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Markus Berggren och Magnus Bisi 

  



III 

Abstract 

In May 2011 the new Planning and Building Act was introduced, which makes it possible 

to regulate the division of property into property division’s provisions. Today, plot 

subdivisions and property regulation plans formed under previous legislation, counts as 

property division’s provisions according to the Planning and Building Act. Since the 

majority of these are either completed or outdated today, it becomes a problem connected 

to land parceling and therefore needs to be abolished.  

 

The aim with this report is to describe and analyze how older plot subdivisions and 

property regulation plans are dealt with in connection to land parceling. The report will 

explore which handling and decision-making systems are used when abolishing plot 

subdivisions and property regulation plans. A secondary objective is to provide 

suggestions on how to improve the handling and decision-making process according to 

the new Planning and Building Act.  

 

The methods consist of a literature review, case studies and a questionnaire survey. The 

studied literature was scientific papers, legal texts, law proposals and other appropriate 

literature. The case studies were conducted to describe and analyze the handling and 

decision-making process in different land surveying agencies. The survey was sent to 

active land surveyors in Dalarnas and Gävleborgs counties, to obtain a deeper knowledge 

and their opinions on plot subdivisions and property regulation plans.  

 

The literature review shows that the need to regulate land use has long existed and still 

exists today. By determining how land is divided into parcels it could prevent 

uncontrolled expansion of the city. The legislation has changed over the years and several 

new features have been introduced in the new Planning and Building Act, i.e. plan 

notices. The case studies and questionnaires shows that the surveying authorities manages 

the handling and decision-making process differently. There are differences between 

national and municipal surveying authorities regarding communication and establishing 

records. The National Land Surveying Agency in Dalarna, unlike the municipal 

surveying authority in Gävle, does not have a delegation decision from the town planning 

committee to abolish plot subdivisions and property plans. There are also differences in 

how to establish records, the National Land Surveying Agency lack a uniform format 

while the municipal surveying authority in Gävle has established templates.  

 

The conclusion is that the handling and decisions-making process can be simplified by 

establishing uniform records. The National Land Surveying Agency should continue to 

create planning proposals. A legislative amendment may be made to provide the National 

Land Surveying Agency a temporary right to make the decision to abolish property 

regulation plans. It is proposed that the plan notice should be exempt from the handling 

and decision-making process. 

 

Keywords: plot subdivisions, property regulation plans, property division’s provisions, 

handling- and decisions-making process, reengineering, surveying authorities, delegation 

decision  



IV 

Sammanfattning 

I maj 2011 infördes nya plan- och bygglagen som gör reglering av fastighetsindelningen 

möjlig i detaljplaner genom så kallade fastighetsindelningsbestämmelser. Enligt äldre 

lagstiftning bildades tomtindelningar och fastighetsplaner som i dag räknas som 

fastighetsindelningsbestämmelser. Eftersom majoriteten av dessa antingen är genomförda 

eller inaktuella i dag skapar det problem vid fastighetsbildning och måste därför 

upphävas.  

 

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur äldre tomtindelningar och 

fastighetsplaner hanteras i samband med fastighetsbildningsärenden. Rapporten ska 

undersöka vilka olika handläggnings- och beslutsordningar som används för upphävande 

av äldre tomtindelningar och fastighetsplaner. Ett bisyfte är att ge förslag på hur 

handläggnings- och beslutsordningen kan förbättras med fokus på nya plan- och 

bygglagen.  

 

Metoderna som använts har varit litteraturstudie, fallstudier och enkätundersökning. 

Litteraturen som studerats har varit vetenskapliga artiklar, lagtext, lagkommentarer, 

propositioner och annan juridisk facklitteratur. Fallstudierna har genomförts för att 

beskriva och analysera upphävandeärenden från Leksand, Falun, Sandviken och Gävle. 

Enkätundersökningen skickades till verksamma förrättningslantmätare inom Dalarnas och 

Gävleborgs län för att få fördjupad kunskap och deras åsikter om tomtindelningar och 

fastighetsplaner.  

 

Litteraturstudien visar att behovet av att reglera markanvändningen har funnits länge och 

finns än i dag. Genom att bestämma hur marken delas in i fastigheter förhindras en 

okontrollerad utbyggnad av staden. Lagstiftningen har under åren förändrats och flera 

nyheter har tillkommit efter införande av PBL, bland annat planbesked. Av fallstudierna 

och enkätundersökningen framgår det att lantmäterimyndigheterna hanterar 

handläggnings- och beslutordningen olika i samband med upphävande av tomtindelningar 

och fastighetsplaner. Det finns skillnader mellan statliga och kommunala 

lantmäterimyndigheter avseende kommunikation och upprättande av handlingar. Det 

statliga Lantmäteriet har till skillnad mot de kommunala lantmäterimyndigheterna i Gävle 

och Sandviken inte delegationsbeslut om upphävande av tomtindelningar och 

fastighetsplaner. Skillnader finns även i hur myndigheterna upprättar handlingar, där 

statliga Lantmäteriet saknar en enhetlig utformning medan kommunala 

lantmäterimyndigheten i Gävle kommun har upprättat mallar.  

 

Slutsatsen är att handläggnings- och beslutsordningen kan förenklas genom att upprätta 

enhetliga ärendehandlingar. Det statliga Lantmäteriet bör även i fortsättningen få upprätta 

planförslag till upphävande av fastighetsplaner. En lagändring kan göras för att ge SLM 

tillfällig rätt att besluta om upphävande av fastighetsplaner. Vidare föreslås planbeskedet 

bör undantas från upphävandeprocessen, eftersom det riskerar förlänga processen upp till 

fyra månader.  

 

Nyckelord: tomtindelning, fastighetsplan, fastighetsindelningsbestämmelser, 

handläggnings- och beslutsordning, omstrukturering, lantmäterimyndighet, 

delegationsbeslut  



V 

Förkortningar och ordlista 

AL  Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 

BL  Byggnadslagen (SFS 1947:763) 

BN Byggnadsnämnd 

FBL  Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

JB  Jordabalken (SFS 1970:994) 

KLM Kommunal lantmäterimyndighet 

LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 

LM  Lantmäterimyndighet 

PBL Nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

RF Regeringsformen (SFS 1974:152) 

SLM  Statlig lantmäterimyndighet (Lantmäteriet) 

SPL  Stadsplanelagen (SFS 1931:142) 

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

 

Byggnadsnämnd 

Kommunal nämnd som ansvarar för fysisk planering enligt PBL.  

Delegationsbeslut 

Beslut att ge befogenhet till annan att handlägga och besluta i en fråga.  

Detaljplan 

Kommunens verktyg för att bestämma mark- och vattenanvändningen.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning är när fastighetsindelningen ändras, när servitut bildas, ändras eller 

upphävs, en byggnad eller annan anläggning överförs till en annan fastighet. 

Fastighetsplan 

Ersatte tomtindelningar i ÄPBL och reglerade detaljplanens indelning i fastigheter. 

Kommunal lantmäterimyndighet  

Lantmäterimyndighet med kommunal huvudman som ansvarar för fastighetsbildning 

inom kommunens gränser. 

Statlig lantmäterimyndighet 

Statlig lantmäterimyndighet är Lantmäteriet med ansvar för fastighetsbildning. Har 

tillsynsansvar över de kommunala lantmäterimyndigheterna.  

Tomtindelning 

Indelning av byggnadskvarter i tomter enligt äldre lagstiftning. 
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1 Inledning 

I det här avsnittet presenteras en bakgrund och syftet med rapporten. 

1.1 Bakgrund 

I maj 2011 infördes nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL). Enligt den är det i en 

detaljplan möjligt att reglera fastighetsindelningen genom så kallade 

fastighetsindelningsbestämmelser. Dock har det funnits flertalet plantyper innan dagens 

lagstiftning. Enligt stadsplanelagen (SFS 1931:142, SPL) och byggnadslagen (SFS 

1947:385, BL) upprättade kommunerna stadsplaner, till vilka tomtindelningar skulle 

bestämmas. Senare kom äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10, ÄPBL) och införde 

planinstitutet fastighetsplaner, som motsvarade de äldre tomtindelningarna. Brunner 

(2005) kom fram till att fastighetsplaner antingen kan vara kvar som planinstitut eller 

samordnas med resten av detaljplanen. I samband med införandet av PBL försvann 

fastighetsplaninstitutet, men både äldre tomtindelningar och fastighetsplaner är att 

likställa med dagens fastighetsindelningsbestämmelser och får inte frångås vid 

fastighetsbildning (prop. 2009/10:170).  

 

Enligt Holm (2012) finns det cirka 90 000 tomtindelningar och fastighetsplaner i Sverige, 

varav majoriteten av dessa är genomförda eller inaktuella. Dessa tomtindelningar och 

fastighetsplaner kan vara ett problem vid fastighetsbildningsärenden om 

fastighetsbildningen strider mot dem. Dock kan en tomtindelning fylla en funktion i dag, 

om kommunen vill förhindra förtätning eller bevara kulturmiljön i ett område. När en 

ansökan om fastighetsbildning lämnas in till lantmäterimyndigheten ska 

förrättningslantmätaren utreda förutsättningarna för att genomföra åtgärden. Om det finns 

en äldre tomtindelning eller fastighetsplan som strider mot åtgärden kan den inte 

genomföras utan att tomtindelningen eller fastighetsplanen först upphävs eller ändras. 

Upphävandeprocessen är ett planärende som ska skötas av kommunen, dock kan 

lantmäterimyndigheten utföra denna i form av uppdragsverksamhet (SFS 2009:946). 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur äldre tomtindelningar och 

fastighetsplaner hanteras i samband med fastighetsbildningsärenden. Rapporten ska 

undersöka vilka olika handläggnings- och beslutsordningar som används för att upphäva 

dessa äldre fastighetsplaner. Ett bisyfte är att ge förslag på hur handläggnings- och 
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beslutsordningen kan förbättras med fokus på de nya reglerna i PBL. Eftersom inaktuella 

fastighetsplaner är ett problem vid fastighetsbildning är det angeläget för både 

lantmäterimyndigheten och sakägarna att få fram en metod som är så tids- och 

kostnadseffektiv som möjligt (jmf. King, 1996). Det är viktigt att alla behandlas 

likvärdigt av myndigheter, vilket regleras i likabehandlingsprincipen som finns i 

regeringsformen (RF 1:9). Följande problemformuleringar kan ställas utifrån syftet: 

 

1. Vilken lagstiftning har påverkat utvecklingen fram till dagens situation 

avseende tomtindelningar och fastighetsplaner? 

2. Hur arbetar de statliga och kommunala lantmäterimyndigheterna med 

inaktuella fastighetsplaner i dag, avseende tidsåtgång, rättssäkerhet, 

kostnader, upprättande av handlingar och finns det skillnader? 

3. Hur ser kommunikationen ut mellan lantmäterimyndigheten och 

kommunen i upphävandeprocessen av fastighetsplaner? 

4. Kan arbetssättet för SLM att upphäva äldre fastighetsplaner se 

annorlunda ut efter PBL:s införande? 

1.3 Disposition 

Inledning: I kapitlet ges en bakgrund och syfte med rapporten. 

 

Metod: Här beskrivs metoderna som använts: litteraturstudie, fallstudie och 

enkätundersökning. 

 

Litteraturstudie: Litteraturstudien presenteras genom att först ge en historisk återblick av 

lagstiftningen kring tomtindelningar, fastighetsplaner samt planprocessen, för att sedan ge 

en inblick i hur dagens lagstiftning om detaljplaner och fastighetsbildning ser ut. 

 

Resultat: Resultatet av fallstudierna i Leksand, Falun, Sandviken och Gävle kommuner 

presenteras samt en sammanställning av enkätundersökningen.  

 

Diskussion: Diskussion med fokus på resultatet och hur fastighetsplaner har hanterats i 

samband med fastighetsbildningsärenden och hur dessa kan hanteras i samband med 

införandet av PBL.  

 

Slutsats och förslag på ytterligare forskning: Slutsatser kring resultatet av rapporten 

presenteras samt förslag på ytterligare forskning lämnas.  
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas vilka olika metoder som använts. De olika metoderna som 

använts är litteraturstudie, fallstudier och enkätundersökning. 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts eftersom det är nödvändigt att få förkunskaper inom 

ämnet (Randolph, 2009). Litteraturstudien syftar till att besvara vilken lagstiftning som 

påverkat utvecklingen fram till dagens situation med fastighetsplaner. Det är nödvändigt 

med en bakgrund till upphävandeprocessen, för att sedan kunna analysera och identifiera 

brister i denna process (Abdous, 2011).  

 

Litteraturen som studerats har varit vetenskapliga artiklar, lagtext, lagkommentarer, 

propositioner och annan juridisk facklitteratur, som har inhämtats genom högskolan i 

Gävles bibliotek eller Lantmäteriets försorg. Vetenskapliga artiklar har eftersökts i 

databaserna ScienceDirect, JSTOR och samkörningstjänsten Discovery. Sökorden som 

använts i olika kombinationer är: 

 

Business process management  Cadastral systems 

Case study Equal treatment 

Land administration Land policy 

Literature review Process reengineering 

Response rate Sustainable development  

Web survey 

2.2 Fallstudier 

I avsnittet presenteras metoderna förstudie och fallstudie.  

2.2.1 Förstudie 

En kvantitativ förstudie har gjorts för att studera hur många upphävanden av 

tomtindelningar och fastighetsplaner som skett de senaste fem åren i Dalarnas och 

Gävleborgs län. Förstudien syftade till att ge en överblick hur handläggnings- och 

beslutsordningen ser ut på olika lantmäterikontor inom fallstudieområdet. En avgränsning 

i tiden och geografiskt var nödvändigt för att inte undersökningen skulle bli tidkrävande 

(Merriam, 1994). Sökningar efter upphävda tomtindelningar och fastighetsplaner gjordes 
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i Lantmäteriets arkiv efter upphävda tomtindelningar och fastighetsplaner. Förstudien 

omfattade tiden januari 2007-april 2012 och avgränsades geografiskt till Dalarna och 

Gävleborgs län. 

