, vilket under hela 1900-talet har varit en av de
viktigaste förutsättningarna för att styra bebyggelseutvecklingen. Utvecklingen har
också gått mot att lägga allt större vikt vid lokala opinioner. Lagstiftningen har
successivt stärkt kraven på information och samråd. En välvillig tolkning av
utvecklingen är att den kommunala hegemonin över planeringen ersätts av tre andra
företeelser som får ökad betydelse:
1. Förhandling mellan jämställda parter som representerar olika former av makt –
politisk, finansiell och professionell.
2. Juridisk prövning i domstol av kontroversiella planbeslut.
3. Ökat medborgarinflytande bl.a. genom starkare mediabevakning.

•

Basic principles

Kommunerna har huvudansvaret för planering av markanvändningen i Sverige. Det
finns

ett

kommunalt

planmonopol

som

innebär

att

ingen

förändring

av

markanvändningen kan ske som inte grundar sig på en kommunal plan. Enskilda
markägare kan inte bebygga sin mark om bebyggelsen inte överensstämmer med
kommunens planer. Inte heller staten kan med några få undantag besluta om ändrad
markanvändning om beslutet strider mot kommunala planer. Kommunerna har med få
undantag vetorätt i planfrågor.

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska utgöra underlag för beslut om
användningen av mark och vatten. Den ska behandlas i kommunfullmäktige minst en
gång varje mandatperiod (4 år). Detaljplanen är det juridiskt bindande instrumentet.
Den är det viktigaste genomförandeinstrumentet för översiktsplanens intentioner. Den
fördelar skyldigheter och rättigheter mellan kommunen och markägarna. Den ger starkt
skydd för markägarens rättigheter enligt planen under en genomförandetid, som kan
variera mellan 5 och 15 år. Områdesbestämmelser är ett enklare planinstrument som
också är bindande och som främst används utanför tätbebyggelse för att garantera
överensstämmelse med översiktsplanen i vissa avseenden.
För planering av frågor som berör flera kommuner anvisar lagstiftningen instrumentet
regionplan. Berörda kommuner kan gå samman och begära att regeringen utser ett
regionplaneorgan. En medlemskommuns planering måste därefter i viktiga frågor
överensstämma med den regionala planering som regionplaneorganet bedriver. Det
finns f n bara regionplanering i Stockholmsområdet. Miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) utgör också ett viktigt instrument i kommunernas planering. De är obligatoriska i
flera sammanhang och ska bl a ingå i underlaget för detaljplanerna.

•

Objectives and scope
De övergripande målen för fysisk planering finns angivna i Plan- bygglagens
portalparagraf. The provisions aim, with due regard to the individual’s right to freedom,
at promoting societal progress towards equal and good living conditions and a good
and lasting sustainable environment for the benefit of the people of today’s society as
well as of future generations.

Redan i lagens andra paragraf slås fast att planning the use of land and water areas is
a matter for the municipality. De mer preciserade målen för olika planeringsuppgifter
anger kommunerna självständigt. Statligt angivna mål för den kommunala planeringen
återfinns främst i lagar och förordningar beslutade av riksdagen. Plan- och bygglagens

kapitel 2 är den främsta källan, men även Miljöbalkens kapitel 3 och 4 har stor
betydelse. Närmare anvisningar beträffande de riksintressen som anges i dessa kapitel
utfärdas av berörda centrala ämbetsverk i samråd med länsstyrelserna. De viktigaste
ämbetsverken är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet samt Vägverket. Boverket
lämnar råd för planeringen och goda exempel. Någon skyldighet att följa dessa råd
föreligger emellertid inte. De böcker om översiktsplanering och detaljplanering som
publiceras av Boverket tillämpas dock i stor omfattning.
För handläggningen av planer ger lagstiftningen detaljerade regler som kommunerna
är skyldiga att följa. De gäller bl.a. formerna för medborgarinflytande och samråd. Följs
inte dessa regler kan en antagen plan förklaras ogiltig. Regeringen kan påverka den
kommunala planeringen genom subventioner för viss typ av bostäder eller viss typ av
anläggningar, men anger i övrigt inte mål för fysisk planering.

•

Main instruments
Plan- och bygglagens olika planinstitut – regionplan. översiktsplan, områdesbestämmelser, detaljplan och fastighetsplan - är de viktigaste instrumenten för fysisk
planering. Av dessa är översiktsplanen som omfattar en hel kommun, den s.k.
fördjupade översiktsplanen som har samma status som översiktsplanen, men endast
omfattar en del av en kommun samt detaljplanen de viktigaste.

