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Denna tidning ges ut 
av Sveriges Planerares 
Riksförbund (SPR) och 
skickas till Dig som är 
medlem. 

SPR är ett förbund för 
planerare i kommu-
nal, statlig och privat 
tjänst. Förbundet är en 
yrkes- och intresseor-
ganisation 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 sam-
tidigt personliga kon-
takter mellan kollegor 
över hela landet. Plan-
dagarna flyttar varje år 
till en ny plats. Ett bra 
sätt att se Sverige!

Medlemsavgift: 150 kr/
år.

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

Annika Säw
annika.saw@metria.se
 

När du nu fått den senaste upplagan av tidningen Planeraren i handen, har vi kommit en bit in på 
det nya året.  Då kan det kanske vara roligt med en återblick och sammanfattning av plandagarna 
2014 i Ronneby. Med tidningen, får även ni som inte kunde vara med i Ronneby, nu chansen att ta 
del av konferensen, så här lite i efterhand. Plandagarna 2014 bjöd på en stor blandning av intressanta 
föredrag, och just denna blandning verkar mycket uppskattad av deltagarna. Denna tidning är nu 
vårt sätt att försöka sammanfatta de olika föredragen. Konferensdagarna gav som alltid också goda 
möjligheter till intressanta möten mellan både bekanta och nya kollegor från olika delar av landet. 
Efter föreningens årsmöte på onsdag eftermiddag erbjöds vi i år en bussrundtur med besök på Listerby 
förskola (ett genomfört cradle 2 cradle projekt) följt av ett besök vid Susanne Demånes konstnärsateljé 
innan kvällen avslutades med en njutbar årsmiddag i Brunnsparken. 

Ett stort och varmt tack skickas till Er alla som deltog i plandagarna 2014 och bidrog till att göra 
dem innehållsrika och minnesvärda. Ett varmt tack riktas också till alla styrelsekollegor som arbetat 
hårt under det gångna året, med att få till dessa dagar i Ronneby. Dessutom riktas ett särskilt tack för 
allt nedlagt arbete under åren till Matti Heino, Sollefteå kommun, som nu valt att sluta sitt arbete 
i styrelsen. Det blir alltid en viss omställning när erfarna styrelsemedlemmar slutar. Som ersättare 
för Matti valdes Ola Tollin, Nordanstigs kommun, in som ny styrelsemedlem vid årsmötet. Jag är 
övertygad om att det kommer att vara en bra injektion till vårt arbete och med detta vill jag hälsa Ola 
hjärtligt välkommen till styrelsen.

Om vi blickar ut över planerarsverige kan vi konstatera att väldigt mycket som kan beröra oss i vårt 
yrke är antingen under utredning eller redan beslutade som kommande förändringar. Som exempel 
kan nämnas kommande förändringar i planprocess och bullerlagstiftning samt fortsatta utredningar 
kring plangenomförandet, ytterligare översyn av strandskyddsreglerna och överklagningsprocessen 
inom PBL. 

I början av 2015 kommer styrelsen  att inleda arbetet med att sy ihop nästa års plandagar. Vi hoppas 
på ett minst lika stort antal konferensdeltagare som 2014. För att nå detta kan vi alla bidra genom att 
informera om konferensen och vår förening. Vi kommer så klart att arbeta för att få till ett intressant 
och lockande program även till nästa konferens. Med alla beslutade och kommande förändringar 
inom vårt arbetsfält, så bör det gå att fylla dagarna med intressant information. Men som alltid tar vi 
tacksamt emot förslag på föredragsämnen. Ett enkelt mejl med förslag till undertecknad eller någon 
annan i styrelsen är allt som behövs.

Vid årsmötet i Ronneby beslutades att plandagarna 2015 ska hållas i Uppsala då turen nu har kommit 
för ett besök i landets mellersta delar. Tidpunkten blir återigen slutet av sommaren, exakt datum 
kommer att dyka upp på hemsidan efter vinterns styrelsemöte och programmet med inbjudan skickas 
sedan ut under våren 2015. 

Föreningens styrelse hoppas verkligen att vi ses i Uppsala på plandagarna 2015!

Peter Granqvist

Ordförande SPR

Ord från ordförande
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Välkommen till Ronneby

Roger Fredriksson, kommunalråd Ronneby kommunText: Peter Granqvist

Vid årets plandagar var det Roger 
Fredriksson, kommunalråd i Ronneby 
kommun, som hälsade oss välkomna 
till värdkommunen. Detta mitt i den 
tid när pågående valrörelse nått slut-
tampen inför valet, och just den 27 au-
gusti var dessutom den första möjliga 
dagen för förtidsröstning. 

Vi fick i alla fall höra Roger berätta lite om 
Ronneby, som under lång tid tillhörde 
den östra delen av Danmark, och även om 
orsaken till själva stadens uppkomst är 
osäker påtalade Roger att historien är viktig 
för att förstå nutiden. Områdets historia 
har tidvis varit dramatisk, bl.a. i form 
av krigen mellan Sverige och Danmark. 
Krig som visade sig i sina värre former 
när svenskarna år 1564 kom för att mota 
bort danskarna och det hela slutade  i ett 
av Nordens största blodbad då ungefär 
2000 personer (danskar) slaktades mitt 
på stadens torg. Stockholms blodbad var 
nästan ingenting i jämförelse, men det har 
ändå fått mycket större uppmärksamhet i 
historieböckerna. Troligen berodde detta 
på att det nästan uteslutande var personer 
i den högre societeten som avrättades. 