 

Totalt hittades 64 ärenden med upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner. 

Varje ärendeakt studerades och relevant information sorterades ut: inom vilken kommun 

skedde upphävandet, vilken myndighet som upprättat handlingarna, orsaken till 

upphävandet och vilka olika handlingar som upprättats i ärendet. De kvantitativa data 

som samlades in sammanställdes i Microsoft Excel för analys, vilket resulterade i 

kvalitativ data.  

2.2.2 Fallstudier 

Kvalitativa fallstudier har genomförts för analys av fyra ärenden med upphävda 

tomtindelningar och fastighetsplaner från förstudien. Fallstudiemetoden kännetecknas 

genom att påvisa viktiga faktorer som påverkat ärendena från fallstudien (Gerring, 2004). 

Genom beskrivning och analysering av handläggnings- och beslutsordningen i det 

enskilda ärendet kan brister och problem identifieras (Abdous, 2011).  

 

Syftet med fallstudierna var att studera och beskriva hur handläggnings- och 

beslutsordningen har skett i de enskilda fallen samt om det finns skillnader mellan olika 

kontor. Vidare syftade fallstudierna till att studera om det fanns skillnader mellan 

kommuner med KLM och SLM. Urvalet av fall gjordes ändamålsinriktat vilket betyder 

att fall valdes efter ett antal ställda kriterier (Merriam, 1994). Kriterierna som ställdes var 

att de olika fallen skulle komma från både SLM och KLM, akterna skulle innehålla så 

många handlingar som möjligt och vara begränsade till Dalarnas och Gävleborgs län. 

Eftersom det enbart är Gävle och Sandvikens kommuner som har KLM, beskrevs och 

analyserades varsitt ärende från dessa kommuner. Ärendena från SLM togs från Falu och 

Leksands kommuner (se figur 1). 

 

 

Figur 1. Karta över fallstudieområdena. Källa: Hitta.se (2012) 



 6 

Data samlades in i form av akter genom vår handledare på Lantmäteriet i Leksand och 

Lantmäteriets arkiv. Akterna bestod av handlingar som upprättats i varje ärende. Dessa 

handlingar studerades för en överblick av tidsåtgången och vilka kontakter som tagits i 

ärendena. Genom flödesscheman visas handläggnings- och beslutsordningen i varje 

enskilt ärende.  

2.3 Enkätundersökning 

En kvalitativ internetbaserad enkätundersökning har gjorts för att få en fördjupad kunskap 

om ämnet och vad verksamma förrättningslantmätare har för åsikter angående 

fastighetsplaner. Frågorna i den internetbaserade enkäten utformades utifrån 

frågeställningarna till examensarbetet (se bilaga 1). 

 

Eftersom enkätundersökningen syftar till att undersöka hur den enskilda 

förrättningslantmätaren resonerar om ämnet och urskilja mönster är en kvalitativ metod 

att föredra (Trost, 2007). Enkäten bestod av 18 frågor samt ett fält för övriga synpunkter. 

Urvalet av förrättningslantmätare gjordes så både SLM och KLM representerades i 

enkätundersökningen. Förrättningslantmätarna skulle ha erfarenhet av att upphäva 

tomtindelningar och fastighetsplaner och vara verksamma inom Dalarnas och Gävleborgs 

län. Urvalet resulterade i att fyra förrättningslantmätare kontaktades genom telefon med 

förfrågan om deltagande i enkätundersökningen. Enkäten e-postades därefter till 

deltagarna. Svarsfrekvensen var efter en vecka 50 procent, vilket resulterade i att 

påminnelser skickades ut. Genom att skicka ut påminnelser kan svarsfrekvensen öka, 

vilket Sánchez-Fernández, Muñoz-Leiva och Montoro-Ríos (2012) påvisar i sin artikel. 

Påminnelserna resulterade i en svarsfrekvens på 100 procent, vilket är nödvändigt med ett 

så litet urval. Frågorna hade en öppen struktur, vilket inbjuder deltagarna till fria svar och 

egna synpunkter på frågorna (Trost, 2007). Enkätundersökningen började med 

bakgrundsfrågor som behandlade erfarenhet inom yrket och utbildning. Resterande frågor 

om ämnet hade delats in i underkategorierna: allmänt om fastighetsplaner samt process 

och kommunikation.  

2.4 Diskussion om metodval 

Metoderna som använts i det här examensarbetet är litteraturstudie, fallstudier och en 

enkätundersökning. Genom att använda olika metoder kan flera typer av data inhämtas, 

vilket kan öka validiteten av resultatet (Beverland & Lindgren, 2010). En litteraturstudie 

ska ge en bakgrund till forskningsfrågan samt påvisa tidigare forskning inom området 
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(Randolph, 2009). Litteraturstudien grundar sig i huvudsak på lagstiftning och annan 

juridisk facklitteratur, eftersom det är nödvändigt att studera äldre och ny lagstiftning för 

att kunna förstå problemformuleringen.  

 

Fallstudien är uppdelad i två delar: en förstudie och en djupare fallstudie av fyra ärenden. 

Genom att studera varje ärende enskilt gavs en djupare förståelse av dem, vilket bidrar till 

ett bättre resultat (Merriam, 1994). Fallstudierna gjordes med ärenden från Leksand, 

Falun, Sandviken och Gävle. Kontoren bestod av både statliga och kommunala 

lantmäterimyndigheter, för att få en bredd på resultatet. Det var även nödvändigt för att 

kunna svara på om det fanns några skillnader mellan SLM och KLM-kontor. Genom att 

endast fokusera på fyra fall kan vissa aspekter av problemet överdrivas eller 

överförenklas, det vill säga att fokuset kan ligga på endast en aspekt av problemet 

(Merriam, 1994).  

 

Enkätundersökningen genomfördes för en djupare förståelse av ämnet och få verksamma 

förrättningslantmätares syn på problemformuleringen. Författarna är medvetna om att 

urvalet på fyra tillfrågade kan ses som en nackdel för resultatet, men eftersom 

undersökningen är geografiskt begränsad till Dalarnas och Gävleborgs län blir urvalet 

mindre. En rikstäckande studie skulle bli alltför tidskrävande och omfattande (Trost, 

2007). Urvalet begränsades ytterligare eftersom förrättningslantmätarna skulle ha 

erfarenhet av upphävandeprocessen. Enkätundersökningar har fördelen att den tillfrågade 

i lugn och ro kan skriva ner sina svar. Nackdelen är att det inte går att ställa följdfrågor, 

vilket är möjligt i en vanlig intervju (Trost, 2007). Denna nackdel resulterade i att vissa 

av svaren var mindre utförliga än förväntat.  
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3 Litteraturstudie 

I det här avsnittet presenteras resultatet av litteraturstudien. Först kommer äldre 

lagstiftning att presenteras och avslutningsvis presenteras dagens lagstiftning.  

3.1 Äldre lagstiftning 

Enligt Bexelius, Nordenstam och Körlof (1971) har lagstiftning om hur städerna ska 

planeras funnits under lång tid i Sverige. Redan i de gamla landskapslagarna från 1400-

talet fanns det bestämmelser om hur byarnas bebyggelse skulle utformas. 1874 utfärdades 

en byggnadsstadga för rikets städer, som beskrev att det skulle finnas en plan för varje 

stads ordnande och bebyggande. I byggnadsstadgan fanns också bestämmelser om 

tomtindelningar samt ett förbud att bebygga i strid med stadsplanen. En stor brist i 

byggnadsstadgan var att den stod i konflikt med civillagstiftningen, det fanns helt enkelt 

ingen möjlighet att tvinga fram ett genomförande av stadsplanerna och 

tomtindelningarna. Denna brist åtgärdades genom införandet av 1907 års lag angående 

stadsplan och tomtindelning. År 1931 kom en ny stadsplanelag som i stort sett byggde på 

den tidigare lagstiftningen, men fortfarande var det stora brister i lagen. Till exempel gick 

det inte att reglera var tätare bebyggelse fick ske vilket skapade olägenheter. Dessa 

olägenheter gjorde att behovet av en ny lag var nödvändig och år 1947 infördes därför 

byggnadslagen.  

3.1.1 Byggnadslagen (SFS 1947:763) 

I byggnadslagen (BL) reglerades bebyggelsen genom stadsplaner och byggnadsplaner 

(Bexelius et al., 1971). Stadsplaner upprättades för att närmare kunna reglera bebyggelsen 

i en stad (BL 24§). I stadsplanen skulle byggnadskvarter, gator, torg, parker och andra 

specialområden redovisas, vidare stadgades det att stadsplanen skulle redovisa 

bestämmelser angående områdenas bebyggande och användning i övrigt (BL 25§). 

3.1.1.1 Tomtindelning 

I BL 28§ stadgades att byggnadskvarter skulle delas in i tomter så att de ändamålsenligt 

kunde bebyggas i enlighet med stadsplanen (Bexelius et al., 1971). Vidare skulle 

tomtindelningen ske i ett sammanhang för hela byggnadskvarteret om det var möjligt. 

Om enbart en del av kvarteret delas in, skulle återstående del kunna delas in i ett senare 

skede (BL 29§). 
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Initiativrätt till att genomföra ny tomtindelning hade markägarna och byggnadsnämnden 

om det var nödvändigt och markägare inte visade något särskilt skäl för anstånd (BL 

30§). Det var en skillnad från SPL, att byggnadsnämnden hade initiativrätt vid en första 

tomtindelning. Skälet till att denna bestämmelse infördes var att stadsplanens syfte lättare 

skulle kunna genomföras (Bexelius et al., 1971). 

 

Ett förslag till tomtindelning skulle upprättas av en person som var behörig mätningsman 

(Bexelius et al., 1971). Till förslaget skulle det finnas karta, beskrivning och en 

förteckning över markägare. Samråd skulle ske med markägarna och kommunens 

styrelse. Därefter följde en granskningstid om tre veckor, varefter byggnadsnämnden 

antog planen. När planen antagits skulle den skickas till länsstyrelsen som fastställde 

tomtindelningen (BL 34§).  

3.1.1.2 Ändring av tomtindelning 

Ändring av tomtindelning kunde ske efter begäran från markägare eller byggnadsnämnd.  

Tomtindelningen fick ändras om stadsplanen ändrades och om marken inte utnyttjades på 

ett ändamålsenligt sätt eller om en bättre överensstämmelse med dåvarande 

äganderättsförhållanden kunde utvinnas. Utöver detta fick ändring ske om alla markägare 

var överens och ändring innebar ett ändamålsenligt utnyttjande av tomterna (BL 31§). 

Ändring av tomtindelningen var ett av de starkaste verktygen som fanns för att förnya 

befintlig bebyggelse (Bexelius et al., 1971). Ändring innebar under vissa förutsättningar 

inlösenrätt, men eftersom uppräkningen av fall då ändring kunde bli aktuellt var 

uttömmande i lagtexten, skyddades markägare från att tvingas avstå sin tomt.  

3.1.1.3 Antagande och rättsverkan 

Införandet av tomtindelning eller en ändring av tomtindelning antogs av kommunens 

byggnadsnämnd. För att de skulle bli gällande var dock ett godkännande från 

länsstyrelsen nödvändig (BL 33§). Kostnaderna för införandet av tomtindelning eller 

ändring av tomtindelning skulle staden stå för. Dock skulle markägare bekosta det som 

prövats skäligt i samband med en ändring som denne påkallat (BL 32§).  

 

Tomtindelningen hade rättsverkan genom att nybyggnad var förbjuden om den stred mot 

gällande tomtindelning (BL 38§). Nybyggnad fick inte ske innan utfarts- och 

avloppsfrågor lösts (BL 38§ 2st), på mark som inte blivit tomtindelad eller på tomt där 

förfrågan om ändring av tomtindelning inkommit (BL 37§). Syftet med bestämmelsen var 

att försäkra sig om att byggnadskvarteret blev indelat i tomter innan bebyggelse 

uppfördes.  
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3.1.1.4 Rätt till inlösen 

En tomtindelning kunde innebära att en tomt var i olika markägares hand. En tomt som 

tillhör flera olika markägare kunde lösas in av en markägare. Om flera markägare ville 

lösa in hade den ägare vars tomt var mest värd företräde. Om alla tomtdelar hade samma 

värde hade den som först fört talan rätt att inlösa (Bexelius et al., 1971). 

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

ÄPBL infördes 1987 och ersatte byggnadslagen och byggnadsstadgan. Den nya lagen 

innebar en förenkling och modernisering (prop. 1985/86:1). Nu skulle alla kommuner ha 

en översiktsplan och stadsplaner ersattes med detaljplaner. 

 

Stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner enligt äldre lagstiftning kom att 

gälla som detaljplaner enligt ÄPBL 17:4. Äldre stadsplaner hade ingen genomförandetid 

utan det förutsattes att planen genomfördes inom rimlig tid (Bexelius et al., 1971). I 

samband med ÄPBL:s införande fick stadsplaner fastställda innan 1978 en 

genomförandetid fram till den 1 juli 1992 (Boverket, 2002). Det innebär att inga 

stadsplaner har någon genomförandetid kvar idag (Boverket, 2012). Enligt Boverket 

(2002) gjordes detaljplanen mer genomförandeinriktad vid införande av ÄPBL, vilket 

innebar att det skulle finnas en genomförandetid och genomförandebeskrivning. 

Tomtindelningar enligt äldre lagstiftning kom att gälla som fastighetsplaner enligt ÄPBL. 