•

Significance of transnational and trans-border aspects
ESDP (Europan Spatial Development Perspective) utgör en del av EU:s arbete med
planering

som

syftar

till

att

utjämna

regionala

och

nationella

skillnader

i

utvecklingsförutsättningar. Häri ingår en kombination av planeringsformer som tidigare
varit åtskilda i Sverige, nämligen fysisk planering och regionalpolitiska åtgärder.
Beteckningen ”spatial planning” har ännu inte fått någon god översättning till svenska.
Det europeiska samarbetet driver emellertid på utvecklingen i Sverige. Med stöd från
olika EU-fonder såsom Interreg. IIIB pågår ett utvecklingsarbete inom flera regioner.
På nordisk nivå (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) finns Nordregio som ett
institut för forskning och utveckling och på svensk nivå Centrum för territoriell
utvecklingsplanering (CTUP) vid Blekinge tekniska högskola.

•

Current and upcoming changes
Det administrativa systemet

De senaste 10-12 åren har inneburit stora förändringar I värderingar och
förutsättningar för den svenska välfärdsstaten. Den ekonomiska krisen 1992-1994 kom
att skaka om det svenska samhället. Arbetslösheten steg till nivåer som Sverige inte
upplevt sedan 1930-talet. Regeringen tvingades till stora ingrepp i de olika
välfärdssystemen för att balansera statsbudgeten. Av särskild betydelse för den fysiska
planeringen var slopandet av bostadssubventionerna och med dessa kopplade regler
för bostadsproduktionen. Bostadssektorn som före 1992 belastade statsbudgeten med
ca 3,5 miljarder Euro/år Kom mot slutet av 1990-talet i stället ge ett nettotillskott på ca
1 miljard Euro/år – främst genom en fastighetsskatt.

Dessa förändringar föranledde regeringen att tillsätta flera utredningar om
ansvarsfördelning och lagstiftning. Den som på lång sikt kan få störst
betydelse

är

den

år

2003

tillsatta

Ansvarskommittén.

Regeringen

konstaterar att nya beteenden och behov, ekonomiska, demografiska och
teknologiska

faktorer,

liksom

EU-medlemskapet

och

internationalise-

ringen i stort, ställer samhällsorganisationen inför betydande utmaningar.
Samtidigt skapar dessa förändringar förutsättningar för en dynamisk
utveckling.

Ansvarskommittén

skall

identifiera,

belysa

och

analysera

de

samhällsförändringar som inverkar på och kan föranleda förändringar av
strukturen

och

uppgiftsfördelningen

mellan

staten,

landstingen

och

kommunerna. Kommittén skall även analysera de samhällsförändringar
som inverkar på uppgiftsfördelningen mellan regeringen och de centrala
ämbetsverken.

Regeringen pekar i sina direktiv på det något paradoxala förhållandet att
Sverige är en enhetsstat med en stark statsmakt samtidigt som Sverige
har en långtgående kommunal självstyrelse med ett mycket vidsträckt
ansvarsområde. Ett annat särdrag är att de statliga myndigheterna
visserligen lyder under regeringen men till skillnad mot i andra länder inte
utgör en del av regeringskansliet. De fattar på grundval av lagstiftning och
regeringens direktiv sina beslut på eget ansvar och regeringens ledamöter
har i formell mening inte något politiskt ansvar för
besluten inför riksdagen.

Genom främst EU-medlemskapet har den regionala nivån hamnat i fokus för
diskussioner om struktur och uppgiftsfördelning. För Sveriges del har bl.a.
strukturfondsarbetet, demokratiseringssträvandena i ansökarländerna och insatser i
Östersjöområdet spelat en stor roll för denna utveckling.

