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Ord från ordförande
Vi har nu kommit en bit in på det nya året när du får den senaste upplagan av tidningen Planeraren. Tidningen
är en sammanfattning av plandagarna 2013 som hölls i Örnsköldsvik den 28 till 29 augusti. Det var två dagar
som bjöd på en strukturerad blandning av intressanta föredrag vilka alla verkar ha varit mycket uppskattade.
Ni som inte var med får ta del av det som framfördes genom tidningen, medan tidningen för oss som deltog
kan bli en liten minnesväckare. I år gavs det möjlighet att inleda dagarna med ett informellt studiebesök på
Fjällräven center, tisdag kväll, ett besök som avslutandes med tacobuffé i arenans restaurang. Föreningens
årsmiddag, som traditionsenligt hålls efter onsdagens årsmöte, avnjöts ombord på turbåten Poseidon som
sakta kryssade i skärgården, bilder i tidningen. Plandagarna även fyllda med intressanta möten mellan kollegor från olika delar av landet.
Ett stort och varmt tack riktas till Er alla som deltog i plandagarna 2013 och bidrog till att göra dem minnesvärda. Ett varmt tack riktas också till alla styrelsekollegor som arbetat hårt för att få till dessa dagar.
Dessutom riktas ett särskilt tack till vår avgående kassör Inger Holm, Skövde kommun, som nu avslutat sitt
styrelseuppdrag. Det framtida styrelsearbetet kommer att bli mycket ovant utan Inger. Vid årsmötet valdes
Annika Säw, Metria AB, in som ny styrelsemedlem för att bli vår nye kassör vilket jag är fullt övertygad om
kommer att fungera jättebra. Annika hälsas hjärtligt välkommen till styrelsen.

Denna tidning ges ut
av Sveriges Planerares
Riksförbund (SPR) och
skickas till Dig som är
medlem.
SPR är ett förbund för
planerare i kommunal, statlig och privat
tjänst. Förbundet är en
yrkes- och intresseorganisation med uppgift
att bland annat bidra
till medlemmarnas
teoretiska och praktiska
fortbildning.
Årligen anordnas
Plandagar, där skickliga
föredragshållare tar upp
aktuella frågor inom
samhällsplanering. Vid
Plandagarna knyts samtidigt personliga kontakter mellan kollegor
över hela landet. Plandagarna flyttar varje år
till en ny plats. Ett bra
sätt att se Sverige!
Medlemsavgift: 150 kr/
år.

Om vi nu blickar ut över planerarsverige kan vi konstatera att kommunal planering är föremål för utredning
eller beslut. Tex. utredningarna kring plangenomförandet, kommunala tekniska särkrav (läs höjda energikrav),
bullerhanteringen, ändringar i bostadsförsörjningslagen, ytterligare förenklingar i planregelverket, översyn
av strandskyddsreglerna osv.
I år är det valår, vilket talar för relativt många lagförändringar. Särskilt när de politiska blocken verkar vilja
ta byggindustrins rop på mindre regler och kortare myndighetsprocesser som skäl till att det byggs för lite
bostäder i Sverige. Att planberedskapen för bostäder i realiteten är god i de flesta kommuner, verkar inte
gå fram. Inte heller att faktorer som brist på exploatörer, att byggbar mark redan ägs av exploatörer, eller
att inget byggbolag med sunt företagstänkande är speciellt intresserat av att bygga bort en långsiktigt god
marknad (läs efterfrågan på bostäder).
Om detta finns så mycket mer att skriva om men vi får hoppas att t.ex. SKL eller Boverket, till slut lyckas nå
fram med i alla fall delar av detta till berörda departement och riksdagspolitiker.
Nu snart inleder styrelsen det årliga arbetet med att planera nästa års plandagar. Vi hoppas på ett minst lika
stort, eller ännu hellre ökat, antal konferensdeltagare nästa gång. Här kan alla medlemmar bidra genom
att aktivt prata för både konferensen och föreningen. Vi ska så klart även arbeta för att få till ett minst lika
intressant och lockande program nästa år. Det bör inte vara svårt att hitta intressanta föredrag med hänsyn
alla de förändringar som är på gång inom vårt verksamhetsområde. Men vi tar så klart tacksamt emot förslag
på föredragsämnen från alla medlemmar. Ett enkelt mejl med förslag till undertecknad eller någon annan i
styrelsen är allt som behövs.
Vid årsmötet i Örnsköldsvik beslutade att plandagarna 2014 ska
hållas i Ronneby då det nu är dags att vara i den södra delen
av landet igen. Tidpunkten är återigen slutet av sommaren och
exakt datum kommer att dyka upp på hemsidan efter vinterns styrelsemöte och programmet skickas sedan ut under våren 2014.
Undertecknad tillsammans med övriga i styrelsen hoppas verkligen att vi ses på plandagarna 2014!
Peter Granqvist
Ordförande Sveriges Planerares Riksförbund

För att bli medlem kontaktar du föreningens
kassör eller går in på
vår hemsida :
www.planere.se

Liten kommunfaktaruta

Annika Säw
annika.saw@metria.se

Invånarantal: 54 930 invånare den 1 januari 2012
Läge i regionen: Umeå, Nordmaling, Kramfors, Sollefteå och Härnösand är orter på ca en timmes
avstånd. Med Botniabanan är pendlingsavståndet till exempelvis Umeå ca 50 minuter
Större orter i kommunen: Örnsköldsvik, Bjästa, Husum, Köpmanholmen och Bredbyn
Politiskt styre: Socialdemokratiskt
Plan- och byggfrågor: Hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen som ligger under Samhällsbyggnadsnämnden.
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Välkommen till
Örnsköldsvik