I fortsättningen när fastighetsplaner nämns, avses även äldre tomtindelningar enligt SPL 

och BL. 

 

I många fall hade kommunen inget inflytande av vad som reglerades i de äldre planerna 

och de kunde utformas utan att planmässiga villkor prövats (Boverket, 2002). Många av 

de äldre planerna hade planområden som inte var lämpliga ur bebyggelse-, trafik- och 

miljösynpunkt. Detta innebär att många tomtindelningar är inaktuella i dagens samhälle. 

Enligt ÄPBL kunde inaktuella tomtindelningar ändras eller upphävas. 

3.1.2.1 Fastighetsplan 

I samband med införandet av ÄPBL infördes planinstitutet fastighetsplan istället för 

tomtindelningar. Till skillnad mot tomtindelningarna var fastighetsplanen inte 

obligatoriskt, utan kommunen bestämde själva när en sådan var nödvändig. En 

fastighetsplan skulle upprättas om det behövdes för genomförande av en ändamålsenlig 

indelning i fastigheter, om detaljplanens genomförande i andra fall underlättades genom 

en fastighetsplan eller om en fastighetsägare begärde det och det inte ansågs uppenbart 

onödigt (ÄPBL 6:3). Enligt Boverket (2002) var fastighetsplanen ett genomförandemedel 



 11 

för kommunen, för att få igenom detaljplanens fastighetsrättsliga struktur. Det kunde vara 

situationer med en starkt splittrad ägostruktur i ett kvarter eller om en 

gemensamhetsanläggning ansågs behövas för att planen skulle kunna genomföras, ett 

annat skäl var skydd av kulturmiljön. 

 

I samband med upprättandet av fastighetsplanen skulle prövning ske mot 

lämplighetsvillkoren i FBL 3:1, väsentlighets- och båtnadsvillkoren i anläggningslagen 

(AL 5-6§§) och ledningsrättslagen (LL 6§). Det innebar att prövning inte behövde ske i 

samband med efterföljande fastighetsförrättning, eftersom prövningen redan skett i 

planskedet. Däremot skulle opinionsvillkoret i AL 7§ prövas vid en efterföljande 

anläggningsförrättning. Om detaljplanens genomförandetid hade gått ut skulle en ny 

prövning ske av väsentlighets- och båtnadsvillkoren för AL och LL. 

 

I ÄPBL 6:6 anges det att en fastighetsplan får reglera:  

- Områdets indelning i fastigheter 

- Vilka servitut, ledningsrätter och liknande rättigheter som skulle bildas, ändras 

eller upphävas 

- Vilka anläggningar som skulle utgöra gemensamhetsanläggningar, vilka 

fastigheter som skulle ingå i en sådan gemensamhetsanläggning och vilka 

utrymmen skulle tas i anspråk för anläggningarna. 

 

Enligt ÄPBL 6:5 fick en fastighetsplan inte strida mot detaljplanen, dock fick mindre 

avvikelser göras om det inte motverkade detaljplanens syfte. En avvikelse skulle anges på 

detaljplanen (ÄPBL 6:13 4st). 

 

När en detaljplan ändrades eller ersattes, skulle fastighetsplanen upphöra i de delar som 

stred mot detaljplanen. Samma sak gällde om detaljplanen upphävts, då upphävdes de 

delar av fastighetsplanen som berördes (ÄPBL 6:11). En fastighetsplan som hade 

genomförandetid kvar fick inte ändras eller upphävas om berörda fastighetsägare motsatte 

sig det. Ändring och upphävande fick enbart ske om det var nödvändigt på grund av nya 

förhållanden av allmän betydelse, som inte kunnat förutses vid planläggningen. ÄPBL 

6:10 anger att fastighetsplanen fick ändras eller upphävas efter att genomförandetiden 

hade gått ut, dock fick inte fastighetsplanen strida mot detaljplanen enligt ÄPBL 6:5. 

 

Förfarandesättet vid upprättandet av en ny fastighetsplan eller vid ändring eller 

upphävning av en befintlig fastighetsplan var detsamma som för detaljplan (ÄPBL 6:12). 

Enligt Boverket (2002) var enda skillnaden att kungörelse och laga kraft inte behövdes. 

Oftast var det lämpligast att upprätta en fastighetsplan i samband med upprättandet av en 
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detaljplan, eftersom en djupare behandling av de fastighetsrättsliga frågorna då kunde 

göras. Om en fastighetsplan upprättades separat i en gammal detaljplan behövde inte 

samråd ske med länsstyrelsen och berörda grannkommuner. Fastighetsplanens handlingar 

bestod av en karta med bestämmelser och beskrivning. Om fastighetsplanen togs fram i 

samband med detaljplanen kunde handlingarna göras enklare. 

3.1.2.2 Normalt planförfarande 

Normalt planförfarande enligt ÄPBL (se figur 2) började med ett planprogram, om det 

inte var onödigt (ÄPBL 5:18). Ett program behövdes inte om förutsättningarna för enkelt 

planförfarande var uppfyllda, eller om detaljplanen hade stöd i översiktsplanen. Under 

tiden programmet utarbetades skulle ett programsamråd hållas enligt samma regler som 

vid vanligt samråd.  

 

Planprogram

Samråd 
planprogram

Planförslag

Samråd 
planförslag 

Bearbetat 
planförslag 

Utställning Antagande
Eventuell 
prövning

Laga kraft

 

Figur 2. Planprocessen vid normalt planförfarande enligt ÄPBL.  

 

Vid upprättandet av planförslaget skulle samråd hållas med länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten samt övriga kommuner som berördes. Vidare skulle samråd 

beredas för sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andra boende samt 

myndigheter och andra anslutningar (ÄPBL 5:20). Vid samrådstillfället skulle motivet för 

förslaget, planeringsunderlag och konsekvenserna av förslaget redovisas. Berörda 

sakägare fick genom samrådstillfällen möjlighet att påverka genom att framföra skriftliga 

synpunkter. Efter samrådet upprättades en samrådsredogörelse som skulle innehålla alla 

förslag och synpunkter som kommit fram under samrådet (ÄPBL 5:21).  

 

Efter samrådet ställdes det bearbetade planförslaget ut för granskning (ÄPBL 5:23). 

Utställningen kungjordes till berörda sakägare (ÄPBL 5:24–25). Planförslaget skulle vara 

utställt i minst tre veckor, dock fyra veckor om kungörelsen skedde samma dag som 

utställningen började (ÄPBL 5:23). Ett utlåtande, innehållande de synpunkter som 

inkommit, skulle upprättas av kommunen efter utställningstiden (ÄPBL 5:27). Om 

förslaget ändrades väsentligt efter utställningen var kommunen skyldig att ställa ut planen 

igen. 
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En detaljplan antogs av kommunfullmäktige, som fick delegera antaganderätten till 

kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden (ÄPBL 5:29). När en detaljplan antagits skulle 

beslutet meddelas på kommunens anslagstavla, samt skickas till länsstyrelsen och berörda 

sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under utställningstiden. 

3.1.2.3 Enkelt planförfarande 

Enkelt planförfarande kunde användas vid upprättande, ersättning, ändring eller 

upphävande av detaljplan (se figur 3). Enkelt planförfarande fick användas när förslaget 

hade en begränsad betydelse, saknade intresse hos allmänheten och om det var förenligt 

med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande (ÄPBL 5:28). Enligt 

Boverket (2002, s. 34) skiljde sig enkelt planförfarande från normalt planförfarande på 

några punkter: 

- Inget program behövdes 

- Samrådskretsen kunde begränsas 

- En särskild samrådsredogörelse behövdes inte (integrerades med särskilt 

utlåtandet) 

- Samrådet förenklades och ersattes med underrättelse till berörda sakägare. 

- Kungörelseförfarandet begränsades 

 

Samråd skedde med samma parter som vid normalt förfarande (se avsnitt 3.1.2.2). När 

förslaget hade upprättats räckte det att samrådskretsen underrättades om förslaget. Ett 

förslag kunde godkännas direkt av alla i samrådskretsen. Om någon hade synpunkter på 

förslaget skulle en period om två veckor löpa för att ge möjlighet att lämna in skriftliga 

synpunkter. Synpunkterna som inkommit skulle dokumenteras i ett särskilt 

granskningsutlåtande. Slutligen antogs planen enligt samma procedur som vid normalt 

planförfarande. (Boverket, 2002).  

 

Planförslag 
Under-

rättelse om 
samråd

Ev. direkt 
godkännande

Utställnings-
tid 2 veckor

Samråds-
redogörelse

&
Gransknings-

utlåtande

Antagande

Ev. 
överprövning

Laga kraft

 

Figur 3. Planprocess vid enkelt planförfarande enligt ÄPBL. 
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3.1.2.4 Planändringar 

Enligt Boverket (2002) kunde ändring av detaljplan ske när en del av planen skulle ändras 

eller kompletteras utan att huvudsyftet ändrades. Bestämmelser i detaljplanen kunde 

läggas till, tas bort eller ges nytt användningsområde. I samband med ändring skulle de 

ursprungliga planhandlingarna läsas tillsammans med de nya handlingarna. Upphävande 

av detaljplan och antagande av områdesbestämmelser var i många fall mer lämpligt än att 

ändra planen. Sådana fall kunde vara när planen var inaktuell i flera olika avseenden. 

Upphävandet och införandet av områdesbestämmelser kunde då ske samtidigt men med 

olika beslut. 

3.2 Dagens lagstiftning 

I detta avsnitt presenteras dagens lagstiftning som reglerar samhällsplanering och 

fastighetsbildning. Lagarna som är relevanta för detta arbete är fastighetsbildningslagen 

och nya plan- och bygglagen. Dessa två lagar har en viktig roll i 

samhällsbyggnadsprocessen och är starkt sammankopplade. 

 

3.2.1 Nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Den nya plan- och bygglagen infördes år 2011 och syftar till att förenkla plan- och 

byggprocessen ytterligare (prop. 2009/10:170). Det finns många olika intressen att ta 

hänsyn till vid planering av hur mark och vatten ska användas i ett samhälle. Ofta innebär 

besluten om planläggning stora och långsiktiga investeringar som påverkar våra 

naturresurser på olika sätt (Boverket, 2002).  

3.2.1.1 Detaljplaneprocessen enligt PBL 

Enligt PBL finns det normalt och enkelt planförfarande, där grundregeln är att använda 

normalt planförfarande. Enkelt planförfarande kan användas om området inte berör 

intressen för allmänhet och miljö (PBL 5:7). Planförfarandet ska vara effektivt, enkelt 

samt ge medborgarna inflytande och rättssäkerhet (Boverket, 2012). För att detta ska vara 

möjligt, finns ett flertal olika skeden som ska följas i processen. 

 

En nyhet som tillkommit i och med PBL är att den som ska göra en åtgärd som kräver att 

detaljplan skapas, ändras eller upphävs, kan begära att kommunen ger ett planbesked 

(PBL 5:2). Planbeskedet syftar till att ge besked om kommunen planerar att påbörja en 

planprocess eller inte. Enligt regeringens proposition 2009/10:170 ska planbeskedet göra 

initieringsskedet av detaljplaneprocessen tydligare och ge en ökad säkerhet för 
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byggherrar och byggföretag. Ett planbesked är inte bindande och ger ingen garanti till att 

ett planarbete påbörjas (prop. 2009/10:170). Enligt Holm (2012) börjar det i vissa 

kommuner växa fram en praxis att inte påbörja planarbete innan ett formellt planbesked 

har givits och att det enbart är fastighetsägaren som kan ta initiativ till att ett sådant 

planbesked tas upp till prövning. Det finns formella krav att ett planbesked ska vara 

skriftligt och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den tilltänkta 

planen (PBL 5:3). När en begäran om planbesked inkommit, ska kommunen ge sitt 

besked inom fyra månader (PBL 5:4). I beskedet ska kommunen ange om de avser att 

starta en planprocess och vid vilken tidpunkt. Om kommunen inte avser att starta en 

planprocess ska skälen anges (PBL 5:5). Enligt PBL 13:2 kan planbeskedet inte 

överklagas eftersom det inte är bindande. För planbeskedet kan kommunen ta ut en avgift 

(PBL 12:8).  

3.2.1.2 Normalt planförfarande 

Vid ett normalt planförfarande (se figur 4) kan ett program upprättas om kommunen anser 

att det underlättar det kommande detaljplanearbetet (PBL 5:10). Regeringen har angett 

exempel på situationer när ett program kan behövas, det kan vara vid mer komplicerade 

planer med många sakägare med olika intressen (Didón, Magnusson, Molander & 

Adolfsson, 2011). Andra situationer då ett program kan vara nödvändigt är när 

kommunens översiktsplan är inaktuell och den föreslagna detaljplanen saknar stöd i 

denna (prop. 2009/10:170). Ett program skapar en dialog mellan kommunen och de som 

blir berörda av den tänkta planen. Syftet med programmet är att kommunen ska få en 

bredare kunskap från sakägare om det tilltänkta planområdet, medan sakägarna får 

möjlighet att påverka planförslaget innan kommunen tar ställning (Didón et al., 2011). 

Programmet ska samrådas enligt samma regler som för ett planförslag. 

 

Planprogram

Samråd 
planprogram

Planförslag

Samråd 
planförslag 

Bearbetat 
planförslag 

Granskning Antagande
Eventuell 
prövning

Laga kraft
Eventuellt 

planbesked

 

Figur 4. Planprocessen vid normalt planförfarande enligt PBL.  

 

Nästa steg i detaljplaneprocessen är att upprätta ett planförslag som ska samrådas. Syftet 

med samrådet är att skaffa fram ett så bra underlag för planförslagsbeslutet som möjligt 

samt att värna om demokratin genom att ge insyn och möjlighet till påverkan (PBL 5:12). 

Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda 

kommuner (PBL 5:11 1st p1). Kommunen ska även bereda tillfälle för samråd med de 
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kända: sakägarna, bostadsrättsinnehavarna, hyresgästerna och de boende som berörs 

(PBL 5:11 1st p2). Med sakägare menas oftast ägare till fastigheterna som berörs (Didón 

et al., 2011). Samrådstillfälle ska även ges till kända hyresgästorganisationer (PBL 5:11 

1st 3p), andra myndigheter än de statliga, sammanslutningar och enskilda i övrigt med 

väsentligt intresse av förslaget (PBL 5:11 1st 4p). Med sammanslutningar menas till 

exempel naturorganisationer, friluftsorganisationer, handikapporganisationer, 

villaägarföreningar och miljögrupper (prop. 1985/86:1 s. 537).  

 

Det finns inga formella krav hur ett samråd ska genomföras, men om det finns många 

intressenter med olika åsikter bör det ordnas större möten eller utställningar för att få in 

synpunkter på planförslaget. Sådana samråd kan annonseras genom kungörelse i 

ortstidning, med affischer, flygblad eller liknande (prop. 1985/86:1 s. 609). Kommunen 

ska under samrådsskedet visa planförslagets alla handlingar, till exempel plankartan, 

planbeskrivning och eventuellt program. Skälen till planförslaget samt vilka 

konsekvenser det får ska framgå (PBL 5:13). Alla synpunkter som kommer in under 

samrådet ska sammanställas av kommunen i en samrådsredogörelse (PBL 5:17). I 

redogörelsen ska kommunen motivera sina ställningstaganden till synpunkterna. Särskilt 

viktigt är det att motivera varför en synpunkt inte har tillgodosetts (Boverket, 2012).  

 

I skedet efter samrådet ska det slutliga planförslaget göras tillgängligt för granskning 

under minst tre veckor (PBL 5:18). Kommunen ska kungöra att planförslaget finns ute för 

granskning genom annons i ortstidning och via kommunens anslagstavla. Av kungörelsen 

ska det framgå var planförslaget finns tillgängligt, hur lång granskningstiden är, vilket 

planområdet är, om förslaget innebär avvikelser från översiktsplanen, om mark ska avstås 

eller upplåtas utan ersättning samt att den som vill har möjlighet att lämna synpunkter och 

till vem synpunkterna kan lämnas (PBL 5:19). Meddelande om granskning ska också 

skickas till kända sakägare och övriga enligt PBL 5:11 samt länsstyrelsen och berörda 

kommuner (PBL 5:20). Länsstyrelsen har en lagstadgad roll att granska planförslaget och 

lämna ett yttrande om förslaget riskerar att överprövas (PBL 5:22). När granskningstiden 

gått ut ska kommunen upprätta ett granskningsutlåtande vilket ska innehålla alla skriftliga 

synpunkter och kommunen ställningstagande till synpunkterna (PBL 5:23). 

Granskningsutlåtandet ska göras tillgängligt eller skickas till sakägare vilka inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda av kommunen (PBL 5:24). Om granskningen innebär att 

kommunen ändrar planförslaget väsentligt ska kommunen åter kungöra förslaget och låta 

det granskas på nytt (PBL 5:25).  
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När detaljplanen har varit mål för samråd och granskning ska den antas av 

kommunfullmäktige genom ett antagandebeslut. Är detaljplanen av rutinkaraktär eller av 

mindre intresse från allmänheten får kommunfullmäktige ge befogenhet till 

byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen att besluta om antagande (PBL 5:27). 

Kommunen ska meddela att detaljplanen antagits till: länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och sakägare enligt PBL 5:11 vilka lämnat 

skriftliga synpunkter som det inte tagits hänsyn till eller som har rätt att överklaga på 

grund av att planen har ändrats efter granskningstiden (PBL 5:28).  

3.2.1.3 Enkelt planförfarande  

Enkelt planförfarande enligt PBL skiljer sig inte mycket från processen enligt ÄPBL (se 

figur 5). Som tidigare nämnts har möjligheten med planbesked införts i processen (se 

avsnitt 3.2.1.1). 

 

Planförslag 
Under-

rättelse om 
samråd

Ev. direkt 
godkännande

Gransknings-
tid 2 veckor

Samråds-
redogörelse

&
Gransknings-

utlåtande

Antagande

Ev. 
överprövning

Laga kraft
Eventuellt 

planbesked

 

Figur 5. Planprocessen vid enkelt planförfarande enligt PBL. 

 

Ett enkelt planförfarande är möjligt att genomföra om detaljplanen anses sakna intresse 

för allmänheten (PBL 5:7). Genom att underrätta länsstyrelsen och ge kända sakägare 

tillfälle att lämna synpunkter kan samrådet förenklas. Enligt Mattsson & Hagander (2011) 

kan granskningen i ett enkelt planförfarande ersättas med underrättelseförfarande om 

högst två veckor. Om alla berörda ger ett aktivt godkännande vid granskningsskedet kan 

tidsfristen på två veckor åsidosättas och ett särskilt granskningsutlåtande upprättas. En 

samrådsredogörelse upprättas efter samrådet, denna redovisas i ett senare tillfälle i 

samband med granskningsutlåtandet. Detaljplanen antas sedan som vid ett normalt 

planförfarande. 

3.2.1.4 Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta och de övriga bestämmelser som behövs. Ur 

paragrafen (PBL 4:30) går det att utläsa att även plankartan är en bestämmelse, vilket 

innebär att det är ett juridiskt bindande dokument som ska följas av myndigheter och 

enskilda (Didón et al., 2011). Plankartan ska visa vilket geografiskt område som 

detaljplanen omfattar. En detaljplan får inte omfatta ett större geografiskt område än vad 
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som behövs med hänsyn till detaljplanens syfte och genomförandetid (PBL 4:32). Av 

plankartan ska det framgå hur områden delas upp för olika ändamål (allmän plats, 

kvartersmark och vattenområden) och vilka olika bestämmelser som gäller för dessa 

områden. Det innebär att detaljplanen ska omfatta ett geografiskt begränsat område. Om 

det är nödvändigt för läsbarheten och tydligheten får bestämmelser om 

fastighetsindelningen enligt PBL 4:18 upprättas på en separat plankarta.  

 

Till grund för plankartan ska en grundkarta användas, om det inte är uppenbart onödigt 

(PBL 5:8). Grundkartan ska redovisa fastighetsgränser och vilka byggnader det finns i 

planområdet. Det finns stora möjligheter att anpassa grundkartan efter vilka 

informationsbehov som finns i varje enskilt fall. Det är möjligt att ha flera olika 

grundkartor. Till grundkartan ska en fastighetsförteckning samordnas så att båda 

dokumenten redovisar samma förhållanden. Enligt Didón et al. (2011) är 

fastighetsförteckningen viktig i det hänseendet att den visar vilka fastigheter och sakägare 

som berörs av förslaget. Den har därför starka kopplingar till samrådet, granskningen och 

antagandet av detaljplanen.  

 

Fastighetsförteckningen bör vara aktuell när granskningen av detaljplanen inleds. I 

propositionen till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 608) framhäver departementschefen att 

fastighetsförteckningen får anses vara aktuell om den inte är äldre än två månader. 

Varken grundkartan eller fastighetsförteckningen är formella handlingar till detaljplanen. 

Det bör också förtydligas att fastighetsförteckningen inte har någon självständig 

rättsverkan, vilket innebär att en berörd sakägare som inte är införd i 

fastighetsförteckningen trots detta kan framföra sina åsikter och överklaga planbeslutet 

(Didón et al., 2011). 

 

Plankartan ska kompletteras med en planbeskrivning som ska beskriva hur planen ska 

förstås och genomföras (PBL 5:31). I planbeskrivningen ska planförutsättningarna, 

planens syfte och hur planen ska genomföras beskrivas (PBL 4:33). 

Planeringsförutsättningarna som ska redovisas är bland annat vilka ställningstaganden 

samt utredningar som gjorts angående fastighets- och bebyggelseförhållanden, 

miljöförhållanden och trafikförhållanden (Didón et al., 2011). En viktig del av 

beskrivningen är syftet till detaljplanen och skälen till detaljplanens utformning, eftersom 

dessa senare ska ligga till grund för bestämmelserna ska tolkas (PBL 4:33 1st p1).  

 

I planbeskrivningen ska också redovisas hur planen ska genomföras (PBL 4:33 1st p3). 

Denna bestämmelse motsvarar ÄPBL:s bestämmelser om genomförandebeskrivning, som 
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i PBL har försvunnit. I genomförandebeskrivningen ska det framgå vilka ekonomiska, 

tekniska och organisatoriska åtgärder som måste vidtas för att möjliggöra genomförandet 

av detaljplanen (PBL 4:33 3st). Enligt Boverket (2012) kan det vara beskrivningar hur 

ansvarsfördelningen ska se ut mellan olika berörda parter. Det ska också anges vad dessa 

åtgärder ger för konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda, till exempel 

fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning.  

 

Planbeskrivningen ska ange vilka ställningstaganden som gjorts med hänsyn till 

motstridande intressen samt vilka konsekvenser detaljplanen kan få. Av 

planbeskrivningen ska det också framgå om detaljplanen strider mot översiktsplanen i 

kommunen, varför den gör det och skälen. I PBL finns det inget som säger att en 

detaljplan ska överensstämma med översiktsplanen.  

3.2.1.5 Vad ska regleras i en detaljplan 

Detaljplanen ska innehålla gränser och användning för allmänna platser, vattenområden 

och kvartersmark. Enligt PBL 4:7 framgår det hur allmänna platser som kommunen är 

huvudman för ska utformas och användas. Detaljplanen ska även ha en genomförandetid, 

den ska vara så lång tid som behövs för att den planerade användningen hinner utföras, 

dock kortast fem år och längst femton år (PBL 4:21).  

3.2.1.6 Vad får regleras i en detaljplan 

I PBL fjärde kapitlet finns en uttömmande beskrivning av allt som får regleras i en 

detaljplan. Enligt PBL 4:18 får kommunen i en detaljplan reglera största och minsta 

storlek på fastigheter och bestämma markreservat för gemensamhetsanläggningar. Om 

det anses nödvändigt får även fastighetsindelningsbestämmelser anges gällande (jmf. 

avsnitt 3.1.2.1): 

 

- Områdets indelning i fastigheter 

- Vilka servitut, ledningsrätter och liknande rättigheter som skulle bildas, ändras 

eller upphävas 

- Vilka anläggningar som skulle utgöra gemensamhetsanläggningar, vilka 

fastigheter som skulle ingå i en sådan gemensamhetsanläggning och vilka 

utrymmen skulle tas i anspråk för anläggningarna.  

 

Detaljplanebestämmelser gällande fastighetsindelning eller särskilda rättigheter måste 

vara förenliga med FBL 3:1 och FBL 5:4 1st.  
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3.2.1.7 Planändringar 

Grundregeln när det gäller ändring av detaljplaner är att det ska ske med samma 

förfarandesätt som när en ny detaljplan antas (PBL 5:38). Det innebär att det kan ske med 

antingen normalt eller enkelt planförfarande. Enligt PBL kan detaljplanen ändras genom 

tillägg eller ersättas med en ny.  

 

När planen ändras genom tillägg innebär det att enbart en eller flera bestämmelser i 

planen ändras, läggs till eller tas bort. I detta fall fortsätter planbestämmelser som inte 

berörs av ändring att gälla (Holm, 2012). En ändring genom tillägg behöver inte ha någon 

relation till hur det gamla planområdet ser ut, utan det går att ändra inom ett helt 

planområde, inom en del av planområdet och för flera olika planområden samtidigt 

(Björck, 2011). En detaljplan kan också ändras genom att den ersätts med en ny, där 

resultatet blir att alla planbestämmelser i den gamla detaljplanen ersätts av 

planbestämmelser i den nya (Holm, 2012).  

 

Enligt förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, får SLM göra förslag 

till detaljplaneändring på uppdragsbasis för att kunna genomföra förrättning. Denna 

verksamhet får bedrivas mot en avgift och är den enda verksamheten där SLM saknar 

beslutanderätt (Holm, 2012). Det innebär att ärendet måste skickas till BN i den kommun 

som ärendet berör för antagande.  

3.2.2 Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

Fastighetsbildningslagen (FBL) infördes 1971 och ersatte bland annat den gamla 

jorddelningslagen. Lagen växte fram efter att bristerna i den äldre lagen visat sig vara så 

omfattande att en total omarbetning av fastighetsbildningslagstiftningen var nödvändig 

(Landahl & Nordström, 1991). Genom lagen regleras hur marken är indelad i fastigheter 

och hur indelningen kan ändras.  

 

All mark i Sverige är indelad i fastigheter (Julstad, 2011). En fastighetsindelning är 

nödvändigt för att ett samhälle ska fungera tillfredställande. Julstad (2011) menar att en 

samordning av marken är nödvändig för att ta till vara på både enskilda och allmänna 

intressen, genom att marken delas in kan hushållningen av naturresurser underlättas och 

markindelningen visar lätt vem som äger en bestämd markdel. Genom 

fastighetsindelningen och registrering av ägarförhållandena kan en fastighetsägare känna 

sig trygg att marken är dennes. Detta är också viktigt för en eventuell köpare av marken 

(Bogaerts & Zevenbergen, 2001). I Sverige är fastighetsindelning och äganderätten till en 



 21 

bestämd markdel väl respekterad och omfattas av flertalet teoretiska och legala ramverk 

(Bennett, Wallace & Williamson, 2007). 