Kommittén

ska

belysa

välfärdsåtaganden

hur

utifrån

kommuner
demografiska,

och

landsting

klarar

sina

samhällsekonomiska

och

teknologiska förändringar. En huvudfråga för kommittén är den nuvarande
kommun- och länsindelningen. Vilka konsekvenser har denna indelning för
en effektiv samplanering när medborgarnas rörelsemönster förändras och
bostads- och arbetsmarknadsregionerna blir allt större? Kommittén ska
också belysa hur internationaliseringen och särskilt samarbetet inom EU
påverkar det svenska politiska och administrativa systemet? Det gäller
såväl den geografiska indelningen som behovet av
ansvarsförändringar inom samhällsorganisationen.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt den regionala nivåns roll. I det här
sammanhanget uppmärksammas också kommuners och landstings insyn
och inflytande i EU:s beslutsfattande. En central frågeställning är om den
svenska förvaltningsmodellen behöver anpassas till bl.a. de särskilda
förutsättningar

som

EU-medlemskapet

skapar.

Kommittén

har

under

senare delen av sitt arbete uppmärksammat uppgiftsfördelningen vid
planering av markanvändningen och därvid särskilt belyst bristande
samordning

mellan

lagstiftningen

på

miljöområdet

och

den

fysiska

planeringen. Kommittén ska lämna sitt sina förslag år 2007.

Lagstiftningen för planering
Regeringen tillsatte 2002 en kommitté för att göra en samlad översyn av
plan- och bygglagstiftningen. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande
2005. Kommittén konstaterar att det finns ett samstämmigt och starkt stöd
för de grundläggande syftena och för grundstrukturen i Plan- och
bygglagen. Kommittén föreslår således inte några avgörande förändringar
i det regelsystem som nu (2006) gäller för den fysiska planeringen.
Kommittén betonar att den översiktliga planeringen ska bli mer strategiskt
inriktad.

Den

s.k.

fördjupade

översiktsplanen

föreslås

få

uttryckligt

lagstöd. Den föreslås också kunna vara tematisk och behandla särskilda
verksamheter eller intresseområden. Detaljplaner ska i större utsträckning

kunna göras översiktliga. De ska också i vissa fall kunna konkretiseras
med bestämmelser om byggnader och tomter under genomförandetiden.
Lagstiftningen föreslås ställa ökade krav på mellankommunal samverkan.
Kommunerna får ökade möjligheter att överklaga andra kommuners
planbeslut, men det kommunala planmonopolet och det kommunala
ansvaret

för

fysisk

planering

föreslås

ligga

fast.

Bristande

mellankommunal samordning slopas som grund för statligt ingripande mot
kommunala planer. Kommittén förslår att överprövningen av kommunala
planbeslut flyttas från regeringen till särskilda plan- och miljödomstolar.
Länsstyrelsen ska dock även fortsättningsvis vara första instans.

Kommitténs förslag bereds nu (2006) inom regeringskansliet. Förslag till lagändringar
med anledning av förslagen kan eventuellt förväntas under 2007.

En särskild kommitté fick år 1999 i uppdrag att utvärdera tillämpningen av miljöbalken
och lämna förslag till nödvändiga reformer. De frågor som kommittén ägnat särskilt
intresse är bl.a. bestämmelser om miljökvalitet, ramdirektivet för vatten
miljöprövningen

kan

göras

effektivare.

Miljöbalkens

samt hur

sanktionssystem

och

hänsynsregler samt dess prövningsorganisation har också uppmärksammats. I sitt
slutbetänkande

(2005)

behandlar

kommittén

miljöbalkens

system

för

miljökvalitetsnormer, erfarenheter av miljöorganisationernas klagorätt samt avgifterna
för prövning och tillsyn.

En miljökvalitetsnorm är en föreskrift om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt. Kommitténs förslag är främst inriktade på att stärka åtgärdsprogrammen för att
uppnå normkraven. Kommittén lämnar förslag till ökade möjligheter att utfärda
generella föreskrifter när det behövs för att klara miljökvalitetsnormer. Förslagen får
betydelse när det gäller tillämpningen av miljökvalitetsnormerna vid beslut enligt planoch bygglagen. Miljöorganisationer förslås få ökade möjligheter delta i miljöprocesser.

Kommittén anser också att det finns behov av att skapa ett samordnat system för
miljökonsekvensbedömning, dvs. framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar och
efterföljande miljöprövning. Dagens regler är oklara och kan bland annat leda till att
flera miljökonsekvensbeskrivningar måste tas fram för i huvudsak samma ändamål.

