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Abstract

Matutinal communication in city planning

Emil Höjenfält, Niklas Larsson

In Sweden a requirement for a zoning plan is a must before any 
construction of larger scale can take place. The process leading up 
to a zoning plan has been criticized for being both time consuming 
and often leading to complications between the developer and 
municipality. There are a handful of factors to take in 
consideration, but the most prominent one is the lack of 
communication between developers and the municipality.
This thesis is focused on trying to find the most suitable way to 
achieve a successful early dialogue between developers and 
municipalities before a zoning plan exists. Primarily on finding 
successful methods for smaller municipalities on how they should act 
when reaching out to developers and the most important factors for a 
successful thriving cooperation.
 
By studying literature regarding the subject and carrying out 
interviews with both workers on the municipality- and developer 
side, different methods on how to implement an early dialogue and 
factors of great importance for a successful long-lasting 
cooperation was able to be established. Trust, competence, honesty 
and a smarter use of resources was pointed out as the most important 
factors according to the interviewed. With the different methods on 
how to establish an early dialogue, it is safe to say that there is 
no absolute way in telling which method a specific municipality 
should be using. Different municipalities are simply to unique with 
their own prerequisites and limitations. The right method for each 
municipality can only be found by trying them out.
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Sammanfattning 
Tidig dialog i detaljplaneprocessen 

I Sverige råder det krav på att en detaljplan skall vara upprättad innan någon              
bebyggelse av större betydelse får starta. Den process som leder fram till en             
detaljplan har kritiserats för att vara både tidskrävande och ofta skapa komplikationer            
mellan utvecklaren och kommunen. Det finns en handfull faktorer som spelar in och             
som måste tas i beaktning. Den mest framträdande är bristen på kommunikation            
mellan utvecklare och kommunen. Denna avhandling är inriktad på att försöka hitta            
den mest lämpliga metoden för att uppnå en framgångsrik tidig dialog mellan            
utvecklare och kommun innan det finns en detaljplan. Främst ligger fokus på att finna              
ett bra tillvägagångssätt som mindre kommuner kan använda när de kontaktar           
byggföretag. En undersökning av vilka faktorer som är av störst relevans för ett             
framgångsrikt och långsiktigt samarbete har även utförts. 

Från litteratur om ämnet och genom utförda intervjuer där både arbetare på            
kommun- och byggsidan fick komma till tal, kunde olika metoder för att genomföra             
en tidig dialog fastställas. Faktorer för ett framgångsrikt och långvarigt samarbete           
kunde även bestämmas. Förtroende, kompetens, ärlighet och en smartare         
användning av resurser lyfts fram som de viktigaste faktorerna enligt den           
intervjuade. Med de olika metoderna för att inleda en tidig dialog kan det konstateras              
att det inte finns något sätt att helt säkert kunna bestämma vilken metod som              
fungerar för en viss kommun. Olika kommuner är helt enkelt unika på sitt sätt med               
sina egna förutsättningar och begränsningar. Rätt metod för enskild kommun kan           
endast bestämmas genom att testa dem. 
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Förord 
  
Vi vill rikta stort tack till våra handledare på Mora kommun, Niclas Larsson och              
Sandra Håmås. Utan den insyn ni har gett oss och den tiden ni har lagt åt sidan för                  
att hjälpa oss så hade arbetet inte varit möjligt. Vi vill även visa tacksamhet mot vår                
ämnesgranskare Anneli Sundin på Uppsala kommun som åtagit sig uppdraget att ge            
oss väsentlig input och tid. Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till alla kommuner                
och entreprenörer som valde att ställa upp på intervjuer för att ge oss det material vi                
behövde för att göra detta examensarbete. Detta examensarbete har varit lärorikt och            
spännande att genomföra eftersom vi lärt oss att det inte bara är att göra en               
detaljplan utan det är mycket detaljer som kommer till för att kunna lyckas. 
 
Vi båda arbetade kontinuerligt med alla delar av uppsatsen. Emil gjorde större            
delen av metod, medan Niklas lade större del på inledningen. Resten av            
delarna har vi arbetat tillsammans med. 
 
Stort tack! 
  
  
Uppsala, juni 2019 
  

Emil Höjenfält och Niklas Larsson. 
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Ordlista   

Allmännyttan: När denna benämning används åsyftas kommunala bostadsbolag. 
  

Byggherre: Term för den ansvarade parten för arbetsmiljön och bygget enligt PBL.            
Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnation och eller anläggning             
genom en byggentreprenör. 
 
Detaljplan: Detaljplanen avser ett dokument för ett visst begränsat område som           
kommunen anger hur marken och vattenområdet får användas och bebyggas. 

 
Exploatör: Benämning för den part som köper mark för att utnyttja och utveckla den.              
Oftast är exploatören en byggentreprenör, fastighetsutvecklare, men kan även vara          
privatpersoner eller allmännyttan 

  
Entreprenör: Entreprenören kan avse till benämning flera olika parten, det kan vara            
byggherren, exploatören samt även företag som går under byggherren genom att åta            
sig uppdrag. 

  
Konsortium: Bildad sammanslutning av personer eller företag, exempel på detta kan           
vara att kommunen samlar fackmän från entreprenörens sida för att få synpunkter i             
ett tidigt skede i detaljplaneprocessen. 

 
Kranskommun: En kranskommun anser en mindre kommun som har en förbindelse           
till en större närliggande kommun. Det finns inga fasta kriterier för vad som måste              
uppfyllas för att en kommun ska få räknas som en kranskommun. Om en kommun              
har en bebyggelse som tillsammans med den större kommunen utgör en tätort,            
klassas den som en kranskommun. 
 
Markanvisning: Exploatörer får av kommunen (i detta fall) en option att under en             
viss tid och på vissa villkor förhandla med kommunen om förutsättningarna att            
uppföra ny bebyggelse för ett visst markområde. 

  
Tidig dialog : Den tidiga dialog är den dialog som förs mellan kommunen och             
exploatören innan detaljplanen har vunnit laga kraft. 
  
 
 
 
 
 
  
 Nyckelord: Tidig dialog, exploatör, detaljplan, kommun. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
  
Sverige är i stort behov av bostäder,sjukhus och skolor, närmare 240 av Sveriges             
290 kommuner har bostadsbrist. Bostadsbristen resulterar i marknaden för bostäder          1

blir svåråtkomlig för de som söker bostad. Det blir ingen rullians på            
bostadsmarknaden, det saknas såväl billiga hyresrätter som mer exklusiva         
bostadsrätter och villor. Antalet nya bostäder som behövs beräknas vara, fram till            2

2025, ca 67 000 i genomsnitt per år. Däremot blir befolkningsökningen ojämnt            
fördelad geografiskt sett fram till 2025 och byggandet blir därför inte linjärt över             
perioden. Det finns flera skatteavdrag och incitament som staten har försökt använda            
för att stimulera ett ökat bostadsbyggande.  3

  
För att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på bostäder behöver kommunerna           
utforma detaljplaner som möjliggör byggande och reglerar mark- och         
vattenanvändning för det specifika området. Detaljplaneringen utförs i en form av en            4

detaljplaneprocess som oftast börjar i med ett tidigt planbesked och sedan tas fram i              
samverkan mellan kommun och byggherrar. Själva processen, från tanke till          5

byggnad, har blivit kritiserad för att vara ineffektiv och bromsa bostadsbyggandet.           
Detta kan dels bero på långa handläggningstider och dels beror det även på det              
bristfälliga kommunikationen mellan byggherrar och kommunen. Dessa problem kan         
alla lösas genom en tidig dialog, till en mer eller mindre grad. En fungerande process               
är där ett samarbete och en bra tydlig dialog existerar mellan de olika aktörerna.   6

 
Mora kommun hade problem med en av deras senaste detaljplaner. När           
markanvisningen hade skett och byggnationen hade satts igång visade sig att           
exploatören hade problem med utformning av detaljplanen, vilket ledde till dröjsmål.           
Dröjsmål som eventuell kunnat undvikas genom en tidig dialog.  7

 
 
 

1 Boverket rapport avseende behov av bostäder 2018-2025 
2 Se Adolfsson & Boberg, 2013. 
3 Se här inkomstskattelagens 44 kap. För kapitala tillgångar jämförelsevis med fastigheter beskattas. 
4 Se Adolfsson & Boberg, 2013. 
5 Se Se Kalbro & Lindgren, 2015. 
6 Se Stockholmsgruppen för Tillväxt, 2014. 
7  
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1.2 Tillvägagångssätt för Mora kommun  
 
Här nedanför finns en beskrivning på Mora kommuns tillvägagångssätt vid 
upprättande av detaljplan idag. Bilderna är specifikt för projektet Canada området 
som är ett planområde där kommunen har planerat att det ska byggas i framtiden. 
hela detaljplaneprocessen är inte beskriven i bilderna utan fram till samrådet. Detta 
då arbetet efter samrådet inte erbjuder någon större möjlighet för exploatörer att 
påverka förslaget och uteslutande följer detaljplaneprocessen i vanlig ordning.  
 
 
 
 
 

 
Processen börjar med ett startmöte där olika enheter och förvaltningar bjuds in. Det             
handlar exempelvis om miljökontoret, kartenheten, tekniska förvaltningen,       
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planenheten och utvecklingskontoret. En bred samling kompetens för att alla          
aspekter av projektet ska kunna undersökas. 
 
