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att godkänna förslag till yttrande enligt bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
 
Uppsala kommun har fått Planprocessutredningens delbetänkande Bättre samarbete mellan 
stat och kommun vid planering för byggande (SOU 2015:109) på remiss. Se Regeringens 
hemsida: Länk till SOU 2015:109  
 
Utredningens sammanfattning bifogas som bilaga 2. 
 
Utredningens uppdrag har varit att  

1. föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för 
bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. 

2. bedöma vilka möjligheter kommunen ska ha att ställa detaljerade krav i en detaljplan, 
förutsättningar för en bättre kommunal planberedskap 

3. se över behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas – särskilt 
länsstyrelsernas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna 

 
Utredningen landar på fyra konkreta förslag till lagändringar. Därutöver föreslås några andra 
insatser, bland annat kompetensutveckling, och utredningar/förtydliganden avseende vissa 
frågor.  
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Föredragning 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande fokuserar på några av de saker som 
utredningen föreslår och där förvaltningen har invändningar, vill särskilt tillskynda något eller 
vill föra saker längre. 
 
Resultatet av utredningen är förhållandevis magert. På flera områden som genomlysts landar 
utredningen i att inte lämna några särskilda förslag till åtgärder. De förändringsförslag som 
faktiskt föreslås har marginell betydelse och kan i ett par fall också ifrågasättas utifrån 
kommunens perspektiv 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslagens ekonomiska konsekvenser bedöms vara ringa. 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
 



 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

Handläggare 
Göran Carlén 
 

Datum 
2016-03-17 

Diarienummer 
KSN-2015-1466 

 
 
                                                                                                       Näringsdepartementet 

Svar på remiss: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid 
planering för byggande (SOU 2015:109) 
Näringsdepartementet har remitterat rubricerade betänkande till Uppsala kommun. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sina synpunkter under rubriker som hänför till utredningens 
förslag. 
 

Begränsning av vad detaljplanen får reglera (PBL 4 kap 16 §) 
 
Utredningen förslår en kraftig begränsning av möjligheten till reglering av utförande, t.ex. 
färg och material på tak och fasader (f-bestämmelser på plankartan).  Dessa får enligt 
förslaget endast användas för att säkerställa frågor som rör PBL 11 kap 10 § andra stycket. 
Uppsala kommun delar utredningens förslag i den del som avser tekniska egenskapskrav.  
Vad gäller utförandet i övrigt bör dock möjligheten att använda dessa bestämmelser som idag 
finnas kvar.  
 
Motivering: 
• Detaljplaner får inte vara mer detaljerade än nödvändigt och planbestämmelser som 

förhindrar ett plangenomförande ligger inte i kommunens intresse. Kommunen kan och 
bör därför i varje enskilt fall avgöra om detaljplanen ska innehålla särskilda bestämmelser 
om utförande. I de fall detaljplanen reglerar utförandet, ska bestämmelsen motiveras med 
något/några av de allmänna intressen som omnämns i PBL 2 kap 3 § och 2 kap 6 § 1 p.  
 

• Bestämmelser om utförande bidrar till en förutsägbarhet som gagnar både kommun, 
invånare och byggherre. Å ena sidan är det en fördel för kommunen att redan i 
detaljplaneskedet för att resonemang med byggherren och vid behov reglera ett visst 
utförande eller förhindra vissa material och färger, om det är nödvändigt för planens 
genomförande. Å andra sidan har byggherren fördelen att tidigt veta ungefär vad som 
kommer att krävas vid bygglovprövningen, i de fall kommunen har motiv för en reglering 
av utförandet.  

 
• Kommunen behöver ibland använda planbestämmelser för att enskilda byggnader ska 

samverka till en större enhet. Det gäller särskilt då de uppförs samtidigt i varandras närhet 
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men på olika fastigheter och med olika byggherrar. Målsättningen med 
planbestämmelserna kan antingen vara en variation mellan byggnaderna eller en 
enhetlighet, allt beroende på situationen. I de fall där många fastigheter med olika ägare 
och byggherrer omvandlas samtidigt kan det både vara otydligt för byggherren och svårt 
för kommunen att uppnå den samordningen enbart via bygglovskedet. 

 

Planeringsbesked från länsstyrelsen (PBL 5 kap 10 a och b §§)  
 
Utifrån Uppsala kommuns perspektiv är det är svårt att se några större vinster med förslaget. 
Om det införs är det viktigt att den nya möjligheten inte drar resurser från länsstyrelsens 
ordinarie arbete med planfrågor. 
 
