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Abstract

Överklagande och dess roll inom bostadsbyggandet

The appeal process and its role in housing construction

Linus Näslund

The aim of this diploma work was to obtain a review of the appeal process in Sweden
under the Planning and Building Act and the possibilities of appeal in the planning and
building permit process. The work was intended to identify potential problems
surrounding the appeal process and possible efficiency measures. The goal was to
form a report that provides a satisfactory overview of the appeal process in theory
and practical application as well as provide relevant concrete proposals on how the
appeal process can be streamlined.
Background and facts surrounding the work were taken from different types of
literature and through several interviews with representatives in government, industry
and politicians. 
The main problems related to the appeal process are in the long processing times and
the high number of appeals. There is a great interest to streamline the appeals
process and the government is going to launch studies in which possible future actions
will be investigated.
It is possible to appeal for up to two instances before you need a so called “leave to
appeal” in order for your complaint to be passed on to the next instance. Appeals
may be made for several reasons and in these instances of appeal there is no risk for
either economic or legal sanctions for the complainant. The negligible risk in the
appeal results in an exploitation of the appeal system.
The introduction of an appeal fee may reduce the number of appeals. A fee may
reduce the overuse and provide an effective appeals process and thus a more efficient
planning and building permit process.
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SAMMANFATTNING 

Det finns en utbredd bostadsbrist i Sverige och det byggs för få bostäder i 

förhållande till efterfrågan. Plan- och bygglovsprocessen är avgörande när det 

kommer till uppförandet av byggnader och alla effektiviseringar som kan göras 

rörande dessa processer är gynnsamma för bebyggelseutvecklingen och därmed 

även för bostadsutveckligen. Bostadsbyggandets hinderbana diskuteras 

pågående, planprocessen har hamnat i fokus och det finns ett behov för att 

korta den processen. Ett av hindren till detta är överklaganden. 

Syftet med examensarbetet var att få en översyn av överklagandeprocessen 

enligt plan- och bygglagen och vilka möjligheter det finns att överklaga inom 

plan- och bygglovsprocessen. Arbetet avsåg att kartlägga eventuella problem 

kring överklagandeprocessen samt möjliga effektiviseringsåtgärder. Målet var 

att utforma en rapport som ger en god överblick av överklagandeprocessen i 

teorin och i den praktiska tillämpningen samt ger aktuella konkreta förslag till 

hur överklagandeprocessen kan effektiviseras. 

Bakgrund och fakta kring arbetet hämtades från olika typer av litteratur och 

genom flera intervjuer med företrädare inom myndigheter och näringsliv samt 

politiker. 

De huvudsakliga problemen kring överklagandeprocessen finns i de långa 

handläggningstiderna och det höga antalet överklaganden.  Det finns ett stort 

intresse för att effektivisera överklagandeprocessen och regeringen ska tillsätta 

utredningar där framtida eventuella åtgärder ska utredas. 

Det går att överklaga i upp till två instanser innan det krävs ett s.k. 

prövningstillstånd för att ta överklagandet vidare. Överklagande kan ske på en 

bred grund och i dessa överklagandeinstanser finns ingen risk för varken 

ekonomiska eller rättsliga påföljder för den klagande. Den obefintliga risken i 

ett överklagande leder till att det finns ett visst överutnyttjande av systemet. 

Införandet av en överklagandeavgift skulle kunna minska antalet 

överklaganden. En avgift kan minska överutnyttjandet och ge en effektivare 

överklagandeprocess och därmed även en effektivare plan- och 

bygglovsprocess. 

 

Nyckelord: bostadsbyggande, plan- och bygglagen, PBL, plan- och 

bygglovsprocess, detaljplan, bygglov, överklagande, instans  
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1 INLEDNING 
I dagens läge kan plan- och bygglovsprocessen i den allmänna debatten 

framställas som tidsödande vilket i sin tur kan tänkas hämma en snabb och 

effektiv bebyggelseutveckling i vårt samhälle. Vid detaljplansuppföranden är 

planprocessen omfattande och komplex med flera avgöranden där många 

intressen ska beaktas. Ett antaget bygglov ger den planerade byggnationen ett 

juridiskt godkännande och produktionsskedet kan därmed börja. Det tar ofta tid 

för detaljplaner och bygglov att vinna laga kraft p.g.a. överklaganden, 

samtidigt får bara en liten del av antalet överklaganden rätt i någon instans.  