2. Planning legislation and jurisdiction
•

Legal framework of planning

Miljöbalken och plan- och bygglagen är de lagliga fundamenten för fysisk
planering i Sverige. Miljöbalken utgör ett paraply för Plan- och bygglagen
liksom för andra speciallagar som påverkar den fysiska miljön. Miljöbalken
syftar till att främja en hållbar utveckling. Den ska tillämpas så att:
• människors hälsa och miljön skyddas,
• värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
• den biologiska mångfalden bevaras,
• mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk,
social,

kulturell

och

samhällsekonomisk

synpunkt

långsiktigt

god

hushållning tryggas,
• återanvändning och återvinning främjas så att ett kretslopp uppnås.
I de delar som har särskild betydelse för den fysiska planeringen lämnas
planeringsriktlinjer för vissa större geografiska områden. Det gäller t ex
stora delar av den svenska kusten och fjällvärlden. Miljöbalken innehåller
också bestämmelser om att vissa områden, viss bebyggelse eller vissa
vägar

och

järnvägar

naturvården,

kan

ges

status

kulturmiljövården,

som

riksintressen

friluftslivet,

för

försvaret

t

ex
eller

samhällsekonomin. Riksintressena definieras efter en samrådsprocess
mellan centrala statliga myndigheter, länsstyrelserna och kommunerna.
Enligt miljöbalken ska regeringen pröva tillåtligheten av vissa större
industri-

och

energianläggningar

innan

detaljplan

och

annan

produktionsförberedande planering och projektering äger rum. Regeringen
tar

då

ställning

till

förekommande

konflikter

med

geografiska

planeringsriktlinjer och riksintressen enligt vad som ovan beskrivits.
Regeringen

bedömer

också

om

det

finns

konflikter

med

andra

bestämmelser i miljöbalken. Regeringen kan dock inte ge tillstånd om den
berörda kommunen motsätter sig (det kommunala vetot). Det finns vissa
undantag från det kommunala vetot när det gäller för riket ytterst viktiga
anläggningar, t ex anläggningar för slutförvar av kärnbränsleavfall. Det
gäller även större infrastrukturinvesteringar.
Plan- och bygglagen reglerar planeringsprocessen. Åtgärder på marken
eller i bebyggelsen som kräver tillstånd skall prövas enligt plan- och
bygglagens regler. Det gäller all ny bebyggelse, ombyggnad i de flesta
fall,

ändrad

Kommunerna

användning
ansvarar

av
för

mark

och

prövningen

byggnader,
och

rivning,

bedömer

m

m

åtgärdernas

överensstämmelse med olika planer. Kommunen använder i huvudsak två
instrument för sin planering. De är, som tidigare nämnts, översiktsplan
och detaljplan. Översiktsplanen ska redovisa grunddragen i fråga om den
avsedda användningen av mark och vatten i kommunen. Den ska visa
kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den
ska också visa hur kommunen avser att tillgodose de riksintressen som
finns i kommunen och hur kommunen avser iaktta av regeringen utfärdade
miljökvalitetsnormer.

Den tredje generationens översiktsplaner håller nu på att färdigställas i
Sveriges kommuner. I stigande grad utvecklas de till kommunala utvecklingsprogram som behandlar bostadsförsörjning, näringslivsutveckling och
miljöhänsyn. Markanvändningen bedöms också i ökad utsträckning med
hänsyn till sociala mål.

Detaljplan krävs för nya byggnader som ingår i en sammanhållen
bebyggelse eller om byggnaden får betydande inverkan på omgivningen
eller kan antas utgöra den första i ett område med bebyggelsetryck.
Detaljplan krävs också vid ombyggnad om byggnaden ingår i ett område
som behöver bedömas i ett sammanhang. I andra fall kan kommunen
bedöma tillåtligheten mot bakgrund av plan- och bygglagens generella
bestämmelser

samt

de

intentioner

kommunen

redovisat

i

sin

översiktsplan.
Detaljplanen är kommunens genomförandeinstrument. Den är lagligen
bindande och ger bl a kommunen möjlighet expropriera mark för allmänt
ändamål.

De

flesta

åtgärder

genomförs

dock

av

enskilda

eller

organisationer utanför kommunen. Detaljplanen ska som tidigare nämnts
ange en genomförandetid, som får vara lägst 5 år och högst 15 år. Under
genomförandetiden är de rättigheter planen ger ekonomiskt skyddade.
Efter

genomförandetidens

utgång

kan

kommunen

utan

ekonomisk

kompensation ändra planen så att outnyttjade rättigheter förfaller. De
investeringar som gjorts under genomförandetiden är dock skyddade.

