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Förord 
Detta examensarbete har genomförts via Luleå tekniska universitet och är det avslutande 

kapitlet i min civilingenjörsutbildning mot arkitektur och lantmäteri. Arbetet har påbörjats 

under sommaren 2011 på uppdrag av Lantmäteriet. 

 

Ett stort tack till min sambo Elisabeth Johansson som har hjälpt och stöttat mig genom hela 

arbetet. Ytterligare ett stort tack till min handledare Glenn Berggård som har delat med sig av 

sina erfarenheter och väglett arbetet i rätt riktning. Ytterligare flera stora tack till familj, 

vänner och kollegor som har varit ett välbehövligt stöd i arbetet. Avslutningsvis ett stort tack 

till alla deltagare som svarat på enkäten. 
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Abstract 
The aim of this essay is to study an amount of implementation descriptions from Norrbotten 

to receive good examples of implementation descriptions and to detect flaws that can be 

corrected.  The aim is also to acquire knowledge and experience through questionnaires and 

interviews with plan authors, surveyors and exploiters who have experience with 

implementation descriptions. 

 

It can be stated that the aim has been fulfilled and that a positive surplus value has been 

achieved. The study has been done on a relatively large amount of descriptions and a majority 

of the questions made for the study has been possible to apply on a majority of the 

descriptions. This has resulted in a low decline during the study. The study of the 

implementation descriptions shows that the quality differs between different descriptions and 

that it often depends on the zoning plan’s aim.  

 

The study has showed a lacking result in the implementation descriptions’ economical and 

technical questions. Both of these are very difficult to define thoroughly. This essay has made 

a template for how I think the organizational questions in an implementation description could 

be written.  

 

The questionnaire- and interview study has resulted in that many interesting thoughts have 

awoken. There are many experiences from professionals in this subject field that should be 

gathered and looked after. The analysis of the questionnaire- and interview study has shown 

that there are a lot to think about, that many professionals have different opinions that should 

be compared and discussed. As well, plan implementation is a complicated process even for 

the most experienced in the subject field. 

 

If the study had been made again, descriptions should have been studied from every part of 

Sweden and likewise plan authors, surveyors and exploiters should have been interviewed 

from every part of Sweden because this could have given a more varied study material. 

 

Keyword: Implementation description, plan description, plan implementation, zoning plan, 

plan author, surveyor, exploiter 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att granska ett stort antal genomförandebeskrivningar i 

Norrbotten för att få goda exempel på genomförandebeskrivningar samt hitta brister i 

beskrivningar som kan rättas till. Syftet är också att genom en enkät- och intervjustudie dra 

lärdom av och tillvarata erfarenheter från yrkesverksamma planförfattare, lantmätare och 

exploatörer som arbetat med genomförandebeskrivningar. 

  

Det kan konstateras att syftet har uppfyllts och att ett positivt mervärde har uppnåtts. Det 

positiva mervärdet är att arbetet tagit fram en mall över hur de organisatoriska frågorna kan 

skrivas. Granskningen har genomförts på ett förhållandevis stort antal beskrivningar och ett 

flertal av granskningsfrågorna har varit tillämpbara på en majoritet av beskrivningarna. Detta 

har lett till ett lågt bortfall vid granskningen. Granskningen av genomförandebeskrivningar 

visar att kvaliteten skiljer sig mellan beskrivningarna och att det till stor del beror på planens 

syfte.  

 

Granskningen har visat ett bristande resultat i genomförandebeskrivningarnas ekonomiska och 

tekniska frågor. Båda är mycket svåra att beskriva utförligt. Detta arbete har utarbetat en mall 

för hur jag tycker att de organisatoriska frågorna kan skrivas. 

 

Enkät- och intervjustudien har resulterat i att flera intressanta tankeställare har väckts, det 

finns många erfarenheter som bör hämtas och tillvaratas från yrkesverksamma inom 

ämnesområdet. Analysen av enkät- och intervjustudien har visat att det är mycket att fundera 

kring, att yrkesverksamma har olika åsikter som bör jämföras och diskuteras samt att 

plangenomförandet är en komplicerad process även för de mest erfarna inom ämnesområdet.  

 

Om granskningen hade genomförts igen skulle beskrivningar från hela Sverige ha granskats 

liksom planförfattare, lantmätare och exploatörer från hela Sverige ha intervjuats eftersom det 

hade gett ett mer varierande undersökningsmaterial. 

 

Nyckelord: Genomförandebeskrivning, planbeskrivning, plangenomförande, detaljplan, 

planförfattare, lantmätare, exploatör
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Förkortningar 

AL Anläggningslagen (1973:1149) 

ExpL Expropriationslagen (1972:719) 

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

JB Jordabalk (1970:994) 

LL Ledningsrättslag (1973:1144) 

MB Miljöbalk (1998:808) 

NPBL Plan- och bygglag (2010:900), nya plan- och bygglagen 

PBL Plan- och bygglag (1987:10), gamla plan- och bygglagen 

SFL Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 

 

Kortfattad ordlista 

Allmän platsmark – Enligt huvudregeln ansvarar kommunen för utbyggnad, drift och 

underhåll av allmänna platser. Ifall någon annan än kommunen ska ansvara för allmänna 

platser benämns huvudmannaskapet som enskilt (Julstad 2005:80). Exempel på allmänna 

platser är vägar, parker, torg och andra gemensamma användningsområden (NPBL 1 kap 4 §).  

 

Bygglov – Enligt den s.k. generella bygglovsplikten gäller att bygglov fordras vid nybyggnad 

och/eller tillbyggnad av byggnadsverk. I vissa fall krävs bygglov även vid ombyggnation 

(Julstad 2005:89-90).  

 

Byggnadsverk – Med byggnadsverk avses byggnad och/eller annan anläggning  

(NPBL 1 kap 4 §). 

 

Fastighet – I svensk lag saknas en klar definition på begreppet fastighet. I JB 1 kap 1 § står 

att: ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.” Den mest förekommande fastighetstypen är 

ett horisontellt avgränsat mark- eller vattenområde (Julstad 2005:23). 

 

Juridisk person – En juridisk person kan vara en förening, ett bolag eller en stiftelse som 

bildar ett självständigt rättssubjekt. De kan genom utvalda företrädare exempelvis sluta avtal 

samt vara svarande eller kärande i domstolsärenden (Agell och Malmström 2009:59). 
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Kvartersmark – Mark i detaljplan som inte är allmän plats eller vattenområde (NPBL 1 kap 

4 §). Mark för bebyggelse kan vara kvartersmark, typ av bebyggelse anges i 

planbestämmelserna (Julstad 2005:69) 

- 

Sakägare – En sakägare kan vara en ägare av exempelvis fastigheter, nyttjanderätter etc. Vid 

användning av olika lagar används olika definitioner av sakägare (Sjödin et al. 2007:69). I 

NPBL definieras sakägarbegreppet enligt FL 22 § som ” Ett beslut får överklagas av den som 

beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas (NPBL 13 kap 8 §).” 

 

Tomträtt – Typ av nyttjanderätt på obestämd tid där stat, kommun eller annat allmänt organ 

arrenderar ut en hel fastighet under minst 60 år. Tomträttshavaren har liknande befogenheter 

som en vanlig fastighetsägare (Julstad 2005:43). 

 

Äganderätt – Generellt anges äganderätten som ägarens rätt att nyttja sin egendom, att stänga 

ute andra från att nyttja egendomen samt en rättighet att överlåta egendomen vidare  

(Sjödin et al. 2007:32). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Syftet med en genomförandebeskrivning är att redovisa de åtgärder som krävs för ett 

samordnat och ändamålsenligt plangenomförande (Lantmäteriverket 1988-1:7). Det är viktigt 

för ett plangenomförandes berörda intressenter att genomförandebeskrivningen är tydligt och 

pedagogiskt skriven. Genomförandebeskrivningar ska från och med plan- och bygglag 

(2010:900) som trädde i kraft 2 maj 2011 inkluderas i planbeskrivningen (Boverket 2011-6). 

Det innebär att genomförandebeskrivningen som dokument upphör att existera men att en 

beskrivning med samma krav kommer att inkluderas i planbeskrivningen. 

Genomförandebeskrivningen är präglad av nu rådande lagstiftning. Det medför att 

beskrivningen är svår och kunskapskrävande att skriva. I PBL 6 kap 1 § anges att 

genomförandebeskrivningar ska beskriva de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 

och tekniska åtgärder som krävs vid ett plangenomförande. Kravet på 

genomförandebeskrivningar är inte så noggrant reglerad i lag. Lagen ställer dock stora krav på 

att genomförandebeskrivningar anpassas efter behovet gällande omfattning, upplägg och 

innehåll (Lantmäterimyndigheten 1988:1). Eftersom lagen är så pass otydlig kring hur 

genomförandebeskrivningar bör skrivas, har det medfört att flera beskrivningar blivit 

bristfälliga. 

 

På grund av flera bristfälliga beskrivningar avser det här arbetet att dra lärdom och 

erfarenheter av befintliga genomförandebeskrivningar och yrkesverksamma i ämnesområdet. 

Detta arbete bygger på två huvudavsnitt, det ena där 127 beskrivningar från Norrbotten 

granskas med stöd av 17 granskningsfrågor. Det andra där en intervju- och enkätstudie 

genomförs med flera yrkesverksamma som svarar på frågor om genomförandebeskrivningar 

utifrån sina erfarenheter av plangenomförandet.  

 

Jag har valt att studera genomförandebeskrivningar eftersom det är ett stort och omfattande 

område. Ett plangenomförande är ofta grunden till ny bebyggelse där flera aspekter måste 

beaktas. Flera aspekter att dra nya lärdomar ifrån, vilket gör att arbetet känns viktigt. Denna 

rapport riktar sig främst mot planarkitekter, planförfattare, lantmätare, exploatörer och de som 

deltagit i eller är intresserade av planprocessen. 
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Ett liknande ämnesområde behandlas i Genomförandebeskrivning ekonomiska frågor skrivet 

av Björn Sohtell och Hans Larsson (2011). De syftar till att visa hur de ekonomiska frågorna i 

genomförandebeskrivningen kan redovisas samt utför en kvalitativ granskning av 470 

genomförandebeskrivningar. Motivet bakom rapporten är att flera har efterlyst råd och 

exempel om redovisning av de ekonomiska konsekvenserna (Sohtell och Larsson 2011:5-9). 

Sohtells och Larssons rapport har gett inspiration till denna uppsats men till skillnad från 

deras arbete så granskas hela genomförandebeskrivningen här.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska ett stort antal genomförandebeskrivningar i 

Norrbotten för att få goda exempel på genomförandebeskrivningar samt hitta brister i 

beskrivningar som kan rättas till. Syftet är också att genom en enkät- och intervjustudie dra 

lärdom av och tillvarata erfarenheter från yrkesverksamma planförfattare, lantmätare och 

exploatörer som arbetat med genomförandebeskrivningar.  

 

1.3 Metod 

1.3.1 Granskning av genomförandebeskrivningar 
Granskningen av genomförandebeskrivningar har inletts med att utarbeta 17 

granskningsfrågor. Granskningsfrågorna tas fram med stöd av rapporter från Lantmäteriet och 

Boverket samt prop. 1985/86:1, prop. 1990/91:146 och SOU 2005:77. Samtliga 

granskningsfrågor har utarbetats med avseende på att varje plansituation är unik. Det innebär 

att granskningsfrågorna måste vara aktuella för så många olika plansituationer som möjligt.  

 

De 12 första granskningsfrågorna som utarbetats bygger på följande svarsmodell: 

A = Godkänd och med utförlig motivering. 

B = Godkänd och med godkänd motivering. 

C = Godkänd men ingen eller bristande motivering 

U = Inte godkänd. 

X = Inte aktuell fråga. 

 

Genomförandebeskrivningar som tilldelas betyget (A) avser att fungera som goda exempel. 

Kravet läggs högt för högsta betyg då enbart några beskrivningar avses att få högsta betyg. 

Betyget (C) innebär godkänt men brister förekommer i motiveringen. De frågor som inte är 
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relevanta för en genomförandebeskrivning markeras med (X) i granskningslistan. En 

underkänd beskrivning tilldelas betyget (U).  

 

Frågorna 13 – 17 är kortfattade och berör genomförandebeskrivningens omfattning. De 

bygger på en annan svarsmodell än de inledande 12 frågorna. De färdiga granskningsfrågorna 

finns i kapitel 5.1 Granskningsfrågor, här framgår även kravet på godkänt för respektive 

fråga. Totalt har 127 genomförandebeskrivningar granskats. De är hämtade från samtliga 

kommuner i Norrbotten. De beskrivningar som granskats har vunnit laga kraft före 2 maj 

2011 och ingen beskrivning är äldre än år 2000. Den kompletta listan med utvalda 

beskrivningar finns i Bilaga 1. 

 

En granskningslista har sammanställts i tabellformat utifrån insamlad data om 

beskrivningarna och utarbetade granskningsfrågor. Den slutgiltiga granskningslistan finns i 

Bilaga 2. Granskningslistan har analyserats i kapitel 5.2 Analys av granskningsresultat med 

stöd av diagram och beräkningar. Analysen har genomförts på hela antalet beskrivningar, på 

skillnaden mellan enkelt och normalt planförfarande och på nyare planer från 2007 och 

framåt. 

 

1.3.2 Erfarenheter av planförfattare 

En intervju- och enkätstudie har genomförts med planförfattare, lantmätare och exploatörer 

som har erfarenheter inom plangenomförandet. Studien har genomförts så att de tillfrågade 

har kunnat välja mellan att muntligt eller skriftligt svara på frågorna. En majoritet av de 

tillfrågade har föredragit att svara skriftligt. Undersökningens deltagare finns i Bilaga 3 av 

vilka några valt att vara anonyma. Det har utformats totalt tre enkäter, en till planförfattare, en 

till lantmätare och en till exploatörer. Enkäterna finns i Bilaga 4 - 6. Resultatet från studien 

finns i kapitel 6 Erfarenheter av genomförandebeskrivningar. Efter att den tillfrågade har 

besvarat enkäten ställs ett antal följdfrågor för att få klarhet i eventuella frågetecken. Svaren 

från följdfrågorna sammanställs i kapitel 6.1.7 Följdfrågor där endast ett fåtal av 

följdfrågorna har sammanställts. Listan med samtliga följdfrågor finns i bilaga 7.  

Kapitel 6 avslutas med en analys som har genomförts utifrån resultatet i enkät- och 

intervjustudien. 
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1.4 Disposition 

Kapitel 2 – Kortfattat om exploateringsprocessen. 

Kapitel 3 – En beskrivning av detaljplaner och dess ämnesområde. 

Kapitel 4 – Behandlar plangenomförandet och genomförandebeskrivningar. 

Kapitel 5 – Innehåller granskningen av genomförandebeskrivningar. 

Kapitel 6 – Erfarenheter från genomförandebeskrivningar tillvaratas genom enkäter och 

intervjuer till planförfattare, lantmätare och exploatörer. 

Kapitel 7 – Förutom diskussion och slutsatser innehåller kapitlet även en mall över hur jag 

tycker att de organisatoriska frågorna kan skrivas. 
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2 Exploateringsprocessen 

Enligt Kalbro och Lindgren (2010) är markexploatering när markanvändningen förändras och 

ny bebyggelse uppförs. Markexploatering omfattar hela processen från initiering till 

färdigställande av bebyggelse och utgörs av alla de åtgärder som krävs för att ny bebyggelse 

eller komplettering av bebyggelse skall kunna genomföras. Detta medför att markexploatering 

är en komplicerad process där flera aktiviteter och aktörer måste samordnas på ett organiserat 

sätt (Kalbro 2010:11). 

 

Det som är styrande för samordningen av exploateringsprocessens aktörer är den lagstiftning 

som genomsyrar hela exploateringsverksamheten. Enligt Kalbro och Lindgren (2010:11) 

utgörs lagstiftningen av tre huvudområden: 

 

1. Var och hur bebyggelsen får lokaliseras och utformas regleras i plan och bygg- samt 

miljölagstiftningen. 

2. Vem som ska vara ansvarig för drift, underhåll och finansiering för olika delar regleras i 

infrastrukturlagstiftningen. 

3. Förändringar i fastighetsindelning och äganderättsförhållanden regleras i lagstiftningen för 

markåtkomst och ersättning. 

 

Exploateringsprocessen består som nämnts tidigare utav flera aktiviteter. Aktiviteterna kan 

enligt Kalbro och Lindgren (2010:12) delas in i följande huvudgrupper:  

 

Initiering av ett projekt 

Ett exploateringsprojekt påbörjas i regel om markens användning kan effektiviseras eller om 

det finns behov för en viss typ av bebyggelse. Initiativet till att förändra markanvändningen 

kan dels komma från enskilda fastighetsägare, dels från olika företag och dels från 

kommunen (Kalbro 2010:12). Kommunen har ett s.k. planmonopol. Planmonopolet innebär 

att kommunen är ansvarig för planeringen. Det är kommunen som beslutar om lokala planer 

ska antas eller inte (Bengtsson 2010:38). Vilket innebär att kommunen bestämmer ifall det 

enskilda initiativet ska leda till planläggning. 

 

Planläggning och projektering 

När ett exploateringsprojekt inleds sker planering genom skisser och ritningar av olika 

detaljeringsgrad. I planeringsstadiet är det vanligt att man skiljer på planering av mark och 
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projektering av byggnadsverk. Med projektering av byggnadsverk avses arkitektonisk 

utformning och teknisk konstruktion. Vid markens planering delas marken upp efter ändamål. 

Ett område kan tilldelas ett eller flera ändamål som exempelvis bostäder, handel, kontor eller 

industri. Planläggningen strukturerar arbetet och förenklar byggandet (Kalbro 2010:13). 

 

Tillståndsprövning 

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för tillståndsprövning vid markexploatering. 

Tillståndsprövningen är reglerad i lag och avser att undvika olika typer av 

omgivningsstörningar på närmiljön (Kalbro 2010:13). Kommunens byggnadsnämnd kan 

besluta om bygglov, marklov eller rivningslov vilka regleras i PBL 9 kap.  

 

Markförvärv 

För att förändringar i markanvändningen ska vara möjligt krävs normalt att ägar- och 

fastighetsförhållandet anpassas efter den nya användningen. Detta eftersom de ursprungliga 

fastighetsägarna inte alltid har intresse eller förutsättningar för att kunna bygga enligt planen  

(Kalbro 2007:13). 

 

Finansiering 

Det är dyrt att investera i fastigheter, byggnader och gemensamma anläggningar. Lånebehovet 

är stort och tillgodoses via byggnadskreditiv som är ett kortsiktigt lån på byggnaden och 

fastighetslån som är ett långsiktigt lån på fastigheten (Kalbro 2010:13-14). 

 

Byggande 

Den s.k. byggherren som är beställare av byggprojekt är ansvarig för att uppföra byggnaderna. 

Byggandet ses ofta som den synliga delen av exploateringsprocessen (Kalbro 2010:13-14). 

 

Utvärdering 

Utvärdering bör göras parallellt under exploateringsprocessens gång. I utvärderingen avses 

bland annat ekonomiska, tekniska och miljömässiga bedömningar. Utvärderingen är ett 

underlag för att försöka klara upp frågetecken kring projektet (Kalbro 2010:14). 
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3 Detaljplan 
3.1 Vad är en detaljplan? 

Detaljplanen är ett verktyg som hjälper en kommun att förverkliga sina intentioner (Boverket 

2009:11). En detaljplan framställs vid en sådan planläggning som nämns i kapitel 2. 