Möjligheten att överklaga utgör en viktig del av medborgarinflytandet i plan- 

och bygglovsprocessen, speciellt vid detaljplansuppföranden. Överklagande-

processer tenderar dock att bli utdragna vilket resulterar i dryga kostnader för 

bl.a. exploatörer och myndigheter. Detta drabbar i sin tur kunderna i form av 

att utdragna överklagandeprocesser fördyrar projektet i sig och avspeglar sig i 

högre boendekostnader. 

Syftet med arbetet är att få en översyn av överklagandeprocessen enligt plan- 

och bygglagen (PBL) och vilka möjligheter det finns att överklaga inom plan- 

och bygglovsprocessen. Arbetet ska kartlägga eventuella problem kring 

överklagandeprocessen samt vilka effektiviseringsåtgärder som kan tänkas 

införas. Målet med arbetet är att utforma en rapport som ger en god överblick 

av överklagandeprocessen i teorin och i den praktiska tillämpningen samt ger 

aktuella konkreta förslag till hur överklagandeprocessen kan effektiviseras. 

Inom ramen för överklaganden enligt PBL samt utifrån syfte och mål för 

arbetet kan några primära frågeställningar formuleras: 

 Hur ser formen för överklagande ut och hur är det möjligt att överklaga 

inom plan- och bygglovsprocessen? 

 Utgör överklagandeprocessen ett problem? Hur kan den i så fall 

effektiviseras? 

 Vad är synen på överklagandeprocessen och vad kan förbättras enligt 

företrädare inom myndigheter och näringsliv samt politiker? 
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2 BAKGRUNDSBESKRIVNING 
I många delar av Sverige byggs idag för få bostäder i förhållande till 

befolkningsökningen. Efterfrågan finns och inflyttningen till storstadsregioner 

ökar, men bostadsproblemet består. Enligt Ulf Perbo, statssekreterare till 

bostadsminister Stefan Attefall, har bostadsbyggandet i mer än två decennier 

halkat efter mer och mer i förhållande till efterfrågan; det har gett en utbredd 

bostadsbrist.
1
 I början av 1990-talet var ekonomin problemet, idag är det 

byråkratin. Det tar idag för lång tid från det att en exploatör börjar planera inför 

ett bygge till dess att själva byggnationen kan starta och första spadtaget tas. 

Processen från planering till byggnation anses av Perbo som oförutsägbar, 

otransparent och krånglig; det kan leda till ett minskat byggande och högre 

kostnader men indirekt ge en minskad konkurrens i branschen. Mindre aktörer 

får svårare att etablera sig och utländska aktörer vill inte investera i Sverige. 

Stockholms Byggmästareförening menar att: ”Det tar ofta åtta år från idé till 

färdigt hus i Sverige. Byggtiden är ett och ett halvt år.”
2
 

Enligt en riksomfattande bostadsmarknadsanalys bland kommuner från 2012 

bedömde 46 % av Sveriges 290 kommuner att den lokala bostadsmarknaden 

präglades av bostadsbrist, undersökningen visade också att antalet kommuner 

som bedömer sig ha en bostadsbrist fortsätter att öka.
3
 Av de 135 kommuner 

som redovisade brist på bostäder under 2012 rapporterade 26 kommuner en 

brist på bostäder sedan år 2000 och 84 kommuner har haft rapporterad brist på 

bostäder under de senaste fem åren, se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1. Förhållandet mellan antalet kommuner med eller utan bostadsbrist.

                                                 
1
 Stockholms Byggmästareförening. Bromssträcka?, Proffsbyggarna, Nr 3, 4, 2012 

2
 Ibid 

3
 Boverket. Bostadsmarknaden 2012-2013 - med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 

2012, Karlskrona, 2012, s.7;14 (ISBN 978-91-87131-19-6)  
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Det kan konstateras att andelen kommuner med bostadsbrist har ökat från år 

2000 till 2012, från cirka 9 procent till 47 procent. 