Under 1700-talet utvecklas Ronneby till en 
stark handelsplats där Ronnebyån används 
för frakt av varor samtidigt som den förser 
industrin med nödvändig kraft, först rent 
mekanisk kraft och senare i form av produ-
cerad elkraft. Industrin stod sig stark ända 
in på 1980-talet då den tyvärr drabbades 
hårt av den stora strukturomvandlingen 
som drabbade nästan all industri i landet 
och västvärlden. I kommunen finns det 
idag ändå relativt mycket tillverkningsin-
dustri. 

Under en del av 1990-talet var även IT-
området en blomstrande näring i kom-
munen. En näring som då bl.a. bedrevs 
i nära samarbete med högskolan i Karls-
krona/Ronneby. Men när sedan IT-krisen 
och centraliseringen av högskolorna kom 
försvann även stora delar av denna näring 
från Ronneby.

Under 2010 började kommunen, bl.a. efter 
ett mycket starkt engagemang hos vissa 
tjänstemän, satsa mot att bli svenska före-
gångare inom området Cradle to Cradle 
(C2C). I detta arbete har man visat att 
det går att bygga miljövänligt och bra utan 
att det blir dyrare. Om inte annat så är ju 
just det senare något som politiker gillar, 
säger Roger.

Hur är då läget idag och är Ronnebyborna 
stolta över sin hemstad? Kring det senare 
i funderingen är Rogers tankar att det nog 
är mest som i många alla andra bruksorter. 
Det vill säga att det finns en hel del negati-
vitet nära till hands hos många men oftast 
visar det sig att de allra flesta trivs väldigt 
bra på orten.

Utvecklingen rullar dock på i en bra takt 
i alla fall och ett av de projekt som pågått 
under en lång tid och som nu börjar ge 
resultat är det s.k. Kilenområdet vid järn-
vägsstationen. Där är tankarna bl.a. att 
omvandla området från ett ganska renodlat 
industriområde till en hållbar stadsdel 
med både bostäder och olika verksamhe-
ter, som kontor, handel och skola. Även 
allmänna platser, som på ett strategiskt sätt 
knyter samman staden med Ronnebyån, 
Brunnsparken och resecentrum, ingår i 
planerna.

Kommunfakta

Invånarantal:
Cirka 28 000 invånare i kommunen 
och 13 000 i staden

Läge i regionen:
Till båda de närliggande städerna 
Karlskrona och Karlshamn är 
avståndet ca 2,5 mil. Till Malmö är 
avståndet ca 18 mil och till Stock-
holm ca 53 mil. 

Större orter i kommunen:
Kallinge, strax norr om Ronneby, 
och Bräkne-Hoby, cirka 15 kilometer 
västerut från Ronneby 

Politiskt styre:
Vid tiden för vårt besök var det fem 
partier i den s.k. Ronnebyalliansen 
(M, C, FP, KD och Ronnebypartiet.). 
Det nya styret är oklart när detta 
skrivs i mitten av oktober 2014. 

Plan- och byggfrågor:
Hanteras av Miljö- och byggnadsför-
valtningen som ligger under Miljö- 
och byggnadsnämnden.
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Hållbart samhällsbyggande 

Kristina Laurell tekn. dr i byggproduktion, 
Forskningsrådet FormasText: Peter Granqvist

Kristina är i grund och botten utbil-
dad ekonom och har läst företagseko-
nomi i Luleå med bl.a. inriktning mot 
företagsorganisation och säkerstäl-
lande av kompetensutveckling inom 
dessa. Med denna utbildning och en 
hel del utförda arbeten inom yrkesfäl-
tet som bakgrund anser hon själv att 
hennes nuvarande tjänst på Formas 
är väldigt passande.

Forskningsrådet Formas fokuserar på en 
hållbar framtid och deras uppdrag från 
Regeringen, där Formas ligger under Mil-
jödepartementet, är att främja och stödja 
grundforskning och behovsmotiverad 
forskning inom områdena miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande. Till om-
rådet samhällsbyggande, som Kristina 
uppfattat är det dagens föredrag berör, 
räknas bygg- och anläggningsteknik, pla-
nerings-, bygg- och förvaltningsprocessen, 
stadsutveckling samt samhällsvetenskap-
lig miljöforskning.

All forskning som Formas stöder ska ”vara 
av högsta vetenskapliga kvalitet, och av 
samhällsrelevans för rådets ansvarsområ-
den”. Forskningen ska också vara till nytta 
för samhället. Enligt direktiven får dock 
Formas också finansiera utvecklingsverk-
samhet i begränsad omfattning.

