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Yttrande över betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun 
vid planering och byggande SOU 2015:109 
 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade betänkande, på remiss till 
2016-03-31. SBF bemöter främst de förslag som har en nära koppling till föreningens 
verksamhetsområde.  
 
Sammanfattning 
• SBF välkomnar förslaget att rekommendera att Boverket samt länsstyrelserna ges i uppdrag 

att i samverkan med SKL genomföra en kompetensutvecklingsinsats riktad till 
förtroendevalda och tjänstemän på kommun- och länsnivå avseende plan- och 
bygglagstiftningen och dess tillämpning. SBF vill här föreslå en lagändring som innebär att 
samtliga kommuner ska ha tillgång till stadsarkitekt och byggnadsantikvarie som utifrån 
sina respektive ämnesområden svarar för ett långsiktigt helhetsperspektiv på 
stadsutvecklingen.  

• SBF avstyrker förslaget att kommunen ska ha möjlighet att begära bindande 
planeringsbesked av länsstyrelsen i tidigt skede avseende frågor som rör länsstyrelsens 
ingripandegrunder eftersom den föreslagna processen för beskedet medför att rätten att 
påverka och överklaga tas bort vad gäller beskedets innehåll för miljöorganisationer, 
sakägare och enskilda och därmed innebär ett minskat demokratiskt inflytande. Det bör inte 
vara svårt att utveckla samverkan mellan länsstyrelse och kommun så att kommunen ändå 
får en trygg grund för fortsatt planarbete, utan formalisering i bindande besked. 

• Områdesplan nämns på flera ställen i utredningen. Som SBF anfört i många sammanhang 
bör en utveckling av denna planeringsnivå – som verktyg för tidig avvägning mellan olika 
intressen och för en meningsfull dialog med medborgarna – gagna samarbetet mellan stat 
och kommun och leda till smidigare planprocesser. 

• SBF avstyrker förslaget att, utanför riksintresseområden, ta bort möjligheten att i 
detaljplanebestämmelser reglera byggnads yttre utformning vad avser färg- och 
materialverkan. Den arkitektoniska utformningen är viktig i både kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och vardagsmiljöer och bör alltid kunna regleras i detaljplan när så bedöms 
nödvändigt. Ju tidigare dessa aspekter tas upp och tydligt och bindande regleras i processen 
desto mer ökar möjligheterna att få till stånd en god helhetsverkan i stadsmiljön.   

• SBF konstaterar att sammantaget med övriga pågående utredningar hos regeringskansliet 
och Boverket skulle den nu aktuella utredningen innebära såväl en urholkning av och 
frånträde från det allmännas ansvar för miljömålet ”God bebyggd miljö”.  
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SBF:s synpunkter 
 
Kapitel 7. Statligt planeringsstöd och andra åtgärder 
Utredningen: 
I utredningen föreslås att Boverket får uppdrag att i samverkan med SKL genomföra en samordnad 
kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän på lokal och regional nivå avseende 
plan- och bygglagstiftningen och dess tillämpning och där även berörda statliga myndigheter involveras. I 
utredningen betonas också vikten av helhetssyn i samhällsbyggandet vilket ställer stora krav på projektledare som 
har översiktliga kunskaper inom olika specialområden. 
 
SBF:s kommentar: 
SBF har konstaterat att orsaken till att många detaljplaner försenas och överklagas eller 
överhuvudtaget inte kommer till stånd är ofta att planarbetet skett på grundval av fel 
förutsättningar, ibland lagstridiga, beroende på antingen en förhoppning att trots detta få 
igenom planen eller på ren okunskap. När det gäller exempelvis kulturmiljölagstiftningen har 
det på många håll blivit en kultur att negligera lagreglerna i KML, MB och PBL, vilket ofta är 
en grund för överklagande. SBF välkomnar därför förslaget att ge Boverket i uppdrag att i 
samverkan med SKL genomföra en samordnad kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till 
förtroendevalda och tjänstemän på lokal och regional nivå.  
 
SBF konstaterar att kommunerna i hög grad har abdikerat från sitt ansvar för en långsiktig 
helhetssyn på samhällsbyggandet och instämmer i utredningens påpekande att denna aspekt 
inte får glömmas bort i utbildningen. SBF vill i detta sammanhang föreslå en lagändring som 
garanterar tillgänglighet till stadsarkitekt och byggnadsantikvarie i alla Sveriges kommuner, 
tjänstemän som på professionell grund har ett ansvar för ett helhetsperspektiv på 
stadsbyggnaden utifrån sina respektive ämnesområden.  
 