Definitionen av bostadsbrist är när efterfrågan överstiger utbudet.
4
 

I en bostadsmarknadsrapport från 2012 framkommer det att Stockholms läns 

befolkning förväntas öka med 530 000 invånare till år 2030 vilket motsvarar ett 

behov av 300 000 bostäder.
5
 Antaganden från länsstyrelsen och landstinget i 

Stockholms län säger att det behövs ”ett årligt tillskott om cirka 600 bostäder 

per 1000 nya invånare”
6
. Av Figur 2.2 redovisas statistik från SCB och 

länsstyrelsen där tillskottet av bostäder ställts i förhållandet till 

befolkningsökningen för Stockholms län mellan åren 1975 till 2011. Det 

framgår tydligt att det sedan 1990-talet har skett en stor befolkningsökning i 

Stockholmsregionen medan tillskottet av bostäder inte följt med. 

 

Figur 2.2. Tillskottet på bostäder mot befolkningsökningen, 1975 till 2011.
7
 

Under 1990-talet avvecklade staten stora statliga subventioner som drev 

byggandet. I det tidigare systemet var staten den ekonomiska risktagaren vid 

bostadsbyggandet genom sina stora subventioner, idag tar kommuner, 

                                                 
4
 Ibid, s.14 

5
 Länsstyrelsen. Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2012 (2012:16), 

Stockholm, 2012, s.15-17 (ISBN 978-91-7281-498-1) 
6
 Ibid, s.16 

7
 Ibid, s.17 
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byggherrar och kreditgivare den risken. Det ligger idag hos dessa aktörer att 

påverka vad och hur mycket som byggs, men det är byggherren som med sin 

risk- och lönsamhetsanalys ytterst avgör om ett byggande blir av eller inte.
8
 En 

negativ effekt av subventionernas slopande är att det byggs mindre och det har 

bidragit till bostadsbristen.
9
  

Enligt Anders Josephsson (KD), politiskt sakkunnig hosbostadsminister Stefan 

Attefall, har det i Sverige byggts för lite bostäder under 20 års tid. Sverige har 

byggt mindre än hälften så mycket som Norge, Danmark och Finland per 

capita och till och med mindre än något annat jämförbart västland hävdar han. 

Sverige har byggt mindre än nordiska grannländer trots subventioner, om 

subventionerna hade varit lösningen hade det byggts mer än vad som gjorts 

idag. Det har gått upp och ner i dessa länder men på en ”mycket högre nivå än i 

Sverige, vi har ett strukturellt problem på den svenska bostadsmarknaden så att 

man kan inte bara förklara det med ekonomin.”
10

 Byggandet har inte hängt 

med befolkningsökningen i tillväxtregionerna och Sverige har just nu en stark 

urbaniseringstrend, stora ungdomskullar samt en stor invandring. Det är en 

pågående politisk diskussion kring bostadsbyggandets hinderbana och det finns 

många hinder för att få igång bostadsbyggandet. Den allmänna debatten har 

tagit fokus på den s.k. planprocessen som utgör det konkreta arbetet när man 

upprättar en detaljplan och som kan ta lång tid, framförallt i stora kommuner. 

Det finns ett behov av att korta tiden för planprocesser och ett hinder för det är 

överklaganden, planprocesser kan förlängas genom överklaganden.
11

 

I en bostadsmarknadsenkät bland Stockholms läns kommuner uppgav nära 

hälften av kommunerna att ”överklagandet av detaljplaner utgör ett hinder för 

bostadsbyggandet”
12

. De flesta överklaganden leder inte till någon förändring 

utan ger istället fördröjningar av ärenden och det leder ofta till att 

bostadsprojekt försenas. Förseningarna kan variera men vanligtvis handlar det 

om mellan ett och ett par år. Orsaken till ett överklagande kan vara att en 

sakägare inte anser att planeringsprocessen gått rätt till eller att den närliggande 