Forskningsområdet samhällsbyggande är 
mycket brett och omfattar bl.a. byggnader, 
anläggningar, infrastruktur, stadsutveck-
ling och samhällsvetenskaplig miljöforsk-

ning. Då området dessutom utvecklas 
hela tiden genomför Formas regelbundet 
analyser på forskningen för att se till att 
fokus läggs på det som är aktuellt och nu 
gällande.

Några pågående forskningsprojekt som 
Formas stöder; 

”Det goda livet” – Den politiska kon-
struktionen av en lokal ekonomi/stadsut-
veckling i förändring. Ett projekt utifrån 
bl.a. att samhällsdebatten idag präglas av 
ekonomiska begrepp som försvårar möj-
ligheterna att nå andra politiska mål, som 
t.ex. hållbar utveckling och en levande 
landsbygd, även om ambitionen att tänka 
bortom de ekonomiska begreppen verkar 
vara utbredd. 

”Alice” – Attraktivt levande och hållbar-
het i kallt klimat som fokuserar på de 
socio-tekniska systemen i samhället. För 
att fånga in det komplexa samspel som 
sker mellan och inom dessa system så 
plockas kunskap in från olika ämnen så 
som arkitektur, planering, trafik, genus, 
medborgarinflytande, organisation, stats-
vetenskap, träbyggnad och byggprocessen. 
Ett praktiskt exempel att studera är flytten 
av Kiruna med dess tekniska utmaningar, 
hantering av sociala frågor och bevarande 
av kulturarvet.

”Uthållig stadsplanering” – Hur gör vi 
t.ex. för att angripa hållbarhetsfrågorna 
på stadsnivå då så gott som hela den glo-
bala befolkningsökningen som förväntas 

fram till 2030 kommer att ske i urbana 
områden enligt prognoser. Hur ska konse-
kvenserna av klimatförändringar hanteras 
i vår planering av staden?

Framtida forskning;

Under perioden 2015-2017 har Formas 
75 miljoner kronor att fördela på nya 
forskningsprojekt och den utlysning som 
nu gjorts för detta är väldigt öppenriktad.
Även samfinansiering av forskningen är 
intressant för framtiden och i en riktad 
utlysning 2015 är samfinansiering och 
samverkan en av de givna förutsättning-
arna. Detta kan kanske ske i allianser 
mellan Formas och näringslivet och/eller 
tillsammans med andra samhällsbygg-
nadsaktörer (t.ex. kommuner, landsting 
eller intresseorganisationer). 

Som en fortsättning kring detta kanske det 
också finns fler kommuner är intresserade 
av att jobba med forskning, t.ex. genom 
en kommundoktorand, en person som 
då inom ramen för sin anställning inom 
kommunen går en forskarutbildning. 
En sådan doktorand forskar då inom det 
kommunala området och fungerar som 
en brobyggare mellan forskning och verk-
samheten. Arbetsgivaren kan då t.ex. ha 
en problemställning att utgå ifrån men en 
idé kan också komma från den anställde.

Tipset om kommundoktorand lämnas till 
konferensdelatagarna att ta med sig hem 
och fundera på.
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Gösta började med att presentera 
en bakgrund och tillbakablick för 
det svenska plansystemet. Sättet att 
planera i Europa kan indelas i famil-
jer; den Brittiska (marknadsstyrd, 
centraliserad och processorienterad), 
den Napoleonska (centraliserad och 
hierarkisk), den Germanska (rigorös 
med strikt regional markfördelning) 
och den Skandinaviska (decentrali-
serad). 

De länder Gösta jämför det svenska 
plansystemet med är i huvudsak Norge, 
Finland, Danmark och Tyskland. Han delar 
upp jämförelsen på nationell-, regional- och 
kommunal nivå. Det som utmärker det 
svenska systemet är avsaknaden av pla-
nering på nationell och regional nivå och 
planmonopolet som inrättades 1907. Det 
är kommunerna som bedriver den fysiska 
planeringen. Statliga och regionala organ 
får inte ändra kommunala beslut gällande 
den fysiska planeringen.

Det finns inget lagstöd för planering på 
nationell nivå i Sverige. Trafikverket är det 
enda organ som idag bedriver nationell 
fysiks planering. Den Fysiska riksplane-
ringen bedrevs i Sverige 1971-1985. Detta 
arbete resulterade i att riksintressen enligt 
Miljöbalken inrättades. Riksintressena 
är statiska och får laglig verkan först vid 
överprövning. I de jämförda länderna 
bedrivs en aktiv nationell planering som 
är styrande för regional och kommunal 
nivå. I jämförelsen bör man notera att 
Tyskland skiljer sig från övriga länder då 

Svensk planering i ett 
internationellt perspektiv

Gösta Blücher, tekn. dr Blekinge tekniska högskolade tyska förbundsstaterna i hög grad har 
självbestämmande. Styrande planering 
sker både på nationell och delstatlig nivå.

På regional nivå i Sverige finns ett regi-
onplaneinstitut i lagstiftningen, men 
regional planering är frivillig och förut-
sätter kommunala initiativ. Regionplaner 
och Regionala utvecklingsprogram (RUP) 
är exempel på regional planering. Dessa 
har dock en svag kommunal anknytning. 
I jämförelseländerna finns däremot krav 
på regional planering. På denna nivå har 
Sverige, Danmark och Norge en egen tradi-
tion, då regional planering inte är bindande 
för kommunal planering.