Detaljplanen ska visa vilka områden som ska användas för bebyggelse
och olika anläggningar för t ex handel, idrott, begravningsplatser, trafik,
skyddsområden etc. För bebyggelsen ska anges tillåten användning och
omfattning.

Det

är

vanligt

att

t

ex

tillåten

byggnadshöjd

anges.

Detaljplanen ska också visa allmänna platser för gator, vägar, torg och
parker. Kommunen kan också ange krav på byggnaders utförande. I vissa
fall anges t ex färg och materialval.

(Här vill jag lägga in den bekanta figuren med PBL och Miljöbalken som
paraplyer och bygglovet som trillar ut längst ner. Har någon tillgång till
detta i digital form är jag mycket tacksam.)

•

Legislation and jurisdiction on different levels
Nationell nivå
Plan- och bygglagen gäller lika över hela Sverige. Den beslutas av Riksdagen på
förslag från regeringen. Detsamma gäller för Miljöbalken. De två lagar som främst styr
den fysiska planeringen. De innehåller bestämmelser som inskränker friheten för
kommunerna, som har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Det gäller t.ex.
planering inom områden av riksintresse eller utmed alla stränder vid sjöar och åar.

Regeringen handlägger överklaganden vissa planer. Regeringen kan då upphäva en
plan beslutad av kommunen eller undanta en del av en plan, men kan inte sätta annan
utformning i stället.

De centrala ämbetsverken ger råd för den kommunala planeringen samt preciserar
innehållet i riksintressen.

Regional nivå
Länsstyrelsen är en statlig myndighet under regeringen. Länsstyrelsen ska samråda
med kommunen vid upprättande av planer. Den har särskilt till uppgift att bevaka
hanteringen av riksintressen i den kommunala planeringen. Länsstyrelsens yttrande
över översiktsplan utgör en del av planhandlingarna. I yttrandet ska framgå om
kommunen behandlat riksintressen på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen utgör också
första instans när någon klagoberättigad överklagar ett kommunalt beslut om att anta
en detaljplan. Länsstyrelsen kan då upphäva beslutet eller undanta del av en plan från
beslutet.

Lokal nivå
Det är en kommunal angelägenhet att planera användningen av mark och vatten.
Kommunerna har s.k. planmonopol.

•

Binding character
Översiktsplaner kan enligt regeringsformen inte göras bindande. Det skulle utgöra ett
sådant normbeslut som med vissa undantag endast riksdagen får besluta. De är
således inte bindande för vare sig enskilda eller myndigheter – inte heller för den
kommun som upprättat planen. De är således inte heller bindande för efterföljande
detaljplanering. De har dock värde som

välgrundad uttolkning av lagens

bestämmelser vid tvist om lämplig markanvändning.

Detaljplanerna är däremot bindande för alla parter. Under genomförandetiden, som
ska vara mellan 5 och 15 år kan de inte ändras utan att eventuella ekonomiska
förluster genom ändringen ersätts fullt ut. Efter genomförandetidens utgång de fortsatt
bindande, men kan ändras utan att outnyttjade rättigheter kompenseras.

•

Possibilities of complaining and filing of lawsuits
Plan-

och

bygglagen

innehåller

bestämmelser

om

medborgarnas

medverkan i planeringsprocessen. Både översiktsplaner och detaljplaner
antas

av

kommunfullmäktige

efter

en

process

med

samråd

och

utställningar. Planeringsprocessen inleds med ett program som anger
målen för planen. När det första förslaget har upprättats ska kommunen
samråda med länsstyrelsen och med andra kommuner som påverkas av
planeringen. Samråd ska också ske med fastighetsägare, lokala företag,
boende, intresseorganisationer, skolor och ansvariga för den sociala
servicen i området. Innehåll och konsekvenser av planen måste tydligt
redovisas under samråden. Avsikten är att förbättra beslutsunderlaget och
insikten

hos

de

som

ska

besluta

om

planen.

Alla

samråd

ska

dokumenteras och beskriva de synpunkter som kommit fram liksom
planeringsmyndigheternas kommentarer. Innan kommunfullmäktige beslutar
om översiktsplanen ska den ställas ut för offentlig granskning i minst två månader.
Synpunkter ska lämnas skriftligt.

Samråd ska ske med alla som bor i ett område som påverkas av en
detaljplan redan när planeringsprocessen inleds. De har också rätt att få
del

av

den

miljökonsekvensbeskrivning

som

ska

upprättas.