bebyggelsens/fastighetens värde kan komma att minskas på grund av den 

planerade byggnationen. Förseningar kan leda till högre kostnader för 

byggherren och innebära en högre risk i projektet, vilket mindre byggherrar 

                                                 
8
 Ibid, s.23 

9
 Wickström, U.B. Uppsala kommun, Uppsala, 2013 (Muntlig information) 

10
 Josephsson, A. Socialdepartementet, Stockholm, 2013 (Muntlig information) 

11
 Ibid 

12
 Länsstyrelsen. Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 (2011:21), 

Stockholm, 2011, s.21 (ISBN 978-91-7281-438-7) 
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”kan ha svårare att hantera”
13

. Det finns dock alltid en viss osäkerhet och ett 

risktagande i ett byggprojekt som inte kan elimineras helt. 

Planprocessen fram till att planen antas framförs i media som utdragen men 

ofta kan själva överklagandeprocessen ta lika lång tid. Att behöva vänta upp till 

ett par år extra p.g.a. överklaganden är ett konkret problem för en stad som vill 

växa och samhällsnyttigheter som bostäder förhindras. Det blir jobbigt för 

byggherrar och investerare när det tar tid för detaljplanen eller bygglovet att 

vinna laga kraft och det dröjer innan man kan börja tjäna på sin investering.
14

  

Möjligheten att överklaga är en viktig del i den demokratiska processen och en 

effektivare hantering av ärenden skulle kunna minska de förseningar och ökade 

kostnader som ett överklagande oftast innebär.
15

 Samhället vinner på ett snabbt 

och rättssäkert avgörande. Den samhällsekonomiska effekten kan bli stor om 

det tar flera år innan beslut fattas och planerade investeringar som kan gynna 

majoriteten och samhället som sådant blir fördröjda. Dagens lagstiftning kan ha 

skapat en överklagandeprocess som inte är till samhällets bästa; även om 

intentionerna var ett tydligt medborgarinflytande så har det inflytandet istället 

tagit över idag. Det gör det svårt att få till stånd nybyggnationer, renoveringar 

och förbättringar av samhällsfunktioner.
16

 

                                                 
13

 Ibid 
14

 Wickström, U.B. Uppsala kommun…, 5 
15

 Länsstyrelsen. Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011…, 5, s.22 
16

 Wellhagen, B. Sveriges byggindustrier, Stockholm, 2013 (Muntlig information) 
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3 METOD 

3.1 Förstudie 
Arbetet inleddes med en förstudie där viktiga underlag för utformning och 

genomförande av arbetet sammanställdes. Hänsyn togs till universitetets 

riktlinjer vad gäller examensarbetets genomförande. Rapportens skriftliga 

utförande och formella struktur fastställdes med avseende på råd och 

anvisningar erhållna av institutionen; specifikt kompendiet ”Att skriva 

examensrapport i byggteknik – Några råd och anvisningar”
17

.  

Inledningsvis hölls nära kontakt med handledare för bestämning av viktiga 

ämnespunkter samt rapportens struktur vad gäller rubriker och innehåll. Ramar 

kring arbetets omfattning diskuterades och inledande avgränsningar gjordes. 

Idéerna stämdes av med ämnesgranskare och ett preliminärt utkast på 

rapportmall utarbetades. 

3.2 Litteraturstudie 
En stor del fakta som legat till grund för examensarbetet har inhämtats från 

någon form av litteratur; böcker, rapporter, tidsskriftsartiklar och lagtexter.  

Relevant litteratur föreslogs av handledare och ämnesgranskare, en av de 

värdefullare böckerna var ”PBL2010 - En handbok om nya PBL och 

samhällsbyggande”
18

.  

I ett tidigt skede kontaktades en bibliotekarie vid universitetets juridiska 

bibliotek där, läs författaren, introducerades till juridiska databaser vari 

författningar och kommentarer kring lagtexter fanns. 

3.3 Intervjuer 
Tidigt in i arbetets gång kontaktades en bredd av företrädare hos myndigheter, 

näringsliv samt politiker vars arbete berör bostadsbyggandet. Sedan 

intervjuades dessa löpande under arbetets gång. Syftet med intervjuerna var att 

erhålla fakta dels ur ren informationssynpunkt men också ur åsiktssynpunkt.  

