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Förord 
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genomfördes som ett kandidatexamensarbete med 15 högskolepoäng inom pro-

grammet. 

Vi vill tacka de kommuner som har samarbetat med oss gällande alla de efterforsk-

ningar som avser detta arbete. Samarbetet har skett genom att personal på kommu-

nerna har ställt upp på personliga intervjuer och svarat på de frågor som examensar-
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Vi vill dessutom tacka Jesper Paasch som har varit en kunnig och trevlig handledare 

genom hela examensarbete och som har alltid ställt upp när vi har behövt hjälp. 

Tack till Lena Mattsson och Jana Khalil som har läst igenom arbetet och givit sina 

synpunkter! 
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Sammanfattning 

Detta forskningsförslag är en jämförelse kring hur fastighetsindelningsbestämmelser 

används i gällande lagstiftning samt äldre lagstiftning. Fastighetsindelningsbestäm-

melser har i tidigare lagstiftning skapats genom tomtindelningar (byggnadslagen SFS 

1947:763) och som fastighetsplaner (äldre plan-och bygglagen SFS 1987:10). Idag 

gäller även de äldre bestämmelserna som fastighetsindelningsbestämmelser genom 

plan-och bygglagen (SFS 2010:900). Numera skapas fastighetsindelningsbestämmel-

ser i detaljplaner. Befintliga fastighetsindelningsbestämmelser skapar idag problem 

när fastighetsägare vill göra avstyckningar som inte stämmer överens med fastighets-

indelningen i detaljplanen eller i äldre tomtindelningar och fastighetsplaner. Idag 

behöver bestämmelserna upphävas i en planprocess med förenklat förfarande. Detta 

är en relativt omfattande process som är ekonomisk kännbar för den som vill göra 

avstyckningen. I forskningsförslaget kommer intervjuer ske med personal i kommu-

nal verksamhet som förhoppningsvis har erfarenhet av hur bildande och upphävande 

av fastighetsindelningsbestämmelser har skett enligt äldre och nuvarande lagstift-

ning. Resultatet kan ge information om vad som idag fungerar bra och dåligt och om 

hur arbetet eventuellt kan förbättras. Det är viktigt ur avstycknings synpunkt att 

fastighetsindelningsbestämmelserna kan upphävas på ett enkelt sätt. När det sker så 

möjliggörs det för nya bostäder i redan bebyggda områden. I och med detta kan be-

fintlig infrastruktur användas där både ny-och äldre bebyggelse kan kombineras i 

samband med att fler människor får chansen att bo i trygga miljöer i centrala lägen. 

Ur ekonomisk synpunkt är detta en vinst. 

 

Nyckelord: Plan-och bygglagen, detaljplaner, fastighetsindelningsbestämmelser, 

tomtindelning, fastighetsplan, förenklat förfarande.  
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Abstract  

This research proposal is a comparison regarding division into property units' rules 

in current legislation as well as in older legislation. Division into property units have 

been created in previous legislation through plot divisions in Building law (SFS 

1947: 763) and as property regulation plan in the Older Planning and Building Act 

(SFS 1987: 10). Nowadays are the older provisions also applying as property clauses 

by the Planning and Building Act (SFS 2010: 900). Today, division into property 

units are created indetailed development plans. Existing division into property units 

are today creating problems when property owners want to subdivide a property 

that do not match the property layout in the indetailed development plan or in older 

land divisions and property regulation plans. Today, the provisions need to be re-

pealed in a simplified procedure process. This is a relatively comprehensive process 

that is economically feasible for anyone who wants to subdivide a property. In the 

research proposal interviews will take place with staff in municipal activities, which 

hopefully have experience of how formation and removal of division into property 

unit's rules has been made in older and current legalisation. The result can provide 

information about what works well and badly today and how the work can possibly 

be improved. It is important from a subdivide point of view that the division into 

property unit's rules can be easily canceled. When this happens, new housing can be 

built in already built areas. With this, existing infrastructure can be used where both 

new and older buildings can be combined as more people get the chance to live in 

safe environments in central locations. From an economic point of view, this is a 

profit. 

 

Key words: Planning and Building Act, Indetailed development plan, Division into 

property units, Plot divisions, Property regulation plan, simplified procedure. 
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Förkortningar och ordlista  

AL  Anläggningslagen (SFS 1973:1149)  

BL  Byggnadslagen (SFS 1947:763)  

FBL  Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988)  

PBF  Plan och byggförordning (SFS 2011:338) 

PBL  Plan-och bygglagen (SFS 2010:900)  

ÄPBL  Äldre plan-och bygglagen (SFS 1987:10)  

KLM  Kommunala Lantmäterimyndigheten  

Definitioner  

Detaljplan   

Detaljplanen visar hur ett område inom en kommun ska byggas och hur mark- och 

vattenområden ska regleras.  

Fastighetsindelningsbestämmelser  

Fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplan visar hur ett område ska indelas i 

fastigheter enligt PBL (SFS:2010:900). Även tomtindelningar och fastighetsplaner 

gäller som fastighetsindelningsbestämmelser.  

Fastighetsplan  

Fastighetsplanen beskriver hur fastigheter ska se ut fysiskt. Den innehåller bestäm-

melser om markens indelning i fastigheter enligt Äldre plan- och bygglagen (SFS 

1987:10).  

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning kan i en detaljplan planeras för att reservera mark för en 

anläggning som gäller för flera fastigheter tex väg. Denna fastställs sedan i en anlägg-

ningsförrättning. 

Kommunala lantmäterimyndigheten   

Kommunala lantmäterier ansvarar för fastighetsindelning inom den egna kommunen 

finns i delar av Sveriges kommuner.  

Tomtindelning  

Tomtindelningen avser indelning av byggnadskvarter i tomter enligt Byggnadslagen 

(SFS 1947:763). 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

För att ett samhälle ska ha en hållbar utveckling krävs det genomtänkt planering in-

för byggandet av vägar, byggnader, VA-ledningar m.m, detta arbete görs med stöd 

av fastighetsbildningslagen (FBL), jordabalken och plan-och bygglagen (PBL). Vid 

planeringen av byggandet av städer måste det tas hänsyn till den kommande generat-

ionens behov och markanspråk på kort och lång sikt (Sveriges geologiska undersök-

ning, 2018). 

Med planering avses det att bestämma en lämplig tillämpning av mark-och vatten-

områden genom planbestämmelser. I Plan-och bygglagen regleras det vad kommu-

nerna får och ska bestämma i en detaljplan (Boverket, 2016).  

Kommunen har ett så kallat planmonopol som betyder att de har ensamrätt att be-

sluta om hur vatten och mark ska användas (Sveriges kommuner och landsting, 

2017).  

Alla planbestämmelser ska ha stöd i PBL 4 kap. Planerna görs idag med standardför-

farande, utökat förfarande och förenklat förfarande. Kommunerna kan genom fastig-

hetsindelningsbestämmelser i en detaljplan bestämma hur ett område ska vara inde-

lat i fastigheter, vilka rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas. Detta gäller 

även vilka anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar, vilka som ska 

delta och vilka utrymmen som ska tas i anspråk. Allt detta kan införas i en detaljplan 

för att underlätta genomförandet. Om det efter att planen har vunnit laga kraft 

skulle finnas en annan mer lämplig lösning till genomförandet så måste planen änd-

ras, ersättas eller upphävas (Boverket, 2016).  

Tidigare reglerades fastighetsindelning i och tomtindelning fastighetsplan. Nu regle-

ras de som fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplan.  Äldre tomtindelningar 

och fastighetsplaner gäller nu som fastighetsindelningsbestämmelser. Plan-och bygg-

lagen (SFS 2010:900) ersatte Äldre plan-och bygglagen (SFS 1987:10) och lagen om 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (SFS 1994:847) där fastighetsplaner 

upprättades. Den i sin tur upphävde Byggnadslagen (SFS 1947:763) där tomtindel-

ningar bildades.  

Vid avstyckning inom detaljplanerat område där fastighetsindelningsbestämmelser 

gäller, måste dessa upphävas för att möjliggöra en ny fastighetsindelning. Detta görs 

genom olika förfarande i en detaljplan. En detaljplaneprocess är omfattande både 

ekonomiskt och tidsmässigt.  

Det är viktigt att på ett enkelt sätt kunna upphäva fastighetsindelningsbestämmelser 

där det är möjligt, så att det möjliggörs förtätning av fastigheter inom detaljplanerat 
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område. Fördelarna med förtätning är många bland annat ur ett miljöperspektiv 

men även ur ekonomiskt perspektiv eftersom att infrastruktur och ledningsdragning 

redan finns (Boverket, 2013).  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunernas arbetsprocess ser ut när 

det gäller bestämmelser om fastighetsindelning enligt PBL jämfört med äldre lag-

stiftning. Målet med studien är att ta reda på om förändringar i PBL har blivit till det 

bättre när det gäller skapande och upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser 

utifrån ett tids-och ekonomiskt perspektiv. Detta ska ske genom litteraturstudier, 

forskning i lagtext, studie av planhandlingar, samt intervjuer med lantmätare och 

planarkitekt i kommunal verksamhet. 

1.2 Frågeställning 

1. Hur ser kommunernas arbetsprocess ut när det avser fastighetsindelningsbe-

stämmelser i planprocessen enligt nya PBL (2010)? 

2. Hur såg kommunernas arbetsprocess ut när det gällde fastighetsindelningsbe-

stämmelser i planprocessen enligt Byggnadslagen och Äldre plan-och byggla-

gen? 

3. Hur har tomtindelningar, fastighetsplaner och fastighetsindelningsbestäm-

melser använts och vilken betydelse har de haft i kommunal verksamhet över 

tid?  

1.3 Avgränsningar  

Den här studien kommer att begränsas till att jämföra arbetsprocessen gällande 

bildande och upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser enligt ny och äldre 

lagstiftning. Detta med tanke på om arbetet gällande fastighetsindelningsbestäm-

melse har blivit enklare i ny lagstiftning.  Tre kommuner kommer att kontaktas 

dessa är Stockholm, Uppsala och Gävle.  

Valet av kommuner grundar sig på två orsaker. Den första är att kommunerna som 

har valts är expansiva kommuner i storstadsområden med krav på snabb planlägg-

ning och fastighetsbildning. Dessa kommuner har också använt sig av fastighetsindel-

ningsbestämmelser övertid. Här kan upphävande av fastighetsindelningsbestämmel-

ser utgöra en fördröjning i arbetsprocessen. Den andra anledningen är att kommu-

nerna har funnits på rimligt avstånd så att vi har kunnat göra personliga intervjuer på 

plats. En jämförelse kommer att ske mellan kommunerna där lantmätare och plan-

handläggare kommer att intervjuas.  
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1.4 Disposition 

Detta arbete är indelat enligt IMRaD-struktur, dvs börjar med inledning, metod, re-

sultat och diskussion och avslutas sedan med ett kapitel om slutsatser och förslag på 

framtida studier. 

Arbetets första del är inledningen som innehåller en kort bakgrund om ämnet och 

dess syfte. Den innehåller även frågeställning och avgränsningar samt en teoretisk 

bakgrund.  

Studien omfattar en metod del, studie av litteratur, juridisk metod, intervjuer och 

exempel gällande planhandlingar. Efter detta kommer resultatet, den beskriver ut-

fallet av studien. Sedan följer en diskussion gällande forskningens resultat samt en 

redogörelse för vilka problem som uppstod i arbetet med att genomföra studien. 

Uppsatsen avslutas med en referenslista med bilagor.  
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2 Teoretisk Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras först vilken lagstiftning som gällde för bildande och upphä-

vande av tomtindelningar och fastighetsplaner, idag gällande som fastighetsindel-

ningsbestämmelser innan PBL 2010. Detta följs av en beskrivning hur detta arbete 

sker idag i planprocessen enligt PBL 2010 som ersatte äldre lagstiftning.  