Glenn Nordlund, kommunstyrelsens vice ordförande

Text: Peter Granqvist

Vid årets plandagar hälsades vi välkomna till värdkommunen av Glenn
Nordlund, kommunstyrelsens vice
ordförande. Glenn höll sitt anförande
helt utan digitala hjälpmedel. Han
valde att inte visa enskilda projekt
eftersom vi skulle få se det på stadsvandringen.
Vi fick veta att Glenn, som han sade, ”varit
med i den aktiva politiska sfären sedan
2003” och under den tiden har bl.a. det
område vi nu hade vår konferens i, dvs.
Arken-området, genomgått stora förändringar i omvandlingen från att tidigare ha
varit kaj/upplag och industrihamn till att
nu vara platsen för olika hotell-, konferensoch nöjesanläggningar.
Örnsköldsvik hade under ungefär 15 år,
med början på -90 talet, med en minskande befolkning. Ett trendbrott skedde kring
2006 och därefter har befolkningsutvecklingen mestadels varit svagt ökande .
Befolkningen uppgår idag till ca 55 000
kommuninvånare. Ett brett samarbete
mellan kommunen, näringsliv och föreningar utgör en bra grund för en fortsatt
positiv utveckling i kommunen. Kommunen, har i sin egen organisation valt
att samla plan-, bygg- och miljöenheter
tillsammans med de enheter som jobbar
direkt mot näringsliv och handel vilket
ger bättre förståelse för varandras olika
roller, samt bidrar till att lyfta fram gemensamma intressen.

len i omvärlden, ser man en krympande
landsbygd. En utveckling som är svår att
kontrollera men Örnsköldsviks kommun
säger sig i alla fall arbeta för att bromsa
denna utveckling något.
Staden Örnsköldsvik kallas ofta, lite
skämtsamt (?), ”Staden mellan hopp och
tro”. Detta kommer sig av att skidhoppbacken ligger mitt i staden (vid landning
efter hopp i stora backen åker hopparna
till och med under järnvägen för att stanna)
samt att staden är landets andra ort i antalet frikyrkor per invånare.
Staden har en bra utformning med sitt
rutnätsmönster med gång- eller cykelavstånd till nästan alla målpunkter. Något
som också bidragit till att man vågade
bygga stadens arena (Fjällräven center där
vi hade ett guidat besök på tisdag kväll)
centralt i staden utan förutsättningar att
rymma det antal parkeringar som brukar
anses vara behövligt. Platsens centrala
läge med bra kollektivtrafikförsörjning,
gör dock att detta ändå blivit mycket bra
lokalisering i staden.

Utöver arenan, som är ett relativt nytt
blickfång i stadsmiljön, uppförs nu även
det nya bostadshuset Ting1, ritat av Gert
Wingårdh. Grundläggningen av den nya
byggnaden har skett på innergården till det
befintliga huset (Tingshuset) och den nya
byggnaden har inte någon fysisk kontakt
med det äldre huset.
Ett arbete som kommunen nu lägger stort
fokus på är att stärka besöksnäringen.
Detta gäller då främst skärgården där man
behöver förbättra olika delar av infrastrukturen och samtidigt lyfta fram de unika
värden som finns i den. Först ut i detta
arbete är Ulvön, där mycket arbete redan
påbörjats, men det långsiktiga målet är att
utveckla hela Höga kusten området. Det
senare arbetet ska genomföras i samarbete
med övriga berörda kustkommuner.
För Örnsköldsvik är det idag också en stor
utmaning att få till en förbifart av E4 då
dagens sträckning genom staden innebär
överskridande av miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, då främst partiklar.

Kommunen är relativt stor till ytan och
mer än hälften av kommunens invånare
bor utanför tätorten Örnsköldsvik men
här, precis som på nästa alla andra stäl3

Prisbelönad översiktsplan Umeå

Text: Peter Granqvist

Olle Forsgren, Umeå kommun

Prisbelönad översiktsplan för de centrala delarna i Umeå – Olle Forsgren,
stadsarkitekt Umeå kommun, och
Elin Pietroni, infrastrukturstrateg
Umeå kommun

minal som nu byggs mellan universitetet
och Umeå Östra. Lokaliseringen av det nya
badhuset med 50 meters simbassäng och
äventyrsbad, har vållat många intensiva
diskussioner.

Föredraget kommer att handla om Umeå
stads centrala delar och Olle berättar,
till en bild med texten ”Vad händer med
sta’n?”, att många undrar just detta eftersom ett flertal stora förändringar pågår.
Samtidigt pågår många olika aktiviteter/
förändringar kopplat till stadens kommande uppdrag som europeisk kulturhuvudstad år 2014.
Umeå har ambitiösa tillväxmål. Enligt
antagna mål och visioner ska kommunen
år 2050 ha 200 000 invånare, mot dagens
ca 118 000 invånare. Viktiga nya projekt
är IKEA, ny godsbangård och tillkomst av
konstnärligt campus. Här har man nu äntligen, efter lång, lång väntan, lyckats få en
arkitektutbildning till stadens universitet.
Blickar man mot stadens centrala delar ser
man att många förändringar är på gång.
Nämnas kan nya Umeå centralstation som
börjar ta form med en genomarbetat gång
under järnvägsspåren, den s.k. Saras tankegång. Ett annat ärende, som vållat mycket
diskussioner, är placering av ny busster4

I Umeå, liksom i många andra städer, har
även olika höghusprojekt redovisats vilket
ibland har lett till livliga diskussioner. I
nuläget finns dock inga nya höghusprojekt.
Kommunen har även valt att satsa mycket
på det offentliga rummet, utbyggnad av
parker och olika grönstråk i staden. Som
exempel nämndes Broparken utmed älven, med bl.a. en ny ”parcour bana”, skateparken ”Sparken” och Rådhusparkens nya
möte med älven. Man arbetar också med
att utforma parker så att de kan fungera
på olika sätt olika årstider och därmed
bli mer använda. Ett exempel är den s.k.
Årstidernas park som placeras invid älven,
nedströms från Rådhusparken.
Det finns många andra projekt att ta tag
i, t.ex. Ön. Här finns en genomarbetad
fördjupad översiktplan. Med Ön avses en ö
i Umeå älv, omedelbart utanför centrum.
Här planeras ”en kommande tätbebyggd
och centralt belägen stadsdel med hållbarhet i fokus”. Men frågan är när det och
andra arbeten kommer igång när det ju