3.2.2.1 Fastighetsbildning 

Av FBL 1:1 framgår det att fastighetsbildning är när fastighetsindelningen ändras, när 

servitut bildas, ändras eller upphävs, en byggnad eller annan anläggning överförs till en 

annan fastighet. Sista meningen i jordabalkens portalparagraf (JB 1:1) säger att 

sämjedelning är utan verkan, vilket innebär att uppdelning av fastigheter mellan 

privatpersoner är utan verkan. Fastighetsbildningen är alltså underordnad myndigheterna. 

En av huvudorsakerna till regleringen av fastighetsbildningen är de externa effekterna den 

kan få, till exempel kan en granne eller jordbruket påverkas negativt (Kalbro, 2010). 

Även lagrådet har framfört att det är viktigt att ta hänsyn till omgivningen vid 

fastighetsbildning (Landahl & Nordström, 1991). För att fastighetsbildning ska få ske 

måste därför ett flertalet villkor vara uppfyllda. 

3.2.2.2 Villkor vid fastighetsbildning 

De övergripande villkoren för fastighetsbildning finns i FBL:s tredje kapitel. Dessa 

villkor är centrala vid alla typer av fastighetsbildning, en åtgärd ska alltid prövas mot 

dessa (Bengtsson, 2010). I det första avsnittet av tredje kapitlet i FBL finns de allmänna 

lämplighets- och planvillkoren. En fastighet som bildas eller ombildas ska vara varaktigt 

lämpad för sitt ändamål, vilket innebär till exempel att om fastigheten ska vara för 

bostadsändamål ska den inte ligga i ett industriområde (FBL 3:1).  

 

I FBL 3:2 finns det så kallade planvillkoret, vilket innebär att fastighetsbildning inte får 

ske i strid mot gällande detaljplan och områdesbestämmelser. Det innebär att 

fastighetsbildning inte får strida mot fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplan 

(tomtindelningar och fastighetsplaner). Lantmäterimyndigheten ska bedöma om 

fastighetsbildningen överensstämmer med detaljplanen. Planvillkoret ska bedömas 

tillsammans med lämplighetsvillkoret i FBL 3:1. Oftast har lämplighetsvillkorets prövats 

i samband med planläggningen, men det hindrar inte förrättningslantmätaren från att 

pröva lämpligheten i vissa fall. Det kan vara vid så kallad successiv fastighetsbildning 

och när detaljplanens genomförandetid är utgången. Konsekvenserna när en detaljplans 

genomförandetid har gått ut kan därmed bli att fastighetsbildning nekas trots att den 

stämmer överens med planen. Vidare innebär planvillkoret att gällande plan först måste 

upphävas innan fastighetsbildning som strider mot denna kan genomföras. Det är inte 

möjligt att få dispens från gällande planregler (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2011). 
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3.2.2.3 Rätt till inlösen 

Områden som tillhör olika fastighetsägare och som ska bilda en fastighet enligt 

detaljplan, kan av en fastighetsägare till sådant område inlösas (FBL 8:4). Denna 

bestämmelse finns för att möjliggöra att områden som ska bilda hel fastighet enligt 

fastighetsindelningsbestämmelser ska överensstämma med detaljplanen. Bestämmelsen 

har sitt ursprung från inlösen av tomtindelat område (jmf. avsnitt 3.1.1.4), men ändrades 

när fastighetsplan infördes som planinstitut enligt ÄPBL. När fastighetsplaninstitutet 

försvann i samband med införandet av PBL har paragrafen återigen ändrats för att passa 

till dagens bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplan (Bonde et al., 2011). Enligt 

övergångsbestämmelserna i PBL är paragrafen även tillämplig på äldre tomtindelningar 

och fastighetsplaner. 
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4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av förstudien, fallstudierna och 

enkätundersökningen. I fallstudien ingår en förstudie för att få en bakgrund till hur 

ärendena är uppbyggda och vilka handlingar som hör till varje ärende. Sedan analyseras 

fyra ärenden från Dalarnas och Gävleborgs län för en djupare förståelse över 

handläggnings- och beslutsordningen i varje ärende. Slutligen presenteras en 

sammanställning av svaren från enkätundersökningen.  

4.1 Fallstudier 

I det här avsnittet presenteras resultatet av förstudien och fallstudierna i Dalarnas och 

Gävleborgs län. 

 

4.1.1 Förstudie 

En förstudie inför fallstudierna har gjorts för att studera upphävandeärenden av 

fastighetsplaner de senaste fem åren i Dalarnas och Gävleborgs län.  

4.1.1.1 Upprättande myndighet och orsaker 

I tabell 1 visas vilken myndighet som upprättat handlingarna i varje kommun.  

 

Tabell 1. Myndighet som upprättat upphävandehandlingarna. 

Kommun KLM SLM BN Okänd 

Falun 0 16 0 0 

Borlänge 0 5 0 0 

Hedemora 0 0 5 0 

Avesta 0 0 1 0 

Mora 0 3 1 1 

Orsa 0 0 2 0 

Rättvik 0 1 0 0 

Leksand 0 2 0 0 

Malung-Sälen 0 1 1 0 

Gävle 16 0 0 0 

Bollnäs 0 0 2 0 

Sandviken 7 0 0 0 

Total: 23 28 11 1 

 

Det är oftast SLM som upprättat handlingarna, flest upphävanden av SLM har skett i Falu 

kommun. Upphävanden av KLM har enbart skett i Gävle och Sandviken, detta beror på 
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att KLM endast finns i dessa kommuner inom Dalarnas och Gävleborgs län. BN är inte 

lika aktiva med att upphäva fastighetsplaner. Den vanligaste orsaken till upphävande av 

fastighetsplaner är kommande fastighetsbildning (se tabell 2). 

Tabell 2. Orsaker till upphävande. 

Orsaker 
   Kommun Fastighetsbildning Planarbete Okänd 

Falun 15 1 0 

Borlänge 3 0 2 

Hedemora 1 4 0 

Avesta 0 0 1 

Mora 3 1 1 

Orsa 0 2 0 

Rättvik 0 1 0 

Leksand 2 0 0 

Malung-Sälen 2 0 0 

Gävle 16 0 0 

Bollnäs 2 0 0 

Sandviken 6 1 0 

Total: 50 10 4 
 

Förklaringen till detta är att fastighetsplanen oftast är ett hinder när en 

fastighetsbildningsåtgärd ska genomföras och måste därför upphävas. Detta kan förklara 

varför det är SLM som oftast upprättar upphävandehandlingarna. Kommunerna är inte 

lika aktiva med att upphäva gamla tomtindelningar och fastighetsplaner. Hedemora 

kommun utmärker sig i detta sammanhang, vilket beror på att kommunen aktivt valt att 

upphäva alla fastighetsplaner inom tätorten i ett beslut. I fyra ärenden är orsaken till 

upphävandet av fastighetsplanen okänd, eftersom de i den arkiverade akterna saknades 

dokumenterade handlingar med bakgrund och motiv till upphävandet. 

4.1.1.2 Handlingar 

I förstudien undersöktes vilka typer av handlingar som har upprättats och arkiverats i 

samband med upphävandet av fastighetsplanen (se tabell 3-8). KLM är konsekventa när 

det gäller vilka handlingar som upprättas och registreras. KLM i Gävle kommun har ett 

delegationsbeslut från BN som gör det möjligt att på tjänstemannanivå påbörja 

planprocess och besluta om upphävande av fastighetsplaner utan att gå till BN. Beslut 

finns också i Sandvikens kommun, men skiljer sig från Gävle kommun genom att 

tjänstemannen måste vidarebefordra handlingarna till BN för beslut om antagande.  
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Inom SLM är upphävandehandlingar inte lika konsekvent upprättade som hos KLM. Hos 

KLM följer upphävandehandlingarna samma mönster oberoende av vilken lantmätare 

som upprättat dem, medan varje lantmätare på SLM följer ett eget mönster. SLM saknar 

delegationsbeslut för att påbörja upphävandeprocessen och ta beslut om antagande 

eftersom det är kommunerna som tar planbeslut (planmonopol). Det innebär att SLM 

måste skicka handlingarna till BN för beslut, vilket resulterar i att antalet 

sammanträdesprotokoll från kommunernas byggnadsnämnd är högre än hos KLM.  

 
Tabell 3. KLM:s handlingar i upphävandeärenden. 

Kommun 
Lagakraft

-bevis 
Över-

klagande 
An-

sökan 
Förslag med 

karta 
Förslag utan 

karta 
Plan-

beskrivning 

Gävle 14 0 3 12 0 12 
Sand-
viken 6 0 0 6 0 6 

Total: 20 0 3 18 0 18 
 

Tabell 4. KLM:s handlingar i upphävandeärenden, fortsättning av tabell 3. 

Kommun 
Fastighets-
förteckning 

Särskilt 
utlåtande 

Samman-
trädesprotokoll 

Samrådsha
ndling 

Uppdrags-
bekräftelse 

Gävle 13 14 0 14 1 

Sandviken 6 6 6 6 0 

Total: 19 20 6 20 1 
 

Tabell 5. SLM:s handlingar i upphävandeärenden. 

SLM 
      

Kommun 
Lagakraft-

bevis 
Över-

klagande 
An-

sökan 
Förslag med 

karta 
Förslag utan 

karta 
Plan-

beskrivning 

Falun 0 0 0 13 1 0 
Borlänge 0 0 0 0 0 0 
Mora 3 0 0 0 3 0 
Rättvik 0 0 0 0 1 0 
Leksand 1 0 1 1 0 0 

Total: 4 0 1 14 5 0 
 

Tabell 6. SLM:s handlingar i upphävandeärenden, fortsättning av tabell 5. 

Kommun 
Fastighets-
förteckning 

Särskilt 
utlåtande 

Sammanträde-
sprotokoll 

Samråds-
handling 

Uppdrags-
bekräftelse 

Falun 13 0 16 4 5 

Borlänge 0 0 3 0 0 

Mora 2 1 2 0 0 

Rättvik 0 0 1 0 0 

Leksand 0 0 2 0 0 

Total: 15 1 24 4 5 
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I elva fall är det kommunerna som upprättat handlingar till upphävande av 

fastighetsplanerna. Kommunerna har en tydlig struktur och är konsekventa med vilka 

handlingar som upprättas i ärendet. 

 

Tabell 7. BN:s handlingar i upphävandeärenden. 

BN 
      

Kommun 
Lagakraft-

bevis 
Över-

klagande 
An-

sökan 
Förslag med 

karta 
Förslag utan 

karta 
Plan-

beskrivning 

Hede-
mora 4 1 0 5 0 2 

Mora 1 0 0 0 0 0 

Orsa 0 0 0 2 0 0 
Malung-
Sälen 0 0 0 1 0 1 

Bollnäs 1 0 0 2 0 2 

Total: 6 1 0 10 0 5 
 

Tabell 8. BN:s handlingar i upphävandeärenden, fortsättning av tabell 7. 

BN 
     

Kommun 
Fastighets-
förteckning 

Särskilt 
utlåtande 

Sammanträdes-
protokoll 

Samråds-
handling 

Uppdrags-
bekräftelse 

Hede-
mora 3 4 3 3 0 

Mora 1 0 1 0 0 

Orsa 0 0 0 0 0 
Malung-
Sälen 0 0 0 0 0 

Bollnäs 2 1 2 0 0 

Total: 6 5 6 3 0 
 

4.1.2 Fallstudie 1: Leksand kvarteret Skogsbo 

I fallet upphävdes en hel fastighetsplan (tomtindelning) från 1956 för kvarteret Skogsbo i 

Leksands tätort (se figur 6). Motivet till upphävandet var en sökt 

fastighetsbildningsåtgärd i form av avstyckning. Gällande fastighetsplan var ett hinder för 

att avstyckningen skulle kunna ske. Avstyckningen bedömdes vara förenlig med 

detaljplanens syfte men avvek ändå från fastighetsplanen. Samråd skedde med BN där det 

kom fram att hela fastighetsplanen skulle upphävas, eftersom den redan frångåtts i 

tidigare förrättningar och därmed saknade betydelse. 
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Figur 6. Karta över upphävandeområdet kvarteret Skogsbo i Leksand. Källa: Lantmäteriet Leksand (2008). 

 

4.1.2.1 Handläggnings- och beslutsordningen 

I figur 7 redovisas handläggnings- och beslutsordningen för upphävandeprocessen av 

fastighetsplanen för kvarteret Skogsbo i Leksands kommun. Upphävandeprocessen har 

skett som enkelt planförfarande. 

 

Ägarna till Skogsbo 10 ansökte om avstyckning hos Lantmäteriet. Deras ansökan 

kompletterades den 15 augusti 2007 för att avse upphävande av fastighetsplanen. Därefter 

upprättades den 3 september 2007 ett upphävandeförslag med redogörelse av ärendet, och 

en karta över berört område. I samband med förslagets upprättande skedde samråd med 

berörda sakägare genom delgivning. Beslutet om att anta planförslaget för upphävande 

antogs av BN den 26 november 2007 och ett lagakraftbevis utfärdades den 20 december 

2007. 

 

Bygglov 
beviljas

2007-03-20

LEKSAND kv. SKOGSBO

Ansökan om 
upphävande
2007-08-15

Förslag till 
upphävande
2007-09-03

Delgivnings-
meddelande 

+ kvitto
2007-09-03

Delgivnings-
kvitto
Inkom

2007-10-01

Beslut i BN 
om 

upphävande
2007-11-26

Lagakraft-
bevis 

utfärdas 
2007-12-20

 

Figur 7. Handläggnings- och beslutsordningen av fastighetsplan för kvarteret Skogsbo i Leksand. 
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4.1.3 Fallstudie 2: Falun kvarteret Klockaren 

I det andra fallet upphävdes alla fastställda fastighetsplanerna för kvarteret Klockaren i 

Falun år 2010 (se figur 8). Motivet till upphävandet var sökt avstyckning som stred mot 

tomtindelningen, den angav att styckningsfastigheten skulle vara en hel tomt. Enligt 

förrättningslantmätaren var fastighetsplanerna delvis inaktuella och därför var det 

praktiskt att upphäva samtliga fastighetsplaner för kvarteret. 