Efter detta redovisas andras examensarbeten och vetenskapliga artiklar som behand-

lar ämnet från en annan utgångspunkt. 

2.1 Fastigehstbildningslagen 

Fastighetsbildningslagen infördes 1971 och ersatte den gamla jorddelningslagen. I 

FBL regleras det hur marken delas in och ändras när det gäller fastigheter. Fastig-

hetsbildning är enligt 1 kap. 1 § första stycket åtgärder som innebär fastighetsindel-

ning, servitut som bildas, ändras eller upphävs samt byggnad som tillhör fastighet 

överförs till en annan fastighet.  

I 3 kap. 1 § regleras de allmänna lämplighetsvillkoren inom fastighetsbildningslagen 

dvs att en nybildad fastighet måste vara lämplig för sitt ändamål. 

I 3 kap. 2 § första stycket regleras planvillkoret som innebär att fastighetsbildning 

inte får ske i strid mot gällande detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsin-

delningsbestämmelser. Enligt 3 kap. 3 § får ett område som inte omfattas av detalj-

plan eller områdesbestämmelser fastighetsbildas om det försvårar områdets lämpliga 

användning eller motverkar en lämplig framtida planläggning av området. 

Enligt 3 kap. 4 § får fastighetsbildning inte ske om ny utfart till allmän väg eller be-

fintlig väg måste göras om det innebär betydande besvär för trafiken på den befint-

liga vägen.  

2.2 Äldre lagstiftning  

2.2.1 Byggnadslagen 

Byggnadslagen (BL) infördes 1947 och är den första lagen som reglerade fastighets-

indelning genom fastighetsbestämmelser som tomtindelningar. I byggnadslagen 2 § 

reglerades bebyggelsen genom byggnadsplaner och stadsplaner. Det reglerades även 

hur byggnads kvarteren skulle delas in i fastigheter genom tomtindelningar enligt 28 

§. Detta för att avstyckningar skulle ske i enlighet med stadsplanen. I samband med 

en ny stadsplan skulle även en tomtindelning upprättas. Det fanns ingen genomfö-

randetid för byggnadsplanerna och stadsplanerna utan de genomfördes inom rimlig 

tid (Boverket, 2017).  
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En ny tomtindelning kunde upprättas på initiativ från ägaren av fastigheten eller 

byggnadsnämnden enligt 30 § BL. En ändring av tomtindelning kunde även den ske 

på initiativ från fastighetsägaren eller byggnadsnämnden. Ändringar kunde ske om 

stadsplanen ändrades och om mark inte utnyttjades på ett ändamålsenligt sätt samt 

om en ändring behövdes för att fastigheterna bättre skulle stämma överens med gäl-

lande ägandeförhållanden. En annan förutsättning för ändring var att fastighetsägarna 

skulle vara överens och att ändringen innebar ett ändamålsenligt utnyttjande av fas-

tigheterna enligt 31§ BL. Om en nybyggnation stred mot tomtindelningen så fick 

byggnationen inte ske enligt 38 § BL, den fick heller inte ske om frågorna om ut-

farts-och avloppsfrågor inte hade lösts enligt 38 § 2st. BL. Kostnaden för ändring 

och bildande av nya tomtindelningar skulle staden stå för, förutom när fastighetsäga-

ren hade påkallat ändringen enligt 32 § BL, i detta fallet fick fastighetsägaren själv 

betala. 

En tomtindelning skulle upprättas av en behörig mätningsman. Det skulle finnas 

karta, beskrivning och en förteckning över markägare. Ett samråd skulle ske med 

markägaren och kommunstyrelsen med en granskningstid på tre veckor. När denna 

tid hade löpt ut antog byggnadsnämnden planen. När detta hade skett skulle planen 

skickas till länsstyrelsen som fastställde tomtindelningen. 

En stadsplan och en byggnadsplan antogs av kommunfullmäktige och för att den 

skulle bli giltig fastställdes den av länsstyrelsen (Boverket, 1976).  

Enligt 26 § BL står det till och med att en stadsplan antas av kommunfullmäktige 

men fastställas av konungen, detta kunde även delegeras till länsstyrelsen.    

2.2.2 Äldre plan-och bygglagen 

Äldre plan-och bygglagen (ÄPBL) infördes år 1987 och ersatte byggnadslagen och 

byggnadsstadgan. Den nya lagen innebar en modernisering och förenkling av de 

äldre lagstiftningarna. ÄPBL innebar att alla kommuner var tvungna att ha en över-

siktsplan och att detaljplaner ersatte äldre stadsplaner och byggnadsplaner. I sam-

band med att ÄPBL infördes så ersattes tomtindelningar med fastighetsplaner. En 

nyhet med fastighetsplanen var att den inte var obligatorisk utan kommunen fick 

själv bestämma om den var nödvändig. En fastighetsplan skulle upprättas i samband 

med planläggning om det ansågs nödvändigt för genomförandet av markens indel-

ning i fastigheter. Fastighetsplanen hade inte fastighetsbildande verkan. Fastighets-

planer gjordes ofta av KLM på delegation på delegation av byggnadsnämnden (Berg-

gren & Bisi,2012). 

Enligt ÄPBL så kunde detaljplaner tas fram med enkelt-eller normalt förfarande. 

Nedan beskrivs de båda sätten.  
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2.2.2.1 Normalt planförfarande 

Figur 1. Planprocessen vid normalt planförfarande 1987 PBL enligt handboken. 

 

I förfarandet inleddes processen med ett planprogram om det var behövligt enligt 5 

kap. 18 § ÄPBL. Om det fanns en översiktsplan över området krävdes inte planpro-

gram.  

I samband med upprättandet av planförslaget skulle samråd ske. Samråd skulle ske 

med lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och de kommuner som berördes av plan-

processen. Samråd skulle även ske med bostadsrättshavare, hyresgäster, sakägare re-

spektive övriga myndigheter eller boende som berördes av planen enligt 5 kap. 5 § 

ÄPBL. Därefter skulle grundtanken med planförslaget utarbetas, detta skedde i sam-

rådet, dessutom skulle även konsekvenser och planeringsunderlag klargöras vid sam-

rådet. Alla sakägare som påverkades av planen fick tillfälle att lämna in sina syn-

punkter skriftligt enligt 5 kap. 21 § ÄPBL. 

Innan detaljplanen kunde antas skulle den ställas ut i tre veckor och allmänheten fick 

lämna in synpunkter på förslaget enligt 5 kap. 22 § ÄPBL. Efter utställningen antogs 

planen av kommunfullmäktige. Om det kom in överklaganden efter antagandet så 

skedde en prövning innan planen vann laga kraft enligt 5 kap. 29 § ÄPBL. 

2.2.2.2 Enkelt förfarande 

 Figur 2. Planprocessen vid enkelt planförfarande 1987 PBL enligt handboken  

 

Enkelt planförfarande användes när planen var av begränsad betydelse. Det innebar 

att den var förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande samt 

saknade intresse för allmänheten. Här behövdes inget program eller utställning. De 

som var berörda kontaktades direkt och fick lämna sina synpunkter. Planen antogs 

av kommunfullmäktige. Om det kom in överklaganden efter antagandet så skedde 

en prövning innan planen vann laga kraft (Boverket, 1987). 



 

7 

2.2.2.3 Fastighetsplan 

En fastighetsplan ansågs vara ett genomförandemedel för kommunen i sitt arbete 

med att få en noggrannare fastighetsrättslig uppbyggnad. Fastighetsplanen användes 

bland annat för att skydda kulturmiljön och för att strukturera upp tidigare fastig-

hetsindelning så att detaljplanen kunde genomföras på ett ändamålsenligt sätt (Bo-

verket, 2002).  

För att en fastighetsplan skulle kunna upprättas behövdes det att lämplighetsvillkoret 

var uppfyllt enligt FBL 3 kapitlet. Även prövning i anläggningslagen 5 och 6 §§ kräv-

des där både väsentlighets- och båtnadsvillkoren reglerades. Handlade det om led-

ningsrätt så skulle 6 § anläggningslagen tillämpas. Vid en anläggningsförrättning 

skulle prövning av opinionsvillkoret genomföras enligt AL 7§. Genom detta blev 

inte längre prövning ett krav i en förrättning eftersom det redan hade skett vid 

bildande av fastighetsplanen. Prövningen blev då endast nödvändig om detaljplanens 

genomförandetid hade passerat. 

I 6 kap. ÄPBL 5 § angavs det att en avstyckning fick ske under förutsättning att den 

inte stred mot fastighetsplanen, däremot fick undantag ske om det inte hindrade pla-

nens ändamål. I 6 § nämndes vissa förutsättningar för när en fastighetsplan fick ge-

nomföras. Bland annat fick en fastighetsplan endast upprättas om det avsåg områdets 

indelning i fastigheter där bildande av servitutet, ledningsrätter m.m. kunde ske. 

Fastighetsplanen reglerade förutom fastighetsindelning även anläggningar som avsåg 

gemensamhetsanläggningar, vilka fastigheter som skulle ingå i dessa samt vilka ytor 

det gällde.  

2.3 Nuvarande lagstiftning 

I detta avsnitt förklaras vilka lagar som idag styr markanvändning och fastighetsindel-

ning. Dessa lagar är plan-och bygglagen och fastighetsbildningslagen. Nedan beskrivs 

dessa lagar.  

2.3.1 Plan-och bygglagen 

Plan-och bygglagen är den senaste lagen inom planering av fastigheter. Riksdagen 

beslutade 2009 att en ny Plan-och bygglag skulle träda i kraft år 2010, den skulle er-

sätta den äldre plan-och bygglagen. Enligt PBL är alla kommuner skyldiga att anta en 

översiktsplan som ska vara rådgivande gällande beslut om markanvändning och om 

hur utvecklingen ska ske inom kommunen. Översiktsplanen styr detaljplanerna som 

ligger till grund för markanvändning och bygglov (Nilsson, Gerger, Swartling & 

Eckerberg, 2012). 
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 Översiktsplanerna är inte rättsligt bindande utan enbart rådgivande. Det är sedan 

detaljplanen som är det juridiska dokumentet. Vid detaljplaneläggning används över-

siktsplanens rekommendationer som stöd (Sandström & Hedfors, 2017). 

När beslut om förslag till detaljplan har tagits av kommunen startar en planprocess. 

Då beslutar kommunen vilket förfarande som förslaget ska handläggas med. Hänsyn 

tas då till de kriterier som regleras i Plan-och bygglagen (Boverket, 2018).  

Planuppdrag som beslutades enligt PBL 2010–2015 

När beslut om planuppdrag togs bestämdes vilket förfarande som planen skulle 

handläggas med, normalt-eller enkelt förfarande. Nedan beskrivs de olika förfaran-

dena.  

2.3.1.1 Normalt planförfarande 

 

Figur3. Planprocessen vid normalt planförfarande enligt nya PBL 2010–2015 (Uppsala kommun, 2018). 

 

I det normala planförfarandet var stegen som ingick mer omfattande än vid enkelt 

förfarande. Normalt förfarande användes när planen hade ett allmänt intresse och 

när alla kriterier inte var uppfyllda för ett enkelt planförfarande. Vid start av planar-

betet undersöktes om ett planprogram behövdes göras. En utredning om behoven av 

en miljökonsekvensbeskrivning startade för att ta reda på om planförslaget hade en 

betydande miljöpåverkan.  Kommunen skulle sedan samråda med lantmäterimyn-

digheten, länsstyrelsen och kända sakägare. Synpunkterna sammanställdes i en sam-

rådsredogörelse. Vid granskning annonserades och presenterades planförslaget som 

kommunen tänkt anta. De som berördes av förslaget fick skicka in sina synpunkter 

och sammanställning gjordes i ett granskningsutlåtande. Efter detta antogs planen av 

kommunfullmäktige och om planen inte överklagades vann den laga kraft inom tre 

veckor (Boverket, 2014).  
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2.3.1.2 Enkelt planförfarande 

 

Figur 4. Planprocessen vid enkelt planförfarande enligt PBL 2010–2015 (Uppsala kommun, 2018).  

