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Sammanfattning 

Denna rapport är en delrapportering inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet ATTRACT 

(Attractive and Sustainable Cities in Cold Climate). Rapporten presenterar resultaten från en workshop 

som genomfördes 25/2 2014 i Malmberget med temat: Föreslagna ändringar i plan- och byggprocessen. 

Bakgrunden till workshopen var det större antal statliga utredningar, promemorior, lagrådsremisser och 

riksdagspropositioner som det senaste året lagt fram förslag på förändringar av den svenska plan- och 

byggprocessen. Workshopdeltagarna fick möjlighet att diskutera hur dessa förslag skulle påverka plan-

och byggprocessen med särskilt fokus på effektivitet och kvalitet, två viktiga aspekter vid 

samhällsomvandlingarna i Malmfälten. 

Ett antal återkommande teman dök upp i de diskussioner som hölls och sammanfattningsvis kan sägas 

att förslagen möttes med blandad entusiasm. Framför allt tyckte deltagarna att det är viktigt att hitta en 

balans mellan effektivitet och kvalitet. Allt arbete måste göras ordentligt, annars riskerar processen att 

dras ut av långsamma överklagandeprocesser. Samtidigt är det svårt att utvärdera förslagen eftersom ett 

större antal intressenter är involverade i plan- och byggprocessen och alla dessa påverkas på olika sätt. 

Deltagarna menade också att det är viktigt att åstadkomma en röd tråd genom planeringen för 

hållbarhetsfrågor för att konsekvent och med hjälp av stringent uppföljning och dokumentering kan 

arbeta strukturerat med att konkretisera hållbarhetsdimensionerna allteftersom processen fortskrider.



Tryck: Luleå tekniska universitet, Grafisk produktion 2015

ISBN 978-91-7583-246-3 (tryckt)
ISBN 978-91-7583-247-0 (pdf)

Luleå 2015

www.ltu.se



iii 

 

Summary 

This is an interim report conducted as a part of the research and development project ATTRACT 

(Attractive and Sustainable Cities in Cold Climate). The report presents the results of a workshop 

conducted 25/2 2014 Malmberget with the theme: Proposed changes to the planning and building 

process. The background to the workshop was the large number of governmental investigations, 

memoranda, referrals and parliamentary bills that the past year has suggested changes in the Swedish 

planning and building process. Workshop participants had the opportunity to discuss how these 

proposals would affect the planning and building process with particular focus on efficiency and quality, 

two key aspects of the structural transitions of the built environment in Malmfälten. 

A number of recurring themes emerged in the discussions and in conclusion the proposals were met 

with a mixed enthusiasm. In particular, the participants thought that it is important to find a balance 

between efficiency and quality in planning. All work must be done properly lest you run the risk of 

prolonging the process due to far-reaching appeals processes. It is difficult to evaluate the proposals as a 

greater number of stakeholders are involved in the planning and building process and all those affected 

in various ways. Participants also felt that it is important to achieve a common thread for working with 

sustainability issues throughout the planning process to consistently and with the help of rigorous 

monitoring and record-keeping systematically work to concretise the sustainability dimensions as the 

process progresses.
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1 Inledning 

Under det senaste året har ett stort antal statliga utredningar, promemorior, lagrådsremisser och 

riksdagspropositioner föreslagit stora och små förändringar för den svenska plan- och byggprocessen. 

Syftet med många av dessa förslag är att effektivisera processen genom att minska byråkratiskt krångel 

och förkorta tiden från början till slut men med bibehållen kvalitet. Effektivitet och kvalitet är två 

aspekter som är mycket viktiga för Gällivare och Kiruna kommuner i samband med deras pågående 

stadsomvandlingsprocesser. Ur det perspektivet finns det mycket att vinna på att diskutera den här typen 

av förslag vars konsekvenser om de alla genomfördes vore många och omfattande. Därför anordnades 

inom ATTRACT-projektet en workshop för att diskutera några av de förslag som presenterats av: 

SOU 2012:86, SOU 2013:34, S2013/6411/PBB, S2013/6968/PBB och Socialdepartementet (2014). 