finns så mycket annat spännande att ta
tag i, säger Olle.
I planeringen mot 200 000 invånare
finns en tydlig strategi. Såväl omlandet
som staden ska växa. För staden används
begreppet ”fem kilometers-staden”. Målet är att arbeta mot en tätbebyggd stad
där avståndet till centrum ska vara just
maximalt fem kilometer. Som en mycket
bra inspirationsskrift till det pågående
utvecklings- och förtätningsarbetet lyfter
Olle fram ”Varför stadsplanera” som gavs
ut av Boverket år 2003.
En annan stor utmaning är att förbättra
luftkvaliteten i centrum. Här arbetar
man för att de nya kringfartslederna runt
staden skall komma till stånd. Bara 1015% av luftföroreningarna genereras av
genomfartstrafiken varför det blir extra
viktigt för kommunen att alla planer för
ny bebyggelse prövas utifrån strategierna
om att stadens förtätning ska leda till en
långsiktigt hållbar livsmiljö. Man jobbar
i detta mycket med att samplanera nya
kollektivtrafikstråk med tillväxtområden
och vice versa, dvs. man strävar efter att
nya tillväxtområden bara ska tillåtas där
det finns, eller är lätt att ordna, god kollektivtrafikförsörjning.

stadens centrum och en planering för den
hållbara staden. Detta genom att skapa
bättre förutsättningar för såväl kollektivtrafiken som gång- och cykeltrafiken inom
sådan väg-/gatumark som tidigare var vigd
enbart för fordonstrafik.
När det gäller cykeltrafiken och förutsättningarna för ett bibehållet, eller ökat, stort
cyklande har man som mål att alltid sträva
efter att cykelvägnätet ska vara kontinuerligt (utan ”glapp”) och gent, dvs. så kort
väg som möjligt. Dessutom är det oerhört
viktigt med underhållet, inkl. vinterväghållning, av cykelvägnätet.

Elin Pietroni, Umeå kommun

Nu tar Elin vid och berättar om hur Umeå
arbetar efter en integrerad bebyggelse- och
trafikstrategi. Vi får se exempel på hur man
tidigare tänkt sig stadens utveckling som
den utspridda staden i översiktsplanen
från 1998. Elin konstaterar att det helt enkelt rådde en helt annan era i planeringen
då, och att många av de äldre tankegångarna inte längre är aktuella.
Nya vägar ökar trafikvolymen. Små, eller
stora, åtgärder i den fysiska miljön kommer
inte att förändra våra strukturella problem
utan dessa ligger på en helt annan nivå.
Däremot ger nya ringleder i Umeå förutsättningar för strategiska förändringar av

En annan framgångsfaktor i arbetet med
den hållbara staden är dialog och samarbete mellan kommunen och privata samhällsbyggnadsaktörer. Där försöker man att
hitta gemensamma nämnare. En levande,
hållbar och säker stad är ett medel för att
attrahera nya invånare och fler investerare,
entreprenörer, turister och besökare. Då
måste man också värdesätta stadens platser
och ytor och fundera gemensamt kring hur
dessa ska användas.
I Umeå arbetar man med olika strategier
kring parkeringar där kommunen prioriterar besökare och boende medan arbetsplatsparkeringar nedprioriteras.
Man tillämpar också gröna parkeringsköp
som innebär att fastighetsägare förbinder
sig att betala avgift till en kollektivtrafikfond (vilket sedan ger rabatterade kollektivtrafikresor för anställda), ansluta fast-

igheter till bilpool och ordna uppvärmda
cykelparkeringsytor med omklädningsrum
för anställda. Kommunen, tillsammans
med det kommunala parkeringsbolaget,
åtar sig då å andra sidan att reducera bilparkeringsnormen för fastigheten, ansvara
för kollektivtrafikfonden och ordna parkeringslösningar för anställda i anslutning till
stadskärnan.
När E4 och övriga riksvägar inte längre
kommer att gå genom staden frigörs stora
byggbara ytor. Tillväxtmålet för centrum
kan då klaras genom att bebygga denna
mark. Elin visas hur en trafikplats med en
planskild korsningar kan bebyggas med
flera kvarter. Omläggningen av riksväg E4
bidrar också till att knyta ihop det gamla
regementsområdet (I20) med stadens
centrum.
Kommunen har också pekat ut hur ny
bebyggelse ska gestaltas och förhålla sig
till stadens arkitektur. Umeå eftersträvar
kvartersstaden, gärna med 3d fastigheter
för att underlätta för tillkomsten av verksamheter i gatuplanet.
Umeås fördjupning av översiktplanen
för de centrala stadsdelarna tilldelades
Sveriges arkitekters planpris år 2012.
Något man så klart är mycket stolt över,
men konstaterar i samma andetag att all
översiktlig planering utgörs av ett ständigt
uppdaterande och inte minst viktigt är det
faktiska genomförandet.
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Livable Wintercities

Text: Mats Sandqvist
Per Persson, arkitekt, professor Luleå Tekniska
universitet

Man ska leva på vintern, inte bara
överleva. Det handlar om attityder.
Vi behöver mer övergripande kunskaper
om hur vi skyddar oss mot lokalklimat
som kyla, hetta, vindar, snö, regn och sol.
Vi behöver lära oss mer om hur vi bygger
för att reducera människans klimatpåverkan.
Vi bör bejaka och hylla vintern, istället
för att fly bort och förneka den. Glorifiera vintern. Uppmuntra människor att
vistas utomhus vintertid. Dagsljus ger
D-vitaminer, vilket är bra för hälsan. Utomhusaktiviteter skapar god nattsömn.
Bygg städer och samhällen som har god
kontakt med omgivande natur. Små
städer som verkar i samklang med omgivande natur och lokalklimat , erbjuder
livskvalité för medborgarna. Välplanerade små städer kan då vara ett attraktivt
alternativ för människor att bosätta sig i.
Utveckla vinterstädernas möjligheter att
röra sig i staden och dess omgivningar.
Isarna erbjuder goda transportmöjligheter
vintertid. Vintern kan tex ge möjlighet
till skridskoåkning, skidåkning, cykling,
spark, snöskoter, hundspann, rensläde,
travtävlingar.
Överbeskydda inte, ta vara på vintern.
Bygg städer som stimulerar till utevistelse.
Utnyttja vinterns möjligheter att bygga
och utsmycka vinterparker. Snöskulpturer, konserthallar, utomhusteatrar, allt
är möjligt att bygga med snö och is som
byggnadsmaterial. Titta på norrsken, tänd
eldar, ordna vacker vinterbelysning, skapa
mötesplatser och aktiviteter som främjar
det sociala livet vintertid.
6