Startmötet arrangeras för att presentera i stora drag hur planläggningen av ett nytt             
område är tänkt. En grovskiss har skapats och tillsammans med den blir de förarbete              
som utförts presenterat för de närvarande. Förarbeten kan bestå av identifiering av            
riksintressen, miljöutredningar och till exempel områdets beskaffenhet. Under mötet         
får de sakkunniga deltagarna en chans att komma med synpunkter och råd.            
Informationen samlas för att planläggningen ska kunna utföras så smidigt och           
problemfritt som möjligt. 
 
Efter startmötet och längre in i processen sker arbetsmöten som planarkitekter inom            
ett projekt arrangerar. Dessa utförs med jämna mellanrum och är extra           
framkommande vid start av ett nytt avsnitt. Arbetsmöten behandlar mer avgränsade           
områden av detaljplaneutvecklandet. Exempelvis kan ett arbetsmöte anordnas när         
ett projekt går in ett skede där infrastruktur utreds. Dessa möten är då självklart mer               
specificerade och riktar sig mot en mindre grupp sakkunniga som bjuds in för att              
samla information angående ämnet. I ett fall om infrastruktur skulle exempelvis           
deltagare från den tekniska avdelningen på kommunen, Moras avfallshantering och          
miljökontoret delta med sin expertis. Planarkitekterna gör själva en bedömning om           
vad som måste undersökas och besvaras gällande ett segment. De får sedan själva             
planera och inleda samarbete med representanter inom de avdelningar som krävs           
för arbetet. Något som inte alltid är lätt att utföra av flera skäl. 
 
Enligt en planarkitekt på Mora kommun blir det här steget ibland komplicerat då det              
kan saknas sakkunniga att föra ett samarbete med. Dels på grund av ett underskott              
av personer med rätt kompetens, dels fall där det finns en ovilja från personer att               
föra ett samarbete. Det blir därför ibland tyvärr personbaserat huruvida utvecklingen           
av projektet går som önskat eller inte.  8

 
Detta skapar problem som är svåra eller nästintill omöjliga att förutse. Det är därför              
viktigt att inte underskatta tiden det tar att utföra och planera processerna. Allt som              
oftast tar momenten mer tid än vad som tidigare har trots. Ofta tillkommer även nya               
aktiviteter i processen som medför hinder och förskjutning av planeringen. Mora           
kommun ansåg därför att det är viktigt att ha goda kontakter som planarkitekt             
eftersom det krävs mycket kontaktande och samordning för att skapa en detaljplan.            
Det är trots allt deras uppgift att alla sakområden för ett projekt sammanbinds för att               
producera en ändamålsenlig detaljplan. En ny planarkitekt kan därför stå inför           
utmaningar som inte är kompetensrelaterade, där de mer etablerade         
planarkitekterna är bättre utrustade. 

8 Intervju kommun nr.1 
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1.3 Syfte och mål 
  
Denna rapport har för avsikt att undersöka den rådande dialog som kommuner har             
med exploatören. Rapporten avser att utgöra ett underlag för Mora kommuns arbete            
mot en bättre dialog mot aktörer som vill exploatera inom kommunen. För att kunna              
lösa eventuella problem som kommunen stöter på när detaljplanen redan är antagen,            
krävs att kommunen ska kunna ha en bra dialog med exploatörer i ett tidigare skede.               
Rapporten kommer att ge rekommendationer i en avslutande del för ett fortsatt            
arbete för kommunen. Arbetet ämnar att besvara frågeställningen som följer nedan. 

1.4 Frågeställningar 
  
Examensarbetet har sin utgångspunkt i detaljplaneprocessen. Arbetet ämnar att         
besvara följande frågeställning: Hur ska en mindre kommun arbeta mot en mer            
lyckad detaljplanering genom att tidigt inleda dialog med exploatörer? 
 
1.5 Avgränsningar 
  
Arbetet är avgränsat till de kommuner som har invånare mellan 15-60 000 invånare.             
Kommuner med färre än 15 000 och över 60 000 invånare anses ha en              
skatteinkomst samt ett förfogande av kompetens inom kommunen som skiljer sig för            
stort från Mora kommun. Inte heller är kranskommuner till storstäder inräknade i            
målbilden för detta examensarbete, då deras närhet till större städer påverkar           
intresset av byggnation. 
 
Arbetet är även avgränsat till de områden där kommunen äger marken och där             
kommunen överlämnar mark genom markanvisning. Arbetet är till större fokuserat på           
tillvägagångssättet för mindre kommuner att arbeta mot en tidig dialog med           
exploatörer vid detaljplaneringen. Med detaljplaneringen avses processen från        
initiering till antagande och markanvisning. Ett exempel på ett sådant typfall är            
Canada området. 
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Figur 1. Canada området. Markområde i Mora kommun där bebyggelse är planerad.  
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2. Litteraturstudie 

 2.1 Planer 

2.1.1 Markexploatering 

Med markexploatering avses att användningen av ett viss mark för ett specifikt            
område brukas och byggnation sker genom infrastruktur och bostäder. Processen för           
markexploatering är lång och omfattar många åtgärder som är nödvändiga för att            
kunna bygga. Några exempel på vilka frågor som måste lösas för bostäder: Hur ska              
byggnation föreläggas utifrån ekonomiska och miljömässiga överväganden? Hur ska         
byggnationen ske utifrån arkitektoniska och byggteknisk lösningar? Hur ska avlopp          
och dräneringsmöjligheter utformas? När en markexploatering sker är det oftast flera           9

olika aktörer inblandade. Problemet med detta är att samordna hela processen för att             
den ska vara så friktionsfri som möjligt. Ofta kan de olika aktörerna till en viss del                
förhålla sig till den lagstiftningen som styr detaljplaneprocessen. PBL (Plan- och           
bygglagen) är den lagstiftningen som reglerar detaljplaneprocessen och dess         
regleringar av mark, vatten och byggnation. PBL reglerar även de olika typer av             
tillstånd och planer som krävs. Även annan lagstiftning, t.ex. miljöbalken, reglerar en            
del av vad som är möjligt att genomföra.  

2.1.2 Region- och översiktsplan 
Regionplanen används främst i storstadsregioner för att lättare kunna samordna          
planeringen mellan flera olika kommuner som är närliggande. Regionplanen är en           
övergripande plan utan några större detaljer. Översiktsplanen är ett obligatorisk          
dokument som avser hela kommunens yta och anger hur markanvändningen och           
bebyggelsen kommer att se ut. Däremot är inte översiktsplanen juridiskt bindande,           
vilket betyder att kommunen kan reglera och göra planer annorlunda än hur            
översiktsplanen är utformad, men kommunen måste då kunna motivera de eventuella           
avstegen. Översiktsplanen har mer en nytta till att utgöra ett underlag för hur             
byggnationen samt mark- och vattenanvändningen i kommunen kan se ut ur ett            
långsiktigt perspektiv. Vid en fördjupad översiktsplan börjar utformningen bli mer          
detaljerad och mindre områden inom kommunen blir planerade. Anledning till att man            
gör en fördjupad översiktsplan är för att slippa ändra i den ordinära.  10

9 Kalbro & Lindgren, 2015. 
10 A.a 
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2.1.3 Lov 
Bygglov krävs för att bygga nytt eller göra ändringar i befintlig byggnad. Bygglovet             
avser placering och den yttre form för byggnationen. Bygglovet avser generellt inga            
tekniska egenskaper som byggnaden ska besitta. Marklov krävs för         
markanläggningar som avsevärt förändrar höjdläget. Detta kan ske genom         
schaktning eller fyllning av ett område som ger en höjdskillnad sett utifrån            
närliggande byggnader. Rivningslov krävs för att riva en del eller en hel byggnad.  11

 2.2 Kommunal detaljplanering 

Hos mindre kommuner är ofta mängden av aktörer mindre och kommunen har ofta             
en mer begränsad möjlighet att jobba med detaljplaneringen. Vid mindre kommuner           
kan exempelvis en planarkitekt vara helt ensam att jobba med detaljplanering. En            
detaljplaneprocess kan inte anses som ett homogent begrepp, med det menas att en             
detaljplaneprocess från ena kommunen kan skilja sig från den andra. Mindre           
kommuner har en mindre befolkningsmängd och befolkningstäthet. Mindre        
kommuner har även överlag en mindre budget och skatteintäkter att räkna med.            
Detta resulterar i att en kommuns detaljplaneprocess kan skilja sig enormt från en             
annans. Dessutom har olika kommuner olika politiska styren och de politiska motiven            
kan därför skifta avsevärt från ena kommunen till den andra. Motiven och behoven             
kan även variera avseende tid, förutsättningarna att bygga exempelvis bostadsrätter          
ena decenniet är kanske tio år senare inte alls lika aktuellt. 

 
På kommunal nivå skiljer sig därför den ena kommunen från den andra i             
tillvägagångsätt. Däremot ser det kommunala planmonopolet likadant ut för alla          
kommuner. Kommuner, små som stora, måste följa samma lagbestämmelser.         
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av folkvalda          
representanter som har till uppgift att fastställa kommunens mål och den politiska            
styrning som kommunen ska ha.  