1.1 Plangenomförandeutredningen 

Plangenomförandeutredningens (SOU 2013:34) syfte var att utreda förutsättningarna för att förenkla 

och förkorta plan- och byggprocessen genom att se över kravet på detaljplan, bygglov, möjligheterna att 

använda enkelt planförfarande och möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra år en kommunal 

nämnd att anta en detaljplan. Betänkandet lämnade en lång rad förslag på hur detta skulle uppnås. 

Utredningen föreslog inrättandet av ett nytt planinstitut vid namn områdesplan, som är tänkt att 

beskriva de grundläggande principerna för ett områdes utveckling på stadsdelsnivå och ha en 

tidshorisont på 10 år. Finessen med områdesplanen var att om det finns en uppdaterad områdesplan i 

vilken kommun och länsstyrelse är överens om områdets användning så räcker det att man antingen 

upprättar en detaljplan eller utför en bygglovsprövning, istället för både och som man måste göra i 

dagsläget. Normalfallet ska vara att detaljplan inte behövs eftersom de grundläggande strukturerna redan 

finns i områdesplanen och resterande frågor kan prövas i bygglovsprövningen. Om det ändå behövs en 

detaljplan p.g.a. betydande miljöpåverkan, fastighetstekniska skäl eller dylikt menar utredningen att den 

detaljplanen blir så detaljerad att bygglovsprövning är onödigt. Kommunen har fortfarande rätt upprätta 

detaljplan om den vill och att besluta om bygglovsplikt även när det finns en detaljplan, men för att de5t 

ska vara tillåtet måste detaljplanen vara av flexibel karaktär, d.v.s. inte innehålla några detaljerade 

bestämmelser. 

Utredningen föreslog även att detaljplanen ska göras till ett genomförandeinstrument, detta genom att 

alla frivilliga planbestämmelser upphör att gälla efter planens genomförandetid (vanligen 5-15 år) gått ut 

och istället ersätts med återinträdd bygglovsplikt och en kompletterande bestämmelse som inspirerats av 

§ 34 i den tyska byggnadsstadgan. Bestämmelsen säger att om den planerade åtgärden är anpassad till 

omgivningens stil, karaktär, byggnadsstruktur och mått så ska bygglov beviljas för åtgärden utan att 

detaljplanen behöver revideras. 

Dessutom föreslog utredningen ett förenklat planförfarande utan kungörelse och med förenklad 

granskning som tillåter alternativa samrådsformer så länge kommunen redovisar i planbeskrivningen hur 

samråd genomförts. Den föreslår även att planbeslut ska kunna delegeras till kommunstyrelse eller 

byggnadsnämnd, att det ska bli lättare att förlänga genomförande tiden för en detaljplan eller att 

upphäva den efter genomförandetidens slut, att större möjlighet ges att medge avvikelser från plan efter 

genomförandetidens slut samt en förenklad grannhörande form vid bygglovsprövning som bygger på att 

anslag posteras på platsen och digitalt. Remissinstansernas rektioner var blandade. Många ifrågasatte hur 

välutredda förslagen var och många tyckte att det var svårt att bedöma konsekvenserna. Boverket ansåg 

att förslagen var onödigt krångliga och SKL ansåg inte att anpassning till omgivningen är i linje med ett 

modernt och framåtblickande samhällsbyggande där arkitektur och teknik har utrymme för utveckling. 
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1.2 Planprocesspromemorian 

Socialdepartementet valde att arbeta vidare med ett antal av de förslag som presenterades av 

plangenomförandeutredningen och upprättade därför en lagrådspromemoria (S2013/6968/PBB). Man 

valde där att förslå att det nuvarande enkla planförfarandet ska bli normen för planering och att ett 

utökat planförfarande, det som idag kallas normalt planförfarande, bör reserveras för planer som 

innehåller åtgärder som avviker från översiktsplanen, är av stor betydelse eller betydande intresse för 

allmänheten eller antas medföra betydande miljöpåverkan. Dessutom förslog promemorian att 

kommunen inte behöver samråda med bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av 

hyresgäster, om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem. Förslagen möttes av 

övervägande positiv kritik av remissinstanserna. 

1.3 Byggkravsutredningen och Byggkravspromemorian 

Byggkravsutredningens (SOU 2012:86) syfte var att kartlägga kommunernas tillämpning av 

bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och 

Boverkets byggregler samt att analysera vilka effekter tillämpningen av bestämmelserna om de tekniska 

egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på bl.a. byggkostnaderna och det långsiktiga arbetet 

med hållbar samhällsutveckling. Med anledning av detta lämnade betänkandet en handfull förslag. 