 

För att ett enkelt förfarande skulle få användas så fick planförslaget inte vara av stor 

vikt. Dvs det måste sakna intresse för allmänheten och inte heller ha en betydande 

miljöpåverkan samt stämma med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsytt-

rande. Det räckte då att kommunen kontaktade länsstyrelsen, kända sakägare och de 

som var påverkade av förslaget till ett samråd (Boverket, 2014).  

Vid enkelt förfarande utgick den offentliga kungörelsen och granskningen och enbart 

de som berördes kontaktades. Detta betydde att förslaget snabbt kunde godkännas 

och granskningstiden förkortades. Om någon av de berörda hade synpunkter skulle 

dessa lämnas in inom två veckor enligt 5 kap. 18 § andra stycket PBL.  

Planuppdrag som beslutas i nuvarande lagstiftning enligt PBL 2015. 

När beslut om planuppdrag tas bestäms vilket förfarande som planen ska handläggas 

med, standard-, utökat eller förenklat förfarande. Här nedan beskrivs de olika förfa-

randena. 

2.3.1.3 Standardförfarande  

 

 

Figur 5. Planprocessen vid standardförfarande enligt nya PBL 2010–2015 (Boverket, 2018).   

 

När ett nytt förslag till detaljplan ska tas fram kan i de flesta fall ett standardförfa-

rande användas. För att ett standardförfarande ska få användas måste vissa villkor 
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vara uppfyllda. Dessa är att planförslaget ska vara förenligt med översiktsplanen och 

länsstyrelsens granskningsyttrande samt inte vara av betydande intresse för allmän-

heten och inte ha en miljöpåverkan. Arbetet med att ta fram detaljplan börjar med 

samråd. Detta ska ske med sakägare, boende, länsstyrelsen och lantmäterimyndig-

heten. Kommunen ska ta upp skälet till planändringen samt hur de avser att hand-

lägga förslaget. När förslaget har varit ute på samråd och de synpunkter som inkom-

mit har behandlats ska förslaget granskas under två veckors tid. Inför detta ska kom-

munen kontakta de som berörs av förslaget och de som yttrade sig under samrådet. 

Underrättelsen ska anslås på kommunens anslagstavla. För att få överklaga beslutet 

måste yttrande ske under samrådet. Efter granskningen sammanställs alla synpunkter 

skriftligen i ett granskningsutlåtande. En detaljplan antas av kommunfullmäktige 

men i vissa fall kan beslutet delegeras till byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. 

Ett meddelande ska skickas till lantmäteriet, länsstyrelsen och alla som har lämnat in 

synpunkter under granskningstiden. Detta ska även meddelas på kommunens an-

slagstavla. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 

meddelats på kommunens anslagstavla (Boverket, 2018).  

 

2.3.1.4 Utökat förfarande 

 

 

Figur 6. Planprocessen vid utökat planförfarande enligt PBL 2010–2015 (Boverket,2018). 

 

Ett utökat förfarande tillämpas när planförslaget inte överensstämmer med över-

siktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande samt har betydande intresse för 

allmänheten och kan medföra miljöpåverkan.  

Planarbetet börjar med en kungörelse i ortstidning eller på kommunens anslagstavla. 

Den ska innehålla information om förslaget och hur lång samrådstiden är och vart 

synpunkter ska lämnas. Samrådet som följer har till syfte att samla in information 

och synpunkter på det berörda planförslaget. Kommunen ska samråda med lantmä-

teriet, länsstyrelsen, boende som berörs och sakägare. Synpunkter som har inkom-

mit sammanställas i en samrådsredogörelse. Efter att förslag till detaljplan har varit 

på samråd och alla synpunkter har beaktats ska förslaget vara tillgängligt för gransk-

ning under tre veckor. Inför granskning så underrättas de som berörs av detaljpla-

nen. De får då chansen att lämna in synpunkter på förslaget.  
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Efter granskningen ska kommunen sammanställa alla synpunkter i ett granskningsut-

låtande. Utlåtandet ska delges till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Detaljplanen antas sedan av kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras 

till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.  Tidigast tre veckor efter att beslutet 

har tillkännagjorts på kommunens anslagstavla vinner den laga kraft om överkla-

gande inte skett (Boverket 2018). 

2.3.1.5 Förenklat förfarande 

 

Figur 7. Planprocessen vid förenklat förfarande gällande upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser enligt 

PBL 2015. 

För att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, äldre fastighetsplaner och tomtin-

delningar i en detaljplan där genomförandetiden har gått ut kan ett förenklat förfa-

rande användas. Detta regleras i 4 kap. 18 § PBL. Denna förändring tillkom i PBL år 

2015. Detta gäller enbart upphävandet av områdets fastighetsindelning, inga andra 

bestämmelser kan tas bort med förenklat förfarande. En förutsättning för ett förenk-

lat förfarande är att genomförandetiden har gått ut och att ändringen stämmer med 

översiktsplanen och att länsstyrelsen har granskat. Ändringen får inte ha betydande 

intresse för allmänheten eller miljöpåverkan. Den största skillnaden mellan ett för-

enklat förfarande och ett standardförfarande är att det endast behöver ske samråd 

med sakägare inom planområdet, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. En sam-

rådsredogörelse sammanställs innan antagandet. Om kommunen ändrar förslaget ef-

ter samrådet måste granskning ske annars kan beslut tas direkt efter samrådet. Ett 

förenklat planförfarande får bara användas för att ta bort gällande bestämmelser och 

inte för att bilda nya eller förändra befintliga bestämmelser (Boverket, 2017). 

Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser omfattar i många fall enbart delar 

av tidigare tomtindelning eller fastighetsplan. Det är viktigt att det i beslutet om 

upphävande tydligt visar vilken del som är berörd. För att tydliggöra är det lämpligt 

att grannfastigheter är redovisade (Prop 2014/15:122)  

En detaljplan får i regel inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång 

om fastighetsägare motsätter sig detta. Detta gäller inte om det behövs för införan-

det eller upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser enligt 4 kap. 39§ PBL, 

detta kan göras utan att alla är överens. Det förutsätter att bestämmelserna som in-

förs inte hindrar en byggrätt och genom detta bör inte någon bli ersättningsskyldig 

enligt 14 kap. 9 § PBL.  
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Förenklat planförfarande börjar med samråd där samrådskretsen är mindre i andra 

planförfaranden. Kommunen behöver inte samråda med andra kommuner eller med 

sakägare utanför det berörda området. Kommunen samråder med länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten och sakägare som påverkas av ändringen. Samrådshandlingen 

skickas till länsstyrelsen och lantmäteriet och berörda sakägare för yttrande. Beslutet 

kan enbart överklagas under samrådet. Efter att samråd sammanställs synpunkterna i 

en samrådsredogörelse. Om det finns synpunkter som inte har blivit tillgodosedda 

ska detta motiveras. Samrådsredogörelsen skickas sedan till de som inte fick sina 

synpunkter tillgodosedda. När det gäller förenklat förfarande tas oftast beslut efter 

samråd om inte förslaget ändras efter samråd, då krävs granskning innan beslut. De-

taljplanen antas sedan av kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till 

kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Tidigast tre veckor efter att beslutet har 

tillkännagjorts på kommunens anslagstavla vinner den laga kraft om överklagande 

inte skett (Boverket, 2016). 

 

Tabellen nedan är en jämförelse av äldre och gällande lagstiftning när det gäller de-

taljplanens skeden.  

Tabell 1. Jämförelse av det förfarande som vanligtvis används vid ny planläggning.  

Normalt förfarande 

ÄPBL 1987  

Normalt förfarande i 

PBL  2010 - 2015  

Standardförfarande i PBL 

2015- 

Program (5 kap 18 §) Samråd (4 kap 34 §) Samråd (5 kap. 11–15 

§§) 

 

Samråd (5 kap 21 §) Kunggörelse (5 Kap. 

8,18–19,22, 35 §§)  

Underrättelse (5 kap. 

18–20 §§) 

Utställning (5 kap 23 §) Granskning (5 kap. 11, 

14, 17 §§) 

Granskning (5 kap. 18–

22 §§) 

Antagande (5 kap 29 §) Antagande (5 kap 23–24 

§§) 

Antagande (5 kap. 27§) 

Eventuell prövning (13 

kap 3 §) 

Eventuell prövning (5 

kap 29, 38–39 §§) 

 Granskningsutlåtande (5 

kap. 17§) 

Laga kraft (PBF 12) Laga kraft (13 kap 11–13 

§§) 

Laga kraft (5 kap. 32 §) 
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Tabell 2. Jämförelse av det förfarande som vanligtvis används vid upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser. 

Enkelt förfarande ÄPBL 

1987  

Enkelt planförfarande 

PBL 2010–215  

Förenklat förfarande PBL 

2015 

Samråd (5 kap 28 §) Samråd (4 kap. 34 §) Samråd (5 kap 11 §) 

Underrättelse (5 kap 28 

§) 

Granskning (5 kap, 

11,14, 17 §§§) 

Samrådsredogörelse (5 

kap 17§) 

Antagande (5 kap 28 §) Antagande (5 kap. 23–24 

§§) 

Granskning vid behov (5 

kap 18 §) 

Överprövning (12 kap 1 

§) 

Ingår ej Beslut om ändring (5 kap 

27–29 §§) 

Laga kraft (PBL 12 kap) Laga kraft (13 kap. 11–

13 §§) 

Laga kraft (5 kap 32§) 

 

2.4 Tidigare examensarbeten och forskning 

Tidigare forskning har hittats i examensarbeten och vetenskapliga artiklar.  

Berggren och Bisi (2012) fokuserar på handläggnings-och beslutsordningar i sam-

band med fastighetsbildningsärenden när det gäller hur äldre tomtindelningar och 

fastighetsplaner hanteras i samband med införandet av nya plan-och bygglagen. En-

ligt Berggren och Bisi (2012) är det idag ett problem med ej längre gällande fastig-

hetsplaner vid fastighetsbildning och därför är det angeläget för både lantmäterimyn-

digheten och sakägarna att det tas fram en metod som är mer tidseffektiv och kost-

nadseffektiv för att upphäva dessa. 

Jakobsson (2012) inriktar sig i sitt examensarbete på hur och i vilken utsträckning 

som kommuner tillämpat bestämmelser om fastighetsindelning i PBL och vilken be-

tydelse genomförandet har av fastighetsindelningsbestämmelser. Syftet med denna 

examensuppsats var enligt Jakobsson (2012) att undersöka och vidareutveckla den 

nya kunskapen i form av ett förslag till en metodbeskrivning för tillämpningen av 

lagstiftningen. Enligt Jakobsson (2012) har kommunernas planenheter inte tillräcklig 

kunskap om lagarna som reglerar fastighetsindelningsbestämmelser. Detta framkom 

genom enkätfrågor som visade att många kommuner inte tillämpade fastighetsindel-

ningsbestämmelser överhuvudtaget och kommunerna som tillämpade fastighetsin-

delningsbestämmelser inte prövade villkoren under planärendet. Lantmäteriet spelar 

en nyckelroll vid tillämpandet av fastighetsindelningsbestämmelser eftersom det 
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oftast är lantmäteriet som prövar om fastighetsindelningsbestämmelserna är fören-

liga med förrättningslagstiftningen. 