2.2.1 Byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden är enligt PBL ansvarig för att pröva och hantera de lov och             
eventuella förhandsbesked som uppstår. Enligt PBL framkommer det inte huruvida          
det är byggnadsnämnden som ansvarar för detaljplanen från processen till          
antagandet. Kommunen kan däremot uppdra byggnadsnämnden att ta beslut i          
planprocessen avseende behovsbedömning och exempelvis granskning som ska        
ligga till underlag för beslutet. Byggnadsnämnden är även skyldiga att samarbeta           
med alla de aktörer som rör nämndens verksamhet. Alltså rekommenderas det enligt            

11 Plan- och bygglagen 2019. 
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boverket att ha goda kontakter med företagare och intresseorganisationer.         
Byggnadsnämnden ska även informera och lämna upplysningar i frågor som rör dess            
verksamhet. Byggnadsnämnden bör alltså upplysa och hjälpa en byggherre med          
regelverk och ge råd om byggnation.   12

2.3  Framgångsfaktorer för tidig dialog 
  

I Tyskland undersöktes framgångsfaktorer mellan kommun och exploatören för att          
bedriva en framgångsrik tidig dialog i detaljplaneringen. Studien visar på åtta           
framgångsfaktorer där flera olika aktörer är inblandade i detaljplaneringen.  13

 
● Breda överenskommelser där politiker och privata aktörer för samarbete.  
● Att som kommun vara flexibel och öppen för förslag. Vidare vara           

anpassningsbar till nya lösningar från exploatörer. 
  

● Transparens och tydlighet.  14

● Att behandla de inblandade aktörerna likadant. Ge exploatörerna samma         
möjligheter att verka. 

● Samförståelse mellan kommun och region. 
● Långsiktigt tänk för kommunen. 
● Effektiv kommunikation mellan aktörerna (fotnot här kan det ses likvärdigt          

med tydlighet. 
● Ansvara för planeringen och ge samma förutsättningar till aktörerna så att de            

har relevant underlag. 

2.4 Ankarbyggherre 
En ankarbyggherre fungerar genom att företräda en grupp byggherrar i första delen            
av planprocessen. Idén är att detaljplanen ska bli mer flexibel och på sådant sätt              
markanvisa på en färdig detaljplan. En ankarbyggherres uppgift är att “företräda det            
allmänna byggherreintresset och säkerställa ett genomförande av detaljplanen fram         
till detaljplanens samråd”. En ankarbyggherre fungerar ungefär som en         
byggmästarförening, som finns över hela Sverige, men speciellt gjord för att           
samarbete med kommunen inför en detaljplan. Dessa projekt har börjat testas på            
utvalda projekt inom storstäderna för att underlätta en tidigare dialog. Några resultat            
finns inte ännu för att kunna göra en vidare analys av experimentet, men själva idén               
liknar konsortium som senare kommer att tas upp i intervjuerna.   15

12 Se här även PBL 12:2 och boverkets hemsida för byggnadsnämnd.  
13 Se Friesecke, F. (2015). Land Policy Models and Strategies in the Federal Republic of Germany. 
14 Intressant här är att dessa två faktorer är de faktorer som senare nämns genomgående för 
intervjuerna som framgångsfaktorer bakom en tidig dialog och ett bra samarbete. 
15  Se fastighetsnytt hemsida. 
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2.5 Krav för detaljplanering 

2.5.1 Jäv 
Jäv innebär att en persons opartiskhet kan ifrågasättas. En problematik för när            
kommunen för tidig dialog med exploatörer är den jävsituationen som kan uppstå.            
Detta sker genom att exploatören kommer med åsikter och för dialog med            
kommunen, vilket i sin tur påverkar detaljplanen i fördel för exploatörens respektive            
företag. Reglerna avseende jäv garanterar medborgarna att myndigheten följer och          
genomför ett korrekt förfarande. Byggnadsnämnden bygger på medborgarnas        
förtroende för den offentliga förvaltningen, vilket kräver att de besluts som tas sker             
på sakliga grunder. Som kommun är det väsentligt att det kommuniceras med            
privata aktörer men utan att påverkas till för hög grad. För att en jävig situation ska                
uppstå krävs det att situationen i sig skapar tillräckligt stora misstankar att det finns              
skäl att misstänka någon för jäv. Att vara partisk räcker inte. Jäv måste inte              
nödvändigtvis innebära att en person har gjort fel eller tillgjort sig en ekonomisk             
vinning av fallet, inte heller kan jäv anses utgöra något större problem där ärendet              
inte är väsentligt såsom rent administrativa åtgärder. Jävsreglerna är aktuella i all            
ärendehantering och avser allt som kan påverka ärendets utgång. Det kan vara jäv             
att det föreligger släktskap. Som politiker eller tjänsteman som arbetar hos           
byggnadsnämnden har boverket ställt upp vissa punkter för om jäv föreligger:  16

 

 

Figur 2. Jäviga situationer 

Att som beslutsfattande vid en detaljplanering ta emot synpunkter av en vän eller att              
ett personligt engagemang i ärendet ger anledning att anta att det föreligger brister i              

16 Se boverkets hemsida för jävsituationer inom detaljplaneprocessen.  
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förutsättningarna för att göra en opartisk bedömning. Detta kan rubba förtroendet för            
att detaljplaneringen och den kommunala planläggningen sker objektivt. Vid mindre          
kommuner med lägre befolkningstäthet ökar riskerna för att jäv ska föreligga. 
 
Ett exempel i ett rättsfall som var avseende antagandet av en detaljplan, där en av               
ledamoten i nämnden samtidigt haft ett styrelseuppdrag för en av de eventuella            
exploatörerna som haft intresse av planläggningen. Domstolen ansåg att det kunde           
uppstå misstanke om partisk bedömning och det därför inte var uppenbart att            
beslutet saknat opartiskhet. Den aktuella ledamoten ansågs därför jävig och          
domstolen rev därför upp beslutet om att anta detaljplanen. Det är inte ovanligt att              
jävsituationer uppstår och ett enkelt sätt som myndighet för att motverka dessa är att              
iaktta en sorts försiktighetsprincip. Där gråzoner av olika förhållanden och          
intressekonflikter kan skada trovärdigheten bör kommunen agera så att den aktuella           
personen i fråga bör avstå från att delta i hanteringen. Vidare föreligger det en              
skyldighet att självmant anmäla jäv för kommunen.  17

2.5.2 Detaljplanekravet 
När kommunen utformar sin detaljplan reglerar PBL hur väl detaljplanen ska           
utformas. Enligt PBL ska den grundläggande förutsättningen att marken som          
bebyggs ska vara lämplig för sitt ändamål, denna lämplighet kan prövas genom flera             
olika sätt. Ett förhandsbesked, detaljplan eller ett bygglov. I vissa fall för att             
byggnadsnämnden ska kunna ge bygglov krävs att sagda lämpligheten prövas i en            
detaljplaneprocess. Det är detta som kallas detaljplanekravet (plankravet). Syftet         
med kravet är att kommunen prövar den aktuella marken genom att ge berörda             
möjlighet att göra en samlad bedömning. Plankravet betyder inte att kommunen blir            
skyldig att göra en detaljplan, utan att en planläggning blir en förutsättning för att              
kunna bevilja bygglov. När förhandsbesked och bygglov ska prövas blir plankravet           
aktuellt. Om byggnadsnämnden anser att beskedet föregås att detaljplaneläggning         
resulterar det i ett negativt förhandsbesked, likaså vid bygglovsansökan. När blir då            
plankravet aktuellt? Nyligen gjordes PBL för plankravet om eftersom den var otydlig            
och oförutsägbar för exploatörer samt myndigheter. Numera ska bebyggelse prövas          
genom en detaljplan om följande situationer blir aktuella:  18

 

17 Se boverkets hemsida för jäv i detaljplaneprocessen. A.a. 
  
18 Se boverkets hemsida för detaljplanekravet. 
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Figur 3. Detaljplanekravets aktualisering 
 
Här menas att detaljplan krävs för “ny sammanhållen bebyggelse” när det krävs            
gemensamma anordningar. Exempelvis som gator och avlopp eller att bebyggelsen          
kräver att utreda ansvarsfrågan, vilket går att göra genom en detaljplan. Plankravet            
är inte beroende av omfattningen av projektet. Befintlig bebyggelse aktualiseras          19

inte i detaljplanekravet. Här regleras vilket inflytande samhället (grannar) har över           
byggnation. Samt till vilken utsträckning deras åsikter ska beaktas till. Det finns vissa             
krav på när en byggnation uppfyller sådana krav.  20

 
Antalet byggnader har enligt rättspraxis visats sig inte vara av betydelse för att             
utgöra plankrav. En nybyggnation skulle ske på två olika platser på 120 meter från              
varandra, med sju respektive två byggnader på sammanlagt 1200 m². Detta ansågs            
inte till tillräcklig utsträckning uppfylla kravet för en ny sammanhållen bebyggelse och            
således plankrav.   21

19 Se proposition 2017/18:167 s. 8. 
20 Se boverkets hemsida för detaljplanekravet 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/detaljpl
anekravet/ 
21 Se här marknads och miljödomstolens dom i målet nr P 10594-15.  
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Figur 4.  Befintlig bebyggelse 

2.6 Detaljplaneprocessen 

I Sverige råder det ett kommunalt planmonopol. Detta ger kommunerna ensamrätt att            
reglera markanvändning. Regleringen sker med lagrum från plan och bygglagen          
samt miljöbalken, som innehåller utformade riktlinjer för att säkerställa att mark och            
vattenområden utnyttjas på det mest lämpade sättet. För att orkestrera det hela så             
används detaljplanering vilket är en lång och tidskrävande process med många           
etapper. 
 