Framförallt drog man slutsatsen att den kommunala tillämpningen av det man kallade för särkrav ökade 

byggkostnaderna med 10-15 % och föreslog därför att det i genomförandeavtal, en samlingsterm för 

exploateringsavtal och markanvisningsavtal, ska bli förbjudet att ställa tekniska egenskapskrav på en 

högre nivå än vad Boverkets byggregler föreskriver. Byggregler ska vara nationella menar man och 

föreslår därför att ett råd inrättas, vars uppgift det är att kontinuerligt arbeta med framtagande av 

material för att på lång sikt kunna skärpa kravnivåerna i Boverkets byggregler. I detta råd ska ingå 

representanter från Boverket, Energimyndigheten, SKL och byggindustrin. Dessutom föreslår man en 

förändrad instansordning för överklaganden av PBL-ärenden där mark- och miljödomstolen blir första 

överklagandeinstans och att länsstyrelsen istället får en mer renodlad roll som rådgivare i PBL-frågor. 

Förslagen mötte massiv kritik från merparten av remissinstanserna. Sveriges byggindustrier ställde sig 

visserligen positiva till förslagen men i övrigt sades inte många positiva ord om dem. Boverket ansåg att 

utredningarna som ledde fram till betänkandets slutsatser var bristfälliga och påpekade dessutom att 

exploateringsavtal och markanvisningsavtal är två vitt skilda företeelser. Sveriges arkitekter 

karaktäriserade de schablonmässiga beräkningarna som förslaget lutar sig mot som bristfälliga. 

Energimyndigheten instämde och menade dessutom att det saknas livscykelberäkningar. Vidare ansåg 

både Energimyndigheten och SKL att ett förbud försämrar förutsättningarna för kommuner att ägna sig 

åt hållbar utveckling och förordade istället frivillig samordning av kraven som en bättre lösning. 

Socialdepartementet tog till sig kritiken och arbetade vidare med förslagen i annan tappning i en 

lagrådspromemoria (S2013/6411/PBB). Där formulerade förslagets om på ett sådant sätt att tekniska 

egenskapskrav på högre nivå än Boverkets byggregler förbjuds vid alla myndighetsutövning. Därmed 

ansåg man sig ha generaliserat och vidareutvecklat förslaget. Dessutom passade man på att föreslå att 

kommuner som ägnar sig åt markanvisning bör ha en markanvisningspolicy som klargör de 

grundläggande principerna för processens tillvägagångssätt och kommunens markprissättning, ett förslag 

som tidigare lämnats i en rapport av Statskontoret (2012). Den här gången var remissinstanserna mer 

tillmötesgående. SKL och Energimyndigheten hade fortfarande samma påpekanden som tidigare och i 

övrigt tyckte de remissinstanser som tidigare ställt sig tveksamma att formuleringen var för otydlig. 

Ingen av remissinstanserna hade synpunkter på förslaget om markanvisningspolicy förutom SKL som i 

förbifarten ifrågasatte om detta förslag verkligen var nödvändigt. 
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1.4 Lagrådsremiss – En enklare planprocess 

Socialdepartementet (2014) har sedermera arbetat vidare med alla dessa förslag och permutationer och 

presenterat en lagrådsremiss. Detta innebär att man nu känner sig säkra på förslagens innebörd men man 

vill ha lagrådets hjälp att säkerställa de juridiska formuleringarna. Jämfört med de förslag som 

presenterades av Plangenomförandeutredningen är dessa avsevärt mer modesta. 

Lagrådsremissen föreslår att detaljplanekravet ska minskas så att det bara omfattar områden och åtgärder 

som kan väntas ge upphov till betydande miljöpåverkan och områden som omfattas av det så kallade 

Seveso II-direktivet, d.v.s. områden där särskilt skydd mot kemikalieolyckor bör beaktas. Man föreslår 

också att enkelt planförfarande blir normen så att utökat planförfarande reserveras för planer av större 

betydelse och gör det samtidigt lättare att växla mellan de båda förfarandena. Förslag lämnas också på att 

planbeslut får delegeras till kommunala nämnder men att principiellt eller ekonomiskt viktiga planer 

fortsatt ska beslutas av fullmäktige. 