Städer ska byggas för alla årstider. Arkitekter och planerare bör skaffa sig kunskaper
om klimatplanering. En bra arkitekt kan
skapa god arkitektur, alla årstider. Lär
känna platsens förutsättningar med dess
lokalklimat. Ta fram klimatkartor som
visar förhärskande vindar, snödrift, sol
och skuggstudier, luftföroreningars spridning, lokala tempraturzoner, terrängens
formationer mm.
Studera snödriften, hur snön driver och
ansamlas på stadens gator och torg. Undersök hur en bekväm aerodynamisk skyline
kan skapas för din stad. Det går att styra
vindar, förhindra att vindar pressas ner
till gatunivå genom vindavskärmning på
fasader och träplanteringar i gatan. Gör
solstudier, studera skuggbildning så att
torg och välbesökta allmänna platser inte
skuggas av höga hus.
Norman Pressman är en kanadensisk
arkitekt som uppmärksammade att hans
landsmän inte länge ville vistas utomhus
vintertid. I många städer i Kanada som tex
Calgary byggs alltmer skywalks, gallerier,
inomhusgator. Stadsbesökaren rör sig
inomhus, året om. Han ville undersöka

hur städer byggdes i andra delar av världen och startade då konferensen Livable
Wintercities. Arkitekter från Kanada och
de nordiska länderna har sedan träffas
några gånger för att diskuterat byggande
i kallt klimat.
Per visade sedan exempel på god stadsplanering och arkitektur. Per-Olof Hallman
som verkade i början av förra seklet upprättade ca 100 planer i Sverige, ofta täta
sammanhållna med låg bebyggelse och
väl slutna torg.
Ralph Erskine kom till Sverige efter andra
världskriget och skapade klimatanpassad
arkitektur på många orter. Några kända
byggnader är Ormen Långe i Svappavaara,
hotell i Borgafjäll och Shopping Center i
Luleå som var Sveriges första galleria.
Avslutningsvis så passade Per på att göra
reklam för den tvååriga masterutbildning
sam har startats på Luleå Tekniska Universitet. Mastersutbildningen ”Climate Sensitive Urban Planning and Building” vänder
sig till arkitekter och planerare som vill lära
sig mer om byggande och stadsplanering i
både varmt och kallt klimat.
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Aktuella planer och
projekt i Örnsköldsvik

Text: Matti Heino
Patrik Jansson, stadsarkitekt
Örnsköldsviks kommun

Patrik hälsade oss välkomna till Örnsköldsvik, ”världens mest vidunderliga stad”. Staden avgränsas mot berg
i väster, norr och öster och i söder av
en havsfjärd som kan ta dig till världsarvet Höga kusten.
Staden har fostrat flest NHL-proffs per capita av alla världens städer. Målmedvetna
satsningar har gjort staden attraktivare.
Både 2001 och 2008 blev den utsedd till
årets stadskärna i Sverige. År 2011 och
2012 har man fått utmärkelserna årets
landsbygdskommun och årets friluftskommun. År 2013 förlovade Örnsköldsvik
sig med Umeå och 2014 blir de en del av
kulturhuvudstadsåret.
Örnsköldsviks kommun är större till ytan
än Södermanlands län. Kommunen har
ett flertal tätorter och en stor landsbygd.
År 1842 blev Örnsköldsvik köping. Planer
för köpingen togs fram både i samband
med bildandet och 1885. Örnsköldsvik
blev stad 1894. Samtidigt som staden
växte utvecklades en rad drabantsamhällen i anslutning till industrierna vid
Örnsköldsviksfjärden och de gamla kyrkbyarna Själevad och Arnäs.
I stadens centrala delar har mycket hänt
under de senaste åren. Att Botniabanan
står klar och att staden fått ett nytt
resecentrum betyder mycket för Örnsköldsvik.
Staden har två järnvägsstationer, Övik city
och Övik norra. Botniabanan är en viktig
förutsättning för utveckling i regionen.
Regionförstoring är en av Örnsköldsviks
möjligheter och utmaningar. Vid hamnområdet byggs bostäder och attraktioner
för turistnäringen. Örnsköldsvik jobbar
aktivt med centrumutveckling i samar8

bete med fastighetsägare och handeln.
På Varvsberget, söder om centrum, finns
skidanläggning med alpin backe och
hoppbackar och ett naturreservat. På berget norra sida som vätter mot staden och
hamnen har fyra flerbostadshus och 12
enbostadshus med en vidunderlig utsikt
byggs den senaste tiden.
En förbifart för väg E4 har diskuterats
och utretts i decennier. Senaste året har
Trafikverket tagit fram förstudie och
idéstudie. Förslaget är att genomfarten
ska gå i tunnel förbi centrala delarna av
staden. Trafikverket har tagit fram tre
olika alternativa sträckningar, korridorer,
för den nya förbifarten.
Kommunen ska jobba fram ett alternativ
då de tre korridorerna är ett hinder för
stadsutvecklingen. Skolbarn har engagerats i workshops och allmänheten har fått

tycka till via GIS-baserad webbundersökning om hur Centralesplanaden genom
centrum kan utvecklas samtidigt som en
stor del av trafiken flyttar till en förbifart.
Planer finns att låta volymhandeln utvecklas inom en samlad stadsdel i anslutning
till ny förbifart men väl länkad till övriga
staden. I centrum finns det ett överskott
på kontorslokaler men så länge E4:an går
genom centrum är dessa inte möjliga att
göra om till bostäder.
En mycket uppmärksammad byggnad som
håller på att slutföras i centrum är Ting1
som är ritad av Gert Wingårds. Ett nytt
bostadshus byggs ovanpå stadens tingshus. Den nya byggnaden grundläggs på
tingshusets innergård och har inget fysisk
kontakt med tingshuset. Färgsättningen
av huset har utgått från ett verk av Bengt
Lindström.