Kommunen kan med en detaljplan reglera användningen av mark- och vattenområden samt 

bebyggelse (Boverket 2009:11). Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som lägger 

ramarna för bygglovsärenden vilket förenklar den kommande lovhanteringen (Boverket 2011-

1). Se bilaga 8 för ett exempel av en detaljplan. 

  

3.2 När krävs en detaljplan? 

I NPBL finns regler om när en detaljplan måste upprättas i samband med en exploatering. 

Kraven gäller både vid uppförande av ny bebyggelse och när befintlig bebyggelse ska 

förändras eller bevaras. Kraven bygger på vilken typ av förändring som exploateringen 

innebär samt vilka förhållanden som råder i omgivningen (Boverket 2011-2).  

Detaljplanekraven nedan regleras i NPBL 4 kap 2 § 2 st 1-3 pp. 

 

1. ”[E]n ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 

bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen.” 

Här avses vilka och hur omfattande de bygglovspliktiga ärendena är. Exempelvis krävs 

detaljplan när bebyggelsen behöver gemensamma anläggningar som vägar. Detaljplan kan 

även krävas när frågor som berör flera fastigheter bör lösas gemensamt (Boverket 2011-2). 

 

2. ”[E]n bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 

sammanhang” 

För att avgöra om detaljplan krävs bedöms både åtgärdens omfattning och den miljö som 

påverkas av åtgärden. Som exempel krävs detaljplan när flera fastigheter ska anslutas till 

allmän väg. Det kan även ställas krav på detaljplan vid förnyelse eller upprustning av 

bebyggelse i staden (Boverket 2011-2). 

 

3. ”[E]tt nytt byggnadsverk som inte är vindkraftverk” 

Detaljplan kan krävas vid ett enstaka byggnadsverk om det medför betydande inverkan på 

omgivningen eller om det i området råder stor efterfrågan på marken. Det finns särskilda 

regler för vindkraftverk (Boverket 2011-2). 
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3.3 Några andra förekommande planer 

3.3.1 Översiktsplan 

En översiktsplan ska ange grunddragen för den långsiktiga användningen av mark- och 

vattenområden (NPBL 3 kap 2 §). Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan 

som omfattar hela kommunen (NPBL 3 kap 1 § ). Översiktsplanen är en mer övergripande 

plan än en detaljplan. Till skillnad från detaljplanen som är ett juridiskt bindande dokument så 

är översiktsplanen endast vägledande. Detaljplanen bör stämma överens med översiktsplanen 

(Boverket 2009:9). 

 

3.3.2 Områdesbestämmelser 

Om ett område inte har en detaljplan så kan en kommun använda områdesbestämmelser för 

att säkerställa mark- och vattenanvändningen i ett begränsat område och tillgodose 

översiktsplanens syfte (NPBL 4 kap 41 §). Områdesbestämmelser har liksom detaljplanen 

bindande verkan. Vissa begränsningar finns i områdesbestämmelser och det går exempelvis 

inte att reglera byggnadshöjd eller antal våningar (Boverket 2011-3). 

 

3.3.3 Regionplan 

En regionplan anger riktlinjer för mark- och vattenanvändningen och är vägledande för 

lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk. Regionplanen används för att kommuner ska 

samverka i övergripande frågor. Regionplanen anger riktlinjer för översiktsplan, detaljplan 

och områdesbestämmelser. Från det att regionplanen vinner laga kraft gäller den i åtta år 

(Boverket 2011-4) 

 

3.4 Detaljplaneprocessen 

Kommunens planläggning följer en process med flera tydligt angivna faser. Planarbetet inleds 

med att välja typ av planprocess, vilket antingen är normalt eller enkelt planförfarande. Det 

går alltid att byta mellan planförfarande under processens gång (Boverket 2011-5). I denna 

uppsats behandlas detaljplan och därför kommer all fokus ligga på detaljplaneprocessen. 
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3.4.1 Normalt planförfarande 

Vid normalt planförfarande ingår följande skeden (Boverket 2011-5): 

 

Program 

Om kommunen bedömer att ett detaljplaneprogram är nödvändigt ska det upprättas och 

redogöra för planens utgångspunkter och mål (NPBL 5 kap 10 §).  

 

Miljöpåverkan 

Kommunen utför en behovsbedömning för att utreda om en miljökonsekvensbeskrivning är 

nödvändig (Boverket 2011-5). En miljökonsekvensbeskrivning behövs ifall genomförandet av 

planförslaget kan få en s.k. betydande miljöpåverkan (NPBL 4 kap 34 §). 

 

Samråd 

Syftet bakom samrådet är att få ett beslutsunderlag och ge möjlighet åt berörda parter att 

påverka innan det är för sent. Kommunen ska samråda med Lantmäterimyndigheten, 

Länsstyrelsen och andra berörda kommuner. Tillfälle för samråd ska ges åt kända sakägare 

och åt alla som kan antas vara berörda. Alla synpunkter sammanställs i en 

samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter ska kommunen motivera sitt val av förslag 

(Boverket 2011-5). 

 

Granskning 

Kommunen ska via granskning och en s.k. kungörelse annonsera och presentera planförslaget. 

”Länsstyrelsen bevakar särskilt frågor om riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, 

mellankommunala intressen samt frågor om hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, 

översvämning och erosion”. Granskningstiden är den tid utställningen är öppen för 

allmänheten och ska minst vara tre veckor. Inkomna synpunkter måste vara skriftliga. 

Samtliga inkomna synpunkter kommenteras av kommunen i ett granskningsutlåtande. Denna 

ska även innehålla kommunens förslag utifrån granskningsutlåtandet. (Boverket 2011-5). 

 

Antagande 

Kommunfullmäktige antar planen och meddelar Lantmäterimyndigheten, Länsstyrelsen och 

övriga berörda parter. Planen vinner laga kraft tre veckor från att planen har antagits. Planen 

blir sedan juridiskt bindande så länge genomförandetiden varar (Boverket 2011-5). 
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3.4.2 Enkelt planförfarande 

Ett enkelt planförfarande kan bara användas i vissa fall. Det krävs att detaljplaneförslaget är 

förenligt med översiktsplanen och dess tillhörande granskningsyttrande av Länsstyrelsen. Ett 

enkelt planförfarande måste också uppfylla någon av punkterna i NPBL 5 kap 7 § 1-3 pp för 

att kunna genomföras. Det finns olika typer av enkelt planförfarande och valet är beroende av 

vilken punkt ovan som uppfylls (Boverket 2011-5). 

 

Ifall ett planförslag saknar intresse ur allmän synpunkt och inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan samt är av mindre vikt eller av principiell betydelse. Då räcker det 

att underrätta ”Länsstyrelsen, kända sakägare, kända organisationer av hyresgäster och de 

myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

förslaget och ger dem tillfälle till samråd” (Boverket 2011-5). 

 

Det finns även vissa möjligheter till enkelt planförfarande om planförslaget endast gäller en 

verksamhet som tillståndsprövas enligt MB. Eller om det bara är åtgärder som prövas genom 

arbetsplan, väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Om det är fråga om någon av dessa 

fall så är samråd som regel inte nödvändigt. Dock behövs samråd om prövningarna är 

avslutade, om miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräckligt eller om samrådet enligt de 

andra lagarna inte nått ut till samtliga berörda (Boverket 2011-5). 

 

3.5 Handlingar till detaljplan 

Detaljplanen består av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Båda har bindande 

rättsverkan (Boverket 2011-1). Till en detaljplan upprättar kommunen handlingar av vilka en 

del är obligatoriska, en del nödvändiga i vissa fall och en del rekommenderade. 

 

3.5.1 Obligatoriska handlingar  
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 

Innan NPBL trädde i kraft så var det obligatoriskt att en planbeskrivning och en 

genomförandebeskrivning följde med detaljplanen. Planbeskrivningen skulle ange planens 

förutsättningar, syfte och konsekvenser från genomförandet. Varken planbeskrivningen eller 

genomförandebeskrivningen är juridiskt bindande. Genomförandebeskrivningen är som 

namnet antyder en beskrivning över hur planen ska genomföras (Boverket 2009:43-55). 
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När NPBL trädde i kraft avskaffades genomförandebeskrivningen. Den blev istället en del av 

planbeskrivningen. Från och med den andra maj 2011 så ska planbeskrivningen alltså vara ett 

ensamt dokument som innehåller alla de frågor som genomförandebeskrivningen tidigare tog 

upp (Boverket 2011-6), 

 

3.5.2 Andra förekommande handlingar 
Illustrationer 
Det är vanligt att illustrationsbilder medföljer en detaljplan och planbeskrivning. Dessa syftar 

till att underlätta förståelsen för allmänheten. Detta eftersom detaljplaner annars kan vara 

svåra att tolka (Boverket 2011-7). 

 

Fastighetsförteckning 

En fastighetsförteckning följer normalt med detaljplanen. Fastighetsförteckningen ska visa 

vilka som är sakägare i planärendet och bör därför uppdateras kontinuerligt under 

planprocessen (Boverket 2011-8). 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om planförslaget kan få en betydande 

miljöpåverkan på miljö, hälsa eller resurshushållning (Boverket 2009:48).  

 

Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelsen ska innehålla de synpunkter som skriftligen inkommit från berörda 

samrådsparter. Synpunkterna riktar sig mot både programmet och planen samt kommunens 

ställningstagande. Det viktigaste med samrådsredogörelsen är att kommunen motiverar för 

alla synpunkter som inte blir tillgodosedda (Boverket 2009:58). 

 

Utlåtande 

Efter utställningen ska ett utlåtande skrivas vilken samlar och redovisar de skriftliga 

synpunkter som kommer in under utställningen. Kommunen ska motivera sina 

ställningstaganden utifrån utlåtandet och framförallt motivera synpunkter som inte blir 

tillgodosedda (Boverket 2009:58). 
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4 Genomförandebeskrivning  
Eftersom denna uppsats granskar genomförandebeskrivningar som vunnit laga kraft före 

NPBL trädde i kraft, så har informationen i detta kapitel hämtats från Lantmäteriverkets 

rapport Boken om genomförande enligt PBL (1988). 

 

4.1 Plangenomförande 

Lantmäteriverket (1988-1:8) definierar plangenomförande utifrån PBL som ”alla åtgärder som 

vidtas för att förverkliga de mål som ställs upp i planer eller andra beslut om 

markanvändningen”. Plangenomförande och planutformning är beroende av varandra. 

Genomförandefrågor ska påverka planutformningen så att det står klart att planen är möjlig att 

genomföra innan planen antas av kommunfullmäktige (Lantmäteriverket 1988-1:8). 

 

Enligt Lantmäteriverket (1988-1:8) syftar plangenomförandefrågorna i PBL till följande: 

1. Att förståelsen för plangenomförandefrågor stärks och att en plan som antas går att 

genomföra inom utsatt genomförandetid. 

2. Bättre samordning och tidplanering av genomförandeåtgärder. 

3. Förbättra administrativa och finansiella instrument 

4. Att förmedla kunskap om att planläggning och plangenomförande bör ses som ett 

kontinuerligt förfarande där personer med skilda sakkunskaper samspelar.  

 

4.2 Genomförandemedel 
Förutom PBL så innehåller flera andra lagar olika verktyg som möjliggör att planen kan 

genomföras. Dessa verktyg kallas för genomförandemedel (Lantmäteriverket 1988-1:10). 

 

4.2.1 Fastighetstekniska åtgärder som genomförandemedel 
Plangenomförandet innebär som nämnts tidigare att fastighetsindelningen ofta behöver 

förändras. Enligt Julstad (2005:100) förändras fastighetsindelningen normalt vid en 

lantmäteriförrättning. Detta sker normalt via fastighetsbildning vilket både innebär ny- och 

ombildning av fastigheter. 

 

Avstyckning 

Avstyckning är den vanligaste åtgärden för att skapa nya fastigheter. Avstyckning innebär att 

en del av en befintlig fastighet bryts lös och bildar en egen fastighet. Det är möjligt att 
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avstycka mark- och vattenområden samt tredimensionella fastigheter. (Julstad 2005:102) 

 

Fastighetsreglering 

Fastigheter ombildas genom fastighetsreglering. Fastighetsreglering är en åtgärd som överför 

mark- och/eller vattenområden mellan en eller flera fastigheter (Julstad 2005:112). 

 

Gemensamhetsanläggning 

Anläggningslagen innehåller regler för att bilda en gemensamhetsanläggning. En 

gemensamhetsanläggning är en typ av anläggning som flera fastigheter behöver använda 

tillsammans. Exempel på gemensamhetsanläggningar är vägar, parkeringsplatser, garage, 

lekplatser, tvättstugor etc. (Julstad 2005:140-141). Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas 

av delägande fastigheter. Regler för detta finns i SFL. Om en delägare begär det, ska en 

förening som sköter förvaltningen av gemensamhetsanläggningen bildas (Julstad 2005:151). 

 

Ledningsrätt 

Ledningar som behövs för allmänt ändamål kan få rätt att dra igenom en fastighet genom att 

en ledningsrätt upplåts. Ledningsrätten upplåts vid en lantmäteriförrättning enligt 

ledningsrättslagen. Ledningsrättens ägare kallas för ledningsrättshavare och är ofta en juridisk 

person (Julstad 2005:157). 

 

Servitut  

Servitut är en rättighet för en fastighet att använda en annan fastighet för att tillgodose ett 

kompletterande behov. Exempel på servitut är rätt att använda väg eller att hämta vatten från 

en brunn. Servitut kan bildas genom ett skriftligt avtal ägarna emellan eller som 

fastighetsbildningsåtgärd vid en lantmäteriförrättning (Julstad 2005:37-38). 

 

Samfällighet  

En samfällighet är ett område som tillhör flera fastigheter gemensamt. Exempel på 

samfälligheter är vägar, skogsmark, rätt till fiske och jakt. Varje delägare har ett eget andelstal 

som utgör andelen i samfälligheten. En samfällighet kan bildas som fastighetsbildningsåtgärd 

vid en lantmäteriförrättning (Julstad 2005:34-35). 
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4.2.2 Plan- och bygglagen som genomförandemedel 
Fastighetsplan 

Från och med att NPBL trädde i kraft har fastighetsplanen avvecklats. Fastighetsplanens 

styrande möjligheter finns fortfarande kvar, men anges nu direkt i detaljplan istället. Gamla 

fastighetsplaner gäller så länge de inte upphävs (Boverket 2011-10). 

 

Med en fastighetsplan kan kommunen bestämma över hur fastighetsindelningen ska vara. Det 

går att bilda gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Fastighetplanens bestämmelser 

blir bindande för efterföljande lantmäteriförrättning och bygglov får inte ges i strid mot 

fastighetsplanen. Fastighetsplanen syftar till att ordna upp splittrade ägarförhållanden 

(Boverket 2009:138). 

 

Exploateringssamverkan 

Exploateringssamverkan innebär att detaljplanen genomförs med splittrade ägarförhållanden. 

Fastighetsägarna delar sedan på exploateringsvinsten så att varje fastighetsägare får en andel i 

den vinst som varierar med avseende på den upplåtna fastighetens areal. 

Exploateringssamverkan kan användas vid olika situationer, exempelvis vid exploatering eller 

förnyelse av villaområden (Boverket 2011-11). 

 

Gatukostnader 

Kommunen kan besluta att fastighetsägarna i en detaljplan ska betala kostnaderna för att 

bygga eller upprusta vägar eller andra allmänna platser (Boverket 2011-12). 

 

Skyldighet att upplåta eller avstå mark utan ersättning 

Om en fastighetsägare gör stor ekonomisk vinning från en detaljplan kan länsstyrelsen fatta 

ett beslut om att denne ska upplåta eller avstå mark utan ersättning. Förutsättningar för detta 

är att marken behövs för områdets ändamålsenliga användning. Dessutom måste fastigheten 

ha stigit tillräckligt mycket i värde efter planläggningen att det kan anses skäligt att denne 

avstår viss del av marken utan ersättning. Beslutet måste framföras innan detaljplanen antas 

(Boverket 2011-13). 

 

Kommunens rätt att lösa in mark 

Kommunen har rätt att lösa in mark under fyra olika förhållanden för att genomföra en 

detaljplan (Boverket 2011-14): 
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1. Om marken i detaljplanen är avsedd som allmän plats och om kommunen ska vara 

huvudman för denna (NPBL 6 kap 13 §). Genom fastighetsreglering kan kommunen också 

säkerställa marken under dessa omständigheter (FBL 5 kap 8a §). 

 

2. Om marken i detaljplan anges som annat än enskilt bebyggande. Med annat än enskilt 

bebyggande avses allmänt ändamål. Exempel på allmänna ändamål är skola, reningsverk, 

simhall, värmecentral mm (Boverket 2011-14). 

 

3. Om det finns fastighetsbestämmelser som inte har genomförts under detaljplanens 

genomförandetid (Boverket 2011-14). 

 

4. Om kvartersmark ej har bebyggts enligt detaljplanen vid genomförandetidens utgång. Och 

om kommunen är huvudman för någon allmän plats enligt plan och denna allmänna plats 

utgör ett behov för den kvartersmark som avses inlösas (Boverket 2011-14). 

 

4.2.3 Genomförandeavtal 
Om ett exploateringsområde endast ägs av en fastighetsägare används normalt inte de 

genomförandemedel som nämns i kapitel 4.2.2 Plan- och bygglagen som 

genomförandemedel. Istället brukar kommunen och byggherren utarbeta ett 

genomförandeavtal som reglerar finansiering och byggande (Kalbro och Lindgren 2010:92). 

 

Begreppet genomförandeavtal avser avtal mellan professionella exploatörer. Om det är 

kommunen som äger marken vid initieringsskedet kallas avtalet för markanvisningsavtal och 

om exploatören redan äger marken vid initieringsskedet kallas avtalet för exploateringsavtal 

(Kalbro och Lindgren 2010:133-134) 

 

4.3 Vad är en genomförandebeskrivning?  
Lantmäteriverket (1988-1:7) anser att ”en genomförandebeskrivning skall redovisa de 

nödvändiga åtgärder som behövs för ett samordnat och även i övrigt ändamålsenligt 

genomförande”. Innan NPBL trädde i kraft var det krav på att en genomförandebeskrivning 

skulle följa med varje ny, ändrad eller upphävd detaljplan. Genomförandebeskrivningen ska 

redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs 

för att genomföra planen (Lantmäteriverket 1988-1:10). Se bilaga 9 för ett exempel på en 
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genomförandebeskrivning. 

 

Enligt Boverket (2009) ska en genomförandebeskrivning: ”svara på frågorna när, hur och av 

vem, hur mycket kostar det och vem betalar för att planens olika moment skall kunna 

genomföras. Den skall framförallt ange de medel som används för att genomföra planen” 

(Boverket 2009:168).  

 

Kommunen utarbetar genomförandebeskrivningen i en process vilket gör att den kan se olika 

ut i olika skeden av processen. Under processens gång växer genomförandebeskrivningen 

stegvis fram. Detta bör ske i samråd mellan kommunen, fastighetsägare och andra intressenter 

(Lantmäteriverket 1988-1:13). Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande, men 

den ska däremot ses som ett bakgrundsmaterial för planbesluten. Genomförandebeskrivningen 

är ändå ett uttryck för hur kommunen planerar att lösa genomförandefrågorna. 