På kommunal nivå utmärker sig Sverige 
som enda land som har en kommunom-
fattande översiktsplan som inte är lagligt 
bindande. I övriga länder är motsvarande 
planer bindande i mer eller mindre omfatt-
ning. I Norge är det även möjligt för privata 
aktörer att presentera en ”egen” detaljplan 
som kommunen måste ta ställning till.

Som slutanförande framför Gösta att han 
anser att Sverige behöver en bättre styrning 
före detaljplanenivån. Det är olyckligt att 
frågor av nationell eller regional karaktär 
ställs på sin spets i detaljplaner.

Mer om de olika ländernas plansystem 
finns på commin.org.

Text: Jonas Olsson
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Den 1 januari 2015 träder nya lagar i 
kraft.  Plan och bygglagen  förändras  
på flera punkter. Yvonne Svensson re-
dovisade Prop. 2013/14:126. Målsätt-
ningen är att få till stånd en enklare  
planprocess 

Viktiga generella förändringar i PBL som 
träder i kraft den 1 januari 2015

•	 Förenklingar i detaljplaneprocessen 
underlättar byggandet 

•	 Ett effektivare plangenomförande 

•	 Bestämmelserna om bygglov utveck-
las för en enklare hantering 

•	 Plan- och bygglagen görs tydligare för 
bättre tillämpning

•	 Byggandet blir mer förutsägbart med 
enhetliga tekniska egenskapskrav

•	 Ökad transparens med kommunala 
riktlinjer för markanvisningar 

Planförfarande

Detaljplaneprocessen förenklas. Nuva-
rande enkelt planförfarande blir stan-
dardförfarande den 1 januari 2015. Mer 
komplicerade planer genomförs med 
utökat förfarande (nuvarande normalt 
förfarande).

När detaljplaner upprättas med standard-
förfarandet gäller följande :

•	 Samrådskretsen kan begränsas. Om 
planförslaget saknar betydelse för 
bostadsrättshavare och hyresgäster 
behövs inget samråd med dem.

•	 Samrådsredogörelse behövs inte – 

Text: Mats Sandqvist

Nyheter inom PBL 

Redovisningen görs i granskningsut-
låtandet.

•	 Kungörelseförfarandet begränsas 
(enbart vid utökat förfarande och då 
inför samråd).

•	 Kungörelse om granskning ersätts 
med en underrättelse direkt till sam-
rådskretsen. Granskningstid: minst 
2 veckor. 

•	 Underrättelsen sker via kommunens 
hemsida och anslagstavla

Upphävandet av detaljplaner ska kunna 
göras i likhet som standardförfarandet  
vid upprättandet av en detaljplan.

Planens genomförandetid kan förlängas 
efter samråd med känd sakägarkrets inom 
planområdet. Beslut om förlängning tas av 
KF, alt KS eller BN på delegation av KF.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen får mandat att tydligare ge 
råd till kommunerna om tillämpningen av 
PBL under planprocessen. Rådgivningen 
avser tillämpningen av samtliga delar i 
PBL, dvs. inte bara de delar av PBL som 
reglerar detaljplan.

Plangenomförande

Sambanden mellan olika plangenomför-
andefrågor tydliggörs. En ny bestämmelse 
i 6 kap. plan- och bygglagen införs med en 
allmän beskrivning av kapitlets innehåll 
och hänvisning till annan central lagstift-
ning med bestämmelser av betydelse för 
plangenomförandet.

Lantmäterimyndighetens roll i plane-
ringsprocessen tydliggörs. Lantmäteri-
myndigheten ska verka för och ge råd om 
plangenomförandet i samrådsskedet samt 
yttra sig i granskningsskedet.

Riktlinjer för exploateringsavtal ska 
antas. De kommuner som avser att ingå  
exploateringsavtal ska i riktlinjer ange 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. 
Kommunens beslut att anta riktlinjer för 
exploateringsavtal ska kunna överklagas 
genom laglighetsprövning enligt kom-
munallagen.

Bygglov/ avvikelser från planbestäm-
melser

En kommun ska få ökade möjligheter att 
ge bygglov trots att sökt åtgärd avviker från 
en detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Avvikelsen bör kunna vara större när ge-
nomförandetiden har gått ut. En kommun 
ska få möjlighet att i beslut om bygglov 
förklara att vissa avvikelser från detaljplan 
avseende fastigheter och byggnadsverk ska 
kunna godtas som en liten avvikelse. 

Planbestämmelser

En kommun får möjlighet i detaljplan el-
ler områdesbestämmelser bestämma om 
bygglovsplikt för vissa åtgärder på bygg-
nadsverk eller i vissa bebyggelseområden, 
ska utvidgas. Kommunen får bestämma 
att även en  ändring av ett bygg-
nadsverk eller bebyggelseområde kräver 
bygglov. 9 kap. 8 §. Regleringen avseende 
varsamhets och skyddsbestämmelser i 
detaljplan m.m. förtydligas.