Fastighetsrättsliga
konsekvenser i detaljplaner

Text: Karin Svensson

Gunilla Thorvaldsson,
Lantmäterichef Kalmar kommun

Gunilla Thorvaldsson, Lantmäterichef i Kalmar kommun talar om
fastighetsrättsligt genomförande i
planprocessen och hur viktigt det är att
planerare och lantmäteri samverkar
så tidigt som möjligt i planprocessen.
Oftast har lantmäteriet genomgång med
planhandläggaren efter samrådet men
genomförandet går lättare med en tidig samverkan. Gunilla poängterar att
planprocessen ska drivas framåt genom
en växelverkan av gestaltnings- och genomförandesynpunkter. Kunskap och
ställningstaganden som också handlar
om genomförandet, ska efterhand arbetas
in i planbeskrivningen. Lantmäteriet ska
enligt PBL alltid lämna yttrande och i bästa
fall har de inte några erinringar.

Vanliga genomförandefrågor som påverkar
planutformningen är, huvudmannaskap,
fastighetssamverkan, rättigheter, x, y, g
mfl i planen, befintliga rättigheter, allmän
plats- och kvartersmark, markintrång,
användning, fastighetsstorlek och exploateringsgrad. grundkartan beställs av LM
och Gunilla påpekar vikten av en korrekt
beställning av grundkarta och att grundkartan och fastighetsförteckningen finns
framme tidigt.
Gunilla påpekar också att fastighetsförteckningen inte bara är en adresslista utan
att där också finns en massa information.
De fastighetsrättsliga frågorna är viktiga

både på plan- och fastighetsnivå. Det är
viktigt att konsekvenserna framgår i planbeskrivningen så de går att förstå.
Konsekvenserna ska alltid beskrivas på
fastighetsnivå och även mer översiktligt
på plannivå. Samlat per fastighet är oftast
lättare för den enskilde att förstå än under
olika rubriker. Avslutningsvis berättar Gunilla att SPF – sammanhållen detaljplaneoch fastighetsbildningsprocess mål är att
Sverige år 2015 hanterar planläggning och
fastighetsbildning som en sammanhållen
rättssäker och effektiv process. Programmet har två fokusområden, genomförbara
planer och digitalt arbetssätt.

I Kalmar medverkar LM i planprocessen. Planhandläggaren kontaktar LM för
medverkan i startskedet och sedan görs en
avstämning innan samråd. Om behov finns
är LM med på samrådsmöten.
Planhandläggaren och lantmätaren överlägger flera gånger under tiden samrådsförslaget arbetas fram. Ofta gemensamt med fler
aktörer, t.ex. va-bolaget, mark&planering,
trafik, exploatör och fastighetsägare.
Lantmätaren hjälper också i många kommuner till med genomförandefrågor i
planbeskrivningen, mest vad det gäller
”Fastighetsrättsliga frågor”.
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Stadsvandring i Örnsköldviks centrum
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Nattstadsplanering

Text: Karin Svensson

Mari Tastare Planeringsarkitekt,
konsult Göteborg

Nattstadsplanering innebär integrerad planering och gestaltning av offentliga rum för både ljusa och mörka
perioder.
Mari Tastare har 15 års erfarenhet av
belysningsplanering och har studerat nattstadsplanering i både USA och Australien
Under det senaste årtiondet har belysning
i offentlig miljö ägnats ett allt större intresse. Belysningens möjligheter att bidra
till en bra miljö har uppmärksammats.
Människor känner sig trygga och kan se
varandra efter mörkrets inbrott. Trygghet i det offentliga rummet kan också ses
i ett jämställdhetsperspektiv. Trygghet
i ett jämställdhetsperspektiv är en fråga
om demokrati och mänskliga rättigheter.
Upplevelsen av trygghet är individuell.
Upplevelse av otrygghet skapar begränsningar för framför allt kvinnor. Kvinnor
utvecklar olika strategier.
Mari pratar om vad som är trygghetsskapande ljussättning, och hur det bidrar
till liv och rörelse tillsammans med den
fysiska miljön i övrigt. Trygghetsskapande
ljussättning (i t ex gångtunnlar) innebär
att ljuset finns på rätt plats, är välvårdat,
signalerar karaktär och funktion. Exempel
på åtgärder i gångtunnlar är att släcka de
två sista lamporna för att få en mjukare
övergång.
Ljuset ska också gestalta omgivningen,
skapa goda synförhållanden, bidra till
behaglighet, göra detaljer och ansikten
synliga, skapa orienteringsmöjligheter och
överblickbarhet. Mari menar att med den
12

nya tekniken finns det oändliga möjligheter att skapa trygga och vackra nattmiljöer.
För att få acceptens är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel vad det
gäller de egna fastigheterna. För att få en
helhet är det viktigt att kommunen arbetar t ex med de privata fastighetsägarna
och polisen.
I översiktsplanen kan det vara bra att ha
med rekommendationer och värdebeskrivningar för olika miljöer, knutpunkter
och stråk. I detaljplanen likställs skyltar
och ljusanordningar med byggnader och
andra byggnadsverk och ljusanordningar
ska uppfylla samma krav på till exem-

pel, god färg, form och materialverkan.
I detaljplan handlar det om att beskriva
ljusplanen i planbeskrivningen, inte en
bestämmelse på kartan.
Hänsyn ska också tas till natur- och kulturvärden för att få en god helhetsverkan.
I bygglov kan också krav ställas på god färg,
form och materialverkan. Mari avslutar
med några tips på var man kan hitta inspiration, till exempel Trafikverkets bok om
ljussättning av broar och tunnlar. Allingsås
hemsida där det finns ljussättningar från
alla tidigare ljusfestivaler.