(Lantmäteriverket 1988-1:14) 

 

Avsnitten 4.3.1 – 4.3.4 innehåller rekommendationer från Lantmäteriverket (1988-1:14) över 

genomförandefrågor som en genomförandebeskrivning bör beakta. Vad som är relevanta 

frågor för en specifik genomförandebeskrivning varierar dock från fall till fall. 

 

4.3.1 Organisatoriska frågor 

Genomförandeorganisation 

Genomförandeorganisation avser att plangenomförandet bör ses ur ett bredare perspektiv och 

prioritera organisation och samordning av planläggning, projektering och genomförande. 

Vilket innebär att människor med skilda sakkunskaper samordnas. En bra 

genomförandeorganisation innebär betydligt lägre ekonomiska konsekvenser på planerna. 

(Lantmäteriverket 1988-1:14) 

 

Genomförandetid och etappindelning 

I de organisatoriska frågorna bör det framgå vilken genomförandetid som valts samt 

motiveringen bakom valet. Genomförandetiden varierar mellan fem och femton år. Om 

planen saknar tidsangivelse så blir tiden femton år. Det kan även vara bra att visa när och hur 

exploateringen ska genomföras till de som berörs av planen (Lantmäteriverket 1988-1:14). 
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Huvudmannaskap 

Här bör det framgå ifall kommunen ska vara huvudman för allmänna platser eller inte 

eftersom det påverkar kostnader och ansvar mm. Som huvudregel är kommunen huvudman 

för allmänna platser inom en detaljplan. När andra än kommunen ska vara huvudman för 

allmänna platser bör det inte regleras i planen utan Lantmäteriverket rekommenderar att det 

enskilda huvudmannaskapet bör nämnas i genomförandebeskrivningen istället 

(Lantmäteriverket 1988-1:17, 47). 

 

Upplåtelse 

Genomförandebeskrivningen bör redovisa upplåtelseformer som används vid 

plangenomförandet. Med upplåtelseformer avses äganderätt, tomträtt eller arrende 

(Lantmäteriverket 1988-1:17). 

 

Exploateringssamverkan 

Om exploateringssamverkan, se avsnitt 4.2.2, används för att genomföra detaljplanen bör det 

beskrivas i genomförandebeskrivningen. (Lantmäteriverket 1988-1:17) 

 

Genomförandeavtal 

Plangenomförandet mellan kommun och exploatör kan även organiseras och samordnas 

genom ett genomförandeavtal, se avsnitt 4.2.3. I genomförandeavtalet kan parterna bestämma 

när och hur åtgärder ska ske samt till vilken kostnad. Genomförandeavtalet kan även innehålla 

fastighetsrättsliga frågor som gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter, 

fastighetsbildningsfrågor, servitut, gatukostnader, VA-avgifter och ansvarsförhållanden 

(Lantmäteriverket 1988-1:19). 

 

4.3.2 Fastighetsrättsliga frågor 

Markförsörjning 

Kommunen väljer markförsörjningens strategi efter allmänintresset och hur snabbt planen 

måste genomföras. Fastighetsrättsliga genomförandemedel för markförsörjning är förköp och 

inlösen enligt PBL och expropriation enligt ExpL. Genomförandebeskrivningen bör innehålla 

om dessa medel ska användas och i vilken utsträckning. Det bör även framgå inom vilka tider 

parterna måste väcka talan om markinlösen enligt PBL (Lantmäteriverket 1988-1:20). 
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Fastighetsbildning 

Principerna för fastighetsbildningens genomförande bör tydligt redovisas i 

genomförandebeskrivningen. Det bör även framgå vilka åtgärder som blir aktuella och när i 

tiden de ska genomföras (Lantmäteriverket 1988-1:20-21). 

 

Anläggningar 

Det bör framgå av planarbetet om anläggningar ska vara kommunala anläggningar, 

gemensamhetsanläggningar eller andra enskilda anläggningar. Det är viktigare att redovisa en 

anläggning som är mer betydelsefull för planens syfte. Av planarbetet bör 

ansvarsfördelningen även framgå för de restytor som normalt bildas vid ett plangenomförande 

(Lantmäteriverket 1988-1:21). 

 

Fastighetsplan 

Om en fastighetsplan utarbetas eller ändras bör genomförandebeskrivningen redovisa de 

konsekvenser som det innebär. Det kan exempelvis vara att kommunen får rättighet att lösa in 

fastigheter vid genomförandetidens slut som enligt fastighetsplanen ska utgöra en fastighet 

(Lantmäteriverket 1988-1:21). 

 

4.3.3 Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Begreppet planekonomi omfattar alla ekonomiska bedömningar och kalkyler som görs före 

och under genomförandeskedet. För att avgöra om en planläggning är ekonomiskt motiverad 

görs en genomförandekalkyl. Kalkylen använder värdet på fastigheterna efter exploatering 

och gör avdrag för det ursprungliga värdet samt exploateringskostnaderna. Om det 

resulterande värdet blir positivt anses planförslaget gå med vinst. Kravet på ekonomiska 

utvärderingar regleras i PBL 6 kap 1 § som anger innehåll i genomförandebeskrivningar. Det 

behövs ekonomiska utvärderingar för att avgöra var bebyggelse bör lokaliseras, vilka 

konsekvenser plangenomförandet medför mm. Enligt Lantmäteriverket (1988-1:25) bör alla 

kalkyler och utredningar framgå av genomförandebeskrivningen (Lantmäeriverket 1987:22-

25). 

 

Markförsörjning 

Eftersom de ekonomiska frågorna ofta avgör valet av genomförandemedel bör de belysas 

noggrant i genomförandebeskrivningen (Lantmäteriverket 1988-1:28) 
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Gatukostnader 

Om gatukostnader används som genomförandemedel bör det framgå i 

genomförandebeskrivningen (Lantmäteriverket 1988-1:28). 

 

4.3.4 Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Tekniska undersökningar bör framgå av genomförandebeskrivningen. Exempel på sådana 

undersökningar är vegetationshydrologi, geologiska undersökningar eller studier av befintlig 

bebyggelse som flygbildsstudier och bostadssociala inventeringar (Lantmäteriverket  

1988-1:29). 

 

Tekniska anläggningar 

Projektering krävs för anläggningar som ska försörja planområdet. Exempel när sådan 

projektering krävs är VA, gator, markberedning, energiförsörjning och miljöåtgärder. 

Eftersom PBL innehåller olika krav på samordning och kvalitet bör de ändamålsenliga 

tekniska lösningarna framgå av genomförandebeskrivningen (Lantmäteriverket 1988-1:29). 

 

Kartförsörjning och projektering 

Genomförandebeskrivningen bör innehålla en förteckning som beskriver tillgängligt 

underlagsmaterial, behov och krav på kartor, mätning, tolkning etc. för projektering och 

genomförande. Det bör även framgå var informationen finns (Lantmäteriverket 1988-1:29). 
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5 Granskning av genomförandebeskrivningar 

5.1 Granskningsfrågor 

1. Har valet av genomförandetid motiverats? 

Enligt Lantmäteriverket (1988-2:16) bör valet av genomförandetid motiveras. Det framgår 

även av prop 1985/86:1 att den bedömning som ger upphov till genomförandetidens längd bör 

redovisas i genomförandebeskrivningen. Även om det inte är ett krav i denna fråga så anser 

Lantmäteriverket (1988-2) att man i genomförandebeskrivningen bör klargöra om planen är 

genomförbar inom den valda genomförandetiden (Lantmäteriverket 1988-2:1).  

 

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska kortfattat motivera valet bakom genomförandetidens längd. 

 

2. Framgår de konsekvenser genomförandetiden medför på berörda sakägare? 

Lantmäteriverket (1988-2:16) anser att det är viktigt att beskriva de konsekvenser 

genomförandetiden innebär på bygglov, inlösen av mark mm. eftersom berörda sakägare inte 

bör förutsättas känna till detta. I SOU 2005:77 (2005, Del 2) anges att kraven i PBL 6 kap 1§ 

bör tolkas så att genomförandebeskrivningen bör redogöra för de effekter planen har på 

berörda sakägare.  

 

Följande är ett exempel som uppfyller godkänt: 

 

Exempel: Genomförandetiden gäller från det att detaljplanen vinner laga kraft. Om 

genomförandetiden går ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad rätt att få bygglov, 

marklov eller rivningslov beviljat enligt planen (Lantmäteriverket (1988-2:16)). 

 

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska redogöra för de konsekvenser genomförandetiden innebär 

på berörda sakägare. Genomförandetidens betydelse bör också framgå. 

 

3. Hur redogörs tidplanen? 

Enligt Boverket (2009:168) bör tidplanen innehålla plangenomförandets olika aktiviteter. 

Exempel på aktiviteter är tider för beslut och avtal (Boverket 2009:168). Syftet med denna 

fråga är att ta fram ett bra exempel över hur en tidplan kan skrivas.  
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Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska beskriva när olika aktiviteter avses genomföras. 

 

4. Framgår ansvarsfördelningen av genomförandebeskrivningen? 

Det framgår av Prop. 1985/86:1 att huvudmannaskapet bör klargöras i 

genomförandebeskrivningen. Kommunen blir huvudman för allmänna platser även om inget 

anges i planens bestämmelser. Detta bör dock förklaras i beskrivningen Lantmäteriverket 

1988-2:13-14). Exempel på ansvarsfrågor är om huvudmannaskapet inom allmänna platser 

ska vara enskilt eller kommunalt. Eller vem som ska ansvara för anläggningar inom 

kvartersmark (Lantmäteriverket 1988-1:41). 

 

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska redogöra för ansvarsfördelningen kring planens olika 

aktiviteter. 

 

5. Hur beskrivs de genomförandemedel som behövs för att genomföra planen? 

Denna fråga avser de genomförandemedel som behandlas i 4.2.2 Plan- och bygglagen som 

genomförandemedel och 4.2.3 Genomförandeavtal. De genomförandemedel som behövs för 

att genomföra planen bör framförallt anges i genomförandebeskrivningen (Boverket 

2009:168). Ifall inga genomförandemedel används vid plangenomförandet blir frågan inte 

aktuell (X). 

  

Krav på godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska behandla de genomförandemedel som använts. 

 

6. Hur beskrivs de fastighetstekniska åtgärderna som behövs för att genomföra planen? 

De fastighetstekniska åtgärderna beskrivs i avsnitt 4.2.1. Vid bildandet av en 

gemensamhetsanläggning bör exempelvis innebörden av anläggningen beskrivas samt de 

förutsättningar som finns för att bilda en sådan anläggning med tillämpning av bestämmelser i 

AL (prop. 1990/91:146). 

  

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska beskriva innebörden av de fastighetstekniska åtgärder som 

används för att genomföra planen.  
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7. Hur beskrivs de fastighetsrättsliga frågorna i genomförandebeskrivningen? 

Denna fråga avser att utföra en allmän granskning av de fastighetsrättsliga frågorna i 

genomförandebeskrivningen. Vid utarbetandet av de fastighetsrättsliga frågorna är samrådet 

med Lantmäteriet extra viktigt (prop. 1985/86:1). För att underlätta vid efterföljande 

lantmäteriförrättning bör genomförandebeskrivningen vara vägledande för hur kommunen 

avser att de fastighetsrättsliga frågorna ska genomföras. En mer noggrann bedömning 

huruvida planen överensstämmer med bestämmelserna i FBL, AL och LL utförs av 

Lantmäteriet (Prop.1985/86:1). 

 

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska redogöra för de fastighetsrättsliga frågorna på ett 

pedagogiskt sätt så att läsaren får ett grepp om helheten. För godkänt räcker inte att enbart 

hänvisa till att fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet. Om de fastighetsrättsliga frågorna 

inte behövs bör en motivering förklara varför. 

 

8. Hur beskrivs de ekonomiska frågorna i Genomförandebeskrivningen? 

Denna fråga avser att utföra en mer allmän granskning av de ekonomiska frågorna i 

genomförandebeskrivningen. Planens ekonomiska genomförbarhet ska redovisas i de 

ekonomiska frågorna. Vilket är de kostnader och intäkter som plangenomförandet resulterat i. 

De ekonomiska frågorna redovisar även kostnads- och inkomstfördelningen mellan berörda 

intressenter. Andra viktiga aspekter som kan nämnas är finansieringsförutsättningar, 

driftskostnader eller när och hur betalningsskyldighet för olika avgifter inträder (Boverket 

2009:169). Enligt Sohtell och Larsson (1994:35-36) varierar kravet på de ekonomiska 

frågorna i genomförandebeskrivningarna med avseende på sakägarnas vana och kunnande i 

området. 

 

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska redogöra för de ekonomiska frågorna på ett pedagogiskt sätt 

så att läsaren förstår helheten. Om de ekonomiska frågorna inte behövs bör en motivering 

förklara varför. 

 

9. Hur beskrivs de tekniska frågorna i genomförandebeskrivningen? 

Denna fråga avser att utföra en mer allmän granskning av de tekniska frågorna i 

genomförandebeskrivningen. De tekniska frågorna ska bland annat redogöra för genomförda 
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och tillkommande tekniska utredningar (Boverket 2009:169).  

 

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska redogöra för de tekniska frågorna på ett pedagogiskt sätt så 

att läsaren får ett grepp om helheten. Det är svårt att avgöra behovet av de tekniska frågorna i 

varje enskilt fall vilket gör att enbart de beskrivningar med mycket bristfällig redovisning 

eller de som helt saknar tekniska frågor kommer att underkännas. Om de tekniska frågorna 

inte behövs bör en motivering förklara varför. 

 

10. Framgår ekonomiska eller fastighetsrättsliga konsekvenser av 

genomförandebeskrivningen? 

Det framgår av SOU 2005:77 (2005, Del 2) att kraven i PBL 6 kap 1§ bör tolkas så att 

genomförandebeskrivningen bör redogöra för de effekter planen har på berörda sakägare. I 

detta arbete tolkas det till att vara ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenser på berörda 

sakägare. Syftet med fråga 10 är att se om ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenser 

beskrivs i genomförandebeskrivningen och att samla några exempel på konsekvenser som 

plangenomförandet kan medföra på berörda sakägare. 

 

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska redogöra för någon ekonomisk eller fastighetsrättslig 

konsekvens som plangenomförandet medför på berörda sakägare. 

 

11. Har valet av planförfarande motiverats? 

Om enkelt planförfarande tillämpas bör en motivering till valet framgå av 

genomförandebeskrivningen eftersom det medför betydande skillnader i plangenomförandet. 

 

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska motivera valet av planförfarande om detaljplanen genomförs 

med enkelt planförfarande. Vid normalt planförfarande blir frågan inaktuell. 

 

12. Finns en kortfattad beskrivning av vad planförfarandet innebär? 

Planförfarandet bör beskrivas på ett pedagogiskt sätt för att underlätta för läsaren. 

 

 



 

 24

Krav för godkänt 

Genomförandebeskrivningen ska förklara innebörden av det planförfarande som använts vid 

genomförandet av detaljplanen. 

 

13. Hur många rader innehåller de fastighetsrättsliga frågorna? 

14. Hur många rader innehåller de ekonomiska frågorna? 

15. Hur många rader innehåller de tekniska frågorna? 

Fråga 13-15 avser att uppskatta antalet rader i genomförandebeskrivningen utifrån följande 

betygsmodell: A = Fyra eller fler rader, B = 1-3 rader, C = Inga alls. 

 

16. Hur många rader är genomförandebeskrivningen? 

Frågan besvaras med antalet rader i genomförandebeskrivningen. Textstorlek och teckensnitt 

varierar i samtliga beskrivningar vilket gör att uppskattningen av antalet rader inte blir så 

noggrann som vore önskvärt. Viss hänsyn har tagits till beskrivningar med brett teckensnitt 

samt med flera korta rader. Rubriker har inte inkluderats i räkningen. Frågan avser att få en 

uppskattning av hur omfattande genomförandebeskrivningar är. 

 

17. Finns det några beräkningar eller siffror i de ekonomiska frågorna? 

Frågan besvaras endast med ett ja eller nej.
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5.2 Analys av granskningsfrågor 

1. Har valet av genomförandetid motiverats?-      

B, 30 st, godkänd och
med godkänd motivering

U, 97 st, inte godkänd

 
Figur 1 Betygsfördelning av fråga 1 om genomförandetidens längd har motiverats i genomförandebeskrivningen. 
 

Samtliga planer redovisar genomförandetidens längd men det är bara 24 % av 

beskrivningarna som klargör motiveringen bakom längden. Det är något vanligare att 

genomförandetiden motiveras vid enkelt planförfarande då 28 % har motiverats. Antalet med 

motivering vid normalt planförfarande är 22 %. Med nyare planer från 2007 och framåt har 

andelen beskrivningar med motivering minskat till 17 %. 

 

2. Framgår de konsekvenser genomförandetiden medför på berörda sakägare? 

B, 27 st, godkänd och
med godkänd motivering

U, 100 st, inte godkänd

 
Figur 2. Betygsfördelning av fråga 2 huruvida genomförandetidens konsekvenser på berörda sakägare har motiverats i 

genomförandebeskrivningen. 
 

21 % av beskrivningarna redogör för genomförandetidens betydelse och de konsekvenser den 

medför på berörda sakägare. Om planen upprättats enligt normalt planförfarande uppfyller  
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20 % kravet på godkänt vilket kan jämföras med då planen upprättas enligt enkelt 

planförfarande då 25 % uppfyller kravet för godkänt. En förbättring sker om bara de nyare 

beskrivningarna från och med 2007 beaktas då 28 % blir godkända.  

 

Följande är ett bra exempel som beskriver genomförandetidens betydelse och de 

konsekvenser den medför på berörda sakägare, exemplet är hämtat från 

genomförandebeskrivning nummer 122 i bilaga 1. 

 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att utnyttja planens 

byggrätter under förutsättning att bygglovet överensstämmer med planens 

bestämmelser. Efter genomförandetidens utgång har kommunen rätt att ändra 

planen och ta bort outnyttjade byggrätter utan att behöva ersätta 

fastighetsägare. Planen gäller dock även efter genomförandetidens utgång. 

 

3. Hur redogörs tidplanen? 

. 

B, 91 st, godkänd och
med godkänd motivering

C, 34 st, godkänd men
med bristande motivering

U, 2 st, inte godkänd

 
 

Figur 3. Betygsfördelning av fråga 3 med avseende på hur tidplanen har redovisats i genomförandebeskrivningen. 
 

Totalt sett är tidplanen väl redovisad och saknas bara i två genomförandebeskrivningar. 

72 % av beskrivningarna har tilldelats betyget B med godkänd motivering. 27 % av 

beskrivningarna har tilldelats betyget C.  

 

Det har även noterats att tidplanen är mindre omfattande vid enkelt planförfarande. Då har  

50 % tilldelats betyget B och 44 % betyget C samt två underkända beskrivningar. Vid normalt 

planförfarande har hela 80 % tilldelats betyget B.  
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Följande är ett bra exempel på en tidplan med normalt planförfarande som är framtagen 

utifrån genomförandebeskrivningarna nummer 93 och 96 i bilaga 1. 

 

Preliminärt tidsschema:   

Samråd:    januari 2011 

Utställning:   mars 2011 

Antagande kommunfullmäktige: juni 2011 

 

”Planen vinner normalt laga kraft ca 1 månad efter antagandebeslutet. Om planen överklagas 

fördröjs givetvis genomförandetiden” (Bilaga 1, nummer 93). ”Genomförandet av 

detaljplanen kan påbörjas när planen vunnit laga kraft” (Bilaga 1, nummer 96). 