Vidare föreslår man en nerskalad variant av § 34-bestämmelse: efter en detaljplans genomförandetid är 

slut upphör alla utformningsbestämmelser att gälla och ersätts med en § 34-bestämmelse om området 

inte är historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt viktigt i vilka fall bestämmelserna 

fortsätter att gälla. 

Från Byggkravsutrednignen och Byggkravspromemorian hämtas följande förslag: kommunen får inte 

ställa egna krav på tekniska egenskaper vid planläggning, andra PBL-ärenden eller genomförande av 

detaljplaner. Vidare måste kommuner som ägnar sig åt markanvisning ha en markanvisnings policy och 

exploateringsavtalets innebörd ska regleras i PBL så att det får en enhetlig definition och begränsning av 

dess tillåtna innehåll. 

Samtidigt poängterar man från Socialdepartementets sida att man avsiktligt avvaktar med förslagen om 

förändrad planhierarki som innefattar områdesplaner, avskaffande av områdesbestämmelser, avskaffande 

av bygglovskrav under den detaljplans genomförandetid som är förenliga med detaljplanen, anslag och 

kungörelse av bygglov digitalt och på platsen och begränsning av rätten att överklaga bygglov till de 

som anmält synpunkter och inte fått dem tillgodosedda. Detta gör man eftersom man avvaktar resultat 

från följande ännu icke avslutade utredningar: PBL-överklagandeutredningen som ska lämna sitt 

slutbetänkande senast 15:e mars 2014, Riksintresseutredningens delbetänkqnde4 som relatera till 

bostadsbyggande – 15:e augusti 2014 och Regionalplaneringskommittén – 27:e mars 2015. 
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2 Genomförande 

Inbjudningar till workshopen skickades ut till samtliga deltagande parter inom ATTRACT-projektet. 

Femton personer anmälde sitt intresse och det slutgiltiga deltagarantalet blev fjorton. Samtliga deltagare 

representerade antingen Gällivare kommun, Kiruna kommun eller LKAB och innehade befattningar 

som planarkitekt, samhällsplanerare, process-/projektkoordinator och projekt-/byggledare. Från Luleå 

tekniska universitet deltog professor Kristina Nilsson, biträdande professor Helena Lidelöw och 

forskarstuderande Anders Viking.   

Workshopen genomfördes i lokaler tillhörande LKAB:s informationskontor, före detta Gunillaskolan, i 

Malmberget den 25:e februari 2014 mellan kl. 13.00 och 17.00. Workshopen bestod av ett 

informationspass under vilket deltagarna blev informerade om den mängd utredningar och förslag som 

vid tillfället lagts fram och dess innehåll samt tre diskussionspass i mindre grupper med återkopplande 

gemensam diskussion. 

De tre frågor som diskuterades var: 

1) Detaljplan och bygglov – behöver man både och? 

2) § 34- bestämmelser – hjälper eller stjälper de bygglovsprövningen? 

3) Vilken typ av hållbarhetsfrågor är lämpliga att hantera på vilken planeringsnivå? 

Workshopdeltagarnas diskussioner spelades in och har sedan sammanställts till det material som 

presenteras i den här rapporten. Även delar av det diskussionsunderlag och de anteckningar deltagarna 

gjort har legat till grund för sammanställningen.
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3 Resultat 

Nedan sammanfattas de allmänna åsikter och diskussioner som framkom i samband med workshopen.  

3.1 Många olika intressenter 

En fråga som deltagarna ofta återkom till under sina diskussioner var att det är svårt att bedöma om ett 

förslag får positiva eller negativa konsekvenser. Plan- och bygglovsprocessen innehåller ju många 

intressenter och dessa påverkas ju i olika utsträckning av förslagen. Planering påpekades det är trots allt 

en avvägning mellan olika intressen; alla kan inte bli fullständigt nöjda när man kompromissar. Generellt 

sett trodde deltagarna att man nog sparar både tid och pengar genom att förenkla processen, men 

samtidigt tyckte man att det var viktigt att även om processen går snabbt så ska den vara demokratisk 

och rättvis mot alla intressenter. Exempelvis menade vissa av deltagarna att förslaget om införandet av 

områdesplaner, vilka medför att antingen detaljplan eller bygglov uteblir skulle få stora konsekvenser för 