Slutprodukten av processen blir en detaljplan, vilken utgörs av planhandlingar som           
skänker en tydlig beskrivning om planområdets förutsättningar samt regleringar som          
påverkar byggnation.  

 
Vid skapandet av en detaljplan finns det flera olika typer av förfaranden som             
används. Vilken process som väljs beror på det enskilda planfallet och dess            
förutsättningar. Kommunen väljer oftast mellan ett standardförfarande eller ett utökat          
förfarande. I scenarion där det finns ett behov att föra regleringar från annat lagrum              
än PBL väljer kommunen att föra ett så kallat samordnat förfarande. Det betyder att              
regleringar från PBL blir samordnat med lagtext från annan källa för att tillsammans             
reglera och forma detaljplanen. I de fall där kommunen gör en bedömning att planen              
inte har en stor inverkan på omgivningen kan ett begränsat förfarande vara på sin              
plats. Det begränsade förfarandet medför en kortare process med endast ett           
kommunikationssteg. 

 
Vid utveckling av en detaljplan utförs först en bedömning av planområde i fråga.             
Bedömningen beaktar primärt markens lämplighet utifrån de fysiska förutsättningar         
som gäller. Sedan beaktas även de eventuella förändringar planen kan ha på            
omgivningen. Det handlar om hur sakägare, allmänheten och miljön påverkas. Är           
bedömningen att detaljplanen inte påverkar berörda i en väsentlig grad och att den är              
förenligt med översiktsplanen, samt inte leder till någon större miljöpåverkan så           
kommer arbetet att utgå ifrån ett standardförfarande. Denna process består av           
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skedena: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och       
laga kraft.  
 
Ifall detaljplanen istället anses påverka berörda och inte är förenligt med           
översiktsplanen så utgår arbetet från ett utökat förfarande, som består av stegen            
kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning,     
granskningsutlåtande, antagande och laga kraft. 

 
Här nedanför kommer en förklaring till etapperna i detaljplaneprocessen. Som          
tidigare har beskrivits så är alla skeden nödvändigtvis inte med vid alla            
detaljplaneutformningar, det beror på förfarandeformen.    22

2.6.1 Initiering 
Inledningsvis vid ett nytt projekt startas detaljplaneprocessen med steget som kallas           
initiering. Denna handling uppkommer av två skäl. Ett av skälen är att det finns ett               
behov av nybyggnation och ett markområde med rätt förutsättningar finns tillgängligt.           
Andra skälet till att starta en initiering är när det finns mark som är bebyggd men som                 
anses ha goda förbättringsmöjligheter eller lämpar sig bättre för något annat           
ändamål. 
 

 
Initieringen kan inledas av kommunen om ett behov av någon form av bebyggelse             
finns och ett planområde från översiktsplanen anses ha goda förutsättningar för           
byggnationen. Initieringen kan även inledas av en exploatör om den har en ide som              
den önskar förverkliga. 

2.6.2 Planbeskedet 
I det här steget granskas förslaget som bildades under initieringen. Kommunen gör            
en bedömning och fattar ett beslut om huruvida en planläggning av iden är lämplig.              
Byggherren har rätt att begära ett planbesked i utbyte mot en avgift som betalas till               
kommunen. Planbeskedsförfrågan skall vara skriftligt dokumenterad och innefatta en         
karta över planområdet. Till detta skall även annan väsentlig information om hur man             
önskar bygga presenteras. Denna Information skall innefatta uppgifter såsom         
bebyggelsens utformning, antal lägenheter, byggnadshöjder, upplåtelseform och       
annat som är av betydelse. 
 
Senast fyra månader efter att byggherren har begärt ett planbesked måste           
kommunen lämna ett svar om sitt beslut. Planbeskedet är antingen positivt eller            
negativt och syftar då till om kommunen planerar att starta en planläggning eller inte.              
Beslutar kommunen att en planläggning inte bör genomföras så är kommunen           

22 Se Boverket hemsida angående detaljplaneprocessen, 2019 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/ 
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skyldig att presentera de bakomliggande skälen till beslutet till byggherren, alla           
ställningstaganden måste vara motiverade från kommunen.   23

2.6.3 Planprogram 
Ett planprogram är en samling av allt underlag som rör det kommande projektet. Har              
kommunen beviljat en planläggning genom planbeskedet måste ett beslut fattas om           
huruvida ett planprogram behövs för att planutförandet ska bli mer överkomligt. Vid            
beslut om det finns ett behov av ett planprogram utgår kommunen från ifall det anses               
att en planidé är av en mer komplicerad karaktär, där omgivningen påverkas och             
dess medföljande intressenter. Om detta är fallet blir beslutet att ett planprogram är             
ett krav. Planprogram är vanliga i de fall där det handlar om ett större planområde               
som senare delas in i flera detaljplaner. 

 
Planprogrammet skall innehålla projektets utgångspunkter, förfarande och syfte. En         
bakgrund om planområdets tillstånd och förutsättningar kan även vara fördelaktigt.          
Annan information som skall finnas tillgänglig är områdets läge, behovsbedömning,          
tidsplan, riskanalys, frågor angående genomförande, exploateringsgrad, tillhörande       
utredningar, samt tidigare ställningstaganden. 

 
Efter ett planprogram är upprättat är det kommunens uppgift att genomföra           
programsamrådet och det pågår vanligtvis under flera veckor. Programsamrådet ger          
kommunen en chans att samla in synpunkter från berörda. Förutom planprogrammet           
kan även en strategisk miljöbedömning vara ett krav. Detta ifall kommunen anser att             
kommande detaljplan kan bidra med en väsentlig miljöpåverkan. Denna         
miljöbedömning blir då också ett ämne vid kommande samråd.  

2.6.4 Programsamråd 
Under programsamrådet ansvarar kommunen för att underrätta alla som kan beröras           
av planprogrammet. Syftet är att intressenters åsikter angående programplanen ska          
samlas in och skänka ett bättre underlag vid senare beslutsfattande. Förutom de            
intressenter som påverkas direkt bjuds även länsstyrelsen och myndigheter in till           
samråd. De handlar om myndigheter och andra instanser som anses ha en adekvat             
koppling till planförslaget. Kommunen ansvarar för att programsamrådet sker enligt          
vanlig sed och av sedvana pågår samrådet under tre veckors tid. Det insamlade             
resultatet som programsamrådet genererat redovisas i samrådsredogörelsen.       
Kommunen behöver då även presentera det ställningstagande man gjort och besvara           
de inkommande synpunkterna.  

2.6.5 Planförslag 
Underlaget som är fundamentet till detaljplanen kallas planförslag. I denna handling           
ska syftet med planområdet presenteras och detta görs genom kategoriserande av           

23 A.a 
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marken i form av allmän platsmark, kvartersmark, samt vattenområde om det           
existerar.  24

 
Till planförslaget tillhör planhandlingar, vilket består av plankartan med dess          
planbestämmelser, samt en planbeskrivning. Planbeskrivningen förklarar      
detaljplanens syfte och fungerar som ett hjälpmedel för att tyda och genomföra            
detaljplanen. Bakomliggande information som berör planen ingår även. 
 
Av dessa handlingar är endast plankartan juridiskt bindande och         
planbestämmelserna måste ha stöd i PBL. Andra handlingar som förekommer är           
fastighetsförteckning, överklagandeanvisning och grundkarta. Finns det ett program        
utformat för projektet måste även detta finnas bland planhandlingarna. Samma sak           
gäller även i de fall där en miljöbedömning har utförts. Vid framtagandet av             
detaljplanen får inte graden av detaljering överskrida vad som anses vara tillräckligt            
för att detaljplanen ska uppfylla sitt syfte. Efter alla planhandlingar är kompletta har             
kommunen en skyldighet att kalla intressenter till plansamråd.  

2.6.6 Plansamråd 
Precis som programsamrådet är även plansamrådet ett verktyg för att samla           
synpunkter för att skapa ett bättre underlag för beslutsfattande. Båda samråden delar            
även bestämmelser i högsta grad. Kommunen informerar allmänheten om         
plansamrådet via sin hemsida, tillsamrådsmöten och medborgardialoger för att samla          
synpunkter. Alla sakägare måste dessutom informeras direkt via brev eller e-post. I            
många fall blir även media inblandat då det kan klassas som ett nyhetsvärde. 
 
Plansamrådet innebär att kommunen presenterar planförslaget och konsekvenserna        
som planens genomförande kan medföra. Synpunkterna och idéer som kommunen          
får in genom samrådet skall redovisas i samrådsredogörelsen. Precis som i           
programsamrådet måste även kommunen i detta skede bemöta de insamlade          
synpunkter med kommunens ställningstagande i varje enskild fråga. Resultatet av          
samrådet leder många gånger till att planförslaget blir reviderat före det går vidare till              
granskning.  