Kapitel 8. Länsstyrelsens roll i detaljplaneprocessen. 
Utredningen: 
I utredningen föreslås en möjlighet för kommunen att inför och/eller under planprocessen begära ett 
planeringsbesked i fråga om planens förenlighet med länsstyrelsens ingripandegrunder för att minska risken 
för ”förgävesplanering” (11 kap. 10 § PBL).  Ett planeringsbesked ska kunna överklagas av kommunen men inte 
av enskild. Ett positivt planeringsbesked från länsstyrelsen avses innebära ett bindande besked att detaljplanen inte 
senare kan överprövas på den grund som avses i planeringsbeskedet, om inte ändringar sker under 
planeringsarbetet. Det betonas i utredningen att planeringsbeskedet är ett komplement till dagens regler om 
samråd, granskning och överprövning. Dessa regler ändras inte enligt utredningen på annat sätt än att frågan om 
överprövning enligt 11 kap. 10-11 §§ i vissa fall avgörs innan kommunen beslutar om antagande av detaljplanen. 
 
SBF:s kommentar: 
Det kan synas klokt att viktiga avvägningar mellan olika intressen, där länsstyrelsen har rätt att 
ingripa och upphäva en antagen detaljplan, görs i ett så tidigt skede som möjligt i 
planprocessen. I utredningens analys och förslag saknas dock helt den viktiga frågan om vad 
som händer med rätten för miljöorganisationer och enskilda att påverka och överklaga beslut 
exempelvis avseende påtaglig skada på riksintressen. Eftersom förslaget innebär att påverkan 
och överprövning av länsstyrelsens planeringsbesked inte kan ske av andra intressenter och 
eftersom beslutet i den fråga planeringsbeskedet avser  inte heller kan överklagas efter 
antagandet av detaljplanen skulle lagändringen innebära att länsstyrelsens blir högsta instans 
för dessa beslut.   
 
Flera rättsfall visar att överprövande instanser, mark- och miljödomstolen och mark- och 
miljööverdomstolen, har gjort en annan bedömning än länsstyrelsen av påverkan på 
riksintressen. Förslaget innebär alltså en kraftig minskning av de grunder på vilka antagna 
detaljplaner kan överklagas av miljöorganisationer, sakägare och andra berörda och innebär 
därför en avsevärd minskning av det demokratiska inflytandet.   
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Även om det är väsentligt för ett effektivt planarbete att klara ut centrala förutsättningar så 
tidigt som möjligt kan SBF inte acceptera att detta sker till priset av minskad rätt till insyn och 
överklagande av detaljplanerna för sakägare och andra berörda. Att den föreslagna 
konstruktionen också avväpnar de miljöorganisationer, som till följd av den EU-rättsliga 
Århuskonventionen tillerkänts klagorätt ifråga om detaljplaner enligt PBL, tycks inte besvära  
utredaren. Förslaget verkar således mycket ogenomtänkt. Riskerna för ”förgävesplanering” 
bör i stället med ett gott samarbete mellan länsstyrelserna och kommunerna och tydliga 
ställningstaganden från länsstyrelsens sida redan vid samrådet kunna elimineras eller i varje 
fall minska avsevärt utan att denna föreslagna lagändring genomförs.  
 
Se också SBF:s förslag (nedan under kapitel 9), att utveckla planeringen på områdesnivå för att 
i tidiga skeden få till stånd en avvägning mellan olika intressen.  
 
Kapitel 9. Processen inför detaljplaneläggning. 
Utredningen: 
På många ställen i utredningen berörs begreppet områdesplanering (fördjupning av översiktsplan, planprogram, 
planutredning, områdesplan etc) men ingen lagändring föreslås i detta avseende. 
 
SBF:s kommentar: 
I utredningen berörs på många sätt bristen på helhetssyn i planeringen. En sådan helhetssyn är 
en av de viktigaste förutsättningarna för att göra rätt från början och kunna lämna tydliga 
besked till olika intressenter. Tyvärr har många kommuner abdikerat från denna viktiga roll 
och låter sig i stället styras av byggföretagens initiativ och bidrar till genomförandet av dessa 
initiativ genom ”frimärksplanering”.  
 
I utredningen omnämns Världsbankens rapport från 2014 där problematiken i Sverige med den 
till stor del oreglerade process som föregår den formella detaljplaneprocessen och därav 
följande brist på planberedskap uppmärksammas (sid 93). I utredningen hänvisas också till 
Byggkonkurrensutredningen som menar att bostadsbyggandet skulle kunna öka om 
kommunerna anammade ett ”proaktivt planarbete” genom att ta fram nästan färdiga 
detaljplaner som kan bebyggas av såväl stora som små byggherrar (sid 250). 
Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34) har också föreslagit att områdesplanen får ökad 
tyngd i plansystemet som en arena för medborgardialog och för avvägning mellan olika 
intressen. Förslaget har dock inte förts vidare.  
 