många intressenter. Medborgarna trodde man skulle påverkas negativt, eftersom deras möjligheter att 

delta i samråd minskar, men samtidigt minskar även möjligheten till okynnesöverklaganden. I slutändan 

blir det hela en rättssäkerhetsfråga eftersom det är viktigt att medborgarna får chansen att överklaga 

planer och beslut och med det här förslaget krävs det att man själv sätter sig in i vad som händer vilket 

kan vara svårt att göra om det inte finns någon detaljplan eftersom informationen då blir väldigt 

abstrakt. Förslag som gick ut på att ändra instansordningen för överklaganden trodde man var lämplig 

eftersom det skulle leda till stordriftsfördelar, men å andra sidan finns ju länsstyrelsen närmare 

situationen än Mark- och miljödomstolen, kanske ibland så nära att de får svårt att hålla sig objektiva. 

Samtidigt undrade man om en öppnare process leder till fler överklaganden i och med att det är lättare 

att överklaga luddiga processen. De flesta överklagningarna i Malmfälten sker nämligen på formella 

grunder. Samtidigt får staten/länsstyrelsen ett mindre inflytande om bygglovsprövningen utgår, en 

deltagare trodde att det skulle bli något kaosartat om de försvann. Dock tyckte flera deltagare att många 

åtgärder som idag kräver bygglov kanske inte skulle behöva göra det. Nackdelen blir att det blir svårare 

för privatpersoner att hantera de tekniska frågorna utan en bygglovsprövning. Av den anledningen var 

man kritisk till de föreslagna Attefallshusen. Professionella byggare skulle förmodligen klara av att 

uppföra dem men inte privatpersoner, trodde man. 

Samtidigt menade många att utan en detaljplan ställs större krav på att bygglovshandlingarna är korrekt 

utförda, fullständiga och av hög kvalitet redan vid första tillfället för att man ska kunna hålla maxgränsen 

på 10 veckor för en prövning. Högre krav ställs då på den kontrollansvarige. Dock innebär det en 

tidsvinst eftersom byggstarten kan ske något tidigare i och med att den kontrollansvarige kan arbeta 

efter byggstart, vilket torde uppskattas av exploatörer och näringsliv. För dessa aktörers skull är det nog 

också viktigt med flexibilitet i plan- och byggprocessen blir av eftersom förändringar i verkliga livet 

snabbt kan ändras. Samtidigt är det farligt att tillåta för mycket eftersom man då inte har någon kontroll 

över det som byggs och därför är det viktigt att våra styra i precis rätt utsträckning. Många detaljplaner i 

Malmfälten är gamla, gäller för ganska stora områden och är fulla av prickmarksbestämmelser. Om 

bygglovsprövningen utgår måste mer bestämmas i detaljplanen och om man missar något kanske man 

måste göra om planen när förutsättningar ändras vilket tar tid. Flera deltagare trodde också att det för en 

exploatör är ett mervärde om marken redan är detaljplanerad. Andra deltagare menade dock att 

exploatörer gärna ville låsa fast detaljplaner till det egna projektet och därför inte ville ha flexibla planer.   
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3.2 Allting måste göras förr eller senare 

Ett annat återkommande tema var diskussionen som handlade om att arbetet måste göras förr eller 

senare, frågan var bara i vilket skede. Några deltagare menade att om detaljplanen utgår så måste det 

arbete som normal görs i detaljplanen göras antingen i den översiktliga planeringen eller i 

bygglovsprövningen istället. Det innebär att bygglovgranskare måste ha annan kompetens än i dagsläget, 

vilket kanske skulle kunna göra arbetet mer intressant och göra det lättare att rekrytera. Dock ökar 

risken för att bygglovsprövningen blir långdragen och innefattar massor av nya utredningar. Den typen 

av risker skulle i så fall behöva hanteras i områdesplanen som också måste hållas uppdaterad, till skillnad 

från vad de flesta översiktsplaner görs. Många menade att det trots allt inte är rimligt att behöva vänta 8-

12 månader på ett bygglov. Dessutom trodde de att det fanns en risk att många bygglov måste lyftas från 

handläggarnivå till nämnden istället vilket skulle ta längre tid. Andra deltagare tyckte att så länge allt 

arbete bara blir gjort så spelar det väl ingen roll när det görs. Därför ansåg de att de här förslagen mest 

flyttade runt saker och ting utan att faktiskt uppnå någon förändring. Då var det bättre menade man att 

man arbetade med de interna rutinerna istället. 