2.6.7 Granskning 
Under granskningen ska kommunen redovisa samrådsredogörelsen, planförslaget,       
samt annat material som ingår i detaljplanen. Detta för att de som berörs av planen               
ska ges en chans att föra en granskning. Innan granskningen startas måste            
kommunen gå ut med en kungörelse där de upplyser allmänheten om den            
kommande granskningen. Detta sker genom kommunens hemsida, den lokala         
tidningen och på kommunens anslagstavla. Sakägare måste kommunen kontakta         
personligen via brev eller e-post. 

24 A.a 
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Tiden för granskning varar i minst tre veckor och utförs så att intressenter får en               
möjlighet att granska handlingarna och komma med frågor tillhörande handlingar. I           
de fall där miljökvalitetsnormer inte uppfyller krav eller där det finns synpunkter på             
riksintressen skall länsstyrelsen bidra med sina synpunkter.  25

 
Blir resultatet av granskningen att planförslaget måste ändras, måste en ny           
granskning hållas för det ändrade granskningsförslaget. Efter granskningen ska         
kommunen dokumentera, redovisa och bemöta alla inkommande synpunkter i ett          
granskningsutlåtande. Kommunen måste även presentera ett förslag innehållande        
revideringar baserade på de synpunkter som blev insamlade.  

2.6.8 Antagandet 
Kommunfullmäktige ansvarar för antagandet av en detaljplan. Om det handlar om en            
detaljplan som inte anses vara av stor betydelse kan uppdraget delegeras till den             
nämnd som är myndighet för plan- och bygglagen, byggnadsnämnden eller          
kommunstyrelsen. Antagandet utförs då en detaljplan har genomgått en granskning          
och denna inte medförde några större förändringar som kommunen valt att           
godkänna.  

2.6.9 Överklagan 
Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen kan          
överklaga antagandebeslutet om det sker inom 3 veckor från den dagen           
antagandebeslutet blev presenterat på kommunens anslagstavla. För att överklagan         
ska behandlas måste en specifikation medfölja där det beslut som önskas överklagas            
presenteras, samt vilken lösning som önskas. Överklagande sker till mark- och           
miljööverdomstolen. I specialfall kan även deras beslut i sin tur överklagas till mark-             
och miljööverdomstolen, som ger den slutgiltiga domen. 

2.6.10 Laga kraft 
Detaljplanen vinner laga kraft om de tre veckorna av överklagandetid har passerat            
och ingen överklagan har anmälts. Detta samtidigt som en överprövning av planen            
inte har beslutats av länsstyrelsen. I de fall där länsstyrelsens beslut har överklagats             
får detaljplanen statusen laga kraft, om domstolarna inte ger prövningstillstånd samt           
förbjuder nytt överklagande. När detaljplanen har vunnit laga kraft startar planens           
genomförandetid och den kan vara mellan 5-15 år från det datum detaljplan vinner             
laga kraft. 
 

 

25 A.a 
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2.7 Tidig dialog 
Tidig dialog är enligt Upphandlingsmyndigheten det förarbete som bör utföras innan           
berörda parter ingår i en upphandling. I det här arbetet blir de inblandade parterna              
kommunen och exploatören som önskar upprätta byggnation på kommunens mark. 

2.7.1 Avsikten med tidig dialog 
Tidig dialog skapar en möjlighet för kommun och exploatörer att föra en diskussion i              
ett tidigt skede av ett projekt. Här kan kommunen framföra sina behov och intressen,              
vilket leder till en ökad kunskap om kommande projekt för exploatören. Kommunen            
kan även få värdefull kunskap av exploatörerna som oftast är mer insatt i branschen,              
dess utveckling och den tillhörande marknaden. Huvudsakligen presenterar        
exploatörens sina befintliga lösningar men även lösningar som kan komma att           
utvecklas för att passa kommunens utmaningar. Det kan även vara så att            
exploatörerna kan bidra med information som kan leda kommunen på nya spår där             
andra lösningar blir en möjlighet.  26

  

2.7.2 Relationsstärkande för ett långsiktigt samarbete 
En väl utförd tidig dialog har både kommun och exploatören mycket att vinna på.              
Förutom att det skapar en chans för kommunen och exploatören att öka sin             
förståelse för varandras behov, kan även relationen mellan parterna förstärkas.          
Något som är ett måste för att ett bra resultat ska kunna säkerställas. Genom att               
arbeta med ett långsiktigt samarbete som mål, kan både tid och resurser sparas. Det              
är därför av kommunens intresse att lägga resurser på det förarbetet som är möjligt              
innan en upphandling. Relationen mellan parterna bygger inte heller endast på att            
förstå varandras avsikter. Att samarbetet går smidigt och att det känns professionellt            
är minst lika viktigt. Genom att påbörja ett samarbete tidigare kan onödiga            
komplikationer som annars ofta uppstår under kontraktsskrivningen undvikas. Det         
handlar ofta om att skapa ett tydligare avtal där risken för missförstånd mellan             
parterna minskas och ett bättre avtalsvillkor kan formas, där allas intressen gynnas.            
Detta kommer även att utgöra grunden för samarbetets utveckling och avgör därför            
om samarbetet kommer att gå mot en positiv utveckling under den avtalade tiden. 

 
Med mindre kommuner som Mora kommun är det även extra viktigt att relationen till              
exploatören är stark. I större kommuner finns det ofta ett stort utbud av exploatörer              
som gör att valet av samarbetspartner är bredare. Mindre kommuner är ofta            
begränsade med ett mindre antal lokalt verkande exploatören. Det gäller därför att            
samarbeten med dessa sker smidigt och tillfredsställande, då kommunerna oftast är           
fast med dem. 

26 Upphandlingsmyndigheten, 2019 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/dialog/ 
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Hur en kommun väljer att utföra en tidig dialog kan se ut på en rad olika sätt. Olika                  
metoderna har sina egna fördelar och lämpar sig olika bra beroende på olika             
sammanhanget. 
 
En sak de alla har gemensamt är dock att det är oerhört viktigt att framföra och                
beskriva syftet med den tidiga dialogen utförligt när kommunen kontaktar          
branschaktörer. Det är avgörande för att de inbjudna ska kunna fatta ett beslut             
huruvida de önskar delta i dialogen. Ett väl framfört syfte med dialogen skapar tillit              
och underlättar inför kommande upphandling.  27

2.7.3 Regler och tidig dialog 
Som kommun och därmed en del av det offentliga måste alltid åtgärder vidtas för att               
säkerställa att upphandlingar sker korrekt och att en rättvis chans är given till alla              
inblandade. På upphandlingsmyndighetens hemsida finns det beskrivet hur all dialog          
måste utföras enligt de grundläggande rättsprinciperna för upphandling. 
 
För tidig dialog ligger den största vikten på grundreglerna kring avtalstydlighet samt            
likabehandlingsprincipen. 

  
För att säkerställa att utförandet i praktiken går korrekt till bör dessa tre delar              
kontrolleras. 

  
●  Vad för Information som ges 
●  Tillvägagångssättet vid kallelsen till dialog 
●  Säkerställa att alla deltagande erhåller samma information 

  
  

För att försäkra sig om att allt har gjorts regelrätt och ingen inblandad har fått en                
orättvis fördel så måste samordnaren alltid kontrollera att spridningen av information           
har utförts korrekt. Ingen part får ta del av information som de andra parterna inte har                
haft tillgång till. En större tillgång till information för en part kan vara det som avgör                
om parten får upphandlingen eller inte, det måste därför beaktas. Det får inte heller              
ske att en av parterna har haft en större chans att bidra med inverkan på hur                
utformningen av upphandlingen ska formas, då det blir en orättvist fördel. 

  
Om en aktör har fått en fördel gentemot de andra kan det leda till att deltagaren                
utesluts. Det får dock endast ske om det anses vara den sista åtgärden för att               
motverka att en upphandling som inte har fullbordats regelrätt blir av. Det ska alltså              
inte gå att motverka den positiva konkurrensfördelen som har erhållits på något annat             
sätt. Man utgår ifrån likabehandlingsprincipen och gör en bedömning ifall åtgärder för            
att motverka den givna fördelen får fallet att följa likabehandlingsprincipen. Följer det            

27 A.a 
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fortfarande inte likabehandlingsprincipen efter åtgärderna måste deltagaren med den         
orättvisa fördelen uteslutas.   28

2.7.4 Rätt till överklagan 
Deltagaren som ska uteslutas har dock rätt att överklaga och då föra sin talan om               
varför den inte anser att den har blivit given en orättvis fördel. Denna överklagan              
lämnas i form av en utredning som som måste bevisa att deltagaren inte har fått en                
konkurrensfördel genom sitt engagemang i förberedelsen.  