 

 

Figur 8. Karta över upphävandeområdet kvarteret Klockaren i Falun. Källa: Lantmäteriet Borlänge (2010). 

 

4.1.3.1 Handläggnings- och beslutsordningen 

I figur 9 redovisas handläggnings- och beslutsordningen inklusive datum för 

upphävandeprocessen av fastighetsplanerna för kvarteret Klockaren i Falu kommun. 

Upphävandeprocessen har skett som enkelt planförfarande. 

 

FALUN kv. KLOCKAREN

SLM begär 
uppdrags-

bekräftelse från 
BN 

2010-02-17

BN beslutar att 
uppdra åt SLM

2010-03-03

Förslag till 
upphävande
2010-03-08

Samråd 
2010-03-08

Erinringar 
inkom 

2010-03-24
2010-03-25

Sökande 
besvarar 

erinringarna 
2010-04-14

SLM redogör 
och meddelar 

BN 
2010-04-26

Beslut i BN om 
upphävande
2010-05-12

 

Figur 9. Handläggnings- och beslutsordningen vid upphävande av fastighetsplan gällande kvarteret 
Klockaren i Falun. 

 

SLM anhöll om uppdragsbekräftelse från BN i Falu kommun den 17 februari. Den 3 mars 

2010 beslutade BN om att uppdra åt SLM att upprätta förslag till upphävande samt att 
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svara för samråd med berörda sakägare. Det förtydligas att uppdraget inte innebar någon 

garanti för att fastighetsplanerna verkligen skulle upphävas. SLM upprättade förslag och 

samrådshandlingar den 8 mars 2010 som skickades till berörda sakägare enligt 

fastighetsförteckningen.  

 

Den 24 och 25 mars 2010 inkom det två erinranden från sakägare. Personerna som 

erinrade mot förslaget att upphäva fastighetsplanerna påpekade att det bland annat var 

kulturhistoriskt olämpligt och att en delning av tomten skulle inverka negativt på 

grannbebyggelsen. Sökande till upphävandet av fastighetsplanerna för kvarteret 

Klockaren medhöll att det skulle innebära olägenhet, men att det redan i dag finns 

byggnader som kan innebära olägenheter. Den sökande kunde även se ett kulturhistoriskt 

värde i att behålla fastighetsplanerna, men undrade varför det just skulle aktualiseras i 

dennes fall, när det redan skett avstyckningar och förtätning inom området tidigare.  

 

Den 26 april 2010 redogjorde SLM för BN om ärendet. I redogörelsen beskrev SLM 

ärendet och föreslog att upphävande av fastighetsplanen, trots erinrandena, skulle ske. BN 

beslutade att anta förslaget om att upphäva fastighetsplanen den 12 maj 2010.  

4.1.4 Fallstudie 3: Sandviken Maskinisten 34 

År 2010 upphävde Sandvikens kommun en fastighetsplan berörande Maskinisten 34 i 

Sandviken (se figur 10). Motivet till detta var att möjliggöra en ansökt avstyckning. 

Åtgärden överensstämde med gällande stadsplan, men stred mot själva fastighetsplanen. I 

samråd med BN valdes enkelt planförfarande, eftersom upphävandet inte ansågs ha något 

intresse för allmänheten.  

 

 

Figur 10. Karta över upphävandeområdet för Maskinisten 34 i Sandviken. Källa: Kommunala 
lantmäterimyndigheten Sandviken (2009-2010). 
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4.1.4.1 Handläggnings- och beslutsordningen 

I figur 11 redovisas handläggnings- och beslutsordningen vid upphävandet av 

fastighetsplanen. Ansökan om avstyckningen kompletterades den 4 november 2009 med 

en ansökan om upphävande av fastighetsplanen för Maskinisten 34. Den 13 december 

2009 hade ett förslag till upphävande upprättats och samråd hölls. Ett särskilt utlåtande 

utfärdades den 22 januari 2010, där det framgår att de som berörts av upphävandet har 

beretts tillfälle till samråd och att inga erinringar hade inkommit. Kopior av förslaget och 

utlåtandet meddelades till BN enligt delegationsbeslut den 22 januari 2010. BN antog 

upphävandeförslaget den 9 februari 2010. Ett lagakraftbevis utfärdades den 4 mars 2010 

där det framgår att beslutet vunnit laga kraft den 10 mars 2010, vilket beslutas av BN den 

13 mars 2010.  

 

SANDVIKEN MASKINISTEN 34

Ansökan till 
KLM 

inkommer 
2009-11-04

Förslag till 
upphävande
2009-12-11

Samråd
2009-12-11

Särskilt 
utlåtande

2010-01-22

Meddelande 
till BN

2010-01-22

Beslut i BN 
om 

upphävande
2010-02-09

Lagakraft-
bevis 

utfärdas
2010-03-04

BN beslutar 
om laga kraft 
2010-04-13

Laga kraft 
2010-03-10

 

Figur 11. Handläggnings- och beslutsordningen för upphävande av fastighetsplanen gällande Maskinisten 
34 i Sandviken. 

 

4.1.5 Fallstudie 4: Gävle kvarteret Kuttern och Fullriggaren 

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun upphävde år 2008 fastighetsplanerna för 

kvarteren Kuttern och Fullriggaren i Gävle (se figur 12). Motivet till upphävandet var en 

sökt fastighetsreglering som stred mot gällande fastighetsplaner. Själva 

fastighetsbildningen stred inte mot gällande detaljplan eller lämplighetsvillkoren i FBL.  

 

 

Figur 12. Karta över upphävandeområdet för kvarteren Kuttern och Fullriggaren, Gävle. Källa: Kommunala 
lantmäterimyndigheten Gävle (2008).  
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4.1.5.1 Handläggnings- och beslutsordningen 

I figur 13 visas handläggnings- och beslutsordningen för upphävande av fastighetsplanen 

för kvarteren Kuttern och Fullriggaren i Gävle kommun. Eftersom alla handlingar i akten 

har samma datum (2008-12-01), går det inte att utläsa i vilken ordning handlingarna har 

upprättats och därför har arbetsgången uppskattats av författarna.  

 

I ärendet godkändes planförslaget skriftligen av berörda sakägare i samrådsskedet, varav 

beslut om antagande kunde ske direkt enligt delegationsbeslut från byggnads- och 

miljönämnden i Gävle kommun.  

 

Ansökan om
fastighetsbild

ning

GÄVLE KV. KUTTERN & FULLRIGGAREN

Förslag till 
upphävande
(2008-12-01)

Samråd
(2008-12-01)

Skriftligt 
godkännande
(2008-12-01)

Särskilt 
utlåtande

(2008-12-01)

Beslut om 
upphävande 

enligt 
delegation 
2008-11-19

Lagakraft-
bevis

Utfärdas
2008-12-01

 

Figur 13. Uppskattad handläggnings- och beslutsordningen för upphävande av fastighetsplanen gällande 
kvarteren Kuttern och Fullriggaren i Gävle. 

4.1.6 Analys av fallstudierna 

Efter en undersökning av handläggnings- och beslutsordningar vid upphävande av 

fastighetsplaner i Leksand, Falun, Sandviken och Gävle konstateras att handläggnings- 

och beslutsordningen är olika beroende vilket kontor som sköter upphävandeprocessen. 

Kommunerna med SLM jobbar inte enhetligt, trots att lantmäterikontoren ligger inom 

samma län och chefsområde. Detta indikerar att upphävandeprocessen är individuell till 

vad varje lantmätare tolkar lagen och bedömer är lämpligt i det enskilda ärendet. Exempel 

på olikheter är samrådsskedet där underrättelse sker på olika sätt. I båda ärendena sker 

olika kontakter med kommunernas BN. Det finns även olikheter i upprättandet av 

handlingarna till ärendena. 

 

KLM i Sandvikens kommun har beslut om att upprätta planförslag och skicka 

handlingarna till BN för beslut, medan KLM i Gävle kommun har ett delegationsbeslut 

som innebär att förrättningslantmätaren i egenskap av tjänsteman, direkt kan fatta beslut 

om upphävande. Därmed behöver inte någon kontakt tas med BN i normalfallet. I fallet 

från Gävle kommun godkändes också upphävandet direkt av sakägarna, vilket 

tillsammans med delegationsbeslutet kan innebära att handläggningstiden förkortas, 

eftersom granskningstiden på två veckor kan frångås. 
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I tabell 9 redovisas tidsåtgången i varje ärende. Vilka analyser det går att dra av detta är 

osäkert, eftersom varje ärende är unikt i sig och alla förutsättningar inte framgår av 

akterna. Varje kontor har olika personalresurser som även det påverkar 

handläggningstiderna.  

 

Tabell 9. Tidsåtgången i varje ärende. 

Kommun Tidsåtgång i månader (cirka) 

Leksand 4 

Falun 3 

Sandviken 5 

Gävle Okänt 

 

4.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning med frågor har skickats till förrättningslantmätare på kontor inom 

Dalarnas och Gävleborgs län, för att få en uppfattning hur upphävandeprocessen kan se ut 

samt hur olika förrättningslantmätare ser på gamla fastighetsplaner. 

4.2.1 Sammanställning av svar 

Förrättningslantmätarna som har deltagit i enkätundersökningen har varierande 

arbetserfarenhet och utbildning. Alla förrättningslantmätarna har upphävt flera 

fastighetsplaner i sin yrkesutövning.  

 

Samtliga förrättningslantmätare anger att den främsta orsaken till upphävning av gamla 

fastighetsplaner är att de förhindrar fastighetsbildningsåtgärder. På frågan om äldre 

fastighetsplaner är ett stort problem i det dagliga yrkesutövandet, anser de att det inte stör 

det dagliga arbetet i sig, men i enstaka fall kan det bli problem om förrättningen berörs av 

en gammal fastighetsplan. 

 

En av de tillfrågade anser att det i nuläget inte finns några fördelar med äldre 

fastighetsplaner. Andra menar att det kan vara en fördel när kommunen vill motverka 

förtätning av vissa områden, till exempel av kulturmiljöhänsyn. Om dessa inte funnits 

hade det i vissa områden varit svårt att förhindra en förtätning. En annan fördel med 

fastighetsplaner är att de ger möjlighet till inlösen enligt FBL 8:4. Enligt en tillfrågad 

skapas inte längre detaljplaner som kräver inlösen av en grannfastighet. När det gäller 
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nackdelarna är samtliga tillfrågade överens om att fastighetsplanerna i de flesta fall 

saknar betydelse och förlorat sin roll i dagens samhälle, förutom i de ovanstående fallen. 

En tillfrågad anger att gamla tomtindelningar och fastighetsplaner som hindrar 

fastighetsbildning förlänger ärendet med cirka tre månader.  

 

Samtliga tillfrågade ser positivt på att upphäva fastighetsplaner inom ett större område 

(till exempel en kommuns tätort). Det har bland annat skett i Säters och Faluns 

kommuner. Upphävandet av samtliga fastighetsplaner inom dessa områden skedde i 

samband med att äldre detaljplaner upphävdes och ersattes med områdesbestämmelser. 

Detta ansågs vara praktiskt och vållade inga problem. I samband med 

fastighetsbildningsärenden har också fastighetsplaner upphävts för större områden 

eftersom de bedömts genomförda. Upphävning av samtliga fastighetsplaner inom ett visst 

område skulle innebära tids- och kostnadsbesparningar för både sakägarna och LM, 

menar en av de tillfrågade. En av de tillfrågade tror att kommuner med KLM är mer 

intresserade av ett sådant förfarandesätt, eftersom personalen inom den egna 

organisationen kan användas. Kommuner med SLM saknar ofta den fastighetsrättsliga 

kompetensen, som innebär att det blir SLM som upphäver genom uppdrag. När SLM åtar 

sig uppdraget att sköta planprocessen innebär det en kostnad för kommunerna. Inom 

Gävle kommun gör en extraanställd praktikant för närvarande en inventering av alla 

tomtindelningar och fastighetsplaner för att se vilka som ska vara kvar eller inte. En 

annan av de tillfrågade tror att kommunerna inte prioriterar sådana heltäckande 

inventeringar på grund av kostnads- och tidsskäl.  

 

Upphävandeprocessen genomförs med enkelt planförfarande av samtliga tillfrågade. En 

tillfrågad menar att kommunen förutsätter att planförfarandet sker som enkelt, medan 

andra bedömer att planförfarandet kan genomföras i enlighet med kriterierna för enkelt 

planförfarande. Samtliga tillfrågade har olika handläggnings- och beslutsordningar och 

upprättar olika handlingar (se bilaga 1, fråga 11). Två kontor har diskuterat inom kontoret 

hur arbetsprocessen och handlingarna kan se ut, medan de andra tillfrågade inte gjort det. 

Ingen diskussion har dock skett efter införandet av PBL. En tillfrågad menar att varken 

SLM eller kommunen har någon uppfattning om vilka handlingar som ska upprättas och 

hur de ska se ut, samt att kommunen anser att det är SLM:s sak att upphäva gamla 

fastighetsplaner.  

 

Kommunikationen mellan LM och BN skiljer sig åt, den sker både muntligen och med 

post. De flesta kontor skickar skrivelser och handlingar till BN med post för antagande. 

Eftersom BN i Gävle kommun har gett KLM ett delegationsbeslut krävs det i normalfallet 
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ingen kommunikation alls. Några av de tillfrågade anser att kommunikationen kan 

förbättras mellan BN och LM, till exempel genom delegation eller ett i förväg bestämt 

arbetssätt efter införandet av PBL.  