Ljung (2016) skriver i sitt examensarbete att syftet med de nya förändringarna i PBL 

som kom 2011 var att det inte längre skulle krävas dubbla planförfaranden för att re-

glera de fastighetsrättsliga frågorna i detaljplanområdet. Enligt Ljung (2016) har 

kommunerna inte tillräcklig kompetens för att pröva villkor under planärendet när 

fastighetsindelningsbestämmelser införs i en detaljplan. Eftersom förrättningslant-

mätare har en juridisk kompetens bör de pröva de materiella villkoren i förrättnings-

lagstiftningen.  

Om kommunernas planenheter ska kunna anta dessa frågor måste de kommunan-

ställda på plansidan inneha motsvarande juridisk kompetens, annars kommer graden 

av rättssäkerhet inte bli lika hög när det är kommunen som prövar villkoren. 

Ljung (2016) drar som slutsats av examensarbetet att fastighetsindelningsbestäm-

melser är lämpliga i förnyelseområden samt när det gäller gatukostnadsersättning. 

Detta på grund av att fastighetsägarna kan ha olika inställning till planläggningen, vil-

ket medför att det kan finnas ett behov att använda för bindande bestämmelser för 

att kunna hantera sådana situationer. Kommuner använder idag inte fastighetsindel-

ningsbestämmelser för att de anser att de inte behövs och för att planerna blir mer 

flexibla utan. 

Lantto & Lehtonen (2011) beskriver i sitt examensarbete de nya förändringarna i 

PBL främst ur ett medborgarperspektiv med överklagandeproblematik i fokus. En-

ligt Lantto & Ljung (2011) var detta högst intressant då syftet med PBL 2010 var att 

effektivisera och förenkla planprocessen. Lantto & Ljung drar som slutsats att om 

alla idag gällande fastighetsplaner överförs genom övergångsbestämmelser till att 

gälla som fastighetsindelningsbestämmelser så kommer ändring, ersättning och upp-

hävande att bli mycket mer komplicerat av organisatoriska och resursmässiga skäl. 

För att undvika dessa problem föreslås att kommunerna börjar tidigt med processen 

att upphäva alla fastighetsplaner som inte behöver vara kvar för ett genomförande el-

ler för bevarande av miljön.   

Persson (2013) beskriver i en vetenskaplig artikel att i Sverige är det kommunerna 

som styr den fysiska planeringen på nationell och kommunal nivå. Administrationen 

är indelad i tre divisioner, dessa är stat, län och kommun. Enligt Persson är det Plan- 

och bygglagen som styr den fysiska planeringen i Sverige tillsammans med andra la-

gar som gäller markanvändningen i Sverige, en av dem är miljöbalken. Det finns tre 

typer av planer när det gäller fysik planering i Sverige. Dessa är regional plan, över-

siktsplan och detaljplan. Det är kommunerna som ansvarar för den fysiska plane-

ringen i Sverige.  
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Kommunerna har ett planmonopol när det gäller planering av mark. Enligt Persson 

(2013) betyder det ändå inte att de får styra självständigt utan de styrs av lagar och 

av exploatörens intressen. Det finns idag 290 kommuner i Sverige. 
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3 Metod 

För att kunna utföra studien så kommer en kombination av metoder att användas. 

Detta för att få den nödvändiga förkunskap som krävs för att kunna utföra studien. 

Lagtext från olika lagstiftningar kommer att analyseras. Det kommer att ske forsk-

ning i vetenskapliga artiklar och litteratur samt i handlingar som gäller planverksam-

het. Det kommer att utföras intervjuer hos ett flertal kommuner för att få en dju-

pare insikt i ämnet. En jämförelse om hur lagstiftningen har förändrat kommunernas 

hantering av fastighetsindelningsbestämmelser övertid och hur detta har påverkat 

kommunernas arbete. 

3.1 Studie av litteratur 

En studie av litteratur har skett för att få fördjupad kunskap inom området och för 

att kunna svara på frågeställningen. Detta förarbete behövdes även utföras för att 

kunna ställa relevanta frågor under intervjuerna. Litteraturen som har studerats är 

vetenskapliga artiklar och examensarbeten.  

Informationen har sökts i Sciencedirect, Diva, Emerald och Boverket. Sökorden som 

har använts är: Fastighetsindelningsbestämmelser, PBL, tomtindelning, fastighets-

plan, detaljplan, enkelt planförfarande och förenklat planförfarande. 

3.2 Studie av planhandlingar 

Med hjälp av att analysera ärenden som gäller upphävande och bildande av tomtin-

delningar, fastighetsplaner och fastighetsindelningsbestämmelser har en studie ge-

nomförts av sju olika handlingar på ett kvalitativt sätt. Analysen visar hur de olika 

kommunerna har arbetat enligt äldre respektive ny lagstiftning. Handlingarna har 

valts ut med tanke på vilken lagstiftning och vilket förfarande som har använts och 

med vilka kommuner som har intervjuats.  

Genom att analysera varje ärende kan för-och nackdelar gällande arbetssätt och 

tidsåtgång observeras. Detta kan leda till att kommuner blir medvetna om brister 

som leder till förbättringar i arbetssätt i framtiden (Abdous, 2011).  

3.3 Juridisk metod 

En juridisk metod innebär analys av lagar, författningar och juridisk doktrin (Ber-

nitz, 2014.)  

En juridisk metod kommer att användas så att en jämförelse kan ske mellan den 

äldre och den nya lagstiftningen. Detta kommer att ske i lagarna BL, ÄPBL, PBL och 

FBL. Det är i dessa lagar som fastighetsindelningsbestämmelser fastställs och upp-

hävs. 
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Även Miljöbalken (SFS 1998:808) nämns i denna studie eftersom det är miljöbalken 

och plan-och bygglagen som ger en rättslig struktur för en hållbar markförvaltning 

samt planering, med särskild vikt på klimat och miljö i en planeringsprocess. I dessa 

lagar beskrivs de grundläggande och specifika bestämmelserna för en god förvaltning 

av mark-och vattenområden ur ett allmänt intresse (Vaskovich, 2012). 

3.4 Intervjuer 

Enligt Barbara DiCicco-Bloom & Benjamin F Crabtree (2006) är semistrukturerade 

intervjuer det mest använda sättet att intervjua på när det gäller kvalitativ forskning. 

Detta kan ske i grupp eller individuellt. Där behöver inte frågorna vara stängda utan 

det finns en större möjlighet för öppna frågor. Denna metod har använts vid denna 

studie.  

När semistrukturerade intervjuer ska ske krävs det att det finns en kunskapsnivå 

inom forskningsområdet eftersom frågorna baseras på tidigare kunskap enligt (Kal-

lio, Pietila, Johnson & Kangasniemi, 2016).  

I studien kommer frågor att ställas till berörda personer på ett flertal kommuner frå-

gorna är öppna med möjlighet till fritextsvar.  De som kommer att intervjuas är 

lantmätare och planarkitekter. Deltagarna kommer att väljas ut efter yrkeserfarenhet 

för att kunna svara på intervjufrågor gällande hur fastighetsindelningsbestämmelser 

har fungerat i gammal och ny lagstiftning. Dessa yrkesgrupper är alla berörda av fas-

tighetsindelningsbestämmelser i sitt arbete. Lantmätarens roll är att fastighetsbilda 

och då kan fastighetsindelningsbestämmelser begränsa hur fastighetsbildning kan ske. 

Vid ansökan om bygglov som avgör om en fastighetsbildning är lämplig så styrs även 

detta av om fastighetsindelningsbestämmelser finns där byggnation ska ske. Planarki-

tekterna är de som idag gör planer för ny fastighetsindelning men även gör upphä-

vande av gamla fastighetsindelningsbestämmelser.     

 Dagens arbetsprocess är att dessa bestämmelser skapas och tas bort i planprocessen, 

detta ska jämföras med hur arbetet gick till innan nya plan-och bygglagen 2010 då 

dessa bestämmelser skapades genom tomtindelningar och fastighetsplaner i BL och 

ÄPBL.  

Jämförelse kommer att göras mellan dessa olika arbetssätt, och denna studie ska ge 

svar på om och hur den nya lagstiftningen har gjort arbetet enklare och tidsåtgången 

och den ekonomiska aspekten mer fördelaktig, när det gäller borttagande av fastig-

hetsindelningsbestämmelser.  

Dessa frågor är svåra att hitta svar på enbart i litteraturen och därför kommer inter-

vjuerna med erfaren personal att behövas för att få en helhetsbild av hur arbetet 
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fungerar. Frågeställningarna gäller tidsperspektivet, arbetsinsatsen, kostnaderna och 

framtida arbetssätt vid upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser. 

 Intervjuerna kommer att ske med personer från 3 kommuner. Valet av kommuner 

grundar sig på två orsaker. Den första är att kommunerna som har valts är expansiva 

kommuner i storstadsområden med krav på snabb planläggning och fastighetsbild-

ning. Dessa kommuner har också använt sig av fastighetsindelningsbestämmelser 

övertid. Här kan upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser utgöra en fördröj-

ning i arbetsprocessen. Den andra anledningen är att kommunerna har funnits på 

rimligt avstånd för att kunna göra personliga intervjuer på plats. En första kommuni-

kation kommer att ske med ansvarig på respektive kommunal enhet för att få hjälp 

med att få kontakt med lämpliga personer att intervjua. 

3.5 Etiska aspekter 

Vid de intervjuer som hölls så användes 13 olika frågor till samtliga personer som vi 

intervjuade. De som blev intervjuade tillfrågades om det gick bra att vi spelade in in-

tervjun för datainsamling. De blev informerade om att detta handlade om ett exa-

mensarbete och att de skulle få en kopia av arbetet när det var klart för att få se re-

sultatet. Vi har beslutat att inte namnge personerna ur ett sekretessperspektiv. Exa-

minator kan få kontaktuppgifter till de personer som har intervjuats.  

3.6 Hållbar utveckling 

Nybyggnation i liten skala i befintlig bebyggelse medför en blandning av redan bo-

ende och nyinflyttade där lugna bostadsområden skapas med trygga miljöer för 

vuxna och barn. När förtätning sker kan befintlig infrastruktur, vatten och avlopp, 

affärer och skolor användas. Om förtätning sker på ett klokt sätt inom bostadskvar-

ter kan omkringliggande grönytor och åkermark få finnas kvar. Om det kan möjlig-

göras nya fastigheter genom upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser på 

många platser i centrala lägen kan bebyggelse på åkermark där ingen infrastruktur 

finns och betydande miljöpåverkan undvikas.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuer på tre kommuner med lantmätare 

och planarkitekter samt studien av planhandlingar.  

4.1 Intervjuer 

Resultat från intervjuerna har sammanfattats efter kommun och tjänst.  

4.1.1 Uppsala kommun 

Intervju med lantmätare  

Intervju med förrättningslantmätare som varit yrkesverksam inom området i cirka 

17 år med en civilingenjörsutbildning. 

Förrättningslantmätaren anser att arbetet med fastighetsindelningsbestämmelser en-

ligt byggnadslagen och äldre plan-och bygglagen var mer flexibel än dagens planpro-

cess. I vissa sammanhang medgav den äldre lagstiftningen kommunens byggnads-

nämnd möjlighet att bevilja dispens, det vill säga bevilja bygglov som stred mot en 

plan så KLM kunde genomföra fastighetsbildning. Tomtindelningar var en form av 

detaljplan som visade tydligt hur fastighetsindelning skulle fastställas. 

I Uppsala kommun finns det fortfarande tomtindelningar och fastighetsplaner som 

gäller i olika stadsdelar. I äldre lagstiftning skedde all fastighetsbildning utifrån tomt-

indelningar och fastighetsplaner. Enlig förrättningslantmätaren gjorde KLM sina for-

mella beslut på uppdrag av byggnadsnämnden. När en ansökan om avstyckning in-

kom till KLM där fastighetsindelningsbestämmelser upptäcktes så kontaktade KLM 

byggnadsnämnden för beslut om upphävande. KLM informerade sedan sakägarna 

om att upphävande skulle ske. KLM genomförde sedan ett enkelt samrådsförfarande 

som bestod av en enkel karta med beskrivning. När sedan ÄPBL infördes 1987 gjor-

des fastighetsindelningar inte längre som tomtindelningar utan som fastighetsplaner 

men processen var densamma för KLM. 