Det har blivit ett mantra att planprocesserna är långa, bl a till följd av överklaganden, och 
hindrar bostadsbyggandet. Men eftersom en helhetssyn i planeringen på områdesnivå saknas 
kommer ofta nya byggprojekt som överraskningar för närboende och dessutom som 
frimärksplaner utan analys av konsekvenserna för området som helhet. Det är inte konstigt att 
en sådan ad hocartad planering leder till långa planprocesser och överklaganden. 
 
Möjligheterna till planering på områdesnivå finns i PBL men används inte i tillräcklig 
omfattning. Därför skulle en god väg till en mera effektiv planprocess vara att som regel 
bedriva områdesplanering i områden där exploatering kommer att ske. Härigenom kan en 
meningsfull dialog med medborgarna ske i tidiga skeden av planeringen när det ännu inte finns 
låsningar och därmed utrymme för en analys och avvägning mellan olika allmänna och 
enskilda intressen. Tydlighet och förutsägbarhet gagnar alla – byggherrar, markägare, 
organisationer, enskilda – och bör också leda till smidigare detaljplaneprocesser och minska 
antalet överklaganden.  
 
SBF vill i detta sammanhang meddela att föreningen i sina remissvar angående ändringar i 
PBL framfört förslaget att i den fysiska planeringen förstärka områdesnivån och göra den till 
det viktiga skedet för den demokratiska processen. SBF föreslår att i lagen införa krav på att 
upprätta i huvudsak bindande och överklagningsbara områdesplaner, som utveckling av det 
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redan befintliga planinstrumentet områdesbestämmelser. Planen bör visa arkitektonisk 
karaktär och täthet i bebyggelsen, hur kulturarvet tillvaratas, stråk för kommunikation, 
mötesplatser, parker m.m. Detta är också rätt nivå för en samverkan med länsstyrelsen vad 
gäller frågor där länsstyrelsen senare kan ingripa. Förslaget att utveckla områdesplanen som 
verktyg i planeringen beskrivs i en artikel i tidskriften PLAN 2015:1 (se bilaga). 
 
Kapitel 11. Detaljplanens innehåll 
Utredningen: 
Möjligheterna att i detaljplan reglera en ny byggnadsutformning vad avser färg- och materialverkan ska begränsas 
till situationer då detta krävs för att planen inte ska bli föremål för överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 
Möjligheterna att i detaljplan reglera byggnadsverk och tomters tekniska egenskaper ska begränsas till situationer 
då dessa krävs för att planen inte ska bli föremål för överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.  
 
Som ett av motiven för förslaget hänvisas i utredningen till nuvarande lagregler i 9 kap. 30 § PBL som ger 
möjlighet att vid bygglovsprövningen hävda krav vad gäller byggnaders placering och utformning. I utredningen 
hävdas vidare att förutsebarhet kan uppnås genom att utformningsprinciper tas in i planbeskrivningen och/eller 
gestaltningsprogram. I utredningen nämns också att grannar eller andra som berörs av ett byggprojekt kan ifråga 
om färgsättning eller arkitektonisk kvalitet hävda sina intressen genom att överklaga det specifika bygglov som de 
är intresserade av. I utredningen avfärdas betydelsen av estetiska aspekter på följande sätt:” Däremot anser vi inte 
att byggnadens utformning i detalj – färgsättning, materialval eller andra saker som enbart handlar om utseende – 
behöver regleras i detaljplan med motivet att tillgodose medborgarinflytande”. 
 
SBF:s kommentar: 
Förslaget till lagändring är ogenomtänkt och visar en bristande förståelse hos utredaren för 
vikten av god arkitektur, hänsyn till vårt byggda kulturarv och arkitektoniskt samspel i våra 
bebyggelsemiljöer. Förslaget bäddar för en stadsutveckling som strider mot det nationella 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  
 
Bebyggelsemiljöer som uppfattas som vackra och harmoniska kännetecknas av ett gott samspel 
bland annat vad gäller färgsättning och material. Att ge tolkningsföreträde i dessa val till den 
enskilde byggherren eller fastighetsägaren, som vanligen saknar nödvändig kunskap om PBL:s 
regler och den professionella blicken för arkitektoniska värden både vad gäller den egna 
fastigheten och stadsbilden, innebär stora risker för negativa effekter för stadsmiljön som 
helhet.  
 
Om syftet med förslaget är att skapa förenklingar i regelverket torde resultatet således snarare 
bli det motsatta genom att samhällets kontroll flyttas från en bestämmelse i detaljplan i förväg 
till ingripande i efterhand. Enskilda intressen, exempelvis grannars möjligheter att påverka sin 
närmiljö, elimineras också i stor utsträckning vilket kan leda till konflikter och grannosämja.  
 