Båtutflykt med MS Poseidon och ...........

Öl och bröl
Kontemplation

Mat och prat

Tomas njuter av
en kall öl, i ett
planlöst tillstånd.

Alienerad mansindivid,
blickar ut över det våta
landskapet

Två bundisar

14
Tjejsnack

Buffe i byssan

Inger avgår från styrelsen och avtackas

pubkväll på Bishops Arms Övik

Öviks Red Light Distrikt

Två medlemmar har försökt fånga dagen. Det gick inte -Nu är det natt!

Otrygg men spännande väg för ofarliga människor

Isak drömmer om att bli konsult- Nu är han det !

Ola känner sig lugn och trygg. Otäcka faror lurar dock i bakgrunden.
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Planering och rättsväsende

Text: Matti Heino

Carl-Gustaf Hagander berättar om
sina erfarenheter som teknisk råd
i mark- och miljööverdomstolen.
Innan han började som teknisk råd
har han arbetat på länsstyrelser,
Riksantikvarieämbetet och med egen
konsultverksamhet.
Mark- och miljööverdomstolen har till
uppgift att handlägga alla överklagadeavgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt bildades den 2 maj 2011
och ersatte då Miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen prövar
mål enligt bl a fastighetsbildningslagen,
miljöbalken och PBL-beslut, förutom
ärenden gällande översiktsplaner och när
länsstyrelsen ingripit enligt 11 kap.
Nästa år är det 400 år sedan Svea Hovrätt bildades. Svea hovrätt består av åtta
dömande avdelningar där avdelning 6
är mark- och miljööverdomstol (MÖD).
Hovrätten ligger på Riddarholmen och
antalet anställda är ca 60 stycken, därav
15 hovrättsdomare. Inom verksamheten
finns 11 tekniska råd, varav två specialiserade på fastighetsrätt, sex på miljörätt
och tre på PBL.
Vid överklagande till MÖD krävs ett
prövningstillstånd. För att avgöra om
prövningstillstånd ska ges, föredrar en
jurist vid mark- och miljööverdomstolen
målet muntligt för tre domare, en s.k.
16

Carl-Gustav Hagander
Teknisk råd i Mark och miljöverdomstolen

”sits”. Domarna prövar därefter om det
finns skäl att bevilja prövningstillstånd.
Beslutande sammanträde består normalt
av en föredragande jurist och de tre domarna; en ordförande, en referent och ett
tekniskt råd.
I regel tas beslut om prövningstillstånd
inom två månader från ansökan. Att ett
prövningstillstånd inte ges behöver inte
betyda att ärendet har hanterats på ett
riktigt sätt. Prövningstillståndet avgörs på
de handlingar som finns i ärendet.
Efter att prövningstillstånd har beviljats
skickas överklagan till motparten. Motpartens synpunkter skickas därefter till
den som överklagat. Efter detta är det
en ny sits som består av fyra ledamöter.
Rättegångsbalken gäller, enbart vad som
framkommer i handlingarna prövas. Ex
officio är begränsat (Ex officio innebär att
domstolen beaktar något på eget initiativ,
dvs. utan att någon av parterna yrkat eller
begärt det). Ibland gör en syn på plats och
ibland kan en förhandling hållas.
Efter ett beslut skickas kopior av avgörandet till parterna. Alla avgöranden publiceras i anonymiserad form på Mark- och
miljööverdomstolens webbplats kort tid
efter beslut. De avgöranden som anses ha
en särskild betydelse som vägledning för
underinstansernas bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Mark- och
miljööverdomstolens samling av referat.
Normalt kan inte mark- och miljööverdomstolens avgörande överklagas, dock

kan de tillåta ett överklagande till Högsta
domstolen, om det är av vikt för ledning
av rättstillämpningen att överklagandet
prövas av Högsta domstolen, s.k. ventil.
I landets 290 kommuner tas årligen ca 120
000 PBL-beslut. Av dessa beslut kommer
0,6 % till mark- och miljööverdomstolen.
Av alla beslut är den 0,06 % som ändras.
I de fall som prövas kan det konstateras
att kommunerna har ofta mycket dåliga
juridiska kunskaper.
Reflexioner som görs efter att mark- och
miljööverdomstolen bildades är att ärendena hanteras snabbare, prövningsramen
har förändrats, kommunernas ansvar för
det allmänna avvägningarna och statens
kontroll har stärks. Kan konstateras även
en ökad komplexitet och att rättsosäkerheten består.
PBL-systemet har materiella krav som
markanvändning,byggande, och bevarande men även krav på medborgarinflytande
och rättssäkerhet.
Planering är en avvägning mellan olika
intressen:
•

Allmänt – allmänt

•

Allmänt – enskilt

•

Enskilt – enskilt

Men planerna ska kunna genomföras,
planering är mer än PBL. Planering har
blivit marknadsföring av projekt.
Tips som ges till kommunerna är

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/
Avgöranden från Mark och miljööverdomstolen/årtal
Carl-Gustav redogjorde kring följande domar :
P 3385-12, Dom : Översiktsplanen, som innehöll ett allmänt förbud mot etablering av vindkraftverk, utgjorde inte hinder mot bygglov för fem
vindkraftverk. Översiktsplanen saknade sådana vägledande uppgifter som
kunde läggas till grund för prövningen i ett bygglovsärende.
P 78-12 Dom : En aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse
för bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen fann att nämnden haft
tillräckliga skäl för att avslå ansökan om bygglov
P 3639-12 Dom : Kommunen har i ÖP:n tydligt redogjort för sin syn på områdets kultur- och naturmässiga värde, vilket ger det allmänna intresset en särskild tyngd. MÖD finner, mot bakgrund av den restriktivitet mot ny bebyggelse
som föreskrivs i översiktsplanen, att en byggnation på den aktuella platsen inte
är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av marken.