 

                                                 
17

 Axelsson, K. Att skriva examensarbete i byggteknik – Några råd och anvisningar, Uppsala 

Universitet, Inst. för teknikvetenskaper, Byggteknik, Skrift 12:1, Uppsala, 2012 
18

 Mattsson, N. och Hagander, C.G. PBL 2010 - En handbok om nya PBL och 

samhällsbyggande, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2011 (ISBN 978-91-7333-475-4) 
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Fem intervjuer ägde rum med lika många intervjuobjekt varav två av dessa 

genomfördes via telefon. Följande företrädare intervjuades: 

 Anders Josephsson (KD), politiskt sakkunnig hos bostadsminister 

Stefan Attefall, Socialdepartementet. 

 Christer Segerström, Chefsjurist, länsstyrelsen i Uppsala. 

 Ulla-Britt Wickström, Planeringschef, Uppsala kommun. 

 Rudolf Antoni, Utredare och biträdande näringspolitisk chef, 

Fastighetsägarna. 

 Björn Wellhagen, Husbyggnadspolitisk expert, Sveriges 

Byggindustrier. 

Var och en av de intervjuade fick ta del av de aktuella frågorna en tid före 

intervjun i ett förberedande syfte för att få effektiva intervjuer och få ut mer 

fakta per intervjuperson. Samtliga intervjuer spelades in i syfte att få en korrekt 

återgivning av informationen i arbetet. Vid oklarheter och nya följdfrågor hölls 

kompletterande telefonsamtal. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär: 

den intervjuade fick frågor att besvara, följdfrågor ställdes och ämnet 

diskuterades i viss utsträckning. 

3.4 Analys, diskussion och slutsatser 
Resultat från insamlade fakta under arbetets gång diskuteras där viktiga resultat 

belyses och författarens egna åsikter kring dessa framförs. Slutsatser kring 

frågeställningarna framställs, i övrigt diskuteras ämnet. 

3.5 Avgränsningar 
Rapporten berör överklaganden i plan- och bygglovsprocessen. Plan- och 

bygglovsprocessen uppfattas avgörande när det kommer till bebyggelse-

utveckling, en effektivare överklagandeprocess skulle innebära en tidsvinst i 

plan- och bygglovsprocessen och kan därmed ha en positiv inverkan på 

bebyggelseutvecklingen. Överklaganden enligt PBL (2010:900) analyseras. 

Angränsande lagstiftning kommer inte beröras närmare.  

Definitionen av plan- och bygglovsprocessen kan tänkas variera något. För 

denna rapport definieras begreppet som punkten från det att ansökan om 

planbesked inlämnas till dess att detaljplanen och det efterföljande bygglovet 

vinner laga kraft. 

Rapporten har en inriktning mot bostadsbyggande i storstadsregioner. Tiden för 

ett byggprojekt från idé till färdig byggnad kan variera mycket från fall till fall 

och beroende på var i landet man bygger, mycket tyder dock på att läget är 

värst i storstadsregioner. 
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Många olika förlag på effektiviseringar kring plan- och bygglovsprocessen 

gällande överklagandeprocessen diskuteras och berörs på olika nivåer och i 

olika utredningar och sammanhang. Som avgränsning har rapporten fokus mot 

de förslag som intervjuade företrädare anser som mest aktuella och de förslag 

som i utredningar, enligt författarens tycke, förefaller mest intressanta. Förslag 

på effektiviseringar diskuteras i rapportens analys och diskussionsdel. 

Åsikter kring överklagandeprocessen erhålls av intervjuade företrädare. Synen 

hos allmänheten, i den klagande, tas inte i beaktning i rapporten. 

De överklagandeinstanser som i huvudsak berörs i rapporten är länsstyrelsen 

och mark- och miljödomstolen. Rapporten analyserar inte mark- och 

miljööverdomstolen eller Högsta domstolens arbete eftersom resultaten visar 

på att få av antalet överklaganden går så långt. 