28 A.a 
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3. Metod 

3.1 Abduktiv forskningsansats 
  

Forskningsarbeten består oftast av en vetenskaplig ansats som antingen är induktiv           
eller deduktiv. Deduktivt forskningsarbete betyder att en vetenskaplig teori först          
skapas för att sedan i efterhand prövas mot insamlad empirisk data. En metod som              
ger ett strukturerat arbete med stor mängd kvantitativ data. Ett induktivt           29

forskningsarbete är uppbyggt motsatt från ett deduktivt. Här samlas den empiriska           
datan först in för att sedan ligga till grund för teori skapandet. Det induktiva              
arbetssättet består oftast av att mer kvalitativa data samlas in och arbetet får en              
struktur som är mer flexibel men även också mer allmän än den deduktiva. En               30

annan variant som används är den abduktiva. Det är en forskningsmetod som            
bygger på delar av både den induktiva och den deduktiva.  31

 
Vid ett abduktivt arbetssätt kan antingen teorin vara bestämd innan den empiriska            
data är samlad, alternativt bestäms teorin i efterhand. Sedan används teorin och den             
samlade empirin i en processes som upprepar sig till en slutledning är genererad.  32

  
I denna studie av mindre kommuners möjlighet att föra en tidig dialog med exploatör              
i detaljplaneprocessen, har det visat sig att den abduktiva forskningsansatsen har           
fungerat bäst för att angripa frågeställningen. Studien startades med att först samla            
in befintlig information som berör ämnet i fråga. Utifrån denna information kunde            
sedan en uppfattning och teori byggas. Under nästa skede i arbetet fördes intervjuer             
där anställda från en samling kommuner och exploatörer fick besvara frågor. Svaren            
från intervjuerna kunde sedan användas för att testa den tidigare framtagna teorin            
och utveckla den vidare. Intervjuer som efterföljde testade sedan teorin gång på            
gång, till ett beprövat resultat var givet. 
 
 
 
 

29 Lewis, Saunders, & Thornhill, 2007 
30 A.a 
31 Dubois & Gadde,2002 
32 Kovacs & Spens, 2005 
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3.2 Explorativ undersökning 
 

Beroende på hur välkänt ett ämne är ges vetenskapliga undersökningar          
beskrivningen deskriptiv, förklarande eller explorativ. Deskriptiva undersökningar är        
som man kan höra på namnet beskrivande. De grundar sig i att man försöker              
identifiera och kategorisera egenskaper bland de inblandade i ämnet som studeras.           
Vid undersökningar av deskriptiv variant har man oftast en begränsad mängd           
kunskap gällande ämnet som undersöks. En beskrivande förklaring av ett speciellt           
fenomen kring ämnet fastställs från den information man har. En undersökning av             33

explorativ variant har till syfte att ge större insikter och kunskap om komplikationer             
och dess orsak. Metoden explorativ undersökning brukas oftast i de tidigare           
stadierna av ett forskningsarbete. De utförs genom bland annat litteraturstudier,          
förda intervjuer och arbete med fokusgrupper. Vid undersökningar av den          34

förklarande varianten förs ett arbetssätt där samband mellan existerande variabler          
försöker förklaras. Vid dessa undersökningar krävs det att det finns en adekvat            
mängd information om ämnet samt teori som kan användas vid prövning av            
hypotesen.   35

 
Det här arbetet har utgått ifrån metoden explorativ undersökning. Kunskap om ämnet            
har samlats in genom litteraturstudier och senare intervjuer. Detta för att skänka            
större kunskap om problemet och bakomliggande orsaker.  

3.3 Kvalitativ metod 

En metod som är knuten till beskrivningar, koncept och reflektioner kallas kvalitativ  36

Är metoden istället riktad mot värden som är mätbara och kan kvantifieras kallas             
metoden kvantitativ. I forskningssammanhang där det uppstår svårigheter att samla          37

in den kvantitativa datan är den kvalitativa metoden förmånlig. Den kvalitativa           
metoden är även fördelaktig när mer grundlig information behövs och även när            
resultatet ger en hög grad av osäkerhet. Vid företeelser som är mer            38

svåröverskådliga som exempelvis svar från deltagare vid intervju är den kvalitativa           
metoden bättre för att skapa ökad förståelse. Insamlad data via kvalitativ metod            39

sker genom bland annat frågeformulär, deltagarobservationer och intervjuer. Bland         

33 Lewis, Saunders, & Thornhill, 2007 
34 A.a 
35 A.a 
36 A.a 
37 See Levy & Henry, 2003 
38 Motion, Leitch, & Brodie, 2003 
39 Miles & Huberman, 2004 
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intervjuer har man tre olika varianter som kallas; ostrukturerade, semistrukturerade          
och strukturerade.  40

 
Den vanligaste formen är den strukturerade med bestämda frågor som ställs i tur             
och ordning. Alla som deltar i intervjun erhåller samma frågor och metoden kan             
likställas med en enkätundersökning trots att svaren samlas från en intervju.           
Intervjuer av strukturerad typ är att föredra för den oerfarne intervjuaren.   41

 
Vid intervjuer av den ostrukturerade typen är frågorna inte huggna i sten. Frågorna             
grundar sig i ett bestämt ämne och de intervjuade får sedan följdfrågor som grundas              
utifrån vad intervjudeltagaren tidigare svarade. Vid denna typ av intervjuform är det            
lämpligt att intervjuaren har mer erfarenhet av att föra intervjuer. En blandning av             42

den ostrukturerade och den strukturerade intervjuformen ger en semistrukturerad         
intervju. Vid en semistrukturerad intervju finns ett frågeformulär med en stort mängd            
kategorier med flera ämnen som kan skilja sig beroende på den intervjuade            
personens svar. Oftast brukar dessa intervjuer spelas in för att sedan efteråt            
transkriberades så att materialet blir samlat i skrift. Inspelning lämpar sig extra bra             
då svarsalternativen oftast erbjuder stort tolkningsutrymme.   43

 
Det här arbetet har utgått från en kvalitativ metod för att samla data. Anledningen är               
att det i stort har handlat om data som inte har varit mätbar. Svaren från de                
intervjuade är ett resultat av personliga reflektioner och uppfattningar från personer           
med erfarenhet inom ämnet, vilket inte kan mätas. 
 
Intervjumetoden som har utförts i den här undersökningen har varit av den            
semistrukturerade varianten. Frågeformuläret som har legat till grund för intervjuerna          
har bestått av ett fåtal men fasta frågor som inte har lämnat något större              
tolkningsutrymme. Sedan har svaren följts upp med följdfrågor som har baserats på            
de svar som har givits. Anledningen till att detta arbetssätt valdes är för att det tidigt i                 
arbetet märktes att en lång helt strukturerat intervjumetod inte hade genererat ett lika             
fullständigt resultat. Detta då kommunerna bevisligen inte arbetar på samma sätt,           
samt inte har samma förutsättningar gällande flera aspekter. Semistrukturerade         
intervjuer blev därför den mest framgångsrika intervjumetoden. 
  

40 Lewis, Saunders, & Thornhill, 2007. 
41 A.a 
42 A.a 
43 A.a 
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4. Resultat 

4.1 Kommunikation och detaljplanering i dagsläget 
Mora kommun är den kommun som primärt har studerats och blivit jämförd med             
liknande kommuner storleksmässigt och med liknande skattemässiga intäkter.        
Förutom Mora har tio andra kommuner varit föremål för intervju. Förutom kommuner            
har även entreprenörer intervjuats. Tre entreprenörer från mindre kommuner och en           
entreprenör från en större kommuner, detta för att kunna göra jämförelse hur            
entreprenörer samverkar med kommuner i större jämförelsevis med mindre         
kommuner. Alla kommuner, förutom Mora, och entreprenörer är anonyma enligt          
GDPR, varför dessa inte kan beskrivas något ytterligare i detta arbete.  
 
Gemensamt för alla intervjuer var att de alla har arbetat under samma            
tillvägagångssätt de senaste åren. Ingen av kommunerna hade ändrat sitt arbete           
väsentligt med detaljplanering för de senaste åren. Hur kommunerna jobbar med           
detaljplaneringen och hur kommunikationen sker med exploatörer skiljer sig däremot          
åt från ena kommunen till den andra, detta på grund av den skillnaden i de               
kommunala förutsättningar som finns.  
 
Det negativa som de flesta kommunerna har menat vara en betydande för en mindre              
kommun är den brist på kompetens som finns. Dessutom var intresset för exploatörer             
att bygga i de mindre kommunerna lågt, något som påverkade hur kommunerna            
arbetar mot en tidig dialog. Däremot har också alla intervjuobjekt nämnt att fördelen             
med att vara en mindre kommun är de korta kommunikationsvägar som finns på             
kontoret.  44

 
Något som är gemensamt för de flesta av kommunerna är att alla nämner en              
ambition att arbeta mot en tidig dialog. Det lyfts fram att möjligheterna att             
kommunicera med exploatörer i vissa fall kan vara bristfällig på grund av den             
avsaknad av intresse som föreligger hos entreprenörerna. Detta tros bero på att de             
inte ser någon fördel med att kommunicera med kommunen innan de har vunnit             
något kontrakt. Tvärtom skulle kanske en del entreprenörer och exploatörer känna           
det de gör jobbet åt andra företag för att ge dem bra förutsättningar - så att de i sin                   
tur skulle kunna vinna anbud.  45

  
Några kommuner har jobbat med tidig dialog genom att anordna          
markanvisningstävlingar när detaljplanen är klar. Det går till så att          
entreprenören/exploatören själv får skissa på förslag för exploatering av platsen, och           

44 Intervju kommun 1-10. 
45 Se intervju för entreprenör 1-3. 
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den av de tävlande som anses ha bäst förslag får skriva ett intentions-/options avtal              
med kommunen för att kunna bygga i detaljplanområdet. Detta är förvisso ingen tidig             
dialog innan detaljplanen vunnit laga kraft. Men flera kommuner har lyft fram detta             
som ett bra alternativ för att öppna upp för att låta entreprenörerna göra det jobb som                
annars skulle ha överlåtits till detaljplaneprocessen. De som vinner får sedan skriva            
intentions/optionsavtal med kommunen för att exploatera området.  46

  
En kommun hade möten veckovis för att träffa exploatörer och entreprenörer. Det            
gick till på följande sätt: 

  
● Kommunen har via den kommunala hemsidan lagt upp område som är           

aktuella för detaljplanering och bebyggelse. 
 