Innan

kommunen tar beslut om detaljplanen ska den vara offentligt utställd i
minst tre veckor. Efter utställningen ska alla synpunkter ställas samman
och

kommenteras.

Kommunen

kan

behöva

förhandla

med

de

fastighetsägare som anser sig få ekonomiska förluster på grund av

planen.

När

kommunen

antagit

en

detaljplan

ska

länsstyrelsen,

grannkommuner och de som har gjort skriftliga yttranden över planen
underrättas. Inom tre veckor kan den som är berörd av planen överklaga
till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan ingripa mot det kommunala beslutet
att anta planen om.
• enskildas rätt skadas på ett oskäligt sätt,
• riksintressen är hotade i strid med översiktsplanen,
• om grannkommunernas intressen är påverkade på ett olämpligt sätt,
• om hälsa och säkerhet hotas,
• om planeringsprocessen inte skett enligt lagens krav.

Den som inte är nöjd med länsstyrelsens beslut kan överklaga till
regeringen. De flesta detaljplaner överklagas inte och vinner laga kraft tre
veckor efter att kommunfullmäktige antagit dem.

•

Planning necessity and voluntariness
Kommunen har skyldighet att planera. Översiktsplanen är således obligatorisk
och ska behandlas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod –
d.v.s. vart fjärde år. Ambitionsnivån i den översiktliga planeringen bestämmer
kommunen

själv.

Mer

detaljerade

översiktsplaner

–

s.k.

fördjupade

översiktsplaner – är helt frivilliga att upprätta.

Kommunen är också skyldig upprätta detaljplan för sådan bebyggelse som inte
får tillkomma utan plan. Kommunen bestämmer dock helt och hållet själv när en
plan ska upprättas. En markägare som vill exploatera sin mark kan inte genom
klagomål

till

domstol

eller

överordnade

myndigheter

tvinga

fram

en

planläggning.

3. Planning levels and specific aspects
planning

Aspect

planning process

participation

plans

sectoral plannin
A

institution(s),
scopebinding

level
national
level

character

Regeringen

•
•

Utarbetar förslag till
lagstiftning
Beslutar om

•
•

Public
information
Directed

•

Utarbetar
inga planer
för

•

Fastställer
planer för
vägar,

•

•

förordningar för
tillämpning av
lagstiftning
Beslutar om fördelning
av medel för
investeringar i
infrastruktur
Beslutar om överklagade
planer kan fastställas

hearings

användning
av mark och
vatten

järnvägar,
hamnar,
flygplatser

Public
•
information.
Medborgard
eltagande i
planering
för
infrastruktur
en

Utarbetar
•
inga planer
för
användning
av mark och
vatten

Både
översiktliga
och
produktionsf
rberedande
planer för
vägar,
järnvägar etc

•

Utarbetar
•
inga planer
för
användning
av mark och
vatten

Utarbetar ing
fysiska
sektorplaner

Ämbetsverken
•

regional
level

County
administrative
boards

•

Utaabetar planer för
vägar, järnvägar etc.

•

Råd och vägledning för •
planering
Ansvar för preciseringen
av riksintressen enligt
Miljöbalken
Avger yttrande till
översiktsplan
Ansvarar för att
detaljplaner inte strider
mot riksintressen m.m.
Behandlar överklagade
detaljplaner

•

•
•
•

regional/
local level

Kommunerna

•

Ansvarar för
redovisning av
riksintressen enligt
Miljöbalken

•

sub-

•

•

•

County councils

Ger råd och vägledning
för planering

•

Ansvarar som regel för
kollektivtrafiken
Stockholms County
Council ansvarar för
regionplanering i länet

Ansvarar för planering
av användningen av
mark och vatten

Allmän
utåtriktad
information

•

Regionplane •
ringen i
Stockholms
län följer
preciserade
regler för
medborgard
eltagande

Regionplan
i
Stockholms
län

•

Följer
•
preciserade
regler för
medborgard
eltagane

Utarbetar
•
översiktspla
ner,
fördjupade
översiktspla
ner,
detaljplaner
och
områdesbest
ämmelser
samt

Utarbetar
även
sektorplaner
för
bostadsförsöj
ing, gator,
vatten, energ
skolor m.m.

meddelar
bygglov

4. Interdependencies
•

Hierarchy of planning levels

De svenska kommunerna bildades för att utgöra territoriellt avgränsade arbets och
bostadsmarknadsregioner. Det har emellertid blivit uppenbart att planeringen kräver
samordning över kommun- och länsgränser liksom även nationsgränser. Under 1970talet förekom fysisk riksplanering i Sverige. Dess resultat i form av planeringsriktlinjer för
större geografiska områden samt utpekande av riksintressen blev sedermera
lagbestämmelser och ingår numera i miljöbalken. Genom den allt mer utbredda
sammankopplingen mellan fysisk planering och utvecklingsplanering har kommunernas
översiktsplanering kommit att inbegripa regionalpolitiska frågor.