Yvonne Svensson, Rättschef Boverket
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Kommunens möjligheter att ställa särskil-
da tekniska egenskapskrav i detaljplaner på 
byggnadsverk undanröjs. Byggandet blir 
mer förutsägbart för byggherrar.  Enhet-
liga tekniska egenskapskrav på byggnads-
verk gäller i hela landet. Undantag finns 
dock om kommunen är byggherre och 
åtgärden krävs för att byggnaden ska vara 
ändamålsenlig. Det är fortfarande möjligt 
i detaljplan att bestämma krav på utform-
ning och utseende av byggnader.

Planbestämmelser med villkor (PBL 4:14) 
som idag är kopplat till möjligheter att 
bevilja lov kommer att ändras till villkor 
för att ge startbesked. 

Anläggningarna ( va, bullerplank mm) 
som villkoren är knuten till, bör inte vara 
beläget på annan fastighet.  Fastighetsäga-
ren måste ha rådighet över marken för att 
kunna uppfylla villkoren i detaljplanen.

Markanvisning

Ökad transparens med kommunala rikt-
linjer för markanvisningar 1 januari  2015. 
Lagen om kommunernas bostadsförsörj-
ningsansvar ändras. Innan en markanvis-
ning genomförs ska följande anges :

 

•	 Utgångspunkter och mål vid över-
låtelse

•	 Grundläggande villkor för markhän-
visning

•	 Handläggningsrutiner

•	 Principer för markprissättning

Nya allmänna råd om 
detaljplaner

Klara börjar med att presentera PBL 
Kunskapsbanken som får ny platt-
form med ny layout sista september 
2014. 

Förslag till allmänna råd var ute på 
remiss oktober-december 2013. De 
allmänna råden planeras vara klara 
under 2014. Efter detta sker en upp-
datering av Kunskapsbanken.

Klara redovisar tre punkter som är viktiga 
att beakta angående planbestämmelser:

•	 Alla planbestämmelser måste ha 
stöd i PBL

•	 Reglera inte mer än nödvändigt

•	 Planbestämmelserna ska vara tydliga

Även planens syfte är viktigt. Syftet ligger 
till grund för val av planbestämmelserna 
och ska även kunna användas vid tolkning 
av bestämmelserna.

Beträffande allmän platsmark gör Bover-
ket en översyn för att få färre kategorier. 

Gatumark ska förtydligas med ljust grå 
färg på plankartan. 

Beteckningarna A, Q, I och X är olämpliga 
och kan förväxlas med andra tecken. 

Boverket föreslår även att endast öppna 
vattenområden (W-områden) ska anges 
i planen. I annat fall bör området anges 
som kvartersmark eller allmän platsmark.

Prickmark bör helst undvikas. Tidigare 
betydelsen för prickmark; Marken får 
ej bebyggas ändrats till Byggnad får inte 

bebyggas/placeras/uppföras. Detta p.g.a. 
att bebygga har fått en ny definition i 
plan- och bygglagen och därmed inte längre 
är lämplig att använda för prickmark och 
korsprickad mark.

Markreservat för nya allmänna ändamål 
som tillkommer är h – Energianläggning 
och c - Anordning för elektroniska kom-
munikationsnät. 

Beteckningen y - Marken ska vara tillgäng-
lig för utfart från angränsande fastighet 
tas bort.

Klara Falk, planarkitekt Boverket

Text: Jonas Olsson
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Annika Ekblom redovisade Hagfors 
kommuns pågående arbete med att 
se över gällande detaljplaner för Hag-
fors. Hon inledde med lite informa-
tion om Hagfors samhälle. 

Hagfors ligger i Värmland, ca 10 mil 
norr om Karlstad. Hagfors utvecklas till 
bruksort då nytt järnbruk anläggs på 
1870-talet och Uddeholmsbolaget eta-
bleras i 1800-talets slut. Hagfors järnverk 
Uddeholm AB är idag världsledande inom 
sin specialitet, material till tillverknings-
industrin. Kommunen har ca 12000 
innevånare, varav ca 5400 bor i Hagfors 
stad som bildades 1950. Kommunen 
bildades 1974 genom sammanslagning av 
fyra mindre kommuner.

I Hagfors kommun hanteras den fysiska 
planeringen av samhällsbyggnadsavdel-
ningen som är underställd kommunsty-
relsen.

Kommunens tätorter inklusive central-
orten Hagfors omfattas till största delen 
av detaljplaner. Centralorten omfattas av 
ett nittiotal detaljplaner från 1949 fram 
till våra dagar. I botten ligger en gammal 
stadsplan för Hagfors municipalsam-
hälle från 1949. Många av planerna är av 
mycket begränsad omfattning. Många av 
detaljplanerna inom centralorten Hagfors 
är otidsenliga vilket bl.a. komplicerar 
och fördröjer bygglovhanteringen. De är 
uppförda i olika tider, saknar i många fall 
aktualitet, är i vissa falls svåra att tolka och 
innehåller inte sällan begränsningar som 
idag är svårförståeliga. 