3.6 Källkritik 
Mycket information fås genom intervjuer. Var och en av de intervjuade 

företräder sin respektive part kring frågorna om bostadsbyggandet och 

överklagandeprocessen och deras åsikter är nödvändigtvis inte en reflektion av 

hur det egentligen ligger till. Rapporten tar hänsyn till åsikterna och granskar 

dessa ur ett opartiskt perspektiv.  

3.7 Referenshantering 
Referenser skrivs med fotnoter enligt det strikta Oxford-systemet och 

fullständiga referenser infogas därför i fotnoterna. Både handledare och 

ämnesgranskare har dock uttryckt fördelarna med en referenslista och en sådan 

har därför infogats ur ett rent förtydligande perspektiv. 
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4 PLAN- OCH BYGGLAGEN 

4.1 Historia 
Under 1900-talet ökade urbaniseringen i Sverige och efter andra världskriget 

sköt bostadsproduktionen i höjden. Detta krävde starkare regelverk och året 

1947 kom byggnadslagen. Efter decennier av utredningar kom 1987 den första 

plan- och bygglagen, PBL (1987:10), där stor vikt lades på medborgares 

inflytande och skyldigheten att samråda stärktes. Kommuner fick större ansvar 

och stod för planläggningen medan regeringen gav råd och underlag samt 

skyddade statliga intressen.
19

 

I början av 2000-talet ökade kritiken kring PBL:s komplexitet och kritiken 

förstärktes genom komplikationer som uppkom med den då nyligen framtagna 

miljöbalken. Ett betänkande kring PBL publicerades 2006 där det 

konstaterades att PBL brast i tillämpningen och flera förslag till ändringar 

lämnades. Åsikter gick isär och ingenting hände. Ytterligare utredningar 

tillsattes för att hitta förslag till att förenkla PBL. Regeringen påskyndade 

arbetet mot mandatperiodens slut och en begränsad remiss från 2009 mötte 

stark kritik, bl.a. hos Boverket. Förslagen på ändringar bearbetades och 

skickades till lagrådet i början av 2010, lagrådet hittade även de många brister i 

sitt mer än 150 sidor långa yttrande och Miljödepartementet valde att följa 

lagrådets förslag på ändringar. Förslaget kring en ny PBL antogs senare i 

riksdagen, trots att oppositionen menade att den nya lagen var framtagen under 

stor tidspress. En lång omställningsperiod för bl.a. Boverket ledde till att PBL 

(2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011 och under den tiden hann regeringen 

föreslå ytterligare ändringar.
20

 

4.2 Planering 
Enligt PBL har kommuner ett s.k. planmonopol. Det kommunala 

planmonopolet innebär ”att det är kommunen som avgör om, när och hur 

byggandet, som omfattas av plankrav i kommunen, ska ske. Detta sker genom 

att kommunen tar initiativ till och beslutar om detaljplaner, alternativt beslutar 

om att inte detaljplanera för att möjliggöra en viss markanvändning.”
21

 

Planläggningen är kommuners metod att ur ett långsiktigt perspektiv styra 

mark- och vattenområdens utformning och användning. Kommuners planering 

utgör underlag för och styr kommande bebyggelse- och samhällsutveckling.
22

                                                 
19

 Mattsson, N. och Hagander, C.G. PBL 2010 - En handbok…, 7, s.125-131 
20

 Ibid 
21

 Ibid, s.32 
22

 Ibid, s.29-32 
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Kommuners styrning utförs både övergripande och i detalj. Enligt PBL:s 

plansystem finns fyra typer av planformer med vilka kommuner kan planera 

och styra utvecklingen: 

 Regionplan 

 Översiktsplan 

 Detaljplan 

 Områdesbestämmelser 

Detaljplanen utgör de konkreta och juridiskt bindande resultaten av en 

kommuns planläggning. Vad gäller kommuners planläggningar och prövningar 

enligt PBL ska hänsyn tas till allmänna och enskilda intressen.
23

  

Länsstyrelserna har tillsyn över kommunernas arbete och deltar i planeringen. I 

översiktsplaneringen ska länsstyrelsen bl.a. ”ta fram underlag för tillämpning 

av statliga intressen, verka för att riksintressen […] tillgodoses och ge råd om 

tillämpning av andra allmänna intressen […]. Under detaljplaneprocessen ska 

länsstyrelsen tillvarata samma intressen men är också skyldig att ingripa […] 

om t.ex. riksintressen eller miljökvalitetsnormer inte tillvaratas av kommunen 

[…]. Ingripanden prövas av regeringen.”
24

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta organ och är demokratiskt valt. 