•

•

PBL – plankartan är ett juridiskt
dokument –var noggrann med formuleringarna – kan vara lätt att snubbla
syfta fel etc – korrekturläs
Översiktsplan – underlättar när de
bra

P 1241-12 Dom : Underlaget för kommunfullmäktiges ställningstagande var
i detta avseende bristfälligt och det var inte utrett i målet om detaljplanen
såsom den utformats med skalfasad mot en sida skulle medföra en acceptabel
boendemiljö. Mark- och miljööverdomstolen upphävde därför detaljplanen.
P 4149-12 Dom : För att beslutsfattare och allmänhet ska kunna göra en
bedömning av om alternativ eftersökts måste det åtminstone finnas en redogörelse för vilka dessa alternativ är och varför de valts bort.

Enligt KTH antar kommunerna detaljplanebestämmelser som inte är lagliga. Vid
en undersökning konstaterades att 30 %
av bestämmelserna saknar lagstöd och att
39 % var otydliga.

P 11296-12 Dom : Buller Planområdet ligger i tät stadsmiljö i centrala Stockholm. ……den samlade påverkan av buller från vägtrafik och flyg, möjliggör att
byggnation av tillkommande bostäder kan utföras på ett godtagbart sätt i detta
område.
Kulturmiljö Bevarande av kulturmiljön är ett sådant allmänt intresse som vid
detaljplanering i första hand ska bevakas av kommun och, i vissa fall, länsstyrelse.

Carl-Gustaf redogjorde för ett antal domar
som har hanterats av mark- och miljödomstolen och därefter avslutade han med
följande sammanfattning:

P 9683-12 Dom : …..att kommunen vid utformningen av detaljplanen i detta
fall inte har tagit skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden.

•

Samhällsbyggande är mer än PBL

•

Ta lagstiftningen på allvar

•

PBL och planering är olja, inget särintresse

•

Gör planer – inte projekt

•

Städa framför egen dörr

•

Låt inte makten korrumpera

•

Ställ krav på staten

•

Miljöbalken kontra PBL ställer till
problem

•

Håll balansen mellan pragmatism och
formalism

Carl-Gustav avslutade med :
Man kan inte planera framtiden, men
man kan förhålla sig till framtiden
genom planer.

P 5128-12 resp P 2699-12 Dom : Dagvatten På det sätt bestämmelsen är
utformad saknar den stöd i 5 kap 7 § första stycket ÄPBL. Varken ÄPBL eller PBL
ger möjlighet att i samband med bygglov tvinga fram den lösning som
planbestämmelsen anger. Kommunen har inte säkerställt dagvattenhanteringen
i den överklagade detaljplanen.
P 11579-12 Dom : Fråga om borttagande av träd och buskar inom ett område
där träd enligt planen inte får fällas är att se som en liten avvikelse, men var
inte godtagbar.
P 8575-12 Dom : Ett beslut från mark- och miljödomstolen att upphäva en plan
kan inte anses angå fastighetsägaren på ett sådant sätt att klagorätt föreligger.
P 3242-12 Dom : Möjligheten att få vara med och påverka när markanvändningen för ett område ändras från allmänt ändamål till bostäder kan inte anses
sakna intresse för en bredare allmänhet.
P 9387-12 Dom : Att fastigheten är betecknad som Cområde enligt gällande dp
måste enligt MÖD innebära att syftet varit att tillgodose ett behov av lokaler för
allmänheten.
P 7100-12 Dom : I detta fall är planens syfte att utvidga området till mer än tre
gånger dess ursprungliga storlek och skapa en helt ny stadsdel med såväl bostäder och kommersiell service. Det som tidigare var ett fritidshusområde är
endast en liten del av det tilltänkta nya området.
P 3775-12 Dom : Enligt MÖD:s mening är det fråga om en relativt begränsad
utbyggnad och området kommer alltjämt att ha karaktären av en blandad permanent och fritidshusbebyggelse.
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Ändrat klimat-planering

Text: Eva Stigeberg-Larsson

Pär berättade att klimatförändringarna är ett resultat av vårt sätt att
förbruka jordens resurser . Främst
den västerländska levnadsstandarden
innebär att vi idag förbrukar resurser
på ett sätt som om vi hade ett och ett
halvt jordklot att tillgå.
Folkmängden i världen är också en orsak
till att stora mängder resurser förbrukas.
Under 2013 förbrukade vi jordens resurser
på ett sådant sätt att den del av resurserna
som fanns för året var slut i augusti vi
lånar resurser av framtida generationer i
tre månader.
Det största hoten finns idag inom två
områden dessa är:
•

Utfiskning av våra hav. Vi tar idag upp
mer fisk än vad som reproduceras.

•

Skövlingen av regnskogar bidrar till
uttorkning och bildande av öknar och
andra torra områden.

Klimatförändringarna består av i princip
nio st problemområden :
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•

Klimatgränsen (är redan överskriden)