Nuvarande lagstiftning infördes år 2010 som PBL. I denna lagstiftning infördes fas-

tighetsindelningsbestämmelser i bildandet av nuvarande detaljplaner. Vid upphä-

vande av fastighetsindelningsbestämmelser görs en ny detaljplanen med hjälp av be-

slut från stadsbyggnadsförvaltningen.  

Enligt den nya lagstiftningen så är det stadsbyggnadsförvaltningen som har uppdraget 

och KLM avvaktar ett beslut om uppdraget vunnit laga kraft. När stadsbyggnadsför-

valtningen är klar med ärendet så meddelar de KLM som då kan börja arbeta med 

avstyckningen.  
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När det avser arbetsprocessen enligt nya PBL gällande upphävande av fastighetsin-

delningsbestämmelser så har stadsbyggnadsförvaltningen i ett planärende uppdraget 

att besluta om upphävande ska ske eller inte. Ett exempel är om en fastighetsägare 

vill avstycka sin fastighet och det finns en äldre tomtindelning som måste upphävas 

så skickas sökanden från KLM till kommunens planenhet för att ansöka om upphä-

vande av fastighetsindelningsbestämmelser.  

KLM får sedan vänta på besked om fastighetsindelningsbestämmelser har upphävts 

innan de kan påbörja avstyckningen och har under tiden kontakt med sökande när 

det gäller bevakning av processen. Eftersom KLM har kunskap om en ny fastighet är 

lämplig för sitt ändamål kan planavdelningen vid behov kontakta dem gällande lämp-

lighetsvillkoren. 

En av orsakerna till upphävande av fastighetsplaner/tomtindelningar och fastighets-

indelningsbestämmelser är att kommunen gör nya planer och då upphävs äldre be-

stämmelser. Ny planläggning sker för att ändra användning av områden tex från han-

del till bostad eller ändra eller utöka bestämmelser om tex byggrätter och höjder på 

byggnader. En annan orsak kan vara att en enskild fastighetsägare vill göra en av-

styckning men att det då finns en tomtindelning som hindrar avstyckningen. 

Äldre fastighetsindelningsbestämmelser ställer till problem för sakägarna eftersom 

KLM idag bara kan konstatera att det finns en tomtindelning som omöjliggör av-

styckning och att de inte arbetar med denna process. Fastighetsägaren blir då hänvi-

sad till planenheten för att ansöka om upphävande av tomtindelning som då sker i en 

planprocess. Tomtindelning måste upphävas innan ny fastighetsbildning kan ske. Ef-

tersom KLM inte längre arbetar med upphävande så blir processen längre. Ibland 

kan KLM godkänna avstyckningen om det enbart handlar om en mindre avvikelse 

från fastighetsindelningsbestämmelserna.  

Det har blivit komplicerat i och med nya PBL, eftersom fastighetsindelningsbestäm-

melser idag upphävs i en planprocess istället för i en separat fastighetsplan.  

Den enda fördelen med att stadsbyggnadsförvaltningen handhar fastighetsindelnings-

bestämmelserna i ny detaljplaneläggning är att de får en fullständig kontroll på fas-

tighetsbildningen i planprocessen och att allt finns i samma handling. 

Förrättningslantmätaren kan inte se några fördelar med det nya arbetssättet när det 

gäller upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser och anser att det kan behövas 

några förändringar i lagstiftningen när det gäller upphävandeprocessen. Ett förslag 

till förändring kan vara ett enklare samrådsförfarande. 

 När KLM enligt äldre lagstiftning hade ansvaret för fastighetsindelningsbestämel-

serna var väntetiden för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser kort innan 

arbetet kunde påbörjas. I samband med avstyckning kunde KLM upphäva även 
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fastighetsindelningsbestämmelserna. Enligt förrättningslantmätaren tog ett ärende 

cirka 10–15 timmar. Handlingen var enkel, ett utdrag ur registerkartan med gäl-

lande bestämmelser och en beskrivning av områdets struktur. Ett fast pris på cirka 

8000 kr togs ut för en avstyckning med upphävande av gällande tomtindelning 

(kring år 2000). Eftersom det är stadsbyggnadsförvaltningen som har hand om pro-

cessen idag tar allt längre tid. KLM kan inte börja med avstyckning innan stadsbygg-

nadsförvaltningen är klar med upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna. 

Ansökan om upphävande enligt äldre och ny lagstiftning görs av fastighetsägare och 

kommunen och det är Plan-och byggnadsnämnden som fastställer bestämmelserna. 

Enligt förrättningslantmätaren finns det idag fortfarande handlingar som inte är digi-

taliserade, detta är en brist i arbetsprocessen. Om alla handlingar skulle vara digitala 

skulle det vara enklare att ha möten via Skype då alla berörda har tillgång till samma 

handlingar och digitala kartor.  Arbetet blir då mer effektivt och risken för feltolk-

ningar minskar.  

Intervju med planarkitekt  

Den andra intervjun i Uppsala kommun utfördes med en planarkitekt som har varit 

yrkesverksam inom området i cirka ett och ett halvt år med kandidatexamen inom 

samhällsplanering från Högskolan i Gävle.  

Den kunskap som finns angående Byggnadslagen och Äldre plan-och bygglagen är att 

när det gällde bildandet och upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner så 

skedde det i samband med att nya detaljplaner antogs. Enligt planarkitekten medför 

tomtindelningar och fastighetsplaner numera inga problem i planprocessen när det 

gäller ny detaljplanhandläggning enligt PBL. Arbetet tog lite längre tid innan änd-

ringarna i PBL infördes år 2015. Det kunde exempelvis ta en vecka (ca ungefär 40 

timmar) att hitta och bearbeta de äldre fastighetsindelningsbestämmelserna. Proble-

met är att idag när fastighetsindelningsbestämmelser behöver upphävas i samband 

med avstyckning måste detta ske i en planprocess.  

Idag sker upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, fastighetsplaner och 

tomtindelningar i samband med antagande av nya detaljplaner enligt standardförfa-

rande eller utökat förfarande. Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser kan 

även ske i planprocessen med ett förenklat förfarande där detta sker när en fastig-

hetsägare ansöker om att upphäva äldre tomtindelningar för att möjliggöra avstyck-

ning. 

 

Orsakerna till att det upphävs fastighetsplaner, tomtindelningar och fastighetsindel-

ningsbestämmelser i Uppsala Kommun är för att ge fastighetsägare möjlighet till att 
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avstycka sin fastighet för eventuellt försäljning samt att de behöver upphävas i sam-

band med ny planläggning.  

 Planarkitekten anser att det inte finns många fördelar med nya PBL när det gäller 

upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser. Innan PBL var det KLM:s uppdrag 

att upphäva tomtindelningar, fastighetsplaner och fastighetsindelningsbestämmelser. 

Detta övergick till att bli detaljplanebestämmelser i och med nya PBL. Att hantera 

fastighetsindelningsbestämmelser är i grunden en fastighetsrättslig fråga och bör ut-

föras hos KLM. I dagens process kan det vara svårt att få kontakt med KLM när plan-

enheten behöver rådfråga dem gällande upphävandet. Det är KLM som har all in-

formation gällande fastigheten och äldre handlingar. Upphävandet av fastighetsindel-

ningsbestämmelser ska inte vara planenhetens ansvar utan det är en uppgift för 

KLM. När planenheten har ansvar för upphävande av fastighetsindelningsbestämmel-

ser blir det ett extra steg i avstycknings processen när det behöver upphävas. Detta 

uppkommer när KLM får in ett ärende om avstyckning och fastighetsindelningsbe-

stämmelser gäller för fastigheten. Då hänvisas fastighetsägaren till planenheten för 

att ansöka om upphävande av bestämmelser som då ska ske i ett planförfarande.   

För att arbetet ska bli smidigare i framtiden behöver arbetet delegeras till KLM, och 

det behövs rutiner för hur detta arbete ska ske. Ett exempel kan vara att personal 

från KLM tar fram de handlingar som behövs och utreder om det är möjligt med av-

styckning om fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs. De arbetar sedan fram 

en handling och plan-och byggnadsnämnden tar beslut. Detta innebär att personalen 

på KLM arbetar på delegation från plan-och byggnadsnämnden. 

I Uppsala kommun görs idag upphävande på begäran av fastighetsägaren eller genom 

att ny planläggning sker och handlingen fastställs av plan- och byggnadsnämnden. 

Arbetsinsatsen innan förändringen av PBL år 2015 om det enbart gällde upphävande 

av tomtindelningar och fastighetsplaner var inte stor. Men ärendet tog ändå cirka ett 

år, på grund av att planenheten i ärendet även måste ta ställning till att fastighetsäga-

ren ville göra en avstyckning, och då behövdes andra utredningar och ställningsta-

ganden.  

Väntetiden för upphävande är idag lång på grund av brist på resurser. Ett planbesked 

ska ges inom fyra månader men sedan placeras ärendet i en plankö och det kan då 

dröja månader eller år innan ärendet prioriteras. 

För att få ett smidigare arbetssätt i framtiden föreslår planarkitekten att det ska fin-

nas en databas som innehåller fastighetsinformation, fastighetsindelningsbestämmel-

ser och detaljplaner med bestämmelseinformation. Genom att ha tillgång till all in-

formation digitalt på samma ställe blir arbetet enklare. 
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4.1.2 Gävle kommun 

Intervju med lantmätare. 

I Gävle kommun intervjuades en förrättningslantmätare som har studerat Geomatik-

programmet på högskolan i Gävle för att sedan fortsätta studierna inom lantmätar-

programmet. 

Inom Gävle kommun upphävdes nästan alla fastighetsplaner och tomtindelningar 

gjorda enligt byggnadslagen och äldre plan-och bygglagen i en planprocess enligt nya 

PBL. Den 27 april 2011 beslutade Bygg- och miljönämnden att upphävande av ett 

antal föråldrade och inaktuella fastighetsplaner skulle ske. Samhällsbyggnadsnämn-

den tog beslut om upphävandet den 29 oktober 2014. Alla fastighetsplaner upphäv-

des i ett sammanhang med gemensam handläggningstid. Byggnads- och miljönämn-

den gav uppdraget till lantmäterimyndigheten att upphäva fastighetsplanerna där det 

genomfördes som ett eget planärende. Det fanns två orsaker till upphävande av fas-

tighetsplaner och tomtindelningar i Gävle kommun, en anledning var att få en smidi-

gare arbetsprocess. De äldre bestämmelserna gjorde arbetsprocessen komplicerad 

och besvärlig vilket gav lantmäterimyndigheten anledning till att upphäva dem. Den 

andra orsaken var på grund av deras ålder, de var inte aktuella vid tidpunkten. 

Enligt nya PBL behandlas de äldre fastighetsplanerna i en detaljplaneprocess. Detta 

sker vid behov av ändring eller vid upphävande av äldre fastighetsplaner som fortfa-

rande finns kvar. I arbetet med fysisk detaljplanering tas underlag fram, som sedan 

granskas och tillfälle till synpunkter ges sedan avgörs om fastighetsindelningsbestäm-

melser ska upphävas eller inte. I Gävle kommun är de flesta fastighetsplaner upp-

hävda. Kommunen har enligt lag ett planmonopol och sköter handläggningen med 

stöd av lantmäterimyndigheten.  