● Kommunen har satt av tid en gång i veckan för eventuellt möte. 
 

● Entreprenörer och exploatörer kunde titta på objekt och om de var           
intresserade kunde de kontakta kommunen för att boka in ett möte. 
 

● Genom kontakt med kommunen kunde eventuella entreprenörer och        
exploatörer informera om sina önskemål. På detta sätt kunde kommunen          
samla eventuella berörda parter till mötet. Berörda parter kan exempelvis          
vara miljösamordnare, planarkitekter och VA. 
 

● På mötet diskuterades eventuella planer och det kunde resultera i          
planbesked om mötet gav frukt. Om ingen anmälde sig till mötet hölls det             
inget och de anställda fick en ledig lucka i kalendern.  47

  
En annan kommun hade en slags konsortium där fyra exploatörer, två från            
kommunen och två från det privata kunde träffas och samtala för att inhämta             
synpunkter på detaljplaner som var i tidigt skede. På detta sätt kunde kommunen             
inhämta synpunkter och rådfråga och på så sätt minska problem i senare skede.             
Detta liknar en mindre variant av ankarbyggherre.  48

4.2 Att underlätta samarbete 

Tydlighet. Det var ett återkommande ord under alla intervjuer. Att som kommun vara             
tydlig med förutsättningarna är det viktigaste som en kommun kan göra för att             
säkerställa en god kommunikation och lägga grund till ett bra samarbete. Som            
kommun är det viktigt att skapa ett högt förtroende med de privata aktörerna. Att vid               
ett tidigt stadium tala om för eventuella aktörer vilka förutsättningar och önskemål            
som gäller. Som kommun ska man inte vara rädd att direkt lyfta fram det som kan                

46 Intervju 5,6,8 och 9. 
47 Intervju kommun 6. 
48 Intervju kommun 8. 
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vara svårt med byggnationen. Eventuella grannar eller markproblem. Säga till          
aktörerna att ”denna problembild finns i dagsläget så ni är medvetna om det”. Som              
exploatör måste kommunen ge dem en förutsägbarhet.  

 

4.3 Att försvåra samarbete  

Att inte vara tydlig och detaljplanera för detaljrikt kan försvåra processen. Genom att             
planera detaljrikt kan exploatören bli avskräckta från att köpa upp och bygga. En             
mindre kommun måste ta tillvara de få exploatörer och entreprenörer som vill komma             
till kommunen och exploatera. Därför kan det vara klokt att släppa på lite av              
kontrollen och fokusera på det som är väsentligt. Nämligen få intressenter som vill             
bedriva byggnation. Nämligen att skapa förutsägbarhet för mark- och sakägare och           
medborgare.  49

 

 

 
 

  

49 Intervju kommun 1-10. 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Felkällor 
Vid en studie bör man alltid eftersträva ett så stort underlag av data som möjligt. Det                
är avgörande för att resultatet som produceras ska spegla verkligheten i allra högsta             
grad. I den här studien har mycket tid lagts på att försöka samla in data från ett                 
större antal kommuner. Det har dock visat sig vara svårare än tidigare trott. Flera              
försök att nå ut till kommuner gav inte något resultat då många valde att inte delta i                 
intervjuer. 
  
Förutom att finna kommuner som var intresserade av att delta i en intervju var det               
även svårt att finna kommuner som passar målgruppen och därmed blir relevanta att             
undersöka. Denna rapport bygger på ett samarbete med Mora kommun och att            
undersöka möjligheten till tidig dialog för mindre kommuner. Detta medför att           
gruppen av kommuner att intervjua blir begränsad. Alla kommuner är unika på sitt             
sätt och skiljer sig därför mer eller mindre till andra kommuner. Flertalet faktorer             
påverkar efterfrågan att bygga i kommuner och därmed deras utformning. Därav går            
det inte att undersöka vilken kommun som helst och använda sig av resultatet för att               
skapa en modell som fungerar för Mora kommun. Det är till exempel inte av stor               
relevans hur Stockholms kommun arbetar då förutsättningarna skiljer sig enormt från           
mindre kommuner. Annat än större städer valdes även semesterorter att inte           
undersökas, då även dessa får en fördel gällande intresset att bygga. 
 
Kranskommuner med bra förbindelse till större städer måste även uteslutas från           
undersökningen, då dessa får en positiv fördel gällande intresset att upplåta           
bebyggelse i kommunen.  
  
En annan felkälla som måste beaktas är att svaren från intervjuerna är högst             
subjektiva. Det är människor med personliga erfarenheter som har svarat och det            
måste därför påpekas att det insamlade underlaget är format efter de intervjuades            
personliga åsikter. Arbetet handlar dock om kommunikation och därför måste dessa           
åsikter ses som ett bra underlag för att beskriva dagsläget. De intervjuade svarade             
även i hög grad med snarliknande svar som beskrev en gemensamma uppfattning.            
Svaren bör därför fungera som ett bra underlag för att gå vidare med en slutsats. 
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5.2 Framgång 

Litteraturstudier har visat att tydlighet samt att ge bra förutsättningar för de aktörerna             
som är inblandade är det viktigaste för att ge kommunen en bra grund till ett               
samarbete med exploatören. Samma svar återkommer även i de flesta intervjuer           
med kommunerna som har gjorts. Att vara rak och tydlig med aktörer är även              
synonymt med att föra en effektiv dialog. Att som kommun vara tydlig med de              
förutsättningarna som finns är en viktigt grund för att inleda ett långsiktigt samarbete             
med exploatören. En tydlig diskussion med de olika aktörerna ger en mindre risk för              
missförstånd. En kommun kan säkerligen vinna ett enstaka kontrakt på att vara            
tvetydig för vad som krävs av exploatören men i längden vinner en kommun genom              
att ge exploatören de underlaget som krävs för att ge situationen en ärlig överblick.              
Att ge samma förutsättningar resulterar i en viss förutsägbarhet för exploatörerna. 
 
Markanvisningstävlingar har lyfts fram som ett alternativ för att föra en tidig dialog.             
Majoriteten av kommunerna arbetade dock inte med markanvisningstävlingar innan         
en detaljplanen är färdigställd. Detta medför tyvärr att ett underlag för hur ett sådant              
utförande skulle fungera i praktiken är bristfälligt. Det är helt klart ett ämne som kan               
vara av stor nytta att undersöka i framtiden. Med markanvisningstävlingar kan           
kommunen bestämma förutsättningarna för ett markområde genom att i tävlingen          
ange de minimikrav som måste finnas för att bidraget ska godkännas.           
Markanvisningstävlingarna fungerar även som ett verktyg för att få in flera förslag på             
hur ett planområde skulle kunna utformas, vilket underlättar för kommunen vid           
samhällsutformandet. Generellt sett ska kommunen enligt lag bara endast utforma          
detaljplanen efter det som krävs. 
 
En kommun hade en lösning för att snabbt fånga upp exploatörens intresse.            
Kommunen satte undan, för alla berörda inom en detaljplanering, en tid i veckan för              
eventuella möten. Exploatörer som sedan visade intresse för ett visst område kunde            
direkt få gensvar och sätta sig ned med kommunen för att diskutera fortsatta planer.              
En mindre kommun måste kunna skapa och ta tillvara på det intresset som uppstår              
hos exploatören. Genom att agera snabbt på intresse fångas exploatörens intresse           
snabbt. Detta är ett smart sätt att tidigt inleda tidig dialog med exploatörer med              
begränsade resurser som mindre kommun. Istället för att en exploatör kanske visar            
intresse för ett område och blir skickad fram och tillbaka mellan berörda parter kan              
samarbetet inledas snabbt. När även alla berörda är med på mötet får också             
exploatören den information som behövs för att göra sina beslut. Tydlighet och            
öppenhet genomstrålar för detta tidiga samarbete. 

  
Vad flera kommuner har nämnt i intervjuer har varit kompetens. Eller snarare brist på              
kompetens. För kommuner som har en större befolkning är det också lättare att hitta              
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kompetens. I mindre kommuner kan det vara svårare att hitta kompetens för de             
positioner som behövs fyllas ut. I Mora har finns det i nuläget ingen som arbetar               
inom positionen mark och exploatering. Brist på kompetens och personal kan i sin             
tur leda att kommunikation med eventuella exploatörer blir lidande, dels på grund av             
den kunskap som saknas, dels på grund av brist på personal som resulterar i              
tidsbrist. Det existerar egentligen inga konkreta lösningar mot kompetens- och          
personalbrist, utom att möjligtvis marknadsföra kommunen och locka folk. Brist på           
personal och kompetens kan i sin tur leda till att information som är väsentlig              
kommer in i ett sent skede i planprocessen, vilket kan medföra kostnader för både              
kommun och eventuella aktörer Därför gäller det att arbeta smart med de resurser             
som finns. 