•

Förstoring av världshav

•

Ozon stratosfären

•

Övergödning, utsläpp av kväve och
fosfor

•

Tillgång till rent vatten

•

Tillgång till jordbruksmark

•

Förlust av biologisk mångfald

•

Luftkvalitet

•

Kemiska partiklar

Pär Holmgren ,meterolog

Det tar lång tid innan vi upptäcker alla
konsekvenser av vad de utsläpp vi redan
åstadkommit. Konsekvenserna av dessa
märks först om ca 1000 år och då har vi
hunnit förbruka ännu mer under tiden.
Allt är dock inte nattsvart, en utveckling som är positiv är att den biologiska
mångfalden har ökat de senaste 100 åren.
Den globala uppvärmningen har avstannat men inte i den takt som hade varit
önskvärt.
Naturresursanvändningen är till stor del
ett generationsproblem. De som föddes
på 1930- talet föddes utan främmande
ämnen i kroppen medan de som är födda
på 1960-talet hade en hel del miljögifter
i kroppen. De som föds idag har ungefär
200 olika främmande ämnen i kroppen.
De som påverkas mest av klimatförändringarna är de mest tätbefolkade delarna
av jordklotet.
Påverkan av klimatförändringarna :
I Arktis har fem meters istäcke nästan
försvunnit. Beräkningar visar på att Arktis
kan vara isfritt nästa årtionde. Detta beror
på att vattnet har blivit varmare, vilket
innebär tunnare is som i sin tur smälter
snabbare. Detta innebär att vi kommer att
ha en havshöjning på ca en meter år 2100.
De största utmaningarna för att minska
klimatpåverkan finns inom tre huvudområden:
•

Energi, vi är beroende av fossila
bränslen

•

Ekonomi, ekonomiska drivkrafter för
att förändra vårt beteende

•

Ekologi, resurs uttagen måste anpassas
till de ekologiska förutsättningarna.

För att förändra den pågående klimatförändringen behöver vi:
•

Stoppa nya kolgruvor

•

Inte använda mer naturgas än nödvändigt

•

Sluta utvinna olja

•

Spara energi

•

Utveckla ny teknik

•

Ändra matvanor

•

Ändra resvanor

Om du vill se hur din livsstil påverkar
miljön, se - www.klimatkontot.se
Fyll i uppgifter, hemsidan beräknar resultatet samt föreslår hur du kan minska din
klimatpåverkan.
Andra källor för mer kunskap som Pär
lämnade är:
Johan Rockström m.fl:
Planetary Boundaries: Exploring the Safe
Operating Space for Humanity, Ecology
and Society[2009]
Rockström & Wijkman: Bankrupting Nature [2013]
Mark Lynas: Guds utvalda art – Hur planeten kan överleva oss[2012]
James Hansen m. fl: Target Atmospheric
CO2: Where Should Humanity Aim The
open Atmospheric Science Journal
[2008]
James Hansen: Storms of my Grandchildren

Klimatplanering- goda
exempel från Örebro
kommun
Text: Jonas Olsson

Per Elvingson, Klimatstrateg Örebro
kommun

Örebro kommun vill vara en föregångare på vägen till en klimatsmart
och hållbar framtid. Klimatplanens
uppgift är att ge en samlad bild av
klimatfrågan i Örebro och vad kommunen avser att göra för att nå uppställda mål.
Örebros vision är att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara
på en nivå som inte äventyrar jordens
klimat. Det betyder att klimatbelastningen per invånare måste minska
med minst 90 procent till 2050.
Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige 2010 och omfattar dels
den egna organisationen och dels det
geografiska området. Planen behandlar energisektorn, transporter och
konsumtion av livsmedel.
Klimatplanens delmål för organisationen till år 2014 och 2020 är att minska

klimatbelastningen per invånare med
30 respektive 50 procent jämfört med
år 2000. Planens delmål för det geografiska området till år 2014 och 2020 är att
minska klimatbelastningen per invånare
med 24 respektive 40 procent jämfört med
år 2000.
Per berättar att klimatplanen är baserad på
en gedigen nulägesanalys. Många har varit
engagerade vid planens framtagande. Det
har funnits en tydlighet från politik och
kommundirektör, vilket underlättat arbetet. Duktig projektledare, lagom tidspress
och bra timing är andra framgångsfaktorer.
Fokus har lagts på resultatet (pragmatism,
god mätbarhet). Uppföljning och återkoppling har fungerat, många känner delaktighet och stolthet. Planen har god samstämmighet med andra styrdokument. Många
åtgärder är lönsamma, delvis självgående.
Per redovisar fyra punkter som man som
kommun kan tänka på i arbetet med klimatfrågor: Det ska vara lätt att göra rätt

Vad omfattar planen?
Den egna organisationen
• Energisektorn
• Transporter som
verksamheten ger
upphov till, även
utanför kommungränsen
• Konsumtion av
livsmedel

Det geografiska området
• Energisektorn
• Transporter inom
kommunens gränser

- 50%
www.orebro.se

- 40%

(självförklarande system) – man ska inte
behöva känna till målen för att bidra till att
de uppfylls; Städa framför egen dörr – dels
för att det vi gör får effekt, dels för att vi i
dialogen med andra måste föregå med gott
exempel; Påverka stora aktörer – i ett första
steg vill vi arbeta med stora arbetsgivare
som kan förändra den egna verksamheten
och påverka sina anställda; Påverka regionalt och nationellt – regelverk och beslut
måste stödja en hållbar utveckling.
Kommer Örebro kommun att klara de delmål man satt upp för 2014 och 2020? Om
nuvarande trend fortsätter och kommunen bygger ut vindkraften bedöms etappmålen för organisationen uppnås 2014
och överträffas 2020. Etappmålen för det
geografiska området pekar i rätt riktning,
men ytterligare åtgärder behövs. Det gäller
inte bara lokalt utan även på nationell och
EU-nivå. De styrmedel kommunen förfogar över är trots allt begränsade. Örebro är
ingen ö. För att nå målen är vi beroende av
kloka beslut även på nationell och statlig
nivå. Vi behöver ta fram en strategi för att
påverka nationella styrmedel. Det regionala transportsystemet behöver utvecklas
i hållbar riktning. Det finns ett behov av
kunskapsutbyte med andra kommuner i
jämförbar storlek.
Viktigt för att nå resultat enligt Per:
Politiker som vågar genomföra ett paradigmskifte; Bygga upp kunskap och ändra
synsätt i egen organisation; Viktigt att göra
det rationellt för individen att göra rätt
(morötter och piskor); Fokus på förändrade incitament (ledningsfråga) snarare
än på ”allas ansvar” (att individer spontant
ska agera); Uppföljning, utvärdering och
återkoppling är nyckeln till framgång – väl
valda indikatorer är viktiga.
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