PBL säger att varje kommun ska ha en byggnadsnämnd som fullgör 

kommunens uppgifter enligt PBL. Kommunfullmäktige delegerar därmed ut 

ansvaret för plan- och byggfrågor till byggnadsnämnden. Det är dock fritt för 

kommuner att ”utifrån sina förutsättningar organisera arbetet i en eller flera 

nämnder eller tillsammans med annan verksamhet.”
25

 En byggnadsnämnd kan i 

många kommuner utgöras av en eller flera olika nämnder beroende på 

kommunens storlek, förutsättningar m.m. och kan även benämnas olika.
26

  

4.3 Byggande 
När det sedan kommer till själva byggandet finns det flera olika bindande 

tillstånd som PBL stöder
27

: 

 Förhandsbesked 

 Bygglov 

                                                 
23

 Ibid, s.29-32 
24

 Regeringskansliet. Ett effektivare plangenomförande - SOU 2012:91, Stockholm, 2013, s.90 
(ISBN 978-91-38-23866-0) 
25

 Boverket. Byggnadsnämnden, 2013, www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken 

(Hämtad 2013-05-30) 
26

 Ibid 
27

 Mattsson, N. och Hagander, C.G. PBL 2010 - En handbok…, 7, s.31 

http://www.boverket.se/
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 Rivningslov 

 Marklov 

 Start- och slutbesked 

För att snabba upp beslutstagandet vid lov och förhandsbesked har det genom 

PBL (2010:900) införts ett krav på tio veckor vad gäller kommuners 

handläggningstid. Tiden räknas från det att ansökan inkommit till byggnads-

nämnden, om nödvändigt får tiden förlängas en gång med högst tio veckor.
28

 

4.4 Plan- och bygglovsprocessen 
Det är flera steg i byggprocessen från idé till att en färdig byggnad är redo för 

inflyttning. Plan- och bygglovsprocessen är bara en del av den processen. 

Idéstadium, markanvisning/planbesked, detaljplaneprocess, bygglovsprocess 

och själva genomförandet är de övergripande delarna.
29

 När en detaljplan 

vunnit laga kraft är planprocessen avslutad, därefter kan bygglovsprocessen 

inledas.
30

 

4.4.1 Detaljplan 
Detaljplan upprättas i första hand när det finns angelägna skäl och större 

förändringar önskas genomföras rörande markanvändningen inom ett specifikt 

område.
31

 Genom kommunernas planprocess prövas ett mark- och 

vattenområdes lämplighet gällande bebyggelseutveckling. Detaljplanen kan 

också användas för att reglera byggnadsutformning hos befintlig eller planerad 

bebyggelse. Planprocessen garanterar att olika intressenter i form av berörda 

myndigheter och allmänheten får inflytande över processen och den tänkta 

utvecklingen genom de olika samråd som hålls under processens gång. 

Detaljplanen är juridiskt bindande och ger fastighetsägaren ”en garanterad 

byggrätt under planens genomförandetid.”
32

 Genomförandetiden är minst 5 år 

eller max 15 år, under genomförandetiden får detaljplanen ”endast ändras, 

upphävas eller ersättas mot berörda fastighetsägares vilja om det finns 

synnerligen starka skäl”
33

. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla 

om inte kommunen väljer att påbörja en ny planprocess för området.  