För Hagfors stad finns en fördjupad över-
siktsplan, dock något föråldrad, antagen 
1998.

Kommunen har anlitat konsult för en 
översyn av detaljplanläggningen för Hag-
fors stad. Ambitionen är nu att i en första 
etapp skapa mer enhetliga bestämmelser 

för centralortens bostadsområden genom 
en uppdatering inaktuella detaljplaner. 
För den allra största delen av tätorten 
gäller äldre detaljplaner som bör ersättas. 
Det finns dock givetvis vissa områden 
med nyare planer som fortsatt kommer att 
gälla. Uppdragets geografiska utbredning 
har kommunen beslutat.

Kommunen ser framför sig hur detta 
skulle kunna göras i ett sammanhang, i 
princip en enda ny stor detaljplan. Rent 
praktiskt måste givetvis en uppdelning 
på ett antal plankartor göras, men själva 
processen bedöms kunna vara gemensam.

När det gäller planernas innehåll görs 
preliminärt bedömningen att det i allt 
väsentligt kommer att handla om en an-
passning till dagen situation varför själva 
planprocessen bedöms kunna bli relativt 
okomplicerat. Konsultens uppdrag om-
fattar planhandlingar fram till och med 
färdiga samrådshandlingar. 

Arbetet påbörjades med ett uppstarts-
möte mellan kommunen och konsult där 
underlagsmaterial, förutsättningar och 
utgångspunkter gick igenom. Vissa om-
råden med planer som är aktuella och tre 
områden där planarbete pågick innefattas 
inte i konsultuppdraget. 

Arbetet med planöversynen har påbörjats 
och de direktiv som kommunen har gett 
och de diskussioner som förnärvarande för 
med konsulten är följande:

•	 Aktualisera och uppdatera samt 
bekräfta befintliga detaljplaner med 
hänsyn till aktuella behov.

•	 Skaffa planberedskap genom att even-
tuellt utöka/utvidga vissa områden 
för utbyggnad/ expansion i händelse 
av att en utveckling skulle komma att 
ske snabbt, dock med hänsyn till de 
realistiska behov som idag kan ses i 
den närmaste framtiden.

•	 Aktualisera planbestämmelser och 
byggrätter, framför allt för bostads-
områden och tomter som har mycket 
prickmark och begränsning i byggrät-
ter.

•	 Knyta samman stadsdelar, se utveck-
lingspotentialer och möjligheter 
utan att låsa fast hur byggnader ska 
användas.

•	 Förtäta på lämpliga lucktomter. Se 
över förtätning och exploaterings-
möjligheter och behov som ska styra 
under samrådet.

•	 Se karaktärer som bör värnas. Främja 
att en levande centrummiljö kan 
utvecklas där blandad miljö knyts 
samman. Stråk med stadsmiljöer, 
GC-stråk, affärsgator, trafikerade ga-
tor, parkmiljöer och platsbildningar.

•	 Stråk med promenadvägar finns i 
stads- och parkmiljöer. Fler målpunk-
ter skulle kunna utvecklas och tomma 
centrummiljöer få liv.

•	 Kommunen har identifierat olika 
verksamhetsområden för närings-
verksamhet, bostäder, anläggningar 
med skolor, idrott- och sport samt 
fritid, lek och kultur, samt frilufts-
miljöer för den fortsatta planeringen.

•	 Tillgänglighetsaspekter ska vara en 
generell ledstjärna i arbetet.

•	

Arbetet pågår nu och det kommer att bli 
intressant att få följa den fortsatta proces-
sen och få ta del av det färdiga arbetet. 
Många kommuner har behov av att hitta 
arbetssätt för att på ett enklare sätt göra 
revideringar och justeringar av flera de-
taljplaner i ett sammanhang. Så gott som 
alla kommuner i Sverige har problem med 
gamla och inaktuella detaljplaner som 
kräver enorma resurser för att omarbetas. 

Ny detaljplan, enhetliga 
bestämmelser, 
uppdatering gamla planer

Text: Matti Heino
Annika Ekblom, 
stadsarkitekt Hagfors kommun
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Tjörns kommun är en ö som är belä-
gen norr om Göteborg. Folkmängden 
varierar under året, 15 000 invånare 
vintertid och ca 40 000 invånare som-
martid. Kommunen har som många 
andra kommuner en åldrande befolk-
ning. Inom kommunen finns ca 1 800 
företag. Ca hälften av de yrkesverk-
samma pendlar ut från kommunen.

2009 tog kommunfullmäktige beslutet att 
kommunen ska arbeta med Cultural Plan-
ning som metod i samhällsplaneringen.

Kulturella resurser är synliga och osynliga, 
materiella och immateriella. Det kan vara 
muséer, caféer, kreativa näringar, kulturak-
törer eller föreningar men också dialekter, 
mattraditioner eller hur en plats upplevs. 
Genom att kartlägga och analysera dessa, 
samt öka delaktigheten för medborgarna, 
växer andra bilder av samhället fram. 
Syftet är att stärka platsens identitet, 
eller med ett annat uttryck, ”fånga plat-
sens själ”, för att skapa ett mer attraktivt 
samhälle.