 

4. Framgår ansvarsfördelningen av genomförandebeskrivningen? 

A, 4 st, godkänd och med
utförlig motivering

B, 97 st, godkänd och
med godkänd motivering

C, 7 st, godkänd men med
bristande motivering

U, 19 st, inte godkänd

 
 
Figur 4. Betygsfördelning av fråga 4 över hur ansvarsfördelningen framgick av genomförandebeskrivningen. 
 

85 % av beskrivningarna är godkända. Denna fråga avser att ta fram ett exempel på hur 

huvudmannaskap och ansvarsfördelning kan beskrivas. Exemplet nedan har hämtats från 

genomförandebeskrivningarna nummer 9, 19 och 125 från bilaga 1. 

 

”[Haparanda] kommun ansvarar för att planen genomförs” (Bilaga 1, Nummer 105). 

”Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Huvudmannaskapet 

innebär att kommunen ansvarar för [anläggande], drift och underhåll av allmänna platser som 

lokalgator och naturmark. Kommunen ansvar också för drift och underhåll för vatten- och 
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avloppsnätet” (Bilaga 1, Nummer 122). ”Pionjären fastighets AB har ansvar för 

exploateringen inom kvartersmarken” (Bilaga 1, Nummer 2). ”Fastighetsägarna ansvarar för 

investeringar inom kvartersmarken. Lantmäterimyndigheten i Haparanda ansvarar för 

fastighetsbildningsärenden i kommunen” (Bilaga 1, Nummer 122). 

 

Det är också bra att ange den typ av ändamål som den allmänna platsmarken och 

kvartersmarken avser. 

 

5. Hur beskrivs de genomförandemedel som används för att genomföra planen? 

A, 3 st, godkänd och med
utförlig motivering

B, 20 st, godkänd och
med godkänd motivering

C, 16 st, godkänd men
med bristande motivering

U, 1 st, inte godkänd

X, 87 st, inte aktuell fråga

 
Figur 5. Betygsfördelning av fråga 5 om de genomförandemedel som använts i planen har beskrivits i 

genomförandebeskrivningen. 

 

De genomförandemedel som varit aktuella är genomförandeavtal, kommunens rätt att lösa in 

mark samt skyldighet att upplåta eller avstå mark utan ersättning vilka beskrivs i kapitel 4.2.2 

Genomförandemedel enligt plan- och bygglag och 4.2.3 Genomförandeavtal. 
 

De beskrivningar som tilldelats betyget A är goda exempel på hur kommunens rätt att lösa in 

mark kan beskrivas. Betyget U tilldelades till en beskrivning eftersom endast hänvisning till 

lagtext förekom. Det har varit svårt att avgöra om de genomförandemedel som använts 

verkligen har nämnts i beskrivningen. Det har medfört att flera beskrivningar har tilldelats 

betyget X som inte aktuell fråga trots att den eventuellt bör ha underkänts. Osäkerhet kring 

granskningsresultatet har medfört att ingen statistisk analys har genomförts. Av de granskade 

beskrivningarna har 32 % beskrivit eller nämnt de genomförandemedel som används. 

 

Följande är ett bra exempel på de konsekvenser kommunens huvudmannaskap innebär på en 
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fastighet som anges enligt allmän plats i planbestämmelserna hämtat från 

genomförandebeskrivning nummer 49 i bilaga 1: 

 
Huvudmannaskapet ger också kommunen rättigheter och i vissa fall förpliktelser 

beträffande markförvärv/markinlösen. Kommunen har i egenskap av huvudman för 

planområdet rätt att förvärva/lösa in mark som är avsedd till allmän plats (PBL 6 kap 

17§). Fastighetsägare vars mark redovisas som allmän plats i planen, kan begära 

kommunal inlösen (PBL 14 kap 1§). 

 

6. Hur beskrivs de fastighetstekniska åtgärder som behövs för att genomföra planen? 

B, 84 st, godkänd och
med godkänd motivering

U, 28 st, inte godkänd

X, 15 st, inte aktuell fråga

 
Figur 6. Betygsfördelning av fråga 6 över om de fastighetstekniska åtgärderna har beskrivits i genomförandebeskrivningen. 
 

De fastighetstekniska åtgärdernas innebörd förklaras i 75 % av beskrivningarna. 15 

beskrivningar saknar fastighetstekniska åtgärder, och är därför inaktuella för frågan. 

Resterande 28 beskrivningar är underkända eftersom de helt saknar eller har bristande 

motivering. Resultatet blir också 75 % godkända beskrivningar för både normalt och enkelt 

planförfarande.  

 

De vanligt förekommande fastighetstekniska åtgärderna i beskrivningarna är avstyckning, 

fastighetsreglering, gemensamhetsanläggning, servitut och ledningsrätt. Endast en gång har 

tredimensionella fastigheter respektive sammanläggning förekommit. 

 

Se kapitel 4.2.1 Fastighetstekniska åtgärder som genomförandemedel för en beskrivning av 

respektive fastighetsteknisk åtgärd. 
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7. Hur beskrivs de fastighetsrättsliga frågorna i genomförandebeskrivningen? 

A, 16 st, godkänd och
med utförlig motivering

B, 95 st, godkänd och
med godkänd motivering

C, 13 st, godkänd men
med bristande motivering

U, 3 st, inte godkänd

 
Figur 7. Betygsfördelning av fråga 7 om hur de fastighetsrättsliga frågorna har redovisats i genomförandebeskrivningen. 
 

Fastighetsrättsliga frågorna håller hög kvalitet. 13 % har tilldelats betyget A och 87 % har 

tilldelats betyget B eller bättre. Vid normalt planförfarande ges 89 % minst betyget B och vid 

enkeltplanförfarande blir motsvarande siffra 83 %. För att de fastighetsrättsliga frågorna ska 

kunna vara till hjälp för berörda sakägare och yrkesmän är det viktigt att frågorna inte är 

bristfälliga. Enligt Lisa Hambraeus (2011) och Agneta Lomakka (2011) bör de 

fastighetsrättsliga frågorna beskrivas på fastighetsnivå. Vilket innebär att inte vara för 

generell och att beskriva varje fastighet med avseende på exempelvis servitut, ledningsrätter 

och deltagande i gemensamhetsanläggning. 

 

8. Hur beskrivs de ekonomiska frågorna i genomförandebeskrivningen? 

A, 4 st, godkänd och med
utförlig motivering

B, 41 st, godkänd och
med godkänd motivering

C, 55 st, godkänd men
med bristande motivering

U, 27 st, inte godkänd

 
Figur 8. Betygsfördelning fråga 8 över hur de ekonomiska frågorna har beskrivits i genomförandebeskrivningen.. 
 

79 % av beskrivningarna är godkända. Emellertid har bara 35 % av beskrivningarna fått 
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betyget B eller A. Vid normalt planförfarande har 44 % tilldelats B eller bättre och vid enkelt 

planförfarande har endast 14 % uppnått betyget B. En relativt stor försämring har skett med 

nyare planer då endast 30 % har tilldelats betyget B eller bättre. Mats Sandqvist (2011) 

beskriver några anledningar till att de ekonomiska frågorna är bristfälliga. Det kan vara att det 

är svårt och få besked eftersom kommunala tjänstemän inte tar tag i frågan, eller att olika 

kommunala förvaltningar ansvarar för olika genomförandefrågor vilket kan leda till att 

genomförandefrågorna inte alltid blir synkade tidsmässigt. Han nämner även att små 

kommuner ibland har bristande kompetens kring de ekonomiska frågorna. 

 

Bra exempel på ekonomiska frågor finns i genomförandebeskrivningarna nummer 17, 79, 115 

och 117 i bilaga 1. 

 

9. Hur beskrivs de tekniska frågorna i genomförandebeskrivningen? 

A, 2 st, godkänd och med
utförlig motivering

B, 45 st, godkänd och
med godkänd motivering

C, 6 st, godkänd men
med bristande motivering

U, 74 st, inte godkänd

  
Figur 9. Betygsfördelning fråga 9 av hur de tekniska frågorna har redovisats i genomförandebeskrivningen. 
 

Hela 58 % av beskrivningarna har underkänts i granskningen. Det underkända betyget har 

tilldelats eftersom avsnittet om tekniska frågor ofta helt saknas i beskrivningen. Vid 

granskningen har det varit viktigt att de tekniska frågorna har behandlas under rubriken 

tekniska frågor. Detta eftersom läsaren inte ska behöva läsa hela rapporten för att tillgå de 

tekniska frågorna. I två undantagsfall har tekniska frågorna framgått på andra ställen men så 

pass tydligt att betyget B ändå har kunnat tilldelas. Det är inte möjligt att bedöma behovet av 

tekniska frågor i det enskilda fallet. Men tekniska frågor bör inte uteslutas utan att motivera 

varför de utesluts. 

 

Kvaliteten på tekniska frågor blir mycket lägre vid enkelt planförfarande då bara 28 % är 
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godkända, vid normalt planförfarande är 47 % godkända. Kvaliteten blir aningen bättre om 

nyare planer från 2007 beaktas då 52 % är godkända.  

 

Att de tekniska frågorna så ofta uteblir har flera orsaker. Harry Vuotilainen (2011) anser att 

det beror på att planläggningen sker i ett så pass tidigt skede när underlaget ofta består av 

enklare skisser vilket innebär att möjligheten att analysera de tekniska frågorna är begränsade. 

Mats Sandqvist (2011) tror att det kan bero på att mindre kommuner i Norrbotten har 

bristande kunskaper i området och söker tekniska konsulttjänster först när projektet är på väg 

att förverkligas vilket gör att de tekniska frågorna blir bristfälliga. Han tror också att tekniska 

frågor behandlas mer utförligt i större kommuner. 

  

Följande stycke är ett exempel på frågor som kan vara lämpliga tekniska frågor att fundera 

kring. Frågorna är inspirerade av genomförandebeskrivning nummer 12 och 102 i bilaga 1. 

 

Hur sköts avfallshanteringen? Behövs några geotekniska undersökningar? Hur sköts 

dagvattenhanteringen? Hur sker områdets energiförsörjning? Hur löses VA-frågan, vars 

anläggs nya ledningar? Ansluts området till kommunal fjärrvärme/VA-ledningar? Används 

radonsäkert uppförande av ny bebyggelse? 

 

10. Framgår ekonomiska eller fastighetsrättsliga konsekvenser av 

genomförandebeskrivningen? 

Tyvärr framgår oftast de fastighetsrättsliga och ekonomiska konsekvenserna i 

planbeskrivningen. Detta gör att frågan inte kan ge ett rättvist slutresultat. Planer som 

underkänts i denna undersökning hade därför med stor sannolikhet blivit godkända om 

planbeskrivningen också hade granskats. Att redogöra för ett diagram i denna fråga vore fel 

och därför nämns endast några av de konsekvenser som förekommit kortfattat. 

Betygsfördelningen finns i granskningslistan. 

 

Några exempel på de konsekvenser planen medför berörda aktörer och sakägare är 

kostnadsfördelning, merkostnader, kostnadsförluster, kommunens rätt att lösa in mark, förslag 

på lösningar kring problemfrågor, allmänna intressets inverkan på berörda fastighetsägare, 

innebörd och konsekvenser av planens skyddsbestämmelser i kulturmiljöer, ny lokalisering av 

befintlig bebyggelse etc. 
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11. Har valet av planförfarande motiverats? 

B, 5 st, godkänd och med
godkänd motivering

U, 31 st, inte godkänd

X, 91 st, inte aktuell fråga

 
Figur 10. Betygsfördelning av fråga 11 om valet av planförfarande har motiverats vid enkelt planförfarande i 

genomförandebeskrivningen. 
 

Av beskrivningarna med enkelt planförfarande beskriver 14 % varför det varit möjligt att 

genomföra planen enligt enkelt planförfarande. Trots att ingen motivering fordrats vid 

normalt planförfarande har 3 % av beskrivningarna en motivering till valet. 

 

12. Finns en kortfattad beskrivning av vad planförfarandet innebär? 

B, 37 st, godkänd och
med godkänd motivering

U, 90 st, inte godkänd

 
Figur 11. Betygsfördelning, fråga 12 över om en kortfattad beskrivning av vad planförfarandet innebär finns i 

genomförandebeskrivningen. 
 

29 % av beskrivningarna förklarar tydligt vad det aktuella valet av planförfarande innebär. 

Bör nämnas här att flera av de underkända beskrivningarna faktiskt indirekt har förklarat vad 

planförfarandet betyder. Det är vanligare att beskrivningen förklarar innebörden av 

planförfarandet vid enkelt planförfarande då 50 % av beskrivningarna är godkända till 
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skillnad från vid normalt planförfarande då bara 21 % är godkända.  

 

Följande är ett bra exempel på hur enkelt planförfarande kan beskrivas taget från 

genomförandebeskrivning nummer 88 i bilaga 1. 

 
Detaljplanen avser att handläggas enligt reglerna för s.k. enkelt planförfarande PBL 

5:28. Det enkla planförfarandet innebär att samrådet sker direkt via brevutskick till 

sakägarkretsen, myndigheter och övriga som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget. Plan och Miljönämnden i Pajala har delegationsrätt att anta planer som 

handläggs med enkelt planförfarande. Samråd med kommunala organ, statliga 

myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer att ske under maj 

månad. Remisstiden vid enkelt förfarande är normalt två veckor. Den som är 

tveksamma eller har invändningar mot planen, skall därför inkomma med skriftliga 

synpunkter inom två veckor från det datum detaljplanehandlingarna delges 

vederbörande. Om inga erinringar inkommer mot planen kan den antas av Plan och 

Miljönämnden i juni månad. Planen vinner normalt laga kraft ca 1 månad efter 

antagandebeslutet. Om planen överklagas fördröjs givetvis handläggningstiden. 

Och följande är ett bra exempel på normalt planförfarande hämtat ifrån 

genomförandebeskrivning nummer 11 i bilaga 1. 

”Detta detaljplaneförslag handläggs med PBL:s regler för normalt planförfarande. 

Det innebär att under samrådstiden inkomna synpunkter sammanfattas i en 

samrådsredogörelse och att förslaget vid behov omarbetas. Därefter ställs planen ut 

för granskning under minst tre veckors tid. Eventuella synpunkter skall skriftligen 

vara samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast under utställningens sista dag för att 

du inte skall förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. De 

synpunkter som skriftligen inkommit under samrådstiden och som inte blivit 

tillgodosedda ger också rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter 

utställningstiden sammanfattas inkomna synpunkter i ett utlåtande som överlämnas 

till kommunfullmäktige för antagande. Protokoll med beslut och besvärshänvisning 

kommer att översändas till de som framfört synpunkter som inte bilvit 

tillgodosedda.” 



 

 35

13. Hur många rader innehåller de fastighetsrättsliga frågorna? 

A, 94 st ( > 3 rader)

B, 32 st (1-3 rader)

C, 1 st (inga rader)

 
- 
Figur 12. Antal rader i de fastighetsrättsliga frågorna i genomförandebeskrivningen, fråga 13. 
 

Fastighetsrättsliga frågorna är väl representerade i genomförandebeskrivningarna. Hela 74 % 

av beskrivningarna har fyra eller fler rader och endast en beskrivning saknar 

fastighetsrättsliga frågor. Om bara de nyare beskrivningarna från 2007 och framåt beaktas 

blir resultatet något bättre. Då har 77 % av beskrivningarna fyra eller fler rader i de 

fastighetsrättsliga frågorna.  Om planen genomförs enligt normalt planförfarande blir 

resultatet att 80 % av beskrivningarna har fyra eller fler rader. Detta är relativt mycket högre 

än vid enkelt planförfarande då det är 58 % av beskrivningarna som har fyra eller fler rader i 

de fastighetsrättsliga frågorna.  

 

14. Hur många rader innehåller de ekonomiska frågorna? 

A, 43 st ( > 3 rader)

B, 55 st (1-3 rader)

C, 29 st (inga rader)

 
- 
Figur 13. Antal rader i de ekonomiska frågorna i genomförandebeskrivningen, fråga 14. 

 

De ekonomiska frågorna är något sämre representerade än de fastighetsrättsliga frågorna.  
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23 % av beskrivningarna saknar helt ekonomiska frågor. 43 % av beskrivningarna har mellan 

en och tre rader och 34 % har fyra eller fler rader i de ekonomiska frågorna. Av de nyare 

beskrivningarna från 2007 och framåt saknar 23 % av beskrivningarna de ekonomiska 

frågorna vilket är detsamma som när alla beskrivningarna beaktades.  

 

Om planen genomförs enligt normalt planförfarande blir resultatet att 18 % av 

beskrivningarna helt saknar ekonomiska frågor. Vilket är bättre än de planer som genomförts 

med enkelt planförfarande då 36 % av beskrivningarna helt saknar ekonomiska frågor.  

 

15. Hur många rader innehåller de tekniska frågorna? 

A, 20 st ( > 3 rader)

B, 31 st (1-3 rader)

C, 76 st (inga rader)

 
Figur 14. Antal rader i de tekniska frågorna i genomförandebeskrivningen, fråga 15. 
 

Endast 16 % av beskrivningarna har fyra rader eller fler. Det innebär att en majoritet av 

tekniska frågorna är väldigt kortfattade. 24 % av beskrivningarna innehåller mellan en och tre 

rader. Det är i dessa beskrivningar vanligt att göra gällande att de tekniska frågorna inte alls 

behövs. Boverket (2009:169) menar att genomförandebeskrivningens behov av tekniska 

frågor varierar från fall till fall. Hela 60 % saknar helt de tekniska frågorna.  Planförfattaren 

motiverar heller inte varför de tekniska frågorna helt kan uteslutas. 

 

Planer som utarbetas med normalt planförfarande har mer text i de tekniska frågorna. Då blir 

resultatet att 55 % av beskrivningarna saknar tekniska frågor. Vilket kan jämföras med planer 

som upprättas med enkelt planförfarande vilka 72 % helt saknar text i de tekniska frågorna. 

Kvaliteten höjs med nyare planer då planer från 2007 och framåt bara saknar tekniska frågor 

i 45 % av beskrivningarna.  
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16. Hur många rader text är genomförandebeskrivningen? 

Totalt innehåller alla genomförandebeskrivningar ca 3802 rader. Medelvärdet är 30 rader, 

medianen är 25 rader, största beskrivningen 96 rader och minsta beskrivningen 4 rader. 

 

17. Finns det några beräkningar eller siffror i de ekonomiska frågorna? 

Ja, 7 st

Nej, 120 st

 
Figur 15. Antal genomförandebeskrivningar med beräkningar eller siffror, fråga 17. 
 

Enbart 6 % av de granskade beskrivningarna har beräkningar eller siffror i de ekonomiska 

frågorna. Men om bara de beskrivningar som ger en rimlig kostnadskalkyl för större delar av 

plangenomförandet beaktas, så blir resultatet 4 % d v s något lägre.  

 

Det låga resultatet kan bero på flera anledningar. Harry Vuotilainen (2011) svarar att 

kostnadsberäkningar som andra ska leverera kan bli försenade och därav utebli från 

genomförandebeskrivningen. Göran Wigren (2011) tycker att ovissheten kring när i 

framtiden en plan kan antas gör det svårt att redovisa aktuella kostnadsberäkningar. Han 

berättar även att kostnadsberäkningarna inte alltid bör redovisas eftersom det kan riskera att 

priset trissas upp från en betalande exploatör. 

 

Goda exempel på kostnadskalkyler finns i genomförandebeskrivning nummer 74 och 77 i 

bilaga 1.  
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5.3 Sammanfattning av analys 

Genomförandetiden har motiverats i 24 % av beskrivningarna och de konsekvenser som 

genomförandetiden medfört på berörda sakägare har beskrivits i 21 % av beskrivningarna. 