 

Samtliga tillfrågade saknar uppfattning om vad PBL innebär för upphävandeprocessen av 

fastighetsplaner. KLM i Gävle kommun berörs inte i nuläget av PBL, eftersom deras 

uppdragsbeslut från BN är från tiden med ÄPBL. Det innebär att upphävandeprocessen 

kan ske enligt ÄPBL:s regler. Angående införande av planbesked i processen tror några 

att det kommer innebära att processen blir längre, dyrare och krångligare medan några 

inte vet eller tänkt på det. 

 

Övriga synpunkter som inkom var att det är svårt för kommunerna att avsätta resurser till 

att inventera samtliga fastighetsplaner. En tyckte det kanske var ett bra jobb för 

sommarjobbare eller nya lantmätare. En av de tillfrågade tar upp kostnadsfrågan och 

menar att varje upphävande i samband med fastighetsbildningsärende kostar 6000-8000 

kronor. 
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5 Diskussion 

Avsnittet som följer innehåller en diskussion av resultatet av litteraturstudien, 

fallstudierna och enkätundersökningen. Fokus ligger på att diskutera hur äldre 

fastighetsplaner hanterats i samband med fastighetsbildningsärenden i Gävleborg och 

Dalarnas län och hur dessa kan upphävas efter införandet av PBL.  

 

Litteraturstudien har besvarat hur tomtindelningar och fastighetsplaner uppstått och vilket 

syfte dessa haft. Att studera lagstiftningen är viktigt för att identifiera och förstå hur 

detaljplaneprocessen är reglerad och kopplingen till fastighetsbildningsprocessen (jmf. 

Abdous, 2011). Behovet att kunna reglera bebyggelsen för att hindra okontrollerad 

utbyggnad av städer har funnits länge och finns än i dag. Lagstiftningen förändras med 

samhällets utveckling, vilket litteraturstudien påvisar. Det finns många likheter mellan 

den äldre och nyare lagstiftningen, till exempel avseende planprocessen.  

5.1 Handläggnings- och beslutsordningen 

Förstudien och fallstudierna gav en bra överblick av problemet med gamla 

tomtindelningar och fastighetsplaner i samband med fastighetsbildningsärenden. 

Genomförandet av förstudien och fallstudierna gav en överblick av vilka olika handlingar 

som upprättades och en djupare analys av handläggnings- och beslutsordningen i det 

enskilda ärendet på olika kontor (jmf. Abdous, 2011).  

 

KLM i Gävle och Sandvikens kommuner har båda delegationsbeslut från BN att upprätta 

planhandlingar för upphävande av fastighetsplaner. KLM i Sandvikens kommun får 

endast upprätta handlingarna och måste sedan skicka dem till BN för beslut om 

antagande. Tjänstemannen på KLM i Gävle kommun kan däremot besluta direkt utan 

inblandning från BN. SLM i Leksands och Falu kommuner saknar delegation eftersom de 

utgör statliga myndigheter. SLM har enbart rätt att upprätta planförslag till 

detaljplaneändring som krävs för att genomföra förrättningen (SFS 2009:946). Om SLM 

skulle få befogenhet att ta beslut om upphävande skulle det kommunala planmonopolet 

åsidosättas (jmf. Clark & Runesson, 1996). Delegation förenklar och minimerar 

byråkratin genom att inte behöva skicka upphävandeärendet mellan BN och LM. Att göra 

som Gävle kommun, kräver att alla fastighetsplaner inventeras, för att veta vilka som 

fyller en funktion eller inte. Av enkätundersökningen framkom det att fastighetsplaner 

fyller en funktion i vissa områden, till exempel när kommunen vill förhindra förtätning av 

bebyggelsen eller bevara kulturmiljön. 
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Fallstudien och enkätundersökningen visar att upphävandeprocessen av fastighetsplaner 

ökar tidsåtgången för hela fastighetsbilningsärendet med cirka tre till fem månader. 

Denna tidsåtgång kan komma att dröja ytterligare om planbesked som tillkom i PBL ska 

föras in i processen, eftersom kommunen då har upp till fyra månader på sig att ge ett 

sådant. Frågan är om det ens är lämpligt för sakägare att behöva ansöka om planbesked i 

samband med upphävande av fastighetsplaner? Vid mer omfattande 

markexploateringsprojekt torde nyttan med planbesked vara större, eftersom det då ger en 

förutsägbarhet och säkerhet i projektet, vilket även styrks av lagpropositionen till PBL 

(prop. 2009/10:170). Planbeskedet kan innebära att det blir ytterligare en kostnad för 

sakägaren om en avgift ska tas ut. Av litteraturstudien och enkätundersökningen framgår 

det att det finns en osäkerhet inför hur planbeskedet kommer användas i olika kommuner 

och vilka avgifter som kommer att tas ut.  

5.2 Handlingar 

Förstudien, fallstudierna och enkätundersökningen påvisar att det inte finns någon 

gemensam mall över hur handlingarna ska upprättas på de olika kontoren. Överlag hade 

handlingarna i akterna en otydlig struktur som gör att dessa blir svåra att tyda. En del 

ärenden hade inte heller kompletta akter vilket innebar att det inte framgick vilka 

handlingar som upprättats utöver de som registrerats i Lantmäteriets arkiv, vilket även 

enkätundersökningen bekräftar. Detta indikerar att det är oklart vilka handlingar som ska 

registreras.  

 

Förstudien visar att KLM är konsekventa vid upprättande av handlingarna till ärendena. 

Förstudien visade även att SLM inte har någon kontinuitet i sitt upprättande av 

upphävandehandlingar, utan varje förrättningslantmätare följer sitt eget arbetssätt. 

Samtliga ärenden som studerats i fallstudierna har följt ÄPBL:s krav på enkelt förfarande, 

dock verkar det finnas en flexibilitet i PBL som tillåter fria tolkningar av hur handlingar 

ska upprättas. Fallstudierna, förstudien och enkätundersökningen visar att handläggnings- 

och beslutsordning av fastighetsplaner skiljer sig från olika kontor och att varje ärende är 

unikt med olika förutsättningar. När sakägare som ansöker om likadana ärenden 

behandlas olika genom handläggnings- och beslutsordningen på olika LM riskerar 

rättssäkerheten att minska genom att likabehandlingsprincipen inte följs. 

Likabehandlingsprincipen finns i regeringsformen (RF 1:9) och säger att 

förvaltningsmyndigheter ska behandla alla lika inför lagen. Shin (2009) påpekar att alla 

personer ska behandlas likvärdigt i samma situation.  
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5.3 Upphävande av hel fastighetsplan 

En intressant diskussion är upphävande av fastighetsplaner inom en hel tätort, vilket 

Hedemora kommun hade gjort i förstudien. De som svarade på enkätundersökningen var 

positiva till denna idé, men för att realisera detta måste heltäckande inventeringar av alla 

kommuners fastighetsplaner genomföras. Detta är i nuläget väldigt svårt på grund av 

kostnads- och tidsskäl. Frågan är vad kostnaden för samhället blir långsiktigt genom att 

inte göra denna inventering och upphäva uppenbart onödiga fastighetsplaner? Eftersom 

varje upphävandeärende kostar tusentals kronor för sakägarna kan samhället spara pengar 

genom att upphäva flera fastighetsplaner i ett beslut.  

5.4 Tidigare forskning 

Det finns ett tidigare examensarbete av Viola Brunner från 2005, som angränsar till 

ämnet i den här rapporten, där det undersöks om det är nödvändigt med fastighetsplaner 

och hur dessa skulle kunna upphävas. Slutsatsen av Brunners rapport är att 

fastighetsplanen antingen ska vara kvar som ett eget planinstitut eller integreras med 

detaljplanen. I samband med införandet av PBL upphörde fastighetsplanen att gälla som 

eget planinstitut och integrerades med detaljplanen som 

fastighetsindelningsbestämmelser. Brunner diskuterar även översiktligt hur 

fastighetsplanen skulle kunna upphävas. Den här rapporten syftar till att närmare studera 

och jämföra handläggnings- och beslutsordningen på olika lantmäterimyndigheter i 

Dalarnas och Gävleborgs län samt hur processen skulle kunna se ut efter införande av 

PBL. 
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6 Slutsats  

I det här avsnittet presenteras slutsatsen av rapporten, personliga reflektioner och 

slutligen förslag på ytterligare forskning.  

6.1 Handläggnings- och beslutsordningen  

Rapporten visar att handläggnings- och beslutsordningen vid upphävande av gamla 

fastighetsplaner är oklar och inkonsekvent beroende på vilket lantmäterikontor som 

handlägger ärendet. Kommunerna med KLM har en stor fördel eftersom KLM och BN 

ligger inom samma organisation och kan ha ett närmare samarbete. Det märks även i 

handläggnings- och beslutsordningen som är mer strukturerad och konsekvent, som 

kommuner med SLM kan få inspiration från. Det bästa vore om samtliga onödiga 

fastighetsplaner upphävdes i ett och samma beslut, liknande det i Hedemora kommun. 

Detta förslag kräver dock insatser i form av inventering från kommunernas sida, vilket i 

dag verkar svårt. För att göra det tydligt vilka fastighetsplaner som uppfyller ett behov 

eller inte, är det nödvändigt med en inventering av alla fastighetsplaner. På kort sikt bör 

detta innebära en större kostnad för kommunerna, men på lång sikt sparar kommunerna, 

SLM och sakägarna tid, pengar och resurser.  

 

Med tanke på att det i många kommuner saknas fastighetsrättslig kompetens är det 

lämpligt att SLM i fortsättningen får fortsätta upprätta planförslag för upphävande av 

fastighetsplaner. En intressant tanke är vad som skulle hända om SLM fick samma rätt 

som KLM i Gävle kommun om att direkt besluta om upphävande av fastighetsplan, 

eftersom SLM redan i dag hanterar hela upphävandeprocessen utan att kunna besluta. 

Kommunerna har planmonopol i Sverige vilket innebär det att beslutsordningen inte kan 

gå över till SLM utan lagändring. En lösning är att SLM under en period får rätt att 

upphäva onödiga fastighetsplaner, det vill säga frångå planmonopolet. Genom att göra 

denna ändring försvinner ett steg i processen eftersom SLM inte behöver gå till 

kommunens BN för beslut. Genom att omstrukturera en process kan en förbättring 

avseende kostnader, service, kvalitet och tidsåtgång ske (Abdous, 2011). Detta kan sedan 

leda till ett ökat värde för slutkunden, som i det här fallet skulle vara sakägarna och även 

till viss del SLM (jmf. King, 1996). 
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6.2 Handlingar 

Rapporten visar att det finns vissa oklarheter omkring hur handlingar ska upprättas och 

arkiveras. Genom att upprätta enhetliga mallar för varje handling som krävs enligt PBL 

bör en del av dessa oklarheter kunna försvinna. Trots att varje ärende är unikt ska det 

följa planförfarandet. Handlingar som ska upprättas och arkiveras vid enkelt 

planförfarande är planförslag, samrådsunderrättelse, samrådsredogörelse, 

granskningsutlåtande, antagandebeslut från BN och lagakraftbevis (se avsnitt 3.2.1).  

6.3 Planbeskedet undantas 

Om planbesked blir obligatoriskt innan en planprocess kan påbörjas inom en kommun, 

borde det innebära att fastighetsägaren först måste gå till kommunen och ansöka om 

planbesked innan SLM kan påbörja en planprocess om upphävande av fastighetsplan. 

Därför ska ett eventuellt krav om planbesked undantas vid upphävande av 

fastighetsplaner för att inte ytterligare förlänga upphävandeprocessen upp till fyra 

månader (se figur 14).  
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Figur 14. Undanta planbesked vid upphävande av fastighetsplan. 

6.4 Personliga reflektioner och förslag på ytterligare forskning 

Den här rapporten visar att problemet med fastighetsplaner är komplext och med många 

aktörer inblandade vars intressen ska tillgodoses: lantmäterimyndighet, kommun och 

sakägare. Ämnet har varit helt nytt för författarna av den här rapporten, varför en grundlig 

genomgång av historien och lagstiftningen var nödvändig.  

 

Den här rapporten har enbart behandlat problemet från lantmäterimyndighetens sida, 

varför närmare studier om kommunernas inställningar till fastighetsplaner vore bra. Det 

finns i dag många oklarheter hur PBL kommer att tillämpas. Hur kommer planbeskedet 

att påverka planprocessen, särskilt i samband med upphävandeprocessen av 

fastighetsplaner? En annan fråga som går att undersöka är hur upphävande av 

fastighetsplaner inom hel tätort skulle kunna gå till och inrikta sig mot kommunen. 
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Bilaga 1 - Enkätundersökningen 

1. Vilken arbetstitel har Du? 
Förrättningslantmätare 
 
Förrättningslantmätare 
 
Förrättningslantmätare 
 
Lantmätare 
 
2. Hur länge har Du haft arbetstiteln ovan? 
12 år 
 
24 år 
 
4 år 

 
42 år 
 
3. Vilken utbildning har Du? 
Mätningsteknisk utbildning samt fortbildning i Lantmäteriets regi 

 
Civ ing KTH lantmäteri 

 
Civ ing KTH lantmäteri 
 
KTH, lantmäteriutbildning klar 1970 
 
4. Hur många tomtindelningar/fastighetsplaner har Du upphävt (cirka)? 
ca 5 
 
ca 7st 
 
Tio stycken cirka 

 
ca 20 
 
5. Vad har varit den främsta orsaken till upphävandet av 
tomtindelningarna/fastighetsplanerna i fallen Du upphävt ovan? 
Tomtindelningarna måste upphävas pga fastighetsbildning i aktuellt område 

 
En förutsättning att kunna slutföra sökt lantmäteriförrättning 
 
För att kunna genomföra fastighetsbildningar som strider mot tomtindelningarna 
 
Hinder för fastighetsbildning. 