Motivering: 

 
• Planprocessen är ofta en komplex process där många motstående frågor ska klaras 

samtidigt. Därför görs en kontinuerlig avstämning av alla delfrågor inom ramen för 
detaljplanearbetet, så att lösningen på ett problem inte skapar nya problem för en annan 
fråga. I det komplexa arbetet kan planförslagen ta nya riktningar och värsta fall kan det i 
sin tur medföra en omstart av processen för planeringsbesked. Nya uppgifter kan även 
framkomma i samband med plansamråd och plangranskning eller i kommunens kontakter 
med olika myndigheter. Enligt förslaget blir ett positivt planeringsbesked inte bindande 
om planen eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt efter beslutet om 
planeringsbesked. Frågan är därför hur ofta ett bindande planeringsbesked i ett tidigt 
stadium verkligen kommer att få någon betydelse. 

 
• Det finns fortfarande andra frågor som bevakas av länsstyrelserna och som kan stoppa 

planens genomförande utan att vara överprövningsgrundande enligt PBL 11 kap. Det 
gäller t.ex. miljöbalken 7 kap, artskyddsförordningen, kulturmiljölagen, Förbud mot 
markavvattning m.fl. lagar och förordningar. Dessa frågor kommer inte att behandlas i ett 
planeringbesked men har oftast ännu större betydelse för hur detaljplanen utformas för att 
ett genomförande inte ska stoppas enligt en annan lagstiftning. 

 
 
Tidsfrister vid överprövning (PBL 11 kap 11 § och 13 kap 5 a §) 
 
Kommunstyrelsen är positiv till att tidsfrister för länsstyrelsens handläggning efter beslut om 
överprövning införs. Tidsfrister bör införas för samtliga instanser i överprövningskedjan. 
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Kommunala förvärv av statlig mark 
 
Kommunstyrelsen stödjer utredningens förslag om att ett oberoende värderingsutlåtande ska 
kunna begäras in och vara vägledande för förhandlingar mellan kommun och statlig part inför 
marköverlåtelse. Det är också bra om värderingsgrunderna förtydligas. 
 
Utredningen hanterar inte frågan om hur incitamenten ser ut för statliga organ att överlåta 
eller upplåta mark för stads- och tätortsutveckling eller för friluftsliv och 
naturreservatsbildning mm som behövs när stadsbygden växer. Kommunstyrelsen anser att 
denna nyckelfråga också måste genomlysas. Ett exempel från Uppsala är att Statens 
Lantbruksuniversitet i normalfallet inte får tillgodogöra sig intäkterna vid försäljning av mark, 
enligt rådande regler. 
 
 
Statligt stöd för kommunal markpolitik 
 
I utredningen noteras att upphävandet av förköpslagen och förändringarna i 
expropriationslagstiftningen förändrat förutsättningarna för kommunernas möjligheter att 
förvärva mark. Utredarna anser därför att det under vissa villkor kan vara rimligt med statligt 
stöd till kommuner som bedriver en aktiv markpolitik, och att ett sådant stöd bör utredas. 
Kommunstyrelsen stödjer detta förslag. 
 
 
Relationen mellan lagen om offentlig upphandling (LOU) och PBLs exploateringsavtal. 
 
Kommunstyrelsen välkomnar utredningens slutsats om att LOU inte hindrar att kommunen 
utan föregående upphandling ger exploatören i uppdrag (i exploateringsavtal) att utföra 
allmänna platser. Kommunstyrelsen önskar att de vägledningar som utredningen nämner 
skyndsamt tas fram som stöd för tillämpning av LOU i exploateringsavtal. 
 
 
Reglering av upplåtelseform i detaljplan 
 
Utredningens resonemang om möjligheten att regelera upplåtelseform är intressant, särskilt på 
grund av tveksamheterna om upplåtelseformer kan styras genom exploateringsavtalen. 
Uppsala kommun ställer sig bakom förslaget att utreda detta vidare. Kommunstyrelsen vill 
dock skicka med att det kan vara lämpligt att tidsbegränsa en sådan reglering, t ex under 
planens genomförandetid, för att inte skapa onödiga låsningar på längre sikt. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick Ingela Persson 
ordförande       sekreterare 






















	Remiss: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU 2015:109)
	yttrande planprocessutredningen.pdf
	Svar på remiss: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU 2015:109)
	Begränsning av vad detaljplanen får reglera (PBL 4 kap 16 §)
	Planeringsbesked från länsstyrelsen (PBL 5 kap 10 a och b §§)