Det har funnits en tidplan i 98 % av beskrivningarna. 85 % av beskrivningarna har en 

godkänd ansvarsfördelning. 31,5 % av beskrivningarna har beskrivit eller nämnt de 

genomförandemedel som använts i plangenomförandet. De fastighetstekniska åtgärdernas 

innebörd har förklarats i 75 % av beskrivningarna. De fastighetsrättsliga frågorna har 

tilldelats betyget B eller bättre i 87 % av beskrivningarna. Endast 35 % av de ekonomiska 

frågorna har tilldelats betyget B eller bättre och bara 37 % av de tekniska frågorna har 

tilldelats betyget B eller bättre. Fråga 10 har strukits eftersom de fastighetsrättsliga och 

ekonomiska konsekvenserna som planen medför ofta står i planbeskrivningen. Valet av 

planförfarande har motiverats i 14 % av beskrivningarna med enkelt planförfarande. En 

kortfattad beskrivning av planförfarandets innebörd finns i 29 % av beskrivningarna. Endast 

6 % av beskrivningarna har beräkningar eller siffror redovisade. 

 

Kvaliteten på genomförandebeskrivningars tekniska frågor och ekonomiska frågor är inte 

tillfredsställande då det har ett lägre godkänt resultat med motivering än väntat. 

Granskningen av genomförandebeskrivningar visar att kvaliteten på beskrivningarna skiljer 

sig mellan varandra och att det till stor del beror på planens syfte.
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6 Erfarenheter av genomförandebeskrivningar 

6.1 Sammanställning av enkät- och intervjusvar  

Nedan redovisas de frågor som ställts i enkäterna samt följdfrågorna. Respektive fråga inleds 

med en beskrivning av dess syfte. De redovisade frågornas svar i kapitel 6.1.1-6.1.8 är 

respondenternas om inget annat anges. 

  

6.1.1 Planförfattare 

1. Vilken roll och hur viktig tycker du att genomförandebeskrivningen är? 

Frågan avser att utreda hur planförfattaren ser på genomförandebeskrivningen, varför den 

finns och hur viktig den är för respektive respondent. Majoriteten av de tillfrågade ser 

genomförandebeskrivningen som ett viktigt dokument. En respondent anser att 

genomförandebeskrivningen inte är viktig eftersom det sällan eller aldrig inkommer 

synpunkter på beskrivningen. Genomförandebeskrivningen anses vara viktig för flera parter, 

för enskilda som kan beröras av markregleringar eller vid inlösen av privatägd mark för 

allmän plats. För Lantmäteriet som ska kunna förstå hur planförfattaren tänkt när 

fastighetsbildningsärenden genomförs. För samråd mellan planförfattare och plangenomförare 

så att plangenomförandet bättre stämmer överens med kommunens intentioner.  

 

2. Vilka hjälper dig att ta fram genomförandebeskrivningen? 

Frågan syftar till att se vilka berörda parter som är delaktiga i utarbetandet av 

genomförandebeskrivningen. Svaret varierar med avseende på vilken konsult eller 

organisation som utarbetat genomförandebeskrivningen. Men oftast gör planförfattaren 

beskrivningen själv i samråd med berörda parter som exploatörer, mark- och 

exploateringsavdelning, Lantmäteriet, kommunala tjänstemän, teknisk förvaltning, och 

miljökontoret. Det beror helt på vilken kunskap som krävs. 

 

3. Hur tidigt i planprocessen skrivs genomförandebeskrivningen? 

Frågan avser dels att utreda när i planprocessen genomförandebeskrivningen tas fram och dels 

hur planförfattaren ser på arbetsprocessen bakom beskrivningen. Fem respondenter beskriver 

att genomförandefrågorna beaktas redan från första början. Två respondenter säger att 

genomförandebeskrivningen utarbetas på slutet och en respondent när planbestämmelserna 

läggs ut och markanvändningen är fastställd. En planförfattare säger att det ideala är att redan 
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från början tänka igenom genomförandefrågorna och att de kontinuerligt behandlas genom 

hela planarbetet så att genomförandebeskrivningen kan utvecklas efterhand.  

 

4. Hur gör du för att utarbeta genomförandebeskrivningar? Vilka delar är ofta, sällan 

eller alltid med? 

Avsikten med frågan är att få en bild i planförfattarens metod för att utarbeta en 

genomförandebeskrivning samt att få en inblick i vilka delar som planförfattaren tycker är 

relevanta att inkludera i en beskrivning. En respondent berättar att de följer Boverkets rapport 

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (2009). Vilka delar som behövs beror helt på 

planens innehåll, karaktär och betydelse samt antalet parter som deltar i plangenomförandet. 

En del planer kan kräva att exploateringsavtal upprättas och andra att genomförandemedel 

enligt PBL används. Ansvarsfrågorna bör klargöras tidigt för berörda parter. Viktiga delar är 

huvudmannaskap, ansvarsfördelning, fastighetsbildning, tekniska frågor, avtal, planekonomi 

och ekonomiska konsekvenser. Ofta saknas kalkyler över planens kostnadsfördelning. En 

respondent tycker att det är bättre att vara enhetlig och att kanske ta med för mycket än att 

bara begränsa sig till det som verkar nödvändigt i respektive fall. 

 

5A. Vilka delar i genomförandebeskrivningen tror du att berörda sakägare har svårt att 

förstå?  

Frågans intention är att relatera till de avsnitt i beskrivningen som sakägare kan uppfatta som 

svåra, så att framtida beskrivningar kan underlätta förståelsen i den aspekten. Troligen förstår 

inte alla sakägare allt i beskrivningen eftersom det finns en stark koppling till nu gällande 

lagstiftning. De flesta förstår nog planens innebörd även om alla detaljer inte uppfattas. Det 

viktiga är att sakägare förstår vad som händer med den egna fastigheten. En respondent tycker 

att ansvarsfördelningen mellan sakägare kan medföra osäkerheter angående vem som ska göra 

vad. En respondent upplever inte det som att någon kommenterat eller haft synpunkter på 

genomförandebeskrivningen.  

 

5B. På vilket sätt kan man underlätta förståelsen för berörda sakägare? 

Frågan avser att tillvarata planförfattarens tankar om hur sakägaren förståelse av 

beskrivningarna kan underlättas. Respondenterna tycker att det är viktigt att ta upp och 

diskutera genomförandefrågorna genom hela planarbetet så att de inte kommer som en 

överraskning på slutet. Detta kan underlättas genom att ha ett samrådsmöte så tidigt som 

möjligt så att alla får sitta runt samma bord och diskutera, då brukar frågorna lösas enklare.  



 

 41

 

Det språkliga upplägget i genomförandebeskrivningen bör enligt en svarande vara tydligt och 

klart. Det är viktigt att inte vara för generell. Det skriftliga språket kan förmedlas enklare, 

men det bör utgå från beskrivningens målgrupp.  

 

6A. Vilka delar i genomförandebeskrivningen tycker berörda tjänstemän och konsulter 

är svåra att förstå? 

Denna fråga har utarbetats som komplement till fråga 5A och 5B för att klargöra frågor som 

tjänstemän och konsulter kan uppfatta som svåra i genomförandebeskrivningen. Det anses 

svårt att svara på generellt, men respondenterna är eniga om att konsulter och tjänstemän har 

grundläggande kunskaper i området och således förstår innebörden av 

genomförandebeskrivningen. Genomförandebeskrivningen ses av berörda parter som ett 

viktigt kom ihåg från plangenomförandet. 

 

6B. På vilket sätt kan genomförandebeskrivningen hjälpa berörda tjänstemän och 

konsulter? 

Frågan syftar till att ta fram ett underlag över hur tjänstemän och konsulter i allmänhet kan få 

hjälp i planprocessen av genomförandebeskrivningen. För att hjälpa konsulter och tjänstemän 

tycker planförfattare att ansvarsförhållanden och ekonomiska konsekvenser bör vara 

diskuterade och fastlagda redan i planarbetet och tydligt framgå av 

genomförandebeskrivningen. Om exploateringskostnader tillhandahålls kan det medföra att 

exempelvis plankostnaderna minskar. En konsekvensanalys bör utarbetas så att berörda parter 

förstår de olika typer av konsekvenser de är berörda av. Detta måste göras på ett tydligt sätt så 

att konsekvenserna inte döljs. Detta kan exempelvis vara när ett område anges som antingen 

allmän plats eller kvartersmark i detaljplanen, då valet medför olika konsekvenser i området. 

 

7. Har du några egna erfarenheter med att ta fram genomförandebeskrivningar som du 

upplever problematiska? 

Frågan avser att finna problem kring genomförandebeskrivningar utifrån en planförfattares 

egna erfarenheter så att de kan hjälpa framtida beskrivningar. Erfarenheterna som 

respondenterna nämner är att svårigheter i plangenomförandet är att få en samsyn med 

planförfattaren, att kompetensen i mindre kommuner ibland är bristfällig, att få klara besked, 

att olika ansvarsavdelningar är fel tidssynkade och att få fram kostnadsberäkningar i god tid 

för att nämna några synpunkter. Det kan bero på att samrådet med dem som ska genomföra 
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planen genomförs för sent och att ett tidigt möte är viktigt med alla berörda. En respondent 

tycker att ekonomiska konsekvenser är svårt. 

 

8. Har du några bra tips kring genomförandebeskrivningar som du tycker andra 

planförfattare bör känna till? 

Avsikten med frågan är att tillvarata synpunkter som inte tagits upp i tidigare frågor eller att 

få in tips om hur genomförandeprocessen och genomförandebeskrivningar kan förbättras. Det 

gäller att samarbeta tidigt, att ha goda kunskaper om lagar som FBL, AL, LL, PBL, MB med 

flera. Att ha goda kontakter, föra god kommunikation och ställa frågor när ens egna 

kunskaper är bristfälliga. 

 

6.1.2 Sammanfattning planförfattare 

Majoriteten ser genomförandebeskrivningen som ett viktigt dokument. Planförfattaren gör 

oftast beskrivningen själv i samråd med berörda parter. Det ideala är att från början tänka 

igenom genomförandefrågorna och att kontinuerligt behandla dem genom hela planarbetet så 

att genomförandebeskrivningen kan utvecklas efterhand. Vilka delar som bör ingå i 

genomförandebeskrivningen beror helt på planens innehåll, karaktär och betydelse samt 

antalet parter som deltar i plangenomförandet. Troligen förstår inte berörda sakägare hela 

beskrivningen eftersom den präglas av nu gällande lagstiftning. Det viktiga är att de förstår 

planens innebörd samt vad det har för inverkan på den egna fastigheten. 

Genomförandebeskrivningens skriftliga språk kan förmedlas enklare genom tydlighet, klarhet 

och att inte generalisera. Respondenterna är eniga om att konsulter och tjänstemän normalt 

inte har svårigheter att förstå genomförandebeskrivningen. Det är dock viktigt att 

förutsättningar tillhandahålls i tid och att innebörden av konsekvenser framgår tydligt. 

Svårigheter i plangenomförandet är att berörda parter och planförfattaren får samsyn. 

 

6.1.3 Lantmätare  

1. Vilken roll och hur viktig tycker du att genomförandebeskrivningen har/är?  

Frågan avser att utreda hur lantmätaren ser på genomförandebeskrivningen, varför den finns 

och hur viktig den är för respektive respondent. Samtliga tillfrågade tycker att 

genomförandebeskrivningen är ett viktigt dokument. Lantmätare tycker att det är bra om 

planförfattarens intentioner framgår i genomförandebeskrivningen, kartan säger mycket men 

inte allt. Den är även viktig för att klargöra detaljplanens konsekvenser för berörda parter, för 
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det fastighetsrättsliga genomförandet samt nödvändig vid kostnads- och 

genomförandebedömningar 

 

2A. Är det vanligt att Lantmäteriet samråder med planförfattare kring de 

fastighetsrättsliga frågorna i genomförandebeskrivningen?  

Frågan syftar till att se hur vanligt det är att planförfattaren samråder med Lantmäteriet kring 

de fastighetsrättsliga frågorna. Samtliga respondenter säger att de har samrått eller samråder 

regelbundet med planförfattaren kring genomförandefrågorna. Anledningar till samråd är att 

planen ska kunna göras på ett sådant sätt att den blir genomförbar, för att 

genomförandefrågorna i genomförandebeskringen ska belysas och inte bli bristfälliga. En 

respondent säger även att Lantmäteriet har en skyldighet att granska de planer som genomförs 

ur genomförandesynpunkt. 

 

2B. Brukar Lantmäteriet samråda med planförfattare kring andra typer av frågor i 

genomförandebeskrivningen?  

Frågan avser endast att se om samråd brukar ske mellan planförfattare och Lantmäteriet kring 

andra frågor än de av fastighetsrättslig karaktär. Det är oftast inte så att sådant samråd sker 

men det händer ibland om planförfattaren tar initiativ, men det kan variera mellan olika 

kommuner. 

 

3A. Har genomförandebeskrivningen någon gång varit till hjälp vid efterföljande 

lantmäteriförrättning? (Beskriv hur du fått hjälp)  

Avsikten bakom frågan är att se om genomförandebeskrivningen brukar vara till hjälp för 

lantmätare i deras arbete, hur de fått hjälp och om det kan vara till hjälp för planförfattare att 

skapa framtida beskrivningar. Samtliga respondenter har vid ett eller flera tillfällen fått hjälp 

av genomförandebeskrivningar. Genomförandebeskrivningen är till hjälp om den beskriver 

vilka fastighetsrättsliga frågor som ska genomföras. En respondent säger att 

genomförandebeskrivningen kan vara till hjälp om den är utförlig vid exempelvis bildande av 

gemensamhetsanläggningar. Den är vanligtvis till hjälp vid komplexa planer förutsatt att den 

är korrekt skriven. En utförlig genomförandebeskrivning medför att berörda parter söker 

lantmäteriförrättning i god tid i planprocessen. 
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3B. Vad tycker du bör nämnas i de fastighetsrättsliga frågorna för att hjälpa dig vid 

efterföljande lantmäteriförrättning?  

Frågan syftar till att få in synpunkter över hur genomförandebeskrivningens fastighetsrättsliga 

frågor bör utformas för att hjälpa lantmätare i deras arbete. Det är viktigt att fastighetsrättsliga 

förutsättningar framgår tydligt av beskrivningen. En respondent säger att en fastighet ska 

beskrivas på fastighetsnivå vilket innebär att genomförandebeskrivningen förklarar hur varje 

fastighet ska se ut med avseende på exempelvis servitut, ledningsrätter och deltagande i 

gemensamhetsanläggningar. En svarande poängterar att de fastighetsrättsliga insatser som 

krävs vid ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar, bildande av samfällighetsförening med 

flera bör förklaras, alltså inte bara de grundläggande fastighetsrättsliga åtgärderna som 

avstyckning, fastighetsreglering och så vidare. 

 

4. Vad i genomförandebeskrivningar tycker du är svårt att förstå?  

Frågan syftar till att se om lantmätare uppfattar något i genomförandebeskrivningen som 

svårt. För att få möjlighet att lösa det problemet samt att underlätta i kommande 

lantmäteriförrättningar. Majoriteten av de tillfrågade är överens om att 

genomförandebeskrivningen oftast går bra att förstå. Två respondenter skriver att det bara är 

svårt att förstå beskrivningen om den är bristfällig vilket den ofta kan vara.  
 

5. Hur kan genomförandebeskrivningar förändras för att bättre hjälpa dig i ditt arbete? 

Frågan avser att få in synpunkter på hela genomförandebeskrivningen som kan vara till hjälp 

för lantmätare i efterföljande förrättning. En respondent skriver att det kan vara bra om 

planförfattare hade en lathund med färdiga frågor, som kunde behandlas före ett 

plangenomförande så att de plangenomföranden som inte är möjliga undviks. 

Genomförandebeskrivningens frågor som rör Lantmäteriet bör också skrivas av en fackman 

som har expertis i frågorna. 

 

6. Kan du berätta om några egna erfarenheter kring genomförandebeskrivningar som 

du tycker att planförfattare bör tänka på vid utarbetandet av 

genomförandebeskrivningar?  

Avsikten med frågan var att tillvarata synpunkter som inte tagits upp i tidigare frågor eller för 

att få in tips om hur genomförandeprocessen och genomförandebeskrivningar kan förbättras. 

Planförfattaren bör rådfråga dem som kan respektive genomförandefråga. En beskrivning bör 

inte vara för detaljerad, enligt en respondent var det för detaljerat att nämna vilka andelstal 
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som ska användas vid bildandet av en gemensamhetsanläggning. 

 

6.1.4 Sammanfattning lantmätare 

Samtliga tillfrågade tycker att genomförandebeskrivningen är ett viktigt dokument. 

Det är viktigt att planförfattarens intentioner framgår i genomförandebeskrivningen och att 

detaljplanens konsekvenser för berörda parter framgår. Alla tillfrågade har samrått med 

planförfattaren kring de fastighetsrättsliga frågorna och några har samrått kring andra typer av 

frågor. Samtliga respondenter har vid ett eller flera tillfällen fått hjälp av 

genomförandebeskrivningar. Genomförandebeskrivningen är till hjälp om den beskriver de 

fastighetsrättsliga frågorna som krävs för planens genomförande. De tillfrågade är överens om 

att genomförandebeskrivningen går bra att förstå om den inte är bristfällig. Planförfattaren bör 

rådfråga dem som har expertis i respektive genomförandefråga. 

 

6.1.5 Exploatörer 

1. Vilken roll och hur viktig tycker du att genomförandeeskrivningen har / är? 

Frågan avser att utreda hur exploatörer ser på genomförandebeskrivningen, varför den finns 

och hur viktig den är för respektive respondent. Samtliga tillfrågade tycker att 

genomförandebeskrivningen är ett viktigt dokument. Exploatörer tycker att 

genomförandebeskrivningen bör användas för att kommunicera med övriga intressenter som 

kunder, kommun, andra byggare med flera, och för att se vilken tidsplan som avses, samt den 

ekonomiska ansvarsfördelningen. 

 

2A. Har du någon gång samrått med planförfattare för att utarbeta en 

genomförandebeskrivning? 

Frågan syftar till att se om exploatörer brukar samråda med planförfattare eller om samråd 

sker med någon andra parter. Normalt betalar exploatören planförfattaren och allt planarbete 

sker i samverkan med exploatören och kommunen. 

 

2B. Är det vanligt att sådant samråd med planförfattaren sker? Vet du när i 

planprocessen detta samråd i så fall sker? 

Avsikten med frågan är att se om samrådet är vanligt och när i planprocessen samrådet sker. 

Det är mycket vanligt i större privata exploateringar och det sker löpande genom hela 

planprocessen. En respondent svarar att det även är vanligt när en detaljplaneändring behövs. 
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3. Har du någon gång fått hjälp av genomförandebeskrivningar i ditt arbete? (Beskriv 

hur du fått hjälp i så fall.) 

Frågan syftar till att fråga exploatörer om de någon gång har fått hjälp av en 

genomförandebeskrivning i sitt arbete. Det arkitektkontor en respondent anlitar ger förslag till 

genomförandebeskrivning. Respondenten gör själv en bedömning av det marknadsmässigt 

möjliga genomförandet. 

 

4. Vad kan förändras i genomförandebeskrivningen för att bättre hjälpa dig i ditt 

arbete? 