En annan intressant fråga som diskuterades är huruvida det faktiskt går fortare om man tar bort en 

plannivå. Det innebär ju att det blir mer att göra i andra skeden istället. Dessutom trodde många att en 

för snabb process innebär att man missar saker vilket leder till fler överklaganden och omtag. Saker 

måste ju få ta sin tid ansåg man. Flera ansåg dock att områdesplaner nog ändå skulle innebära att man 

tjänade tid genom att investera den i ett tidigare skede. De tyckte också att när man redan har en bra 

detaljplan så är det väl onödigt att gå ut och samråda med allmänheten en gång till. Det menade man 

var en onödig formalitet som bara slukade massa tid. Samtidigt är tiden viktigt, inte minst för 

Malmfältskommunerna eftersom gruvorna rör sig allt närmre. Däremot tyckte man inte att det var rätt 

att premiera tidseffektivitet på kostnad av kvalitet.  

Istället trodde många av deltagarna att de stora tidsvinsterna fanns att finna i de kommunernas interna 

processer. Flera ifrågasatte hur många politiska beslut som faktiskt behövdes i ett planärende och tyckte 

att man håller på att skicka ärenden fram och tillbaka onödigt många gånger. Räcker det inte att 

politikerna tar ställning till planuppdrag och antagande av planen undrade de. Andra trodde också att 

politikerna rentav skull vara nöjda med att ha färre byggärenden på sina dagordningar eftersom de i de 

flesta fall bara är formaliteter. Generellt sett tyckte man också att fler beslut kunde tas av nämnder istället 

för av fullmäktige eftersom det skulle innebära en tidsbesparing på flera månader eller till och med upp 

till ett halvår. Över lag tyckte de flesta att det nog skulle vara väl värt att arbeta med hur de interna 

processerna såg ut, exempelvis om man kan minska ner tiden för samrådsförfarandet på något sätt. 

Andra trodde att bygglovshanteringen borde kunna effektiviseras om man separerade enkla från 

komplicerade åtgärder. Exempelvis borde Älvsbyhus-villor kunna granskas väldigt snabbt eftersom det 

är typhus som man vet fungerar. 

3.3 Mer eller mindre enhetlig bebyggelse 

Ett tredje vanligt diskussionsämne relaterade till den föreslagna bestämmelsen som inspirerats av den 

tyska byggnadsstadgans § 34. Flera deltagare menade att anpassning till den befintliga omgivningen inte 

gav några möjligheter till förnyelse. Allting blir ju likadant och det är ju jättetråkigt tyckte man. Hur 

mycket utrymme finn egentligen för kreativitet?  

Många kände sig osäkra på vad bestämmelsen verkligen skulle betyda och framför allt vem som skulle 

bestämma. En deltagare tyckte att det rimligtvis skulle bli byggnadsnämndens beslut. Andra menade att 

det skulle bli mycket subjektivitet i tolkningarna av vad som var anpassat till omgivningen. Ytterligare 

andra undrade vad som händer om bebyggelsen redan från början är mycket varierad. Å andra sidan, 
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menade några deltagare, borde det inte bli ett problem eftersom bestämmelsen först börjar gälla efter 5-

15 år och så länge man tänker sig för när man gör planen borde det inte vara omöjligt att bygga 

annorlunda om man nu vill det. Möjligen skulle det kunna bli problem om man inte hinner bygga 

innan tiden går ut och omgivningen inte passar men varför skulle man inte hinna bygga på 5-15 år, 

tyckte de? Å andra sidan så slipper man förhoppningsvis ändra planen om det dyker upp en ny 

exploatör, vilket flera deltagare tyckte var förtjänstfullt eftersom det går fortare med en 

bygglovsprövning än att göra en planändring. Det vore dessutom bra för kommunen som då kunde 

fokusera på de viktigaste detaljplanerna istället. Andra trodde dock att risken är stor att man skulle missa 

saker och därmed få fler överklaganden istället. En grupp tyckte att det var en för svår avvägning mellan 

tidsvinster i detaljplaneringen och ökad arbetsbörda i bygglovsprövningen för att kunna göras teoretiskt. 