Eftersom tomtindelningar och fastighetsplaner har upphävts är arbetsprocessen mer 

effektiv idag än vad den var innan nya PBL tillkom. Gävle kommun har upphävt näs-

tan alla sina äldre fastighetsplaner och därför upplever förrättningslantmätaren att 

det inte finns någon anledning till att genomföra ändringar i lagstiftningen. Detta på 

grund av att de anställda lantmätare är nöjda med hur arbetsprocessen ser ut idag.  

 

För att få effektivare arbetssättet i framtiden bör fastighetsinformationen vara till-

gänglig för allmänheten och inte endast hos kommunen. Det kan vara att införa in-

formation om fastighetsindelningsbestämmelser digitalt i registerkartan så allmän-

heten får tillgång till detta. 
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Intervju med planarkitekt  

En planarkitekt har intervjuats som varit yrkesverksam i 9 år och har en utbildning 

från Blekinge tekniska högskola. 

När det gällde fastighetsindelningsbestämmelser i planprocessen enligt Byggnadsla-

gen och Äldre plan-och bygglagen fick Gävle kommun uppdrag från Samhällsbygg-

nadsnämnden att upphäva de äldre bestämmelserna. Det är inaktuellt med fastig-

hetsplaner/tomtindelningar/fastighetsindelningsbestämmelser. Som exempel kan 

vara om det finns en tomtindelning från 60-talet i ett område som inte har byggts ut, 

så begränsar dessa ny fastighetsbildning. Detta är den främsta orsaken till upphävan-

det som gjordes tidigare. En annan orsak till upphävande var att fastigheterna då 

hade mindre tomtstorlek till skillnad från idag då det önskas större fastigheter. 

Enligt planarkitekten så upphävs idag inte många fastighetsindelningar enligt PBL, de 

flesta tomtindelningar och fastighetsplaner är redan upphävda sedan tidigare. Idag är 

äldre fastighetsindelningsbestämmelser inte ett stort problem när det gäller ny plan-

läggning på grund av att det bara är en extra process att upphäva dessa i planarbetet. 

En fördel med att göra fastighetsindelningsbestämmelser enligt PBL är att gränserna 

direkt ritas på plankartan, innan skulle detta göras på en separat karta. Det blir då 

även lättare för allmänheten att förstå. Enligt planarkitekten fungerar allt idag bra 

och i Gävle kommun finns det inget behov av en förändring i lagstiftningen.  

 

Det är oftast kommunen som vill upphäva fatsighetsindelningsbestämmelserna på 

grund av att de ställer till många problem. De upptäcks när en sakägare vill avstycka 

sin fastighet och det finns begränsningar på grund av en fastighetsindelningsbestäm-

melse.  

 

Det bästa arbetssättet i framtiden vore att digitalisera alla planer och bestämmelser. 

För allmänheten skulle det vara lättare att om fastighetsägaren själv kunde gå in i en 

webbkarta och markera sin fastighet och få fram alla planbestämmelser som gäller. 

Där skulle även de generella bestämmelserna som gäller för hela planområdet synas.  

4.1.3 Stockholm kommun 

Intervju med förrättningslantmätare 

Intervju utfördes med en förrättningslantmätare från stadsbyggnadskontoret med 

bakgrund som ingenjör. Personen arbetar som handläggare, stadsplanerare och för-

rättningshandläggare. Förrättningslantmätaren har arbetat med fastighetsbildning i 

28 år och som handläggare i 15 år. I Stockholms stad så arbetar KLM med att upp-

häva fastighetsindelningsbestämmelser.                 
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När byggnadslagen gällde så bildades tomtindelningar. Då kommunen skulle göra en 

stadsplan skulle det även göras tomtindelningar, detta bekostade kommunen. Det 

var byggnadsnämnden som tog detta initiativ. Om en enskild fastighetsägare skulle 

vilja ändra tomtindelningen efter detta var de tvungna att ta kostnaden själv. När det 

gällde fastighetsplaner så var det stadsbyggnadskontorets chef som fastställde på de-

legation. Där behövde inte stadsbyggnadsnämnden fatta beslut. 

 Den främsta orsaken till upphävande av tomtindelningar, fastighetsplaner och fastig-

hetsindelningsbestämmelser var förtätning inom Stockholms stad. De äldre fastig-

hetsindelningarna skapar idag begränsning i arbetsprocessen, detta medför en “lås-

ning” för hur ett kvarter kan indelas. Idag är arbetet mer omfattande när det gäller 

de äldre fastighetsindelningsbestämmelserna. En nackdel med arbetsprocessen enligt 

nya PBL är att KLM inte alltid har den kunskap som behövs för hur fastighetsindel-

ningsbestämmelser ska hanteras i detaljplaneprocessen. En fördel är att de som för-

rättningslantmätare får en inblick i detaljplaneprocessen, som de annars inte skulle 

få. Idag kan det även finnas frågor som inte hör till dem dvs mark, buller, vatten 

m.m. Det är i regel bara när det gäller villafastigheter som stadsbyggnadsnämnden 

handlägger och upphäver tomtindelningar, fastighetsplaner och fastighetsindelnings-

bestämmelser. 

Upphävandet av fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning var en enkel process med 

låg kostnad som Stockholm stad bekostade utom vid ändring av fastighetsplaner på 

initiativ av fastighetsägaren som då själv fick bekosta ärendet. Det var fastighetsäga-

ren som ansökte om uppdraget och nämnden tog beslut. Stadsbyggnadsnämnden 

fastställde bestämmelserna och beslutade om laga kraft. 

År 2011 gjordes ett ”massupphävande” av 3000 tomtindelningar som berörde 9000 

fastigheter. Detta skedde för att fastigheterna inte skulle vara belastade av fastighets-

indelningsbestämmelser, upphävandet gällde flerfamiljehus. Detta ärende bekosta-

des av stadsbyggnadsnämnden.  

 När det gäller upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser innan 2015 var det 

samma process som i en detaljplan för enkelt förfarande, dvs planbeskrivning, sam-

råd, överklagande, granskning. Efter 2015 finns det ett enklare sätt att upphäva eller 

ändra fastighetsindelningar så kallat förenklat förfarande. Vid detta förfarande ge-

nomförs detaljplanen utan att ha en beviljad byggrätt. Kartan är en del av planbe-

skrivningen. I detta förfarande skickas planen inte till allmänheten utan endast till re-

missinstansen, länsstyrelsen och stadsmuseet vilket gör processen mycket enklare.  

 Vid upphävande av tomtindelningar vid äldre lagstiftning var väntetiden kort. Då 

startades arbetet med handlingarna direkt på KLM eftersom de inte styrdes av någon 

plan. Idag är ärendet beroende av att planchefen ska godkänna det som handläggs på 



 

26 

KLM och arbetet blir låst. Om sökande skulle ansöka genom planavdelningen skulle 

väntetiden bli mycket kortare. 

Att söka planbesked ska görs hos planavdelningen och där sker en diskussion om åt-

gärden är möjlig och de har 4 månader på sig för att ge svar. Efter detta kan den 

eventuella detaljplaneprocessen börja. Detta gör att handläggningstiderna blir långa.  

Vid bildandet av fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning kunde kostnaderna ligga på 

cirka 10 000–30 000 kr beroende på byggrättens storlek. Idag när det gäller fastig-

hetsindelningsbestämmelser enligt PBL finns det en timtaxa. Ett vanligt pris är cirka 

25 000 kr, men det finns ett ”tak” på 50 000 kr. 

Hanteringen av fastighetsindelningsbestämmelser skulle enligt förrättningslantmäta-

ren kunna ske på ett enklare sätt mer likt äldre lagstiftning så att inte hela arbetspro-

cessen som gäller för en detaljplan måste ske.  

För att förenkla för allmänheten skulle det vara bra om all information som tillhör 

en fastighet fanns digitalt. Det skulle innebära att fastighetsägare själva skulle kunna 

gå in i Stockholms porten (kommunens webbsida) och se all information som gäller 

angående aktuell fastighet. Detta skulle underlätta både ekonomiskt och tidsmässigt, 

många onödiga samtal skulle undvikas.   

4.1.4 Sammanfattning av intervjuer 

Gemensamt för de tre kommuner där intervjuer har genomförts är att bildandet av 

nya fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplaneprocess är en fördel enligt PBL. 

Dessa tillkommer då i en ny detaljplan som avser förändringar i markens använ-

dande. Fördelen då är att fastighetsindelningen finns i planen och inte i en separat 

handling.  

Alla kommuner anser att i den äldre lagstiftningen BL och ÄPBL var hanteringen av 

upphävande enklare. KLM hade då hand om upphävande av fastighetsindelningsbe-

stämmelser på uppdrag av byggnadsnämnden. Arbetet gjordes då på delegation av 

KLM. Eftersom de är KLM som har kunskap inom området lämpar sig uppgiften 

bättre för KLM än för planenheten. Ärendet gjordes som ett enkelt samrådsförfa-

rande med en okomplicerad handling i samband med avstyckning. Detta underlät-

tade för fastighetsägaren då de bara behövde kontakta KLM. Alla kommuner anser 

också att det har blivit en stor utgift vid avstyckning eftersom det idag krävs upphä-

vande av fastighetsindelningsbestämmelser ska ske i en planprocess. Ärendet kom-

mer även att ta lång tid då planenheten inte alltid har möjlighet att prioritera dessa 

ärenden på grund av resursbrist. Kommunerna anser att ändring i lagstiftning bör 

ske så att upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser inte behöver ske i detalj-

plan.  
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När nya PBL infördes skedde en massupphävning i Stockholm-och Gävle kommun 

gällande tomtindelningar och fastighetsplaner, detta för att underlätta framtida av-

styckningar och detaljplaneläggning samt för att de var ofta inaktuella. Uppsala kom-

mun har fortfarande kvar många tomtindelningar och fastighetsplaner eftersom inget 

massupphävande har skett.  

Uppsala- och Stockholm kommun anser att arbetsprocessen gällande fastighetsindel-

ningsbestämmelser var effektivare i den äldre lagstiftningen än vad det är idag. 

4.2 Exempel på handlingar gällande 

fastighetsindelningsbestämmelser 

 

4.2.1 Handling 1 

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende 

Kungsängen 21:2 och 21:3 (laga kraft 2017-01-10) 

Enligt Uppsala kommun (2017) ska i detta fall fem fastigheter inom kvarteret Fabri-

ken i Kungsängen slås samman till en fastighet. Här finns en gällande tomtindelning 

för del av kvarteret Fabriken (0380–164/KU21) som vann laga kraft år 1962 enligt 

byggnadslagen. För att möjliggöra en fastighetsreglering måste tomtindelningen 

upphävas.  

 

 

Figur 8.Tomtindelning enligt Byggnadslagen (Uppsala kommun, 2017).  

Lantmäterimyndigheten bedömer att en sammanslagning av fastigheterna är möjlig 

under förutsättning att tomtindelningen upphävs. Den ändring som ska göras genom 

tillägg handläggs som ett förenklat planförfarande enligt PBL 4 kap. 18 §. Kriteri-

erna för att detta ska kunna ske är att, endast bestämmelserna om tomtindelningar 

kommer att tas bort, ändringen är godkända av länsstyrelsen och förenlig med 
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översiktsplanen, ändringen är inte heller av betydande allmänt intresse och kommer 

inte medföra betydande miljöpåverkan.  

Den 21 april 2016 beslutade plan-och byggnadsnämnden att det kunde påbörjas ett 

detaljplanearbete, planen vann laga kraft den 10 januari 2017. 

 

Figur 9. Plankarta gjord med förenklat förfarande enligt PBL för upphävande av tomtindelning (Uppsala kom-

mun, 2018).  