Tjörns arbete med Cultural Planning är 
mycket aktivt. Genom ett nära samarbete 
mellan förvaltningarna och de kommu-
nala bolagen i en sektorsövergripande 
arbetsgrupp, har de lyckats använda me-
toden till arbetet med Översiktsplan 2013 
samt ett antal detaljplaner och projekt.

Arbetet med Cultural Planning har 
skett i f lera parallella processer, hos 
projektledarna på kultur- och fritidsför-
valtningen och hos planarkitekterna på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, men 

också i framtagandet av kultur- och 
fritidsförvaltningens handlingsplan för 
natur- och kulturturism, som har letts av 
turismansvarig. Man har också använt sig 
av metoden i framtagandet av en ny natur- 
och kulturguide och i handlingsplanen för 
barn- och ungdomskultur.

Havet, mötesplatser och kulturen är tre 
starka utvecklingsområden för Tjörns 
kommun, vilka ska genomsyra hela kom-
munens arbete med Cultural Planning 
som metod.

Bakgrund

Redan på 1800- talet fanns en man i Skott-
land, Patrick Geddes, som ansåg att det 
inte gick att planera utan att först göra en 
ordentlig kartläggning där människorna, 
deras arbete, kultur samt platsen inklu-
derades, sk mapping. Cultural planning 
har används i USA på 70-80-tal. Många 
exempel på användning av metoden finns 
från Finland, Italien och Skottland.

Exempel på projekt

Kultur- och fritidsnämnden fick uppdra-
get 2009 att arbeta med Cultural Planning 
som metod. Processgrupp bildades där 
kultur- och fritid och samhällsbyggnad 
ingick. Arbetsgrupp bildades med repre-
sentanter från alla förvaltningar och bolag. 
Arbetet leddes av en politisk styrgrupp. 

Fyra projekt har genomfört med metoden; 
Tätortsstudien för Almösund-Myggenäs-
Almön, Skärhamns centrum, Kållekärr 
och Översiktsplan 2013

Arbetena påbörjades med öppen inbjudan 
till allmänheten. Föreningar fick material 
för att förbereda nulägeskarta. Workshops 
hölls med frågor kring platsernas identitet. 
Deltagare var tjänstemän från samhälls-
byggnadsförvaltningen, kultur– och fri-
tidsförvaltningen, konsulter, exploatörer, 
föreningsrepresentanter och medborgare. 
Swot-analyser gjordes, nulägeskartor och 
önskekartor togs fram.

I översiktplanearbetet gjordes en enkät om 
Tjörns själ. 622 svar inkom. Svaranden var 
av blandade åldrar och från kommunens 
samtliga delar. En sammanställning och 
analys ingår som en bilaga till ÖP 2013.

Samrådsmöten hölls i form av rundabords-
samtal, med enkäten som utgångspunkt 
för samtalen. På så sätt utnyttjas planpro-
cessen till att också inleda samtal om de 
mjuka frågorna.

Dialogarbetet sammanfattas i rapporten 
”Tjörns själ”. Med sammanfattning och 
analys.

De synpunkter och önskemål som fram-
kommit inarbetades i översiktsplanen och 
följduppdrag gavs till de förvaltningar som 
har ansvaret för de olika verksamheterna. 

Cultural planning 
– en metod för 
samhällsutveckling med 
kulturella förtecken.

Tinna Harling och Marie Bergdahl, Tjörns kommun

Text: Matti Heino
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 Stadsvandring i Ronneby
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Med digital samverkan går det snabbare 
från idé till färdig byggnad!

Maria Rydqvist, utredare Boverket

Text: Annika Säw

Ett första försök 
Maria ville genom att ställa frågan om vi behöver en digitalisering av PBL-processerna 
väcka ett intresse hos åhörarna för ett samarbete i projektet ”en digitaliserad plan- och 
bygglovsprocess”. Idag krävs tillgång till information i form av översiktsplan, detaljplan, 
bygglov, startbesked, byggande och förvaltning, transportplanering mm. Kanalerna och 
verktygen för att tillgodogöra sig erforderlig information är idag varierande och tidskrä-
vande. Ett informationsutbyte kräver en digital samverkan vilken kan genomföras i form 
av ett tjänstebaserat informationsutbyte. Detta genom att självständigt beslutande aktörer 
samverkar och utbyter information via (bas)tjänster.

Boverket fick år 2009 i uppdrag att genomföra SPF (Sammanhållen detaljplane- och fast-
ighetsbildningsprocess). Projektet har pågått från november 2009 och avslutades i maj 
2014 och utförts i samarbete mellan Boverket, Lantmäteriet och SKL som kom med 2013.

Inom projektet belystes de enskilda frågorna, en gemensam processbild och process-
beskrivningen. Arbetet visade på hur det fungerar idag men också vad som behöver 
förbättras. SPF visade sig dock omfatta ett för litet område och greppade inte helheten 
och hela processen.