De tyckte att det vore bra om man kunde testa i praktiken och se hur det faktiskt föll ut. Ytterligare en 

grupp trodde att § 34 nog fungerar bäst i stadsmiljö när man gör ifyllningsprojekt men att det inte skulle 

ha någon effekt i exempelvis i Kiruna när man bygger helt nytt. Dessutom menade man att det saknades 

byggkompetens i Malmfälten eftersom det knappt byggts någonting nytt på 20 år. 

Dock menade mång att det här förslaget precis som förslaget om områdesplaner förskjuter mycket av 

arbetet till bygglovsskedet vilket innebär att det krävs att bygglovsenheten och byggnämnden förstärks 

med ny kompetens. Förmodligen ökar dock bostadsbeståndet när det blir lättare att få bygglov, 

åtminstone är no g det statens förhoppning trodde en deltagare. 

3.4 Den hållbara röda tråden 

Även om frågan om effektivitet och tid var viktigt för de flesta av deltagarna så diskuterades även 

kvalitet i plan- och byggprocessen flitigt. Den kanske vanligaste frågan handlade om hur man som 

kommun ska bygga upp sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Deltagarna ansåg enhälligt att det viktigaste 

med hållbarhet var att man tidigt definierade vad man menade med begreppet hållbarhet och att man 

sedan gradvis konkretiserade det i varje steg i processen. Det var viktigt, menade man att det fanns en 

röd tråd som kunde följas ända från visionsarbete ned till bygglov så att ingen fråga blev bortglömd eller 

behandlades på fel nivå. Idag görs det mesta hållbarhetsarbetet i detaljplanerna; endast de övergripande 

frågorna behandlas i översiktsplanen. Generellt är nog glappet mellan de båda för stort, tyckte en 

deltagare. Andra konstaterade att mycket av det arbete som görs i detaljplanen skulle förskjutas till 

områdesplanen om en sådan infördes och undrade därför om områdesplan bara var ett nytt namn för 

detaljplan.  

Samtidigt rådde det stor osäkerhet om vad som skulle klassas som en hållbarhetsfråga. Tillgänglighet 

tyckte man inte kunde räknas, och inte heller radon eftersom det var ett svenskt problem som knappt 

finns någon annanstans. Och hur kommer stadsomvandlingen in, undrade några deltagare, för det är väl 

en hållbarhetsfråga?  

En grupp tyckte att det viktigaste var att lägga mycket krut på visionsarbetet, att göra ”allt först” så att 

säga, eftersom det borde underlätta det fortsatt arbetet. Sedan kan man börja göra tolkningar och 

konkretisera menade man. Tolkningar verkar dock vara ett svårt ämne att hantera. En deltagare menade 

att det ofta är lätt för alla att hålla med om det som står i en vision eftersom den ofta är så luddig men att 

det blir betydligt svårare därefter. Därför, menade deltagaren, är det viktigt att man konkretiserar sina 

visioner ordentligt från början spå att alla inblandade kan se vad det egentligen handlar om och prata om 

samma saker. Sedan, tyckte många, är det viktigt med uppföljning så att man kollar av i alla planer att 

allting finns med så att man inte missar något. Uppföljning och dokumentation är viktigt för att man ska 

kunna se att det tänkts på allt även om man valt att göra avsteg från sina strategier. En annan grupp 

undrade om man kanske borde upprätta en egen hållbarhetsplan för hela kommunen men insåg sedan 
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att det är farligt att ha för många planer och att det därför är bättre att baka in hållbarhetsfrågorna i 

översiktsplanen.  

Särskilt mellannivån mellan översiktsplan och detaljplan, menade många av deltagarna, är svår att 

överbrygga eftersom glappet mellan det abstrakta och konkreta är så stort, särskilt om man arbetar med 

små så kallade frimärksplaner. Här trodde några deltagare att områdesplanen skulle kunna hjälpa till att få 

kontinuitet. I Gällivare arbetar man redan med så kallade utvecklingsplaner och fördjupade 