Frågan avser att se hur genomförandebeskrivningen kan förändras för att bättre hjälpa en 

exploatör i sitt arbete. Detaljplanen gäller för det mesta i 10 år vilket kan vara en väl kort 

genomförandetid för vissa stora exploateringsplaner. 

 

5. Hur ofta upprättar ni ett exploateringsavtal med kommun vid exploatering? Tror du 

att det kan innebära konsekvenser på genomförandebeskrivningen? 

Frågans intention var att se hur ofta exploatörerna upprättat ett genomförandeavtal i samband 

med en exploatering. Eftersom ett genomförandeavtal är juridiskt bindande och en 

genomförandebeskrivning inte så var avsikten med frågan dessutom att se om ett 

exploateringsavtal kan ha konsekvenser på genomförandebeskrivningens kvalitet. En 

svarande tycker att exploateringsavtal alltid bör upprättas vid stora byggnationer och att det 

påverkar genomförandebeskrivningen vilket innebär att de två dokumenten bör synkroniseras. 

En respondent har inte utarbetat exploateringsavtal. 

 

6. Vad tycker du är viktigt att beskriva i de ekonomiska frågorna? 

Frågan syftar till att sammanställa en exploatörs synpunkter vad som bör beskrivas i de 

ekonomiska frågorna. De ekonomiska frågorna bör hållas så små som möjligt eftersom 

ekonomin inte behöver förklaras i genomförandebeskrivningen enligt en respondents mening, 

utan bara vem som har huvudansvaret för projektet men inte projektets detaljer. En svarande 

tycker att kalkyl och budgetplan görs själv eller genom konsulter och alltså inte behöver ingå i 

genomförandebeskrivningen. 
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7. Har du några tankar kring genomförandebeskrivningar som du tycker att 

planförfattare bör tänka på? 

Avsikten med frågan var att tillvarata synpunkter som inte tagits upp i tidigare frågor eller för 

att få in tips om hur genomförandeprocessen och genomförandebeskrivningar kan förbättras 

utifrån en exploatörs perspektiv. Inkomna synpunkter är att en detaljplan tar tid att genomföra 

och att förutsättningarna kan förändra sig innan projektet startats och att tidsplaner kan 

förändra sig. Det är även viktigt att ställa rätt frågor i rätt tid. 

 

6.1.6 Sammanfattning exploatörer 

Samtliga tillfrågade tycker att genomförandebeskrivningen är ett viktigt dokument. 

Genomförandebeskrivningen bör användas för att kommunicera med övriga intressenter. 

Exploatören betalar normalt planförfattaren och allt planarbete sker i samverkan mellan 

exploatören och kommunen. I större privata exploateringar sker samråd med planförfattaren 

löpande genom hela planprocessen. De ekonomiska frågorna bör hållas kortfattade och bara 

beakta ansvarsfördelningen. Kalkyl och budgetplan görs ofta själv och behöver inte ingå. 

 
6.1.7 Följdfrågor 

1. Vad tycker du de ekonomiska frågorna bör redovisa? (Planförfattare) 

Frågan syftar till att få en planförfattares syn på de ekonomiska frågorna för att kunna jämföra 

med den tidigare ställda frågan mot exploatörer. En planförfattare tycker att det vore bra och 

belysa exploateringskostnaderna i beskrivningen. Syftet med en sådan ekonomisk redovisning 

har varit att bedöma om plangenomförandet är vinstgivande i jämförelse med att pågående 

markanvändning fortsätter. Dessa kalkyler genomförs sällan vilket kan bero på flera orsaker, 

ofta har de ansetts vara för krångliga för en specifik plansituation, beräkningsunderlag har 

ofta saknats eller så har beräkningarna påbörjats för sent. En svarande nämner att 

anläggningskostnader, VA, natur och grönområden bör intas i genomförandebeskrivningen. 

 

2. Varför tror du att de tekniska frågorna så ofta saknas i 

genomförandebeskrivningarna? (Planförfattare) 

Utifrån resultatet från granskningen har analysen påvisat att tekniska frågor ofta saknas i 

genomförandebeskrivningar. Därför avser denna fråga att få en planförfattares syn på detta 

problem. Planförfattare har olika syn på problemet. En svarande säger att kommunerna i 

Norrbotten ofta är små och saknar rätt kompetens men att de tekniska frågorna är bättre 
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redovisade i större kommuner som har mer resurser. Ofta köps tekniska konsulttjänster in 

först när planen genomförs. Ytterligare en synvinkel på problemet är att detaljplanen utarbetas 

i ett så tidigt skede i förhållande till de tekniska frågorna att de inte kan analyseras trovärdigt 

redan under planeringsstadiet. Det har även nämnts att de tekniska frågorna kan ha hamnat 

under fel rubrik i genomförandebeskrivningen och därmed underkänts i granskningen. 

  

3. Varför uppskattas inte kostnader och intäkter i genomförandebeskrivningen (siffror 

och beräkningar)? (Planförfattare) 

Frågan syftar till att undersöka varför så många granskade beskrivningar saknar siffror eller 

beräkningar i de ekonomiska frågorna. Att beräkningar sällan medtas i beskrivningen kan 

bero på flera orsaker, en planförfattare säger att det som regel är svårt och veta när en 

detaljplan antas. Det kan vara nu, om tio år eller kanske aldrig vilket gör det är svårt att utföra 

korrekta beräkningar för ett så varierande slutdatum. Ytterligare en anledning till att inte 

redovisa kostnadskalkyler är att det skulle riskera att en betalande exploatör skulle trissa upp 

priset. 

 

4. Vad är viktigt att beskriva i de fastighetsrättsliga frågorna om planen avser att bilda 

en gemensamhetsanläggning? (Lantmätare) 

Frågans avsikt är att fråga lantmätare vad som bör framgå av genomförandebeskrivningen så 

att det kan hjälpa dem vid bildandet av en gemensamhetsanläggning. På en plankarta syns inte 

vilka fastigheter som är deltagare i gemensamhetsanläggningen. Dessa delägande fastigheter 

bör istället nämnas i genomförandebeskrivningen. Genomförandebeskrivningen bör även 

beskriva syftet med gemensamhetsanläggningen. 

 

5. Är det något som är viktigt och nämna kring ledningsrätter och servitut? 

(Lantmätare) 

Frågan avser att utreda vad lantmätare behöver från genomförandebeskrivningen för att kunna 

genomföra en ledningsrättsförrättning eller bilda ett servitut. Lantmätare behöver endast veta 

vilka fastigheter som berörs samt att det aktuella området framgår tydligt av plankartan. Men 

för berörda fastighetsägare är det bra att det står att ledningsrättsförrättnings söks hos 

Lantmäteriet och vilka begränsningar i markanvändningen det medför. 

 

För att bilda ett servitut behöver lantmätare inte någon ytterligare information än vid 

gemensamhetsanläggning och ledningsrätt. Men för att berörda fastighetsägare ska förstå 
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innebörden och konsekvenser som servitut medför kan det vara lämpligt att beskriva i 

genomförandebeskrivningen. Servitutet bör också tydligt framgå av plankartan. 

  

6.1.8 Sammanfattning följdfrågor 
Planförfattare tycker att exploateringskostnader för anläggningar, VA, natur och grönområden 

bör redovisas i beskrivningen men att de av olika nämnda skäl trots det inte genomförs. De 

tekniska frågorna saknas ofta i genomförandebeskrivningar på grund av bristande kompetens i 

mindre kommuner, tekniska konsulttjänster köps in för sent och att tekniska utredningar ofta 

genomförs efter planprocessen. Ekonomiska kalkyler redovisas sällan i beskrivningen 

eftersom osäkerhet råder kring planens antagande datum samt att kostnader ibland inte bör 

redovisas eftersom en betalande exploatör i så fall skulle trissa upp priset.  

 

Beträffande gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och servitut bör alltid berörda 

fastigheter redovisas i genomförandebeskrivningen. För att underlätta för berörda 

fastighetsägare bör respektive fastighetsbildningsåtgärd beskrivas och de konsekvenser de 

medför belysas.  

 

6.2 Analys av enkät- och intervjustudie 

Det framgår av undersökningen att planförfattare har flest och vidast synpunkter på 

beskrivningen. Det är förväntat eftersom det faktiskt är de som skriver 

genomförandebeskrivningarna och bör således ha kunskap i frågorna. Lantmätare deltar, som 

nämnts tidigare, i plangenomförandet via de fastighetsrättsliga frågorna. Från dennes 

synvinkel och utifrån resultatet kan tolkas att en lantmätare inte behöver 

genomförandebeskrivningen så mycket i deras arbete. Eftersom det lantmätaren behöver veta 

ofta framgår av plankartan i sig. Det är istället vid mera komplicerade planer som en 

genomförandebeskrivning kan underlätta en lantmätares arbete genom att beskriva 

åtgärdernas syfte och att ange vilka fastigheter som är berörda. Det är viktigt att de 

fastighetsrättsliga frågorna beskrivs och att man inte enbart hänvisar till förrättning hos 

lantmäteriet i länet. En lantmätare tycker också det är viktigt att planförfattaren rådfrågar den 

part som har expertis inom respektive genomförandefråga. 

 

Exploatörer deltar i plangenomförandet bland annat för att uppföra ny eller ändra befintlig 

bebyggelse, eftersom de vill erhålla en vinst i och med plangenomförandet mot för att ingen 
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förändring av markanvändning sker. Exploatören vill ta del av plangenomförandefrågorna 

utan att få för mycket överflödig information. Ekonomiska frågorna bör hållas så kortfattade 

som möjligt och det viktiga är att ansvarsfördelningen redogörs utförligt. Det är således 

viktigt med ett inledande samråd som belyser ansvarsfördelningen så att exploatören vet i 

vilka frågor denne ska ta initiativ. 

 

Samråd genomförs ofta mellan lantmätare och planförfattare kring de fastighetsrättsliga 

frågorna för att planen ska vara möjlig att genomföra. Mellan exploatör och planförfattare 

samråds det kontinuerligt genom planprocessen för att utreda ansvarsfrågorna för att få 

samsyn kring plangenomförandet. Att samrådet sker kontinuerligt har att göra med att 

exploatören är direkt berörd av plangenomförandet. Till skillnad från lantmätaren så blir 

exploatören ansvarig för den nya bebyggelsen. Om dessa samråd genomförs i tid har det 

enligt en respondent visat sig att det kan bli problematik i senare skede. 

 

Alla respondenter utom en ser genomförandebeskrivningen som viktig. Om syftet följs så är 

den ett bra medel att samordna plangenomförandefrågorna. Därför var det väntat att samtliga 

yrkesgrupper såg den som ett viktigt dokument. En planförfattare tycker att 

genomförandebeskrivningen är oviktig eftersom det sällan eller aldrig inkommer synpunkter 

på beskrivningen. Det kan bero på att den är svårtolkad vilket eventuellt gör att sakägare inte 

vågar komma med synpunkter men det kan också bero på att den är tydlig. 

 

Det framgår av resultatet att konsulter och tjänstemän som regel förstår 

genomförandebeskrivningen. Det som därmed blir extra viktigt är att berörda sakägare förstår 

genomförandebeskrivningen. En planförfattare tycker att det är bättre att vara enhetlig och att 

kanske ta med för mycket än att bara begränsa sig till det som verkar nödvändigt i respektive 

fall. Detta underlättar för de sakägare som har svårt och förstå genomförandebeskrivningar 

vilket bidrar till att missförstånd minskas. Genomförandebeskrivningen är präglad av rådande 

lagstiftning vilket gör det betydelsefullt att förmedla det svåra språket på ett pedagogiskt sätt. 

Detta kan ske genom att genomförandebeskrivningen skrivs med förklarande text och genom 

att inte vara för generell. En motsägande synpunkt har inkommit från en planförfattare om att 

genomförandebeskrivningen bör variera efter planens innehåll, karaktär och betydelse samt 

antalet parter som är berörda av plangenomförandet. Det vill säga att en 

genomförandebeskrivning inte ska vara helt utarbetad efter en enhetlig mall. 
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En exploatör tycker att genomförandebeskrivningen och genomförandeavtal bör integreras.  

Det är svårt och säga om detta är praktiskt genomförbart men det har en intressant tanke. 

Genomförandebeskrivningen, är som nämnts tidigare, inte juridiskt bindande. En integration 

med ett juridiskt bindande dokument kanske skulle höja betydelsen av 

genomförandebeskrivningen. För att bättre hjälpa exploatörer i sitt arbete bör 

genomförandetiden vara längre än 10 år. Exploateringsprocessen är en långsiktig process 

vilket gör att den blir tidskrävande. Om genomförandetiden sätts till 15 år kanske det 

underlättar exploatörens arbete men det skulle kunna tänkas medföra risker för att 

plangenomförandet förskjuts ytterligare 5 år framåt i tiden. Att genomförandetiden förlängs 

innebär att kommunen inte kan besluta om ändrad markanvändning i planområdet. 

 

Ibland påbörjas planer trots att det rent fastighetsrättsligt inte finns möjligheter att genomföra 

planen. En lantmätare skriver att det därför kan vara bra om planförfattare hade en lathund 

med färdiga frågor för att undvika att ogenomförbara planer påbörjas. En planförfattare svarar 

att det är viktigt för planförfattare att ha goda kunskaper inom rådande lagstiftning som FBL, 

AL, LL, PBL och MB. Dock är den kunskapen så bred att det är näst intill omöjligt att ha full 

kännedom inom samtliga berörda lagstiftningar. Därför är poängen den att det kan vara bra 

med en lathund för att förenkla en planförfattares arbete. 



 

 52

7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion 
7.1.1 Granskning av genomförandebeskrivningar 

Granskningen av genomförandebeskrivningarna har resulterat i en granskningslista i bilaga 2, 

där goda exempel kan hämtas och där vanliga brister kan observeras och rättas till. En mall 

över hur jag tycker de organisatoriska frågorna kan skrivas har sammanställts i kapitel 7.1.3.  

 

Granskningsfrågorna har utarbetats för att vara anpassade till så många olika typer av 

plansituationer som möjligt. En del av granskningsfrågorna kan dock ha ställt för stora krav 

för att vara riktade mot samtliga plansituationer vilket har resulterat i ett lågt resultat på vissa 

frågor. Vad som är ett krav i sig, för en given genomförandebeskrivning, är inte möjligt att 

avgöra eftersom lagen inte definierar några specifika krav. Det är därmed upp till läsaren att 

avgöra vilka av granskningsfrågorna som har ställt för stora krav. Eftersom samtliga 

planförfattare har en åsikt om hur en genomförandebeskrivning ska skrivas och samtliga 

genomförandebeskrivningar är skrivna på ett unikt sätt kommer det i slutändan att vara 

lagstiftarens skyldighet att tydliggöra vad som är rätt eller fel. 

 

De 127 genomförandebeskrivningar som har granskats har varit för få för att kunna analysera 

beskrivningarna med avseende på exempelvis lokalisering och syfte etc. vilket hade varit 

önskvärt. Att analysera beskrivningarna med avseende på lokalisering och syfte är 

problematiskt eftersom det inte existerar några plansituationer som är identiska. Det skulle 

bara leda till att resultatet blir missvisande vilket hade gjort att detta arbete hade begränsat sig 

till att bara analysera granskningsresultatet utifrån det sammanlagda antalet, ålder och val av 

planförfarande.  

 

Granskningen har visat ett bristande resultat i genomförandebeskrivningarnas ekonomiska och 

tekniska frågor. Både ekonomiska och tekniska frågor är mycket svåra att beskriva utförligt.  

 

Om granskningen hade genomförts igen skulle beskrivningar från hela Sverige ha granskats 

eftersom det hade gett ett bredare och mer varierande granskningsunderlag. Ett antal om 1-2 

beskrivningar per kommun hade varit tillräckligt för att få en inblick i kommunens upplägg på 

genomförandebeskrivningar.  
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7.1.2 Erfarenheter av genomförandebeskrivningar 

Det är en intressant tanke att planförfattare bör ha en lathund med färdiga frågor för att 

undvika att planer påbörjas som inte kan genomföras, vilket framförallt kan vara lämpligt 

kring de fastighetsrättsliga frågorna som kan utgöra hinder för ett plangenomförande. Därför 

är det bra att Lantmäteriet med sin sakkunskap inom fastighetsrättsliga frågor deltar i 

plangenomförandet så tidigt som möjligt. 

 

En planförfattare nämner att en genomförandebeskrivning kan ha underkänts ifall de tekniska 

frågorna har behandlats under en annan rubrik än tekniska frågor. Granskningen kanske bör 

ha godkänt de beskrivningar som nämnt tekniska frågorna på fel ställe i beskrivningen, men 

vid granskningstillfället avsågs att de tekniska frågorna bör framgå under rubriken tekniska 

frågor eftersom det ansågs underlätta för läsaren. Några beskrivningar har dock godkänts fast 

de tekniska frågorna legat under organisatoriska frågor eftersom de fortfarande framgick på 

ett tydligt sätt. 

 

En planförfattare tycker att genomförandebeskrivningen bör vara enhetlig så att 

beskrivningen, oberoende av plansituation tar upp likvärdiga punkter även om det ibland kan 

bli för beskrivande med avseende på plansituationen. En motsägande åsikt tycker att 

beskrivningens innehåll bör anpassas efter planens innehåll, karaktär och betydelse samt 

antalet parter som deltar i plangenomförande. Det senare kan vara det ideala men det är 

mycket svårt att tillämpa i praktiken eftersom det kan riskera att viktiga frågor utesluts ur 

beskrivningen vid beaktande av vad som är lämpligt eller inte. Av detta att döma tycker jag att 

en jämvikt av en utförlig rapportmall som grund och att beakta den aktuella plansituationen är 

att föredra. Detta skulle medföra att beskrivningens grund inte blir bristande och att 

beskrivningen blir mer utförlig när planen är mer komplicerad.  

 

Om enkät- och intervjustudien hade genomförts igen skulle yrkesmän i hela landet ha 

intervjuats. Frågorna i enkäten skulle inte ha varit så omfattande, det hade troligen gett ett 

bättre resultat genom att ha ett antal svarsalternativ och att eventuellt ha med några rader för 

övriga synpunkter. Eftersom genomförandebeskrivningen är ett relativt obekant dokument för 

exempelvis exploatörer bör nog frågorna ha varit mer ställda åt ett plangenomförande i 

allmänhet än kring genomförandebeskrivningen och vad som lämpligen bör intas i den. Det 

hade varit önskvärt att enkäten besvarats av fler exploatörer.  
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7.1.3 Exempel på organisatoriska frågor  
Utifrån insamlade erfarenheter av genomförandebeskrivningar tycker jag att de 

organisatoriska frågorna i en genomförandebeskrivning skulle kunna skrivas enligt nedan. De 

fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska frågorna måste helt anpassas efter varje situation 

och detta arbete har därför inte tagit fram en exempelmall över hur de kan skrivas. 

 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetidens längd är satt till femton år eftersom den här typen av förändring av 

markanvändningen kräver lång tid för att genomföras. Under genomförandetiden har 

fastighetsägaren rätt att nyttja planens byggrätter under förutsättning att bygglovet 

överensstämmer med planens bestämmelser. Efter genomförandetidens utgång har kommunen 

rätt att ändra planen och ta bort outnyttjade byggrätter utan att behöva ersätta fastighetsägare. 

Planen gäller dock även efter genomförandetidens utgång. 