 

4.2.2 Handling 2 

Detaljplan för Sunnersta 69:3, tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sun-

nersta, 0380-341 (laga kraft 2014-07-09) 

Enligt Uppsala kommun (2014) ska i detta området en avstyckning ske av fastigheten 

Sunnersta 69:3, för att bilda ny fastighet. Avstyckning kan inte ske förrän upphä-

vande av den befintliga tomtindelningen genomförts. Enligt PBL ska en tomtindel-

ning upphävas genom ny eller ändrad detaljplan. Lantmäteriet anser att avstyckning 

kan ske om tomtindelning upphävs.  

Tomtindelning för del av kvarteret Nötskrikan fastställd år 1970 gäller för fastig-

heten. Tomtindelningen upphävs genom ett enkelt planförfarande. Detta kan ske på 

grund av att planförslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten 

och är förenligt med översiktsplanen. Upphävande av tomtindelningen påverkar inte 

den gällande detaljplanen utan dessa planer ska läsas tillsammans. När upphävandet 

av tomtindelningen har genomförts och vunnit laga kraft kan avstyckning ske. Plan- 

och byggnadsnämnden beslutade den 12 mars 2013 om planuppdrag, och planen 

vann laga kraft den 7 september 2014. 



 

29 

 

 

Figur 10. Tomtindelningen för del av kvarteret Nötskrikan (Uppsala kommun, 2014). 

 

Figur 11. Plankarta av Sunnersta som skett med enkelt förfarande (Uppsala kommun, 2014). 
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4.2.3 Handling 3  

Förslag till ändrad tomtindelning av kvarteret Kungsfågeln i trakten Sunnersta Uppsala Kom-

mun (laga kraft 1975-11-20) 

Enligt Uppsala kommun (1975) har fastighetsägaren till Sunnersta 77:9 ansökt om 

ändring av tomtindelning för att möjliggöra avstyckning och samfällighetstomt. 

(Karta från gällande tomtindelning med ärendenummer 0380–12/C44 finns inte att 

hämta i fastighetsregistret och kan därför inte redovisas).  

Länsstyrelsen fastställer antagande från byggnadsnämnden för ändring av tomtindel-

ning enligt 33§ byggnadslagen. Stadsingenjören Levan har angett förslaget med en 

inrättad karta med tillhörande beskrivning.  

Enligt 150 § tredje stycket BL får länsstyrelsens beslut inte överklagas. Ändring av 

tomtindelning för del av kvarteret Kungsfågeln gällande Sunnersta 77:9 beslutades 

den 16 oktober 1975 och vann laga kraft den 20 november 1975. 

 

Figur 12. Tomtindelningen av kvarteret kungsfågeln (Uppsla kommun, 1975). 
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4.2.4 Handling 4  

Näringen 3:1 m.fl. Detaljplan för järnvägsspår m.m. samt upphävande av detaljplan, Gävle 

kommun (laga kraft 2014-06-30) 

Enligt Gävle kommun (2014) ska i detta ärende Trafikverket göra en järnvägsplan 

för ett nytt järnvägsspår ut till Gävle hamn. Detta medför att upphävande av befint-

lig detaljplan måste ske. Detaljplaneområdet gäller 15 ha. Frågor som tas upp i pla-

nen är trafikfrågor, ytor för dagvatten samt påverkan på befintliga företag inom om-

rådet eftersom markanvändning ändras. Arbete med järnvägsplan och detaljplan 

kommer ske parallellt. I handlingen nämns inte vilken typ av planförfarande som an-

vänts.  

Områdets berörs av sju fastigheter Näringen 8:3, 10:1, 14:9, 15:2, 15:3, 15:6 och 

21:2. Det finns fem tomtindelningar med akt-nummer 2180–8916, 2180-9294, 

2180-9441, 2180-10507, 2180-9388, dessa kommer att upphävas när detaljplanen 

vinner laga kraft. År 2010 beslutade Gävle kommun om planuppdrag och planen 

vann laga kraft år 2014. 

 

Figur 13. Plankarta av Näringen 3.1.m.fl (Gävle kommun, 2014). 
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4.2.5 Handling 5  

Ny detaljplan samt ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser 

för delar av fastigheten Gubbängen 1:1 vid kv tippen 4 mm i stadsdelarna Hökarängen, Farsta 

och Fagersjö, S-Dp 2016-10106 (antagande under 2:a kvartalet under 2018) 

Enligt Stockholm kommun (2018) ska det i detta fall tas fram en ny detaljplan för ett 

icke planlagt skogsområde samt reglera en ny fastighet med hjälp av fastighetsindel-

ningsbestämmelser. Tanken är att skogsmarken ska finnas kvar för allmänheten och 

inte delas eller att området avstyckas. Fastigheten kommer till största delen inte att 

gränsa till enskilda fastighetsägare. Därmed berörs inga enskilda fastighetsägare av 

denna plan.   

Ändring av detaljplan kommer att ske med ett standardförfarande. Detta på grund 

av att planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, överens-

stämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.  

 

Figur 14. Ingen separat plankarta finns till ärendet utan kartmaterial finns i planhandlingen, bilden visar en 

av kartorna (Stockholm stad, 2016). 
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4.2.5 Handling 6  

Planbeskrivning Förslag till ändring av detaljplan för Korrekturet 14 i stadsdelen Höglandet i 

Stockholm stad (laga kraft 2016-12-31) 

Enligt Stockholm stad (2016) ska i denna handling fastigheten Korrekturet 14 delas 

in i två fastigheter. Inom området gäller en tomtindelning (akt 0180-B197/1966) 

som fastställdes år 1966. För att avstyckning ska kunna ske måste fastighetsindel-

ningsbestämmelsen upphävas. Enligt den gällande tomtindelningen ska planområdet 

enbart bestå av en fastighet. Fastighetsbildning kommer att prövas av LM.  

Detaljplanen kommer att handläggas med standardförfarande. Detta på grund av att 

planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, överensstämmer 

med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.  

I och med det nya planförslaget upphör tomtindelningen för fastigheten men detalj-

plan 0180-437B kommer i övrigt att fortsätta att gälla. År 2014 togs en samråds-

handling med förslag till ändring av detaljplan och planen vann laga kraft år 2016. 

 

Figur 15. Plankarta över Korrekturet 14 (Stockholm stad, 2014). 
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4.2.6 Handling 7 

Upphävande av äldre fastighetsplaner i Gävle kommun (laga kraft 2014-12-29) 

Enligt Gävle kommun (2014) har de beslutat att upphäva äldre fastighetsplaner. Syf-

tet var att ta bort föråldrade regleringar av fastighetsgränser och markanvändning för 

att underlätta framtida fastighetsbildning och byggande. Även administrationen kring 

ny planläggning underlättades genom detta. En utredning av de äldre fastighetspla-

nerna gjordes och den visade att en del fastighetsplaner redan kunde räknas som 

upphävda och resten fyllde ingen funktion, eftersom fastighetsbildning oftast var helt 

genomförd.  

Vissa områden har undantogs från upphävandet av fastighetsplaner och tomtindel-

ningar. Orsaken till detta var att de behövde finns kvar för att bevara fastighetsindel-

ning eller bebyggelsestruktur med bevarandevärden och för att förhindra förtätning i 

stadsmiljön.  

Lantmäterimyndigheten fick i uppdrag av byggnads-och miljönämnden att genom-

föra en planprocess för att upphäva fastighetsplaner och tomtindelningar. Beslutet 

om att upphäva fastighetsplaner togs innan PBL trädde ikraft år 2010. Detta med-

förde att upphävandet kunde handläggas genom ett enkelt planförfarande enligt be-

stämmelserna i ÄPBL. Lantmäterimyndigheten bedömde att upphävandet inte skulle 

medföra några negativa konsekvenser för berörda fastighetsägare. Förslaget berörde 

totalt 2976 fastigheter och det upphävdes 696 tomtindelningar och 37 fastighetspla-

ner i detta ärende. 

Ett urval av kartor som är representativa för akten har gjorts. 

 

Figur 16. Karta som visar en översikt av tomtindelningar som upphävs i beslutet (Gävle kommun, 2014). 
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Figur 15. Karta över fastighetsplaner som har upphävs i beslutet (Gävle kommun, 2014). 

 

4.2.7 Sammanfattning av planhandlingar 

I det tidigare avsnittet har sju planhandlingar gällande fastighetsindelningsbestäm-

melser redovisats. Handlingarna innefattar upphävande och bildande av tomtindel-

ningar och fastighetsindelningsbestämmelser. Handlingarna har handlagts med olika 

lagstiftning och förfarande, beroende på vilket år handlingen utfördes. Av dessa 

handlingar framgår det att tidsperioden var betydligt kortare från uppdrag till laga 

kraft när det gäller äldre lagstiftning enligt BL och ÄPBL. Detta gäller både bildande 

och upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser. Ett ärende som tillämpade 

Byggnadslagen och gällde upphävande av tomtindelning tog cirka fyra månader från 

ansökan till att ärendet vann laga kraft. Detta kan jämföras med upphävande av fas-

tighetsindelningsbestämmelser i planprocess enligt PBL som tar mellan ett till fyra 

år. När det gäller nybildande av fastighetsindelningsbetsämmelser görs det i samband 

med ny planläggning och eftersom det är ett större planarbete med flera skeden tar 

detta längre tid. Ett ärende avser massupphävning av tomtindelningar och fastighets-

planer i ett beslut. Detta gällde 696 tomtindelningar och 37 fastighetsplaner där 

ärendet tog cirka fyra år. 
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5 Diskussion 

5.1 Utvärdering av metodval 

 
I detta examensarbete har juridisk metod, studie av litteratur, studie av planhand-

lingar samt intervjuer använts. Metoderna valdes för att svara på frågeställningen 

som förekommer inom arbetet. Genom att studera litteratur och söka i lagtexten 

skapades det fördjupad kunskap inom ämnesområdet. Studien innebar sökning i ve-

tenskapliga artiklar, examensarbeten och litteratur. Det förekom svårigheter att 

hitta relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet, vilket är anledningen till 

att material mest har hämtats i litteratur och webbaserade hemsidor som Boverket.  

Intervjuer av lantmätarna och planarkitekter gav bra information om hur kommu-

nerna arbetar. Det var en fördel att både intervjua lantmätare och planarkitekter det 

gav olika infallsvinklar. Intervjuerna som genomfördes var i Stockholm, Uppsala och 

Gävle. Kontakt togs med flera kommune, några gav ingen återkoppling och andra 

ansåg att de inte hade tid med intervjuer. Trots de få intervjuer som skedde vid ar-

betets genomförande har resultatet slutförts med en mättnad i resultatet och en hel-

hetsbild.    

Vid undersökning med hjälp av den juridiska metoden uppkom det vissa svårigheter 

gällande den äldre lagstiftningen. Bland annat var svårt det att förstå det juridiska 

språket i byggnadslagen, det var det enklare att förstå texterna i PBL från år 2010. 

Där uppkom det istället svårigheter att finna rätt paragrafer inom Plan-och byggla-

gen mellan 2010–2015.  