översiktsplaner parallellt för att se till att ta hand om frågor på den lite mer övergripande nivån. I Kiruna 

trodde man att de viktigaste var att hitta markplättar med färdig infrastruktur. Problemet, ansåg man var 

att det i slutändan är folks plånböcker som avgör. Man är inte beredd att betala vad som helst och då 

kan inte huset bli dyrare än så oavsett vad detaljplanen säger. Det blir en svår avvägning för kommunen 

mellan hållbarhet och att attrahera människor. Lösningen, trodde flera deltagare, är att välja ut ett par 

kärnfrågor som man kan fokusera på och inte vara rädd att släppa på resten eftersom det ändå finns en 

lägstanivå angiven i lagstiftningen. Anpassning efter omgivningen tyckte man också var viktigt. Ett 

passivhus i Skåne klarar knappt BBR-kraven i Kiruna, menade man, och ett passivhus i Kiruna hade 

man svårt att tänka sig.  

Flera deltagare frustrerades av diskussionerna om hållbarhet. Vad är egentligen hållbarhet, menade de? 

Särskilt livscykelperspektiv, menade de, fungerar ju inte i praktiken eftersom ingen byggare faktiskt 

räknar med det. Det är bara investeringskostnad som räknas så varför då hålla på med hållbarhet? 
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4 Slutord 

Avslutningsvis kan sägas att förslagen möttes av blandad entusiasm från workshopdeltagarna. En del 

förslag förefaller vettiga, men andra ställde de sig mer tveksamma till. Klart är dock att dessa förslag i sig 

själva inte kommer lösa problemen som uppstår i samband med stadsomvandlingarna i Malmfälten. 

Genom den här workshopen demonstrerade Malmfältskommunerna att du under de senaste åren 

avsevärt stärkt sin planeringskompetens och skärpt beredskapen för att tackla de utmaningar som står 

dem för dörren.
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Inbjudan till workshop om förslagna förändringar i plan- och byggprocessen 

 

Genom Attract erbjuds nu en unik möjlighet att informeras om och i workshopform diskutera 

nu föreslagna förändringar gällande den svenska plan- och bygglovsprocessen. Workshopen ger 

dig som deltagare en överblick över pågående och nyligen avslutade statliga utredningar inom 

planering och byggande och olika remissinstansers syn på dessa. Dessutom erbjuds du en 

möjlighet att reflektera över vilken betydelse detta har för dig i din egen yrkesroll, med 

utgångspunkt i två olika huvudteman. Från LTU medverkar Helena Johnsson, Kristina Nilsson 

och Anders Viking. Vår värd för eftermiddagen är LKAB. 

 

Datum:  25/2 

Tid:  13.00–17.00 

Plats:  LKAB: s Informationskontor, f.d. Gunillaskolan, Malmberget 

 

Program: 

13.00–13.15 Välkomna 
13.15–14.00 Informationspass – Pågående och nyligen avslutade statliga utredningar 

 – En effektivare plan- och bygglovsprocess 
 – Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav 

 – Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet  
 
14.00–14.15 Fika och frågestund 
14.15–15.15  Workshop i fokusgruppform - Tema: Effektivisering av plan- och 

 bygglovsprocessen 
  Om de förslag dessa statliga utredningar lämnat skulle bli verklighet: 

 – Ur ditt profession- och organisationsperspektiv, vilka möjligheter till effektivisering 

 ser du? 

 – Vilka flaskhalsar och potentiella fallgropar ser du, och hur kan man göra för att 
 undvika dem? 

15.15–15.30 Rast och rörelse 
15.30–16.30 Workshop i fokusgruppform - Tema: Hållbarhet i plan- och   

  bygglovsprocessen 
 Om de förslag dessa statliga utredningar lämnat skulle bli verklighet: 
 – Ur ditt perspektiv, hur påverkas dina möjligheter att arbeta med hållbarhetsfrågor? 

 – Ser du någon risk att möjligheterna att hålla en god medborgardialog försämras? 

16.30–17.00 Avslutning 
 

Anmälan senast den 21/2 via: http://simplesignup.se/event/39728 

http://simplesignup.se/event/39728




Detaljplan och bygglov -
Behöver man både och?



§ 34-bestämmelser -
Hjälper eller stjälper de 
bygglovsprövningen?



Vilken typ av 
hållbarhetsfrågor är lämpliga 
att hantera på villken 
planeringsnivå?



ISBN 978-91-7583-246-3 (tryckt)
ISBN 978-91-7583-247-0 (pdf)
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