 

Detta detaljplaneförslag handläggs med PBL:s regler för normalt planförfarande. Det innebär 

att under samrådstiden inkomna synpunkter sammanfattas i en samrådsredogörelse och att 

förslaget vid behov omarbetas. Därefter ställs planen ut för granskning under minst tre 

veckors tid. Eventuella synpunkter skall skriftligen vara samhällsbyggnadskontoret tillhanda 

senast under utställningens sista dag för att du inte skall förlora rätten att överklaga 

kommunens beslut att anta detaljplanen. De synpunkter som skriftligen inkommit under 

samrådstiden och som inte blivit tillgodosedda ger också rätt att överklaga beslutet att anta 

detaljplanen. Efter utställningstiden sammanfattas inkomna synpunkter i ett utlåtande som 

överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Protokoll med beslut och 

besvärshänvisning kommer att översändas till de som framfört synpunkter som inte bilvit 

tillgodosedda. 

 

Preliminärt tidsschema:   

Samråd:    januari 2012 

Utställning:   mars 2012 

Antagande kommunfullmäktige: juni 2012 

 

Planen vinner normalt laga kraft ca 1 månad efter antagandebeslutet. Om planen överklagas 

fördröjs givetvis genomförandetiden. Genomförandet av detaljplanen kan påbörjas när planen 
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vunnit laga kraft. 

 

Haparanda kommun ansvarar för att planen genomförs. Kommunen är huvudman för 

allmänna platser inom planområdet. Huvudmannaskapet innebär att kommunen ansvarar för 

anläggande, drift och underhåll av allmänna platser som lokalgator och naturmark. 

Kommunen ansvar också för drift och underhåll för vatten- och avloppsnätet. Pionjären 

fastighets AB har ansvar för exploateringen inom kvartersmarken. Fastighetsägarna ansvarar 

för investeringar inom kvartersmarken. Lantmäterimyndigheten i Haparanda ansvarar för 

fastighetsbildningsärenden i kommunen. 

 
Huvudmannaskapet ger också kommunen rättigheter och i vissa fall förpliktelser beträffande 

markförvärv/markinlösen. Kommunen har i egenskap av huvudman för planområdet rätt att 

förvärva/lösa in mark som är avsedd till allmän plats (NPBL 6 kap 13 §). Fastighetsägare vars 

mark redovisas som allmän plats i planen, kan begära kommunal inlösen (NPBL 14 kap 14 §). 

 

7.2 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att syftet med uppsatsen har eftersträvats och ett positivt 

mervärde har uppnåtts. Granskningen har genomförts på ett förhållandevis stort antal 

beskrivningar och ett flertal av granskningsfrågorna har varit tillämpbara på en majoritet av 

beskrivningarna. Detta har lett till ett lågt bortfall vid granskningen. Granskningen av 

genomförandebeskrivningar visar att kvaliteten skiljer sig mellan beskrivningarna och att det 

till stor del beror på planens syfte.  

 

Enkät- och intervjustudien har resulterat i att flera intressanta tankeställare har väckts, det 

finns många erfarenheter som bör hämtas och tillvaratas från yrkesverksamma inom 

ämnesområdet. Analysen av enkät- och intervjustudien har visat att det är mycket att fundera 

kring, att yrkesverksamma har olika åsikter som bör jämföras och diskuteras samt att 

plangenomförandet är en komplicerad process även för de mest erfarna inom ämnesområdet. 

Resultatet är inte fullt så tillfredsställande som vore önskvärt eftersom förhoppningen var att 

fler skulle ha besvarat enkäten. 

 

Arbetet har resulterat i en mall över hur de organisatoriska frågorna kan skrivas. Detta arbete 

rekommenderar att någon utarbetar en mall över hur genomförandebeskrivningar bör skrivas. 
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Gärna en mall för respektive organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 

frågor så att planförfattarens arbete underlättas och kvaliteten på genomförandebeskrivningar 

förbättras. Mallen kan exempelvis innehålla frågeställningar som steg för steg bör behandlas 

av planförfattaren innan en beskrivning utarbetas. 
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Bilaga 1 - Undersökningsmaterial  
 

Nr Genomförandebeskrivning Kommun År 
1 Boden 1:156, del av hästsportscentrum Boden 2009 
2 Boden 1:156, del av multiarena, väster om travbaneleden Boden 2007 
3 Boden 57:36, del av området väster Kanslihusvägen Boden 2010 
4 Havträsk 1:21, del av Storklinten Boden 2008 
5 Kv. Alen, del av centrum Boden 2011 
6 Kv. Apeln, del av tomt nr 7, Hedenbrovägen Boden 2010 
7 Kv. Oxeln, Centrum Boden 2007 
8 Svartbjörsbyn 1:105, m fl, Grepvägen – Spadvägen Boden 2003 
9 Svartbyn 6:57, del av Bränslanvägen Boden 2006 

10 Sävast 12:15 och 17:4, Gamla Sävastvägen Boden 2004 
11 Sävast 12:75 m fl, Korsningen Rv 97 - Lv 588 Boden 2010 
12 Björka Haparanda 2006 
13 Del av Haparanda  29:31, Dobben Haparanda 2004 
14 Del av Haparanda 29:31 och kv. Håven, på gränsen Haparanda 2008 
15 Del av Marielund 1:1 Haparanda 2009 
16 Del av Mjärden 2 Haparanda 2006 
17 Del av fastigheterna: Nikkala 2:6, 2:1 m fl Haparanda 2009 
18 Del av Vuono 22:12, 22:17 och 22:23 Haparanda 2010 
19 Karl-Johans Kronopark 1:2 och 1:96 Haparanda 2008 
20 Kriminalvårdsanläggning, Haparanda 3:18 m fl Haparanda 2006 
21 Kv Hälsan, fastigheten Hälsan 2 Haparanda 2004 
22 Kv. Maskinisten Haparanda 2007 
23 Kv Mjärden Haparanda 2005 
24 Kv. Komsumenten Haparanda 2007 
25 Köpmannen 1 och 2 samt del av Marielund 1:1 Haparanda 2010 
26 Marielund Norra, Mattila 16:14 och 14:24 Haparanda 2007 
27 Närsta Västra, bostadsområde Haparanda 2010 
28 Skönvik Vuono 1:1 Haparanda 2006 
29 Sundholmens Friluftsområde, Haparanda 8:25 Haparanda 2008 
30 Tjärhovet södra, del av Haparanda 8:1 Haparanda 2011 
31 Tromsöviken, friluftsområde Seskarö Haparanda 2011 
32 Båtskärsnäs 1:66 Kalix 2007 
33 Del av Kv. Affärsmannen, Affärsmannen 1 Kalix 2007 
34 Del av Båtskärsnäs, Hälla strand Kalix 2008 
35 Del av Centrumvägen, Järnvägsgatan - Länstmansgränd Kalix 2001 
36 Del av Kalix Strandängar, Koloniträdgård Kalix 2002 
37 Del av Karlsborg, Ringklockevägen Kalix 2000 
38 Del av Kv Manhem, Manhem 3 Kalix 2007 
39 Del av Kv. Posthornet, Posthornet 5 och 6 Kalix 2002 
40 Del av Pålänge 12:6 Kalix 2007 
41 Del av Rolfs-Grytnäs, Oscarsstigen-Sälgstigen Kalix 2002 
42 Del av Sangis, ombyggnad av E4 Kalix 2001 
43 Del av Sören 2:5 och 2:6 Kalix 2008 
44 Del av Töre 4:21 m fl Kalix 2003 
45 Del av Töre centrum, Köpmanvägen Kalix 2001 
46 Electropolis, Kalix 3:47 Kalix 2001 
47 Frevisören, Båtskärsnäs 1:391 m fl Kalix 2008 
48 Gjutars 2 och 3 m fl Kalix 2009 



 

 61

49 Kalix nya centrum Kalix 2005 
50 Del av Kv. Hunden, Länsman och Geten Kalix 2000 
51 Återvinningscentral i Kalix, Vallen 7:38 Kalix 2002 
52 Abisko Östra, del av Abisko 1:22 Kiruna 2009 
53 Del av centrum, Kv. provtagaren 21 m fl Kiruna 2010 
54 Del av Högalid 5:2 Kiruna 2009 
55 Del av Kurravaara 6:2 mfl, Kallovaara Kiruna 2009 
56 Del av Kv. Krämaren och Välten, Triangleln 10:2 m fl Kiruna 2008 
57 Kappellet, del av Tuolluvaara 1:1 och Kiruna 1:173 Kiruna 2008 
58 Kv Lombolo Strand 11-14, del av Lombolo 12:1 Kiruna 2009 
59 Lilla skolan 2 och 3 samt del av Centrum 4:3 Kiruna 2010 
60 Nya Raketskolan, Kv. Forskaren 1 m fl Kiruna 2011 
61 Steinholtzgatan, Borraren, Brytaren och Kranföraren m fl Kiruna 2010 
62 Traversen 1 och 2, Trailern 2:3 och Industrin 9:7 Kiruna 2010 
63 Tvätterskan 11 och 12 Kiruna 2009 
64 Antnäs 5:18 m fl Luleå 2010 
65 Del av Bergnäset 1:1 m fl, Granudden Luleå 2008 
66 Del av Björsbyn, Hällbacken etapp 1 Luleå 2011 
67 Del av Centrum, Innerstaden 2:34 Luleå 2010 
68 Del av Centrum, Tjädern 18 Luleå 2011 
69 Del av Innerstaden, Kv. Svanen Luleå 2010 
70 Del av Innerstaden, Sparven 14 m fl Luleå 2010 
71 Del av Kronan, Kulturbyn förskola/skola Luleå 2010 
72 Del av Kronan, Lulsundsberget etapp 1 Luleå 2009 
73 Del av Sunderbyn 59:1 m fl Luleå 2011 
74 Del av Sunderbyn, Lergärdan etapp 2 Luleå 2004 
75 Hertsö centrum Luleå 2011 
76 Del av Innerstaden, Kv. Uven 2, Höken 10 och 13 m fl Luleå 2009 
77 Kronanbacken, del av Kronan 1:1 Luleå 2009 
78 Måttsund 10:24 och del av 10:12 Luleå 2011 
79 Norra Klintbacken, del av Bergviken, studentbostäder Luleå 2010 
80 Rutvik 10:24 mfl Luleå 2010 
81 Stadsön 2:1001 och 1:1002, Gammelstad Luleå 2011 
82 Storheden 1:101 m fl Luleå 2011 
83 Södra hamnplan, Centrum och Innerstaden 2:1 Luleå 2010 
84 Del av Juhonpieti, rastplats Liviöjoensuu Pajala 2000 
85 Del av Kv. Justitia, Justitia 3 Pajala 2000 
86 Del av Teurajärvi, sågområdet Pajala 2001 
87 Del av Korpilombolo 10:130 m fl Pajala 2006 
88 Del av Kv. Björnen, Björnen, Konsum Pajala 2002 
89 Skytten 1, Pajala Pajala 2009 
90 Snickarbacken, Pajala 9:187 Pajala 2005 
91 Tannaniemi Pajala 2006 
92 Återvinningscentral, del av Pajala 9:3 Pajala 2008 
93 Ankarskatan 2:1 Piteå 2010 
94 Bergsviken 22:2 och 40:5, Bullerviksvägen Piteå 2011 
95 Bergsviken 6:15, Ejdervägen Piteå 2010 
96 Garveriet 7 m fl, centrumområdet Piteå 2010 
97 Hortlax 1:21 m fl, Slammermoraviken Piteå 2010 
98 Hortlax 17:17, gamla kommunhuset Piteå 2011 
99 Högböleskiftet 1:100 m fl, Spärrviken Piteå 2011 
100 Högböleskiftet 1:44 m fl, Renöraviken Piteå 2011 
101 Pitholm 44:2, Pitsund Piteå 2010 
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102 Pitholm 47:13 m fl, Klubben Piteå 2010 
103 Roknäs 36:30, Kringtorpsvägen Piteå 2011 
104 Strömbackastrand, del av Pitholm 45:3 och Stadshuset 1 Piteå 2010 
105 Öjebyn 33:68, Långskatan Piteå 2010 
106 Björken 19 och del av björken 20 Älvsbyn 2000 
107 Del av norra byn, gamla vägverksbyggnaden Älvsbyn 2000 
108 Del av stryckheden, Älvsbyn 25:10 Älvsbyn 2001 
109 Köraren 4, Älvsbyn Älvsbyn 2000 
110 Lärkan 10, Älvsbyn Älvsbyn 2002 
111 Sågfors 1:73 Älvsbyn 2004 
112 Älvåkra / Parkskolan, Älvsbyn Älvsbyn 2003 
113 Bränna 31:19 m fl, grönområde Överkalix 2002 
114 Bränna 6:9 och 7:4 mfl Överkalix 2001 
115 Brännaområdet, Överkalix kyrka 1:1 m fl Överkalix 2002 
116 Bulandet friluftsområde, Grelsbyn 3:24 m fl Överkalix 2006 
117 Överkalix Kyrkobord 1:1, del av Bränna 31:22 m fl Överkalix 2001 
118 Norra tallvik 9:5, 9:6 m fl Överkalix 2000 
119 Tallvik 2:49 och del av 2:6 Överkalix 2009 
120 Tallvik 6:11 Överkalix 2009 
121 Tallvik 7:7, m fl Överkalix 2001 
122 Del av Övertorneå, Tornedalens folkhögskola m fl Övertorneå 2001 
123 Del av Övertorneå, Ny transformatorstation Övertorneå 2002 
124 Matarengi 1:35, del av 13:35 m fl, Kv. Handelsmannen Övertorneå 2010 
125 Matarengi 66:3, Företagarnas hus Övertorneå 2005 
126 Prästgård 1:1, Övertorneå Övertorneå 2004 
127 Övertorneå 1:1, Vindkraftverk på berget Etu-Aapua Övertorneå 2004 
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Bilaga 2 – Granskningslista 
 
Följande sidor behandlar den granskningslista som har utarbetats i Kapitel 5 Granskning av 
genomförandebeskrivningar. Den betygsmodell som använts för respektive fråga beskrivs i 
kapitel 1.3 Metod. Här kommer en kortfattad förklaring av de beteckningar som används i 
granskningslistan.  
 
Nr – Genomförandebeskrivningens placering i granskningslistan.  
 
Genomförandebeskrivning – Genomförandebeskrivningens namn. 
 
Fö – Typ av planförfarande. Normalt planförfarande (N) och enkelt planförfarande (E). 
 
Syfte – Planens syfte. Bostad (B), kontor (K), handel (H), industri (I), grönområde (G), 
bevarandesyfte (S) och övrigt (Ö). 
 
Åtg - Typ av bebyggelseåtgärd. Ny- (N), till (T) och ombyggnad (O) samt ingen åtgärd (-). 
 
Kommun – Berörd kommun av detaljplanen. 
 
År – Årtal då planen vunnit laga kraft. 2001, 2002 och 2003 anges som 1, 2 och 3 etc. 
 
1. Har valet av genomförandetid motiverats? 
2. Framgår de konsekvenser genomförandetiden medför på berörda sakägare? 
3. Hur redogörs tidplanen? 
4. Framgår ansvarsfördelningen av genomförandebeskrivningen? 
5. Hur beskrivs de genomförandemedel som behövs för att genomföra planen? 
6. Hur beskrivs de fastighetstekniska åtgärder som behövs för att genomföra planen? 
7. Hur beskrivs de fastighetsrättsliga frågorna i genomförandebeskrivningen? 
8. Hur beskrivs de ekonomiska frågorna i genomförandebeskrivningen? 
9. Hur beskrivs de tekniska frågorna i genomförandebeskrivningen? 
10. Framgår ekonomiska eller fastighetsrättsliga konsekvenser av 
genomförandebeskrivningen? 
11. Har valet av planförfarande motiverats? 
12. Finns en kortfattad beskrivning av vad planförfarandet innebär? 
13. Hur många rader är de fastighetsrättsliga frågorna? 
14. Hur många rader är de ekonomiska frågorna? 
15. Hur många rader är de tekniska frågorna? 
16. Hur många sidor är genomförandebeskrivningen? 
17. Finns det några beräkningar eller siffror i de ekonomiska frågorna? 
 
På fråga 1 – 12 tilldelas betygen A, B, C, U och X. 
A = Godkänd och med utförlig motivering, B = Godkänd och med godkänd motivering,  
C = Godkänd men med bristande motivering, U = Inte godkänd, X = Inte aktuell fråga. 
 
På fråga 13-15 tilldelas betygen A, B och C. 
A = Fyra eller fler rader, B = Mellan en och tre rader, C = Inga rader. 
 
Fråga 16 besvaras med ett nummer som anger antalet rader och fråga 17 besvaras med ja (J) 
eller nej (N ).
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Nr Genomförandebeskrivning Fö Syfte Åtg Kommun År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Boden 1:156, del av hästsportscentrum N Ö T Boden 9 U U B B X U B U B U BX B B C A 45 N
2 Boden 1:156, del av Multiarena E Ö N Boden 7 U U B A B B B C B U B B B A A 50 N
3 Boden 57:36, väster Kanslihusvägen N I - Boden 10 U U B B B U U C B C BX B B B A 60 N
4 Havsträsk 1:21 del av Storklinten N BÖ T Boden 8 U U B B C U B C B C X B A B A 52 N
5 Kv Alen del av centrum N B O Boden 11 U U B B C B B C B U BX U A B B 37 N
6 Kv Apeln, Hedenbrovägen E B - Boden 10 U U C U C B B U B U U U A C B 11 N
7 Kv Oxeln N H N Boden 7 U U B B X U C C U C X B A B C 34 N
8 Svartbjörsbyn 1:105, Grep-, Spadvägen E B T Boden 3 U U B B X X B U U U U B B C C 19 N
9 Svartbyn 6:57 del av Bränslanvägen E BÖ N Boden 6 U U B B X B B B U C B B A A C 38 N