Betydelsen av att kunna styra utformningen rör inte bara miljöer av riksintresse.  Det är lika 
viktigt att värna om arkitektoniska och andra estetiska kvaliteter i alla miljöer. Var man än bor 
och verkar har man rätt till en vacker och harmonisk vardagsmiljö. Är det inte det som är syftet 
enligt den samtidigt med denna rapport framlagda rapporten Gestaltad livsmiljö, SOU 2015:88?  
 
Att begränsa möjligheten till planbestämmelser för utformningen till områden av riksintresse 
för kulturmiljövården innebär också att underhåll och förändringar av en stor andel av vårt 
byggda kulturarv endast skulle kunna påverkas vid bygglovet. Detta innebär i sak att möjlighet 
till styrning av utformningen också av dessa miljöer tas bort. Ambitioner i planskedet, 
dokumenterade i den ej juridiskt bindande planbeskrivningen, försvinner i den senare 
bygglovshanteringen där ofta endast planbestämmelserna styr bygglovsprövningen. Om 
bygglovet uppfyller planbestämmelserna kan bygglov heller inte vägras.  
 
Mot bakgrund av inte minst minskade resurser i kommunerna kan man vidare inte förvänta sig 
att kommunerna generellt tar fram olika typer av program och riktlinjer för den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelse som finns utanför riksintresseområdena.  I realiteten innebär förslaget 
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att begränsa möjligheterna till reglering av färg och material alltså att man än mer än hittills 
avhänder sig ambitionen att bevara, vårda och utveckla vårt kulturarv. Vi vet redan att de 
generella lagreglerna i 2 och 8 kap PBL till skydd för byggnadernas kulturvärden i stor 
utsträckning inte följs alls. 
 
Rättsfallen som finns pekar dessutom mot att det i bygglovsbeslut är svårt att hävda estetiska 
och kulturhistoriska värden, i motsats till vad som anförs i utredningen. Dessvärre pekar andra 
statliga utredningar inom departementet och Boverket mot ytterligare begränsning av det 
allmännas möjligheter att alls lägga synpunkter på kraven på bebyggelsen enligt 2 och 8 kap. 
PBL och där SBF har lämnat yttranden: 
- Boverkets rapport 2015:28: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov 
- Boverkets rapport 2015:32: Ovårdade tomter och förfallna byggnader 
- Ändring av Boverkets byggregler, BBR, bland annat avsnitt 1:22, 3:2, 3:5, 5:215, 6:2, 6:3, 
med konsekvensutredning (Boverket 2015) 
 
En anledning till att utformningsbestämmelser i detaljplanen kan uppfattas som onödigt 
låsande är att bestämmelserna ofta utformas utifrån ett specifikt byggprojekt som senare av 
olika anledningar inte blir av. Med en ökad planering på områdesnivå, som föreslås ovan under 
kapitel 9 och som innebär att viktiga avvägningar mellan olika intressen klarats ut före 
detaljplaneringen, bör detaljplaneprocesserna kunna gå snabbare och få en mera 
bygglovsförberedande karaktär. Detta innebär i sin tur att planerna inte hinner bli inaktuella 
och att de utformningsbestämmelser som anges kommer att äga giltighet vid bygglovet. Med 
en planering utifrån en helhetssyn ökar kunskapen och därmed underlaget för ett klokt val av 
utformningsbestämmelser i detaljplanerna, bestämmelser som bidrar till en god stadsmiljö.  
 
Det bör även påpekas att sedan i januari 2015 gäller – utöver möjligheten att godta en liten 
avvikelse – att byggnadsnämnden får godta en planavvikelse där byggnadsåtgärden är 
av ”begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på 
ett ändamålsenligt sätt” (9 kap. 31b § 2 PBL). Samtidigt infördes en regel om att utrymmet för 
planavvikelser blir större efter planens genomförandetid (9 kap. 31c § 1,2). Det finns således 
större möjligheter än tidigare att i viss mån frångå planbestämmelser som av någon anledning 
blivit inaktuella.  
 
SBF avstyrker förslaget att utanför riksintresseområden ta bort möjligheten att styra 
bebyggelsens utformning i detaljplanen vad gäller färg och material. Ambitionen vad gäller 
utformning av ny bebyggelse och underhåll av befintlig bebyggelse bör alltid vara hög, även 
utanför riksintresseområden. Bebyggelsens utformning är en avgörande fråga för 
bebyggelsemiljöns kvalitet. Forskning visar vilken betydelse dessa värden har för hur vi 
uppfattar vår livsmiljö. Ju tidigare inriktningen tydligt och bindande, i den utsträckning som 
krävs, läggs fast i processerna desto större är möjligheterna att ambitionerna infrias. 
   
 
För Svenska Byggnadsvårdsföreningen 
 

                                                                                    
Vicki Wenander Kristina Berglund Tomas Nyström 
Ordförande  Vice ordförande Styrelseledamot 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening med 
ca 6000 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla 
kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och utnyttja detta 
som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida 
stadsplanering.  