Vill man läsa mer om Sammanhållen 
detaljplane- och fastighetsbildningspro-
cess (SPF-projektet) kan man hämta 
ner 3 rapporter från Boverkets hemsida: 

Harmoniseringsrapporten 2012:2, De-
monstratorrapporten 2013:28 och Digital 
samverkan 2013:29



För digitalt bygglov behövs digital plan 
Efter arbetet med SPF anser man sig nu mogen att gå vidare och med projektet dPBL (digital plan och bygglovsprocess) genom 
praktiskt arbete beskriva ett komplett digitalt arbetssätt. Detta ska fungera som stöd vid upphandling av tjänster, omvärlds-
analyser och vägledning i att arbeta digitalt och kräver samarbete mellan ett stort antal aktörer.

Boverket förstår att kommunerna inte har möjlighet att lösa detta själva. Men det kräver att alla ändrar sina vanor och inte 
styrs av gamla erfarenheter. Projektet kräver samverkan mellan många samarbetspartners. Målet är att under hösten 2014 
bygga nätverk, pilotområden.

Arbetet kommer att bygga på erfarenheter från kommuner som Skövde, Stockholm, Hässleholm, Västerås och RIGES (Här-
nösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik) m fl. Informationsutbytet sker via informationstjänster genom att 
definiera de viktiga överlämningspunkterna, beskriva den information som ska lämnas och beskriva de viktigaste tjänsterna. 
När projektet är slutfört är målet att ha skapat ett 20-tal grundläggande informationstjänster. För att nå hela vägen fram krävs  
samverkan och samordning mellan myndigheter, kommuner och berörda organisationer.
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Cradle to Cradle i 
Ronneby kommun

David Gillanders, stadsarkitekt, Laura 
Vidje, medarbete på Cefur, och jag, 
Helena Sandberg, planarkitekt, be-
rättade om hur Ronneby kommun 
arbetar med Cradle to Cradle (C2C) 
som en motor för att stärka kommu-
nens näringsliv och samhälle på ett 
hållbart sätt.

2011 startades Cefur – Center för forsk-
ning och utveckling i Ronneby – som blev 
startskottet på Ronnebys Cradle to Cradle-
satsning. Cefur arbetar idag inom fem 
områden: matchmaking mellan studenter 
och företag, kommunikation, vattenskär-
ning, C2C för polymerindustrin och C2C 
för den byggda miljön.

En av de saker man gjort är att bygga upp 
ett showroom dit besökare kan komma, 
lära sig mer om C2C och se olika exempel 
på tillämpning. Här får man lära sig att 
C2C handlar om att skapa ett stort posi-
tivt fotavtryck istället för som idag ofta är 
fallet att försöka vara mindre dålig. Detta 
oavsett om man designar en produkt eller 
utvecklar en ny stadsdel. 

C2C har tre huvudprinciper som man har 
med sig i arbetet.

•	 Förvalta näringsämnena. 

Allt är en resurs för något annat och ma-
terial ska kunna brytas ner i ett biologiskt 
kretslopp eller återvinnas i ett tekniskt 
kretslopp.

•	 Använd naturliga energiflöden

Energi som har sitt ursprung i solen, ex. 
vatten-, vind- och solenergi.

•	 Främja mångfald

Social, biologisk och konceptuell mång-
fald.

Text: Helena Sandberg

Kommunen har tagit fram ett kvalitetspro-
gram för planering och byggande inspirerat 
av Cradle to Cradle och arbetar nu med 
att implementera det i ett flertal projekt 
såsom förskolan Backsippan i Listerby, 
Blekingearkivet i Bräkne-Hoby och den 
nya stadsdelen Kilen i Ronneby. 

I programmet anges ett antal fokusområ-
den för Ronnebys C2C-arbete inom bygg-
nation och planering som är: förnyelsebar 
energi, friskt vatten, friska byggmaterial 
och en god inomhusmiljö, biologisk mång-
fald i utemiljön och social mångfald.

Kilen kommer bli en ny stadsdel i Ronneby 
och utvecklas på f.d. industrimark nära 
tågstationen. Visionen för området är att 
det ska inspirera till innovationer, ge ett 
positivt avtryck i miljön, bli en del av cen-
trum och en mötesplats för alla, bidra till 
människors hälsa och försköna Ronneby. 

Under våren har en arkitektworkshop hål-
lits där tre lag spenderade ett antal dagar 
i Ronneby och sedan lämnade in var sin 
rapport med idéer för hur området på 
bästa sätt kan utvecklas enligt Cradle to 
Cradle-tänket. 

Lagens idéer har ställts ut och många Ron-
nebybor tog tillfället att tycka till om dem 
och ge sina egna idéer. Materialet har nu 
ställts samman och kommer ligga till grund 
för ett samrådsförslag för detaljplanen. 

Mer information: www.ronneby.se/cefur 
& www.ronneby.se/kilen

David Gillander, stadsarkitekt Ronneby

Helena Sandberg, planarkitekt Ronneby

Laura Vidje, projektledare Cefur
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Besök i förskolan Backsippan i Listerby- ett aktuellt C2C projekt
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Besök i Susanne Demånes  konstnärsateljé