Den ökade uppmärksamheten på miljöfrågor samt utbyggnaden av infrastrukturen har
också inneburit krav på en utvecklad regional planering. Det instrument som plan- och
bygglagen tillhandahåller är regionplan. Lagens regionplan uppfattas emellertid som ett
otillräckligt

instrument

för

de

regionala

planeringsbehoven.

Den

pågående

försöksverksamheten i vissa län kan förväntas leda till en utveckling av den regionala
planeringen.

Det finns ingen samlad statlig fysisk planering på riksnivå. Flera centrala statliga
myndigheter har dock uppgifter inom planeringsområdet och tillhandahåller expertis
och

följer

utvecklingen.

Dit

hör

t

ex

Boverket,

Naturvårdsverket

och

Riksantikvarieämbetet. Boverket har den mest långtgående uppgiften när det gäller
planering. Boverket är regeringens tillsynsorgan när det gäller plan- och bygglagen
samt de bestämmelser i miljöbalken som berör planeringsriktlinjer. Boverket ger ut
handböcker om hur lagens krav på planeringen kan tillämpas och redovisar goda
exempel på planering. Boverket har också ansvar för att följa och
utvärdera

utvecklingen

på

planområdet

samt

utveckla

planerings-

metoderna. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och en rad andra
centrala myndigheter har ansvar för att precisera områden som är av
riksintresse

och

därför

kräver

särskild

hänsyn

i

den

kommunala

planeringen. Detta arbete sker i samverkan med länsstyrelserna och de
berörda kommunerna.

•

Harmonisation of different planning areas within the same level

På nationell nivå förkommer ingen multi-sectoral land use planning. De centrala
ämbetsverken för infrastruktur bedriver en både långsiktig översiktlig planering och en
kortsiktig genomförandeplanering för sina respektive sektorer. Denna sektorplanering
är rikstäckande, men samordningen mellan sektorerna är bristfällig. Den är beroende
av god vilja från respektive sektorsansvarig myndighet. Regeringen kan genom
generella direktiv påfordra en förstärkt samordning.

På regional nivå har länsstyrelserna ett ansvar för att samordna statens åsikter och
agerande när det gäller frågor om användningen av mark och vatten. När det gäller
planeringen av infrastrukturen har länsstyrelserna dock svårigheter eftersom de
ansvariga myndigheterna valt att ha en egen regional indelning av riket som inte
överensstämmer med länsindelningen och heller inte överensstämmer myndigheterna
emellan. Länsstyrelserna har också ett ansvar för att bevaka att kommunerna i sin
planering inte skapar problem för varandra. De kan då ingripa mot sådana kommunala
planer.

På kommunal nivå har kommunerna det fulla ansvaret för planeringen och därmed
också för harmoniseringen av planeringen för olika områden i kommunen.

•

Harmonisation between multi-sectoral and sectoral planning

På nationell nivå förkommer inte sådan harmonisering. På regional nivå är det en av
länsstyrelsernas viktigaste uppgifter. På kommunal nivå har kommunerna ansvaret och
kompetensen för harmonisering.

•

Harmonisation between different sectoral planning

Harmoniseringen mellan sektorer är generellt sett bristfällig. Den har enbart riktig kraft
på kommunal nivå.

•

Consideration of planning approaches in neighbouring countries and on the
European level in the different planning levels

5. Planning practice1
•

Practical examples, analysis of sample cases (different levels); e.g.:
o Planning processes
o Elaboration of plans

o Application of instruments
o Interdependencies
o Political influence vs. administrative role/ tasks
o Planning and implementation problems
o Transnational/ trans-border planning and cooperation
o Guideline(s) for investments and implementation
o Main documents and links (for download)
o etc.

II.

Planning terms