10 Sävast 12:15, 17:4 Gamla Sävastvägen E BK T Boden 4 U U B B C U C C U U B B B B C 25 N
11 Sävast 12:75 mfl N B N Boden 10 B U B B B U C C B C X B B A A 38 N
12 Björka N H N Hpda 6 U U B U X B B B A B X U A A A 39 N
13 Del av Haparanda  29:31, Dobben N B N Hpda 4 U U B U X B A B U B X U A A C 35 N
14 Del av Haparanda 29:31 och kv Håven N H N Hpda 8 U U B U X B B B U C X U A A C 30 N
15 Del av Marielund 1:1 N B O Hpda 9 U U B B X B B B B U X B A B B 20 N
16 Del av Mjärden 2 N H N Hpda 6 U U B C X U B B U C X U A A C 15 N
17 Del av Nikkala 2:6, 2:1 mfl. N B N Hpda 9 U U B B X B B A U B X U A A C 43 N
18 Del av Vuono 22:12, 22:17, 22:23 N B N Hpda 10 U U B B X B B B U C X U A A C 43 N
19 Karl-Johans Kronopark 1:2, 1:96 N B N Hpda 8 U U C B X B B C U U X B A A C 26 N
20 Kriminalvårdsanläggning N Ö N Hpda 6 U U B B B B B B B B X U A A A 49 N
21 Kv Hälsan N BH T Hpda 4 U U B U X X B C C C X U B B B 8 N
22 Kv Maskinisten N B N Hpda 7 U U C B X X B U B U X B B C A 25 N
23 Kv Mjärden N H N Hpda 5 U U B C X B A B U C X U A A C 41 N
24 Kv. Komsumenten N BÖ T Hpda 7 U U B B B B B C B C X U A A A 41 N
25 Köpmannen 1 och 2, marielund 1:1 N B N Hpda 10 U U B C B B B B U C X U A A C 53 N
26 Marielund Norra, Mattila 16:14, 14:24 N B N Hpda 7 U U C B B B B B B C X B A A B 38 N
27 Närsta Västra N B N Hpda 10 U U B B B B B B U C X U A A C 67 N
28 Skönvik Vuono 1:1 N B N Hpda 6 U U C B X U B B U C X U A A C 40 J 
29 Sundholmens Friluftsområde N Ö T Hpda 8 U U B B X X B B U C X U A A C 21 N
30 Tjärhovet södra del av Haparanda 8:1 N B N Hpda 11 U U B B X B B B B C X U A A B 39 N
31 Tromsöviken N Ö T Hpda 11 U U B B X B A B U B X U A A C 48 N
32 Båtskärsnäs 1:66 N B O Kalix 7 B U B U X B B B U C X U A A C 19 N
33 Del av Affärsmannen E Ö O Kalix 7 B U B B X B B C U C X U B C C 17 N
34 Del av Båtskärsnäs N B N Kalix 8 B U B B X B B C B C X U A B B 35 N
35 Del av Centrumvägen N Ö N Kalix 1 B U B B B B A B U B X U A A C 76 N
36 Del av Kalix Strandängar E G N Kalix 2 U U B U X X C U U U U B B C C 19 N
37 Del av Karlsborg E Ö N Kalix 0 B U B B C B B C U C U U A B C 30 N
38 Del av Kv Manhem E B N Kalix 7 B U B U X U B C U C U B A B C 25 N
39 Del av Kv Posthornet N K T Kalix 2 B U B B X B B C U C X U A B C 28 N
40 Del av Pålänge 12:6 N B N Kalix 7 U U C B X B B B U C X B A A C 19 N
41 Del av Rolfs-Grytnäs N G O Kalix 2 U U C U X B C B U B X U B A C 17 N
42 Del av Sangis N Ö O Kalix 1 U U B B A B A B U B X U A A C 96 N
43 Del av Sören 2:5 och 2:6 E B N Kalix 8 U U C B X B B C U U U B A B C 17 N
44 Del av Töre 4:21 mfl E B T Kalix 3 B U C C X B B U U U U B A C C 25 N
45 Del av Töre centrum N Ö N Kalix 1 B U B B B B A B B C X U A B B 46 N
46 Electropolis N IÖ N Kalix 1 B U B B X B B C U C X U A B C 35 N
47 Frevisören N Ö T Kalix 8 U U B B B B B B U C X U A A C 30 N
48 Gjutars 2 och 3 mfl E B T Kalix 9 U B C B X B B C U C U U A B C 18 N
49 Kalix nya centrum N H N Kalix 5 B B B B A B A C B C X U A A B 88 N
50 Kv Hunden, Länsman och Geten E B - Kalix 0 B U C B C B A B U B U B A B C 43 N
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Nr Genomförandebeskrivning Fö Syfte Åtg Kommun År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
51 Återvinningscentral i Kalix N Ö N Kalix 2 U U B B X B B C U C X U A B C 15 N
52 Abisko Östra del av Abisko 1:22 N B T Kiruna 9 U U B U X X B C U U X U B B C 12 N
53 Del av centrum, Kv provtagaren 21 mfl N KH T Kiruna 10 U U B C X U U U U U X U C C C 10 N
54 Del av Högalid 5:2 N B O Kiruna 9 B U B B X B B U U U X U A C C 24 N
55 Del av Kurravaara 6:2 mfl N B N Kiruna 9 U U B B X U B C U U X U A B C 30 N
56 Del av Kv krämaren och Välten mfl N H T Kiruna 8 B U B B C B B B B U X B A B C 66 J 
57 Kappellet, Tuolluvaara 1:1, Kiruna 1:173 N B N Kiruna 8 B B C B X B B C B B X U A B A 53 N
58 Kv Lombolo Strand 11-14, Lombolo 12:1 N B N Kiruna 9 U B B B X B B B B C X U A A A 58 N
59 Lilla skolan 2 och 3, del av Centrum 4:3 N H N Kiruna 10 U B B B X U B C B C X U A B B 34 N
60 Nya Raketskolan, Kv Forskaren 1 mfl N Ö T Kiruna 11 U U B B X B B U U U X U A C C 35 N
61 Steinholtzgatan, Borraren, Brytaren mfl N Ö - Kiruna 10 U U B B X B B U U C X U A C C 30 N
62 Traversen 1, 2, Trailern 2:3, Industrin 9:7 N Ö T Kiruna 10 U U B B X B B B U B X U A A C 25 J 
63 Tvätterskan 11 och 12 E Ö T Kiruna 9 B U C B X U B U U U U U A C C 20 N
64 Antnäs 5:18 mfl N BS - Luleå 10 U B B B X B B C B U X U A B B 30 N
65 Del av Bergnäset 1:1 mfl E H T Luleå 8 U U C U X B B C C C U U B B B 13 N
66 Del av Björsbyn, Hällbacken N B N Luleå 11 U U B B X U B B B B X U A A B 28 N
67 Del av Centrum, Innerstaden 2:34 E H T Luleå 10 B B B B C U C C B C U U A B B 25 N
68 Del av centrum, Tjädern 18 E Ö O Luleå 11 U B B B B X B C B C U U A B A 29 N
69 Del av Innerstaden, Kv Svanen N B T Luleå 10 U B B B X B B C C C X U A B C 19 N
70 Del av Innerstaden, Sparven 14 mfl N B N Luleå 10 U B B U X B B C B C X U A B B 36 N
71 Del av Kronan, Kulturbyn förskola/skola N Ö N Luleå 10 U B B U X U C C B C X B B B A 16 N
72 Del av Kronan, Lulsundsberget etapp 1 N B N Luleå 9 B U B B X B B C C C X U A B B 18 N
73 Del av Sunderbyn 59:1 mfl N B N Luleå 11 U B B B C B B C B C X U A B A 77 N
74 Del av Sunderbyn, Lergärdan etapp 2 N B N Luleå 4 B U B B C B C B B U X U A A B 14 J 
75 Hertsö centrum N H O Luleå 11 U B B B X B B C B C X B A B B 17 N
76 Innerstaden, Uven 2, Höken 10, 13 mfl N B T Luleå 9 U B B B B B B C B U X U A B B 30 N
77 Kronanbacken N B N Luleå 9 U U B B X B B B B U X U A A A 24 J 
78 Måttsund 10:24 och del av 10:12 N Ö O Luleå 11 U B B B X B B C U U X U A B C 27 N
79 Norra Klintbacken N B N Luleå 10 B U B B X B B A B C X U B A A 34 J 
80 Rutvik 10:24 mfl N Ö N Luleå 10 U B C B X B B C B C X U A B B 44 N
81 Stadsön 2:1001, 1:1002 N B N Luleå 11 U U C B X B B B B C X B A A A 45 N
82 Storheden 1:101 mfl E K T Luleå 11 U B B B C B B C U C U U A B C 20 N
83 Södra hamnplan N BKH O Luleå 10 U B B B X B B U U U X U B C C 17 N
84 Del av Juhonpieti N Ö T Pajala 0 B U B B X B B B U C X U A A C 32 N
85 Del av Kv Justitia N K O Pajala 0 U U C B X X B U U U X U B C C 17 N
86 Del av Teurajärvi  N Ö N Pajala 1 B U B B X B B C U C X U A B C 17 N
87 Korpilombolo 10:130 E K O Pajala 6 U U C B X B C C U C U B B B C 19 N
88 Kv Björnen E H T Pajala 2 B U B U X B B C U C U B B B C 17 N
89 Skytten 1 E B O Pajala 9 U U C C B U B C U C U U A B C 18 N
90 Snickarbacken, Pajala 9:187 E K O Pajala 5 B U B U X X B C U U U B B B C 17 N
91 Tannaniemi N Ö O Pajala 6 U U B B B B B C U U X U A B C 27 N
92 Återvinningscentral, Pajala 9:3 N Ö N Pajala 8 U U B B X U C B U U X U A B C 15 N
93 Ankarskatan 2:1 N Ö T Piteå 10 U U B B B B B C U U X U A B C 31 N
94 Bergsviken 22:2, 40:5, Bullerviksvägen N B T Piteå 11 U U C B X U B U B U X U A C B 20 N
95 Bergsviken 6:15 E B O Piteå 10 U U C B X U C U B U U U B C B 17 N
96 Garveriet 7 mfl N B T Piteå 10 U B B B X X B C B C X B B B B 24 N
97 Hortlax 1:21 N B T Piteå 10 U U C B U U C U U U X B B C C 26 N
98 Hortlax 17:17 E BK O Piteå 11 U U C B C B B U B C U U A C B 19 N
99 Högböleskiftet 1:100 N B T Piteå 11 U U C B X U B U B C X U A C B 13 N
100 Högböleskiftet 1:44 N B T Piteå 11 U U C B X U B U B U X B A C B 16 N
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Nr Genomförandebeskrivning Fö Syfte Åtg Kommun År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
101 Pitholm 44:2 N B N Piteå 10 U U C B X U B C B C X U B B A 18 N
102 Pitholm 47:13 m.fl N B N Piteå 10 U U B B C B A C A B X U A C A 47 N
103 Roknäs 36:30 N B O Piteå 11 U U C C C X B U U U X U B C C 10 N
104 Strömbackastrand N B N Piteå 10 U B B B B B B B B C X U A B B 32 N
105 Öjebyn 33:68 N B N Piteå 10 B U B A C B B B B C X U A A B 54 N
106 Björken 19 och del av björken 20 E K O Älvsbyn 0 U U U U X U B U U U U U A C C 13 N
107 Del av Norra byn E I O Älvsbyn 0 U U U B X B B U C C U U A C B 13 N
108 Del av stryckheden E K O Älvsbyn 1 U U B U X X C U U U U U B C C 5 N
109 Köraren 4 E K O Älvsbyn 0 U U C B X X B B U B B B B A C 20 N
110 Lärkan 10 E Ö T Älvsbyn 2 B U B U X B B U U U U U A C C 10 N
111 Sågfors 1:73 E BHI O Älvsbyn 4 U U C U X X B U U U U U B C C 4 N
112 Älvåkra / Parkskolan N Ö N Älvsbyn 3 B U B B X U U U U U X U B C C 7 N
113 Bränna 31:19 mfl. Grönområde N G - Ökx 2 B U B B X U B B U C X U B A C 16 N
114 Bränna 6:9, 7:4 mfl E Ö T Ökx 1 U U C B X B B C U C U B B B C 15 N
115 Brännaområdet N S - Ökx 2 U U B B B B A A U B X U A A C 57 N
116 Bulandet friluftsområde N Ö T Ökx 6 U U B B X U B U U U X U A C C 14 N
117 Kyrkobord 1:1 och Bränna 31:22 mfl N S - Ökx 1 U U C B B B A A U B X U A A C 69 N
118 Norra tallvik 9:5, 9:6 mfl E I T Ökx 0 U B C B C B B C U C U B A B C 28 N
119 Tallvik 2:49 och 2:6 E B O Ökx 9 U B B B X B B B B C U B A B B 18 N
120 Tallvik 6:11 E I O Ökx 9 U B B B X X B C C C U B B B B 13 N
121 Tallvik 7:7 E I T Ökx 1 U B C B X B B C U C B U A B C 19 N
122 Del av Övertorneå, Folkhögskola N S - Ötå 1 U A B A X B B C U B X U A A C 49 N
123 Del av Övertorneå, Ny transformatorstn N Ö N Ötå 2 B U B A B B A B B C X U A A A 50 J 
124 Matarengi 1:35 N Ö T Ötå 10 U B B B X B A C U C X B A B C 24 N
125 Matarengi 66:3 N KHI O Ötå 5 U U B B X B A C U C X U A B C 17 N
126 Prästgård 1:1 N BK O Ötå 4 U U C B A B A B U B X B A A C 20 N
127 Övertorneå 1:1, Vindkraftverk Etu-Aapua E Ö N Ötå 4 U B B B X B A B U C U B A B C 27 N
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Bilaga 3 – Deltagarlista i enkät- och intervjustudie 
 
 
 Namn  Enkät 
 Fjeldstad Bo  Planförfattare 
 Hambraeus Lisa  Lantmätare 
 Lomakka Agneta  Planförfattare 
 Lundgren Ricard  Lantmätare 
 Mäki Rune  Exploatör 
 Nilsson Jonas  Planförfattare 
 Persson Per  Planförfattare 
 Sandqvist Mats  Planförfattare 
 Styrman Mattias  Exploatör 
 Suo Lars  Lantmätare 
 Söderholm Åsa  Lantmätare 
 Vuotilainen Harry  Planförfattare 
 Wasserman Mikael  Lantmätare 
 Wigren Göran  Planförfattare 
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Bilaga 4 – Enkät till planförfattare 
 
En planförfattares erfarenheter av 
genomförandebeskrivningar 
 
Dina svar är helt anonyma, och om du inte vill att ditt namn ska synas som deltagare 
i undersökningen så skriv det här. Svarsalternativen grundas på dina erfarenheter 
och du får antingen utgå från gamla eller nya plan- och bygglagen. Du får även ta del 
av det färdiga arbetet. 
 

1. Vilken roll och hur viktig tycker du att 
genomförandebeskrivningen har/är? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

2. Vilka hjälper dig att ta fram genomförandebeskrivningen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

3. Hur tidigt i planprocessen skrivs genomförandebeskrivningen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

4. Hur gör du för att utarbeta genomförandebeskrivningar? Vilka 
delar är ofta, sällan eller alltid med? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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5A. Vilka delar i genomförandebeskrivningen tror du att berörda 
sakägare har svårt att förstå? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

5B. På vilket sätt kan man underlätta förståelsen för berörda 
sakägare? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

6A. Vilka delar i genomförandebeskrivningen tycker berörda 
tjänstemän och konsulter är svåra att förstå? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

6B. På vilket sätt kan genomförandebeskrivningen hjälpa berörda 
tjänstemän och konsulter? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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7. Har du några egna erfarenheter med att ta fram 
genomförandebeskrivningar som du upplever problematiska? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

8. Har du några bra tips kring genomförandebeskrivningar som du 
tycker andra planförfattare bör känna till? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack ska du ha för ditt deltagande, utan dig skulle detta arbete inte vara möjligt. 
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Bilaga 5 – Enkät till lantmätare 
 

En lantmätares erfarenheter av 
genomförandebeskrivningar 
 
Dina svar är helt anonyma, och om du inte vill att ditt namn ska synas som deltagare 
i undersökningen så skriv det här. Svarsalternativen grundas på dina erfarenheter 
och du får antingen utgå från gamla eller nya plan- och bygglagen. Du får även ta del 
av det färdiga arbetet. 
 

1. Vilken roll och hur viktig tycker du att 
genomförandebeskrivningen har/är? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

2A. Är det vanligt att Lantmäteriet samråder med planförfattare 
kring de fastighetsrättsliga frågorna i genomförandebeskrivningen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

2B. Brukar Lantmäteriet samråda med planförfattare kring andra 
typer av frågor i genomförandebeskrivningen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

3A. Har genomförandebeskrivningen någon gång varit till hjälp vid 
efterföljande lantmäteriförrättning? (Beskriv hur du fått hjälp) 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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3B. Vad tycker du bör nämnas i de fastighetsrättsliga frågorna för 
att hjälpa dig vid efterföljande lantmäteriförrättning? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

4. Vad i genomförandebeskrivningar tycker du är svårt att förstå? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

5. Hur kan genomförandebeskrivningar förändras för att bättre 
hjälpa dig i ditt arbete? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

6. Kan du berätta om några egna erfarenheter kring 
genomförandebeskrivningar som du tycker att planförfattare bör 
tänka på vid utarbetandet av genomförandebeskrivningar? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack ska du ha för ditt deltagande, utan dig skulle detta arbete inte vara möjligt. 
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Bilaga 6 – Enkät till exploatör 
 
En exploatörs erfarenheter av 
genomförandebeskrivningar 
 
Dina svar är helt anonyma, och om du inte vill att ditt namn ska synas som deltagare 
i undersökningen så skriv det här. Svarsalternativen grundas på dina erfarenheter 
och du får antingen utgå från gamla eller nya plan- och bygglagen. Du får även ta del 
av det färdiga arbetet. 
 

1. Vilken roll och hur viktig tycker du att 
genomförandebeskrivningen har/är? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

2A. Har du någon gång samrått med planförfattare för att utarbeta 
en genomförandebeskrivning? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

2B. Är det vanligt att sådant samråd med planförfattaren sker? Vet 
du när i planprocessen detta samråd i så fall sker? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

3. Har du någon gång fått hjälp av genomförandebeskrivningar i 
ditt arbete? (Beskriv hur du fått hjälp) 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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4. Vad kan förändras i genomförandebeskrivningen för att bättre 
hjälpa dig i ditt arbete? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

5A. Hur ofta upprättar ni ett exploateringsavtal med kommunen 
vid exploatering? Tror du att det kan innebära konsekvenser på 
genomförandebeskrivningen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

5B. Vad brukar exploateringsavtalen innehålla? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

6. Anser du att något i genomförandebeskrivningar kan vara svårt 
att förstå? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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7. Vad tycker du är viktigt att beskriva i de ekonomiska frågorna i 
genomförandebeskrivningen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
 

8. Har du några tankar kring genomförandebeskrivningar som du 
tycker att planförfattare bör tänka på? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack ska du ha för ditt deltagande, utan dig skulle detta arbete inte vara möjligt. 
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Bilaga 7 – Följdfrågor, enkät- och intervjustudie 
 
1. Hur tycker du att de fastighetsrättsliga frågorna bör skrivas? Vad är viktigt att tänka på? 
 
2. Vad är viktigt att beskriva i de fastighetsrättsliga frågorna om planen avser att bilda en 
gemensamhetsanläggning?  
 
3. Är det något som är viktigt och nämna kring ledningsrätter och servitut? 
 
4. Vore det möjligt att planförfattaren låter Lantmäteriet skriva de fastighetsrättsliga frågorna? 
Varför/Varför inte? 
 
5. Vad tycker du de ekonomiska frågorna bör redovisa? 
 
6. Varför uppskattas inte kostnader och intäkter i genomförandebeskrivningen (siffror och 
beräkningar)? 
 
7. Varför tror du att de tekniska frågorna så ofta saknas i genomförandebeskrivningarna? 
 
8. Vad tycker du är viktigt att beskriva i de tekniska frågorna? 
 
9. Brukar ni fundera kring eller göra konsekvensanalyser över plangenomförandet på berörda 
fastighetsägare i samband med detaljplanering? 
 
10. Hur tänker ni kring ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenser på berörda 
fastighetsägare? 
 
11. Är det lättaste att ha en exploatör som vill genomföra planen så fort som möjligt? 
 
12. Har du någon gång upplevt att genomförandebeskrivningar har brister och vilken typ av 
brister i så fall? 
 
13. Finns det något i genomförandebeskrivningar som bör beskrivas tydligare? 
 
14. Vilka tror du läser genomförandebeskrivningarna? 
 
15. Vilken typ av frågor är vanliga att samråda kring gällande genomförandefrågorna? 
 
16. Är exploateringssamverkan något som du varit med om? Är det ett bra 
genomförandemedel (Varför)? 
 
17. Har du tips på några böcker eller internetsidor som behandlar genomförandbeskrivningar 
eller plangenomförande?
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Bilaga 8 – Exempel detaljplan 
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Bilaga 9 – Exempel genomförandebeskrivning  
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