 
6. Är äldre tomtindelningar/fastighetsplaner ett stort problem för Dig i ditt dagliga 
yrkesutövande? 
Ibland 
 
Inte i det dagliga arbetet men i de fall de de berör fastigheter som ingår i en 
lantmäteriförrättning. 
 
Nej, bara i enstaka fall 
 
Det har ej varit så stort problem, då vi oftast kunnat upphäva dem. 
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7. Vilka fördelar ser Du med tomtindelningar/fastighetsplaner? 
Inga nuvarande fördelar 
 
I vissa fall då ti/FP styr byggrätter/exploateringsgraden inom ett område. Det kan vara en 
fördel när man vill motverka förtätning t ex av kulturmiljömässiga skäl. Ytterligare en 
fördel att ti/fp ger möjlighet till inlösen enligt 8 kap 4§ FBL 
 
Att i vissa fall låsa fast fastighetsgränserna i ett kvarter har den fördelen att det då går att 
förhindra oönskad fastighetsbildning, t.ex. delning av tomter. I Gävle kommun gäller detta 
t.ex. i Villastaden och i Strömsbro som är attraktiva områden med höga markpriser där 
man av kulturmiljöskäl vill behålla de stora tomterna. Hade det inte funnits 
tomtindelningar i dessa områden skulle det idag, med stöd av detaljplanen, vara svårt att 
förhindra delning av tomter och därmed oönskad förtätning inom dessa områden. 
 
Fördelarna har speciellt tidigare varit för att få lämplig fastighetsindelning inom kvarter i 
äldre stadsplaner. Tomtindelningarna har medfört inlösenrätt för att få till lämpliga tomter. 
Numera läggs sällan detaljplaner där behov föreligger att lösa in mark från någon 
grannfastighet. 
En tomtbestämmelse kan vara bra om man vill förhindra att fastigheterna delas upp. BN 
kan vara intresserade av att bibehålla fastighetsstrukturen med stora tomter i vissa 
kvarter så att.  
 
8. Vilka nackdelar ser Du med tomtindelningar/fastighetsplaner? 
De gamla tomtindelningarna hämmar ny fastighetsbildning och har i de flesta fall spelat ut 
sin roll 
 
Gamla ti/fp som har mist sin betydelse "ligger ivägen" vid fastighetsbildning. 
Upphävandeprocessen är krånglig, tar tid och kostar pengar för fastighetsägaren. 
 
I de flesta fall fyller tomtindelningarna/fastighetsplanerna ingen funktion. De är då istället 
till hinder för sökta fastighetsbildningsåtgärder och fördyrar för sakägarna som då även 
måste bekosta åtgärden som krävs för att kunna upphäva 
fastighetsplanen/tomtindelningen inom berört område. 

 
Äldre tomtindelningar förlänger hanteringen av ett fastighetsbildingsärende med ca 3 
månader. 
 
9. Hur ser Du på ett upphävande av alla tomtindelningar/fastighetsplaner inom ett 
större område (t ex i en kommuns tätort)? 
Det ser jag positivt på 
 
Det vore mycket bra om ti/fp kunde upphävas inom ett större område. Det skulle spara 
både tid och pengar för samtliga berörda. Tror att tendensen är att oftast KLM kommuner 
som är benägna att ta itu med ett sådant arbete eftersom de kan utnyttja egen personal 
till arbetet. I SLM kommuner saknas i många fall den fastighetsrättsliga kompetensen och 
lantmäteriet tar betalt för sitt arbete.  
 
På Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun håller vi för närvarande på med en 
genomgång av samtliga tomtindelningar/fastighetsplaner inom Gävle kommun. Vi har ett 
uppdrag från Byggnads- och miljönämnden att i enlighet med övergångsbestämmelserna 
till nya PBL, enligt gamla bestämmelser, upphäva samtliga 
fastighetsplaner/tomtindelningar som inte fyller någon funktion. En extraanställd 
praktikant arbetar för närvarande med denna genomgång. 
 
I samband med att äldre detaljplaner upphävts och områdesbestämmelser införts har 
man i Säters innerstad och på Elfsborgsområdet upphävt alla tomtindelningar. Det har 
varit praktiskt och har ej vållat några problem. Vidare har vi ofta upphävt tomtindelningar 
för hela kvarter fast fastighetsbildingsärendet bara avsett en mindre del. Vi har gjort detta 
då vi bedömt att den äldre tomtindelningen är genomförd. 
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10. Vad är det som avgör vilket planförfarande Du väljer att använda vid en 
upphävandeprocess av tomtindelningar/fastighetsplaner (enkelt eller normalt)? 
För det mesta enkelt planförfarande 
 
Enkelt planförfarande. Kommunerna förutsätter att så sker. Har aldrig ifrågasatt eller 
funderat i andra banor. 
 
Vi använder i normalfallet enkelt planförfarande när vi upphäver 
fastighetsplaner/tomtindelningar. Enligt vår uppfattning kan den typen av åtgärd 
genomföras i enlighet med kriterierna för enkelt planförfarande. 
 
När det ej gjorts i samband med ändring av detaljplan har jag hanterat det som enkelt 
planförfarande, då vi bedömt att det bara är de inom kvarteret som berörs. Någon 
enstaka gång har vi tagit med fastigheter på andra sidan gatan, men det är mest 
beroende på att det skall ske nybyggnation som även kan påverka dem. Vi har ändå valt 
enkelt planförfarande. 
 
11. Hur ser Din arbetsprocess ut i samband med upphävandet av 
tomtindelningar/fastighetsplaner (t ex vilka handlingar upprättas)?  
Ansökan om upphävande 
Fastighetsförteckning 
Avgränsning av det område som berörs 
Planbeskrivning 
Samråd och underrättelse om upphävande av tomtindelning 
Laga kraft bevis 
 
Ansökan om upphävande från fastighetsägaren.(Ofta på samma blankett som ansökan 
om fastighetsbildning.) 
Skrivelse från lm till kommunen med uppmaning att de ska kommunen ska besluta om att 
lantmäteriet får hantera processen inför beslut om upphävande. 
Lm tar fram förslag till beslut om upphävande (upphävandehandling). Förslaget innehåller 
redogörelse, fasighetsförteckning, förslag till beslut med karta, bilagor mm ). 
Utskick av samrådshandling/medgivande för underskrift av fastighetsägare enligt 
fastighetsförteckningen. 
När alla medgivanden kommit in sammanställer lm handlingarna och skickar till 
kommunen för beslut. Dokumenten i arbetsprocessen skiljer sig lite från gång till gång 
eftersom det inte finns några riktiga mallar eller förlagor. Ingen, varken på kommunen 
eller lantmäteriet vet riktigt hur dokumenten ska se ut och hur det hela ska gå till eftersom 
det är en process som inte är så vanlig och går utanför de mera rutinmässiga. 
 
Underrättelse enkelt planförfarande med planbestämmelser och fastighetsförteckning 
som bilaga skickas ut till samtliga berörda grannfastigheter samt berörda sakägare, 
Berörda grannfastigheter ges möjlighet att lämna medgivande att Lantmäterimyndigheten 
med stöd av Byggnads- och miljönämndens delegationsordning, utan utställning och 
underrättelse, får besluta om upphävande av fastighetsplanen. Därefter följer 
Lantmäterimyndighetens utlåtande/samrådsredogörelse och beslut att upphäva 
fastighetsplanen. Beslutet kungörs ca tre veckor på kommunens anslagstavla. Därefter 
upprättar Lantmäterimyndigheten ett lagakraftbevis 

 
1 ansökan har ställts till lantmäteriet, som eget ärende eller i samband med ett 
fastighetsbildningsärende. 
2 utkast till förslag till upphävande sänds till BN med begäran att få uppdrag att upprätta 
förslag till upphävande 
3 BN beslutar ge lantmäteriet uppdrag 
4 Lantmäteriet skickar ut förslag till upphävande med meddelande att erinran skall ske till 
BN, men skickas till lantmäteriet 
5 Lantmäteriet går igenom erinringar och skickar förslag till beslut till BN + ev eget 
yttrande med anledning av ev. besvär. I regel inga. 
6 BN beslutar upphäva tomtindelning 
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7 Efter det att beslutet vunnit laga kraft skickar BN beslut till lantmäteriet = ÖLM för 
införande i fastighetsregistret  
 
12. Har Du och dina kollegor tagit något beslut om hur arbetsprocessen ska se ut 
vid upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner (t ex en mall)? 
Nej 
 
Nej, brukar titta på det mina föregående kollegor har gjort och gör sedan lite efter eget 
huvud. Kan bli olika från gång till gång. Kommunerna har inte heller någon uppfattning 
eftersom de känner sig osäkra inför ti/fp och mera anser att det är SLM:s sak. Har sett att 
dokumenten och processen skiljer sig mycket i landet. t om mellan angränsande 
lantmäterikontor. 
 
Ja vi har tagit fram mallar för de olika dokumenten. 
 
Vi har gått igenom det tidigare. Efter ändring av PBL har vi ej gjort detta. 
 
13. Hur ser kommunikationen ut mellan Dig och kommunens byggnadsnämnd vid 
upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner? 
Handlingar skickas till nämnden som beslutar om upphävandet 
 
Tar kontakt muntligen med tjänstemän. Skickar skrivelser och handlingar per post. 
 
I normalfallet krävs ingen kommunikation eftersom kommunens lantmäterimyndighet har 
givits delegation att upphäva fastighetsplaner.  
 
Se ovan 
 
14. Anser Du att kommunikationen mellan Dig och kommunens byggnadsnämnd 
skulle kunna förbättras i något hänseende i samband med upphävande av 
tomtindelningar/fastighetsplaner? 
Möjligen genom delegation till stadsarkitekten 
 
Ja, borde finnas ett i förväg uppgjort arbetssätt: hur förrättningsprocessen och 
planprocessen ska länkas ihop, hur lantmäteriets uppdrag ska genomföras, hur 
dokumenten ska se ut etc 
 
Nej. 
 
Nej. Gäller Falun där jag gjort detta.  
Klargörande hur det skal göras nu efter ny PBL, så att det ej blir krångligare eller dyrare. 

 
15. Hur tror Du införandet av planbesked i NPBL kommer att påverka 
upphävandeprocessen av tomtindelningar/fastighetsplaner? 
Vet ej 
 
Kravet på planbesked bör väl innebära att upphävandeprocessen tar längre tid och 
därmed även handläggningstiden på den sökta lantmäteriförrättningen som är beroende 
av att ti/fp upphävs. 
 
Eftersom vi har fått nämndens uppdrag att upphäva samtliga oönskade fastighetsplaner 
före ikraftträdandet av nya PBL kan vi använda bestämmelserna enligt gamla PBL. Vi 
berörs därför inte, i nuläget, av bestämmelserna i NPBL. 
 
Det blir dyrare o krångligare, men jag är ej påläst om det nya. 

 
16. Har införandet av NPBL förenklat upphävandeprocessen av 
tomtindelningar/fastighetsplaner i något hänseende? 
Vet ej 
 



 46 

För mig personligen innebär det att jag ännu inte har satt mig in i hur jag ska praktiskt ska 
förfara om jag nu skulle få in en ansökan om fastighetsbildning som strider mot en äldre 
ti/fp. Kan jag göra som tidigare och använda de" mallar" och det arbetsätt som jag själv 
tagit fram? Finns det anvisningar och förlagor? På lantmäteriets intranät finns hittills 
endast ett exempel på ändring av fastighetsindelningsbestämmelse från KLM i 
Stockholm. Har också en känsla av att kommunernas tjänstemän känner sig osäkra inför 
NPBL 
 
Eftersom vi har fått nämndens uppdrag att upphäva samtliga oönskade fastighetsplaner 
före ikraftträdandet av nya PBL kan vi använda bestämmelserna enligt gamla PBL. Vi 
berörs därför inte, i nuläget, av bestämmelserna i NPBL. 

 
Tror jag ej. 

 
17. Anser Du att det behövs förändringar i t ex lagstiftningen för att kunna förenkla 
upphävandeprocessen av tomtindelningar/fastighetsplaner?  
Ja 

 
Kan inte direkt påstå att det behövs förändringar i lagstiftningen. I stället påtryckningar att 
få kommunerna, i synnerhet SLM-kommunerna att ta ett samlat grepp om i de gamla 
tomtindelningarna se till att de efter en heltäckande inventering tas bort genom 
planändring som innebär att fastighetsindelningsbestämmelserna ändras genom 
planändring (ändring gm tillägg) som omfattar om möjligt samtliga berörda detaljplaner 

 
Inte i nuläget. 
 
Ja det tror jag. Men år ej tillräckligt påläst. 
 
18. Hur upprätthåller Du rättssäkerheten om enkelt planförfarande används vid 
upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner? 
Remissförfarandet 
Berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig 

 
Genom att berörda fastighetsägare får skriva på en samrådshandling/medgivande.  
 
Berörda grannfastigheter får planhandlingarna och får möjlighet att lämna medgivande till 
att fastighetsplanen eller del av fastighetsplanen upphävs. Beslutet kungörs även på 
kommunens anslagstavla. 
 
Samtliga som äger fastigheter inom den del som berörs underrättas.  

 
19. Övriga synpunkter 
Problem för kommunerna att av tids och kostnadsskäl prioritera en heltäckande 
inventering enl ovan. Kanske bra jobb för sommarjobbare, (nya lantmätare?). Viktigt att 
komma fram till en samordnad arbetsprocess för kommuner och SLM.  
 
Hanteringen ovan gäller Falun och något ärende i Säter. Kostnaden har legat mellan 
6000-8000 kr, då det skett i samband med ett fasighetsbildningsärende. Övriga 
kommuner har nog gjort hanteringen av upphävande själva. 
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Bilaga 2 – Personligt e-post till författarna 
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