Studier av handlingar användes som metod för att få fram konkreta skillnader mellan 

kommunerna när det gällde upphävande, ändring eller bildande av tomtindelningar, 

fastighetsplaner och fastighetsindelningsbestämmelser. Dessa valdes ut efter förfa-

rande och lag. Ett stort arbete lades ned för att få tag i rätta handlingar. Sökning i re-

gister och på kommunernas webbsidor var omständligt. I några fall måste kommu-

nen kontaktas för att få tag i rätt handling. Kommuner idag använder sällan fastig-

hetsindelningsbestämmelser i planläggningen. Detta medförde att det var svårt att få 

tag i handlingar som innehöll nya fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan enligt 

PBL. Den enda handlingen som påträffades var i Stockholm stad och hade när denna 

uppsats skrevs endast kommit till granskning. Det är därför omöjligt att veta hur 

lång tid planprocessen i detta ärende kommer att ta. Intressant ändå att visa ett 

ärende med nya fastighetsindelningsbestämmelser.  
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5.2 Diskussion av resultat 

 

5.2.1 Intervjuer 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla som intervjuades ansåg att hanteringen av 

bildandet av nya fastighetsindelningsbestämmelser har blivit bättre i PBL. Detta för 

att bestämmelsen då finns i planen och inte i en ytterligare handling. Alla ansåg 

också att upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser förutom när det sker vid 

ny planläggning var mycket bättre i äldre lagstiftning. Därför skulle det vara smidi-

gare om KLM skulle handlägga arbetet med att upphäva fastighetsindelningsbestäm-

melser eftersom det oftast sker inför avstyckning och ny fastighetsbildning där de har 

rätt kunskap inom området. KLM skulle då på delegation från byggnadsnämnden på 

liknande sätt som i äldre lagstiftning få rätten att pröva om att upphäva eller ändra 

fastighetsindelningsbestämmelser. Detta skulle även vara till fördel för planenheten i 

och med att de inte har kunskapen om fastighetsbildning och oftast behöver mycket 

stöd från KLM för att kunna ta beslut. Det skulle även vara gynnsamt för fastighetsä-

garna som då inte behöver söka om planuppdrag för att upphäva fastighetsindel-

ningsbestämmelser. Detta är idag en stor kostnad och fördröjer ärendet väsentligt. 

Tidigare kunde en fastighetsägare ansöka om avstyckning hos KLM och få hela sitt 

ärende slutfört i en process. Genom en ändring i lagstiftningen skulle en tydligare 

och enklare arbetsprocess kunnas skapas.  

Att gällande fastighetsindelningsbestämmelser idag medför merarbete för kommu-

nerna och långa väntetider för sökande resulterade i att Gävle-och Stockholms kom-

mun beslöt att göra massupphävning av bestämmelser i ett beslut. Kostnaden för 

detta har då kommunen stått för. Detta gynnar de fastighetsägare som var berörda av 

detta, då de inte längre behöver betala för upphävande i ett planuppdrag. Orättvisor 

finns fortfarande i kommunerna i och med att fastighetsindelningsbestämmelserna 

fortfarande gäller för vissa fastigheter. Upphävandet innebär då höga kostnader och 

långa handläggningstider vid avstyckning. 

Orsaken till massupphävningen i Stockholm stad var förtätning av flerfamiljshus. 

Detta medför en positiv effekt eftersom då fler fastigheter kan bildas inte begränsas 

av fastighetsindelning. I Gävle kommun var anledningen att många av fastighetsin-

delningsbestämmelserna inte var aktuella och även där hindrade nybildning av fastig-

heter.  

Uppsala kommun har valt att enbart upphäva av tomtindelningen, fastighetsplan re-

spektive fastighetsindelningsbestämmelser i nya detaljplaner eller på uppdrag av fas-

tighetsägare på grund av avstyckning. Här får då den som står för planläggning eller 

vill göra en avstyckning på sin fastighet bekosta detta själv, vilket är en betungande 

utgift.   
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Digitalisering av samtliga handlingar skulle göra arbetsprocessen enklare, då skulle 

all fastighet- och planinformation finnas i samma register där KLM, stadsbyggnads-

förvaltning samt allmänheten fick tillgång till dessa. Det skulle också behövas en da-

tabas som innehåller all information gällande fastigheter och planer. Den skulle nås 

på kommunens webbsida och vara en tillgång i kommunes interna arbete, vid möten 

via Skype, telefonsamtal och när allmänheten själv vill söka fram information gäl-

lande fastigheter. Detta kommer att minska misstolkningar.   

5.2.2 Handlingar  

Det framgår av handlingarna att tidsperioden från uppdragets början till laga kraft 

var betydligt kortare enligt äldre lagstiftningen, när det avser upphävande av fastig-

hetsindelnigsbestämmelser. När det gäller handläggning enligt PBL tar ett ärende 

längre tid, längst tid tar upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser i en ny de-

taljplan. Där är det själva planens arbete som ofta görs i ett standard-eller utökat för-

farande som gör handläggningstiden lång. Men även upphävande av fastighetsindel-

ningsbestämmelser när det gäller avstyckning av en villafastighet är längre idag när 

den görs i ett förenklat förfarande eftersom det fortfarande är en planprocess och re-

surser måste finnas för att kunna prioritera dessa ärenden. Genom förändringen som 

tillkom år 2015 i PBL kan plankartan göras i planhandlingen vilket innebär mindre 

arbete för planarkitekten, men planens övriga handläggningsförfarande är den-

samma.  
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6 Slutsats och framtid 

6.1 Slutsatser 

Målet med denna studie var att analysera äldre och nuvarande lagstiftning gällande 

fastighetsindelningsbestämmelser samt att undersöka om den nya lagstiftningen har 

gjort arbetet kring fastighetsindelningsbestämmelse mer kostnadseffektivt och om 

handläggningstiderna har förkortats.  

6.1.1 Arbetsprocessen enligt nya PBL (2010). 

Det har framkommit i detta arbete att arbetsprocessen är långsammare idag mot var 

den var i äldre lagstiftning avseende upphävande, ändring och bildande av fastighets-

indelningsbestämmelser. Nybildande av fastighetsindelningsbestämmelser sker idag 

sällan. De används då mest för att värna kultur och naturmiljöer på allmän plats. För 

de kommuner som har använt sig av fastighetsindelningsbestämmelser är det till hin-

der idag när ny planläggning eller avstyckning ska ske. När det gäller ny planläggning 

så är upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser en liten del i planen och ar-

betsinsatsen är inte så stor. När det däremot gäller en fastighetsägare som vill göra 

en avstyckning och behöver upphäva fastighetsindelningsbestämmelser uppstår det 

problem. KLM som får frågan om avstyckning kan då endast hänvisa fastighetsägaren 

till planenheten för att ansöka om ett planuppdrag för att upphäva bestämmelserna. 

Ett svar ska då ges inom fyra månader om detta är möjligt. Handläggningen på plan-

enheten kan sedan ta från månader till ett år, detta beror det på hur arbetsbelastning 

ser ut och utifrån hur ärendet blir prioriterat. Detta innebär en stor kostnad och för-

dröjning av ärendet för sökanden.  

Två av tre kommuner som intervjuades valde att massupphäva tomtindelningar och 

fastighetsplaner i ett ärende. De får då stå för kostnaden men i gengäld så underlättas 

arbetet med detaljplaneläggning och avstyckningar. Detta gynnar då fastighetsägarna 

eftersom de själva inte behöver stå för kostnaden och då försvinner även den vänte-

tid som idag finns vid upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser i planproces-

sen. Något som framkommer hos alla kommuner är att upphävandet av fastighetsin-

delningsbestämmelser bör kunna ske i ett enklare förfarande och inte i en planpro-

cess när det gäller avstyckningar och inte ny planläggning. Att handlägga fastighetsin-

delning är dessutom mer än fråga för KLM än vad det är för plansidan. 

6.1.2 Arbetsprocessen enligt äldre lagstiftning. 

Den äldre lagstiftningen fungerade på detta sätt bättre med sitt enklare arbetssätt. 

Den gick snabbare och var inte heller lika dyr. När det gäller nya fastighetsindel-

ningsbestämmelser som bildas i en ny detaljplan är det en fördel att detta sker i en 

planprocess. Detta på grund av att de då finns redovisade i en handling och inte som 
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förut i tomtindelningar och fastighetsplaner. Detta ger plansidan en bra kontroll 

över den nya fastighetsindelningen. Ett problem med de äldre handlingarna är att de 

oftast inte finns digitalt utan måste hämtas från ett fastighetsregister som pappersdo-

kument och måste sedan jämföras med annan digital information gällande planen. 

6.1.3 Användning och betydelse av bestämmelser över tid. 

Samtliga kommuner anser att all information som gäller fastigheter och planer ska 

finnas digitalt lagrade. Detta gör arbetet lättare, misstolkningar undviks och alla par-

ter har tillgång till samma information. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ny lagstiftning har gjort handläggningstiden längre 

och processen längre och dyrare för den enskilde. En fördel har varit för de kommu-

ner som har massupphävt fastighetsindelningsbestämmelser i ett ärende. Lagstift-

ningen bör ändras så att upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser kan ske på 

ett enklare sätt på delegation hos KLM. All information gällande fastigheter och pla-

ner ska finnas digitalt och nås på kommunens webbsida.   

6.2 Förslag till framtida studier  

 
För att arbetet med fastighetsindelning och planbestämmelser ska ske enkelt bör en 

standard arbetas fram så att kommunerna kan digitalisera denna information och 

lagra den i en databas. Denna information ska finnas tillgänglig som en webbkarta på 

kommunens hemsida.  

Det bör ske en förändring i PBL som gör arbetet med upphävande av fastighetsindel-

ningsbestämmelser enklare så att handläggningstiden förkortas och att fastighetsä-

garna inte behöver stå för dyra kostnader. 
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A1 

Bilaga A  

 

Intervjufrågor  

1. Vilken tjänstetitel har du? 

2. Hur länge har du varit yrkesverksam inom området?  

3. Vilken utbildning har du? 

4. Hur såg arbetsprocessen ut när det gällde fastighetsindelningsbestämmelser i plan-

processen enligt Byggnadslagen och Äldre plan-och bygglagen? 

5. Hur ser arbetsprocessen ut idag för KLM/kommunen när det avser upphävande 

av fastighetsindelningsbestämmelser i planprocessen enligt nya PBL (2010)? 

6. Vad har varit den främsta orsaken till upphävandet av fastighetsplaner/tomtindel-

ningar/fastighetsindelningsbestämmelser? 

7. Är äldre fastighetsindelningsbestämmelser ett stort problem för dig i ditt dagliga 

yrkesutövande? 

8. Vilka fördelar/nackdelar ser du i med arbetsprocessen enligt nya PBL?  

9. Anser du att det behövs förändringar i t ex lagstiftningen för att kunna förenkla 

upphävandeprocessen av fastighetsindelningsbestämmelser?  

10. När KLM/kommunen gjorde upphävande/nya fastighetsindelningsbestämmelser 

var väntetiden lång innan arbetet kunde påbörjas före 2015? Hur stor var er ar-

betsinsats och hur lång tid tog ett ärende? Hur stora var kostnaderna? Var handlingen 

enkel att göra?  

11. På vems uppdrag gjordes det respektive upphävdes? 

12. Vem fastställde bestämmelserna?  

13. Vad tror du är det bästa arbetssättet i framtiden när det gäller digitalisering? 

 

  



 

B1 

Bilaga B 

Medgivandeblankett 

Intervju med ljudinspelning  

Intervjuns syfte är att undersöka hur kommunernas arbetsprocess ser ut när det gäl-

ler bestämmelser om fastighetsindelning enligt PBL jämfört med äldre lagstiftning. 

Arbetet kommer att publiceras som en kandidatuppsats i juni 2018 där författarna av 

detta arbetet kan kontaktas vid behov eller Högskolan Gävle med hjälp av kontakt-

uppgifter som står nedan. 

Arbetet kan vara användbart till framtida forskning. I denna kandidatuppsats kommer inga 

identifieringsuppgifter förekomma. Dessutom kommer de varken delas vidare eller publi-

ceras. Genom att underteckna medgivandeblanketten anges medgivande till att information 

som angavs vid intervjun får användas i examensarbetet. 

Jag medger inte till ljudinspelning 

Jag medger till ljudinspelning 

 

Namnteckning______________________ 

Namnförtydligande__________________ 

Ort och datum _____________________ 

Telefonnummer___________________ 

 

Kontakt: 

Norinne Khalil   

0761648444                                                          

tlm15nkl@student.hig.se 

Kajsa Mattsson 

0735575050 

tlm15kmn@student.hig.se 

Högskolan i Gävle 

026-64 85 00 

801 76 Gävle 
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