 
Vid intervju med kommunerna har ställdes frågan; vad som är negativt och vad som              
är positivt med att arbeta på en mindre kommun. Det negativa är att det inte är lika                 
intressant för exploatörer att bygga i de mindre kommunerna och att det kan vara              
brist på kompetens. Vad däremot de flesta kommuner lyfter fram som positivt med             
att arbeta inom en mindre kommun är att har lättare att kommunicera med de som är                
berörda av detaljplaneringen. Ofta känner alla varandra som jobbar på          
kommunhuset, det är lätt att kontakta och föra samtal med personal. Vilket gör att              
eventuella frågetecken kan snabbt få svar. Det blir på sådant sätt en smidig och              
tydlig kommunikation. 

 
Ett konsortium har lyfts fram som en lösning till tidig dialog. Genom detta kan              
kommunen både lösa problemen med brist på kompetens och samtidigt kunna för en             
tidig dialog. Genom att samla fackmän och föra samtal kontinuerligt genom           
detaljplaneprocessen kan lösa de problem som kan uppkomma i ett senare skede.            
Hur ett konsortium bildas är däremot svårare. Det kan möjligtvis undersökas hur            
ankarbyggherrar fungerar för de större kommunerna. Ett konsortium i detta fall är            
något som måste prövas under tid.  

  
En strategi som kan prövas är att utföra markanvisning innan detaljplan är upprättad.             
Det är en bra metod för att ge exploatörer en chans att bli delaktiga från ett tidigt                 
skede. Genom att möjliggöra detta får även kommunen vetskap om huruvida det            
finns ett intresse att upplåta byggnation på markområdet innan en detaljplan finns.            
Vilket gör att kommunen kan slippa situationer där en detaljplan blir framtagen och             
sedan bemöts av litet intresse. För att en markanvisning ska vara möjlig innan en              
detaljplan är upprättad så krävs det att kommun gör en ordentlig översiktlig utredning             
av markområdet. Exploatören måste få en klar bild om vilka förutsättningar de har             
att jobba med, vilka begränsningar som finns och om kommunen kan erhålla            
tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut. 
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6. Slutsats 

För att Mora kommun ska inleda en lyckad tidig dialog med eventuella exploatörer             
behöver de se till sina resurser och utvärdera vilka möjligheter de har råd med. Ingen               
kommun är den andra lik och inte heller kan de kommunala målen vara homogena              
till ena kommunen till den andra. Vad som passar Uppsala eller Stockholm kanske             
inte är lika relevant för en kommun på under 50 000 invånare. Ankarbyggherrar kan              
vara funktionellt för en kommun som har ett högt tryck för byggnation, där             
entreprenörer står på kö för att få kontrakt. I en kommun där det är svårare att locka                 
exploatörer kan det vara bättre att välja alternativ som är bättre passande för             
kommunens förutsättningar. 

  
Återkommande i de flesta intervjuer och studier är att grunden till ett bra samarbete              
med exploatören är öppenhet, tydlighet och som kommun kunna vara          
anpassningsbar för nya lösningar. Kommen måste vara tydlig med de          
förutsättningarna och de problembilder som finns för eventuella exploatörer.         
Kommunen ska verka för långsiktiga samarbeten med de entreprenörer som vill           
bygga. 

 
En kommun hade en lösning genom att ha möten varje vecka om någon intressent              
hittade potentiella projekt via en hemsida där kommunen lade upp framtida           
utvecklingsområden. Om någon intressent anmälde sig samlades de berörda på          
veckomötet för att lyssna på den eventuella exploatören. Att reservera en viss tid för              
exploatörer varje  vecka, kan vara smart för att smida medan järnet är varmt. 
 
En annan lösning kan vara att försöka utveckla ett konsortium där kommunen samlar             
in åsikter fram exploatörer och fackmän. Hur själva utförandet för att skapa ett             
konsortium ger detta arbete inte något svar på. 
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7. Förslag till framtida studier 

  
Något som är intressant att vidare undersöka kan vara hur de facto framgångsrika             
markanvisningstävlingar har varit för de mindre kommunerna. Detta arbete var till en            
början att ge förslag för hur Mora kommun kunde arbete. Vilket delvis blivit gjort (se               
slutsats) men det lade även grund för att utreda hur de mindre kommunerna arbetar              
idag. Att pröva dessa lösningar har inte gjorts, detta kan vara fortsatta studier. Går              
det med den resursallokering som finns i de mindre kommunerna bedriva liknande            
lösningar som större städer gör, exempelvis via ankarbyggherrar? 
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Kommun 2 - Kommun i Dalarna runt 15 000 invånare som inte har någon specifik 
lösning för tidig dialog, men siktade på goda relationer. 
 
Kommun 3 - Kommun i Dalarna runt 15 000 invånare som inte har någon specifik 
lösning för tidig dialog. Var noga med att vara öppen mot exploatören. 
 
Kommun 4 - Kommun i Dalarna runt 15 000 invånare som inte har någon specifik 
lösning för tidig dialog utan siktade på att försök inleda dialog tidigt. 
 
Kommun 5 - Uppsala kommun, inte i vår målbild men vår ämnesgranskare jobbade 
på kommunen vilket gjorde intervjun svår att undvika att ha med. Vi förde även 
intervju med en planarkitekt som jobbat på en mindre kommun för jämförelse. 
 
Kommun 6 - Större kommun i Dalarna. Hade forumet på internet där exploatören 
kunde höra av sig för att boka in möte. 
 
Kommun 7 - Större kommun i Norrbotten. Var noggrann med att bygga starka 
relationer. Hade inte någon större plan för tidig dialog. 
 
Kommun 8 - Kommun i Västra Götaland som bildat ett konsortium och jobbat med 
markanvisningstävlingar. 
 
Kommun 9 - Större kommun i Dalarna. Arbetade med optionsavtal och 
markanvisningstävlingar. 
 
Kommun 10 - Mindre kommun i Norge. Jobbade aktivt med tidig dialog och hade bra 
samarbete med exploatörerna i området. 

8.4.2 Exploatörer/entreprenörer 

Entreprenör/exploatör 1 - Entreprenör/exploatör som är en av de större aktörerna på 
marknaden för norden, sysslar främst med markanläggning 
 
Entreprenör/exploatör 2 - Entreprenör /exploatör mindre exploatör med ett tätt 
samarbete med Uppsala kommun för markexploatering. 
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Entreprenör 3 - Mindre entreprenör, verksam inom projektledning och konsultering 
för byggprojekt. 
 
Alla intervjuobjekt är anonyma. 

8.5 Figurlista 
 
Figur 1: Canada området. Mark i Mora kommun där bebyggelse är planerad. 
 
Figur 2: Jäviga situationer. 
  
Figur 3: Detaljplanekravets aktualisering. 
 
Figur 4: Befintlig bebyggelse. 
 
Figur 5: Detaljplanprocess för Canada området.  
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10 Bilagor 
10.1 Frågor till kommunen 
För att förtydliga, med tidig dialog menar vi att exploatören är delaktig före och under 
framtagandet av en detaljplan. Detta genom att bidra med sin vision och förväntan 
på projektet, och som i bästa fall resulterar i en effektivare process och en mindre 
arbetsbörda för kommunen. 
  
1. Hur jobbar ni med detaljplanen och eventuell kommunikation idag? 
  
2. Har ni arbetat på något annat sätt tidigare? 
 
3. Har kommunen arbetat med tidig dialog innan? 
 
4. Har ni använt er av markanvisningstävlingar? 
 
5. Har ni använt er av optionsavtal?   
 
6. Har ni använt er av konsortium? 
 
7. Hur upplever ni att möjligheten till dialog är mellan kommun och exploatören? 
 
8. Vad har visat sig vara bland det sämsta en kommun kan göra vid 
bostadsplanerandet för att det inte ska bli attraktivt att bygga/köpa mark? 
  
9. Hur skiljer sig förutsättningar att jobba med en detaljplan och tidig dialog jämfört 
med större kommuner? 
 
10. Vad kan vara en fördel med en mindre kommun, vad kan vara en nackdel? 
 
11. hur upplever exploatörerna att tidigare projekt har varit? 
 
12. Upplever ni som kommun att kommunikationen med exploatören under 
detaljplaneprocessen är tillräcklig frekvent?  Har det funnits ett större behov av mera 
dialog? 
 
13. Vad anser ni är de viktigaste framgångsfaktorerna för att ett samarbete mellan 
exploatören och kommun ska bli så lyckat som möjligt? 
  
14.  Hur upplever ni som kommun att förhållandet vanligtvis är till exploatörerna? 
Finns det ett stort förtroende mellan parterna? 
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10.2 Frågor till exploatören  
 
1. Hur arbetar ni med kommunen idag? 
 
2. Vad är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt samarbete med kommunen? 
 
3. Hur upplever ni  att relationen till kommunen är?  
 
4. Vad anser ni kan förbättras från kommunens sida? 
 
5. Hur fungerar kommunikationen med kommunen idag? 
 
6. Anser ni att kommunen är utrustad med rätt kompetens för att kunna utföra sitt 
uppdrag utförligt? 
 
7. Hur stort är förtroendet för kommunen idag? 
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