                                                 
28

 Didón, L.U., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. Plan- och bygglagen (2010:900) - 

En kommentar (1 juli 2012, Zeteo), kommentaren till 9 kap. (Hämtad 2013-04-26) 
29

 Länsstyrelsen. Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2012…, 4, s.24 
30

 Lantto, J. och Lehtonen, H. Medborgarinflytande i detaljplaneprocessen - En jämförelse 

mellan PBL 1987 samt PBL 2010 ur ett demokratiperspektiv, Examensarbete, Uppsala 

Universitet, Inst. för Geovetenskaper, Uppsala, 2011, s.23 
31

 Mattsson, N. och Hagander, C.G. PBL 2010 - En handbok…, 7, s.39 
32

 Ibid, s.31 
33

 Lantto, J. och Lehtonen, H. Medborgarinflytande i detaljplaneprocessen…, 13, s.13 
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Enstaka nybyggnader som inte har betydande inverkan på omgivning eller som 

sker där det inte är stor efterfrågan på mark är ett undantag från kravet på 

detaljplan och kan istället prövas i samband med en bygglovsansökan.
34

 

Om en exploatör vill göra en åtgärd på ett område som kräver en ändring, 

upphävning eller antagande av en detaljplan har denne rätt att begära ett 

planbesked hos den aktuella kommunen. En exploatör kan vara en enskild, ett 

företag, en myndighet eller en organisation. Ansökan om planbesked lämnas 

skriftligen och behöver enbart innehålla övergripande beskrivningar kring den 

planerade åtgärden som gör det möjligt för kommunen att ta ställning till 

huruvida en planprocess ska inledas eller inte. Planbesked ska lämnas inom 

fyra månader från det att ansökan inkommit. Däri anges om ett planarbete 

kommer inledas eller inte och när i så fall beslutet kring en ändring, 

upphävning eller ett antagande förväntas vara fattat. Om kommunen inte väljer 

att inleda en planprocess ska skälen, med utgångspunkt från PBL, anges. Syftet 

med ett planbesked är både att se om en åtgärd är möjlig för ett område och att 

effektivisera initialskedet av detaljplaneprocessen. Ett planbesked är inte 

bindande och kan därmed inte överklagas. Kommunen kan ta ut en avgift för 

planbeskedet.
35

 

Detaljplaneprocessen består av flera steg och kan ske enligt två förfarande-

principer i form av normalt förfarande eller enkelt förfarande, se Figur 4.1. 

 

Figur 4.1. Normalt och enkelt planförfarande.
36

 

Ett normalt förfarande inleds med en ansökan om planbesked till kommunens 

byggnadsnämnd. Kommunen beslutar om att inleda ett planarbete och upprättar 

                                                 
34

 Mattsson, N. och Hagander, C.G. PBL 2010 - En handbok…, 7, s.40. 
35

 Ibid, s.48-50 
36

 Lantto, J. och Lehtonen, H. Medborgarinflytande i detaljplaneprocessen…, 13, s.14 
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vid behov ett planprogram som bl.a. innehåller en nulägesbeskrivning och 

information kring hur planarbetet ska bedrivas samt en tidsplan. Synpunkter 

kring programmet fås genom ett samråd och med hänsyn till synpunkterna 

utformas ett preliminärt planförslag. Det tidigare planprogramskravet har 

slopats vilket tillåter en process där kommunen kan gå direkt från planbeskedet 

till att upprätta ett preliminärt planförslag. 

Det preliminära planförslaget går ut på samråd där de som berörs av planen 

informeras och kommunen får ”kunskap och synpunkter om planområdet och 

detaljplanens utformning.”
37

 Kommunen ska också samråda med länsstyrelsen 

och andra myndigheter som berörs av planförslaget. Andra intressenter skall 

också ges möjligheter att ge sina åsikter. Synpunkter sammanställs i en 

samrådsredogörelse där även kommunen kommenterar kring synpunkterna och 

lämnar sina förslag. När ett slutligt planförslag sedan presenteras med avseende 

på inkomna synpunkter så sker det en kungörelse och förslaget blir under tre 

veckor tillgängligt för allmän granskning. Slutliga skriftliga synpunkter kan 

under den tiden lämnas in. Slutliga synpunkter sammanställs i ett gransknings-

utlåtande och skickas ut till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sker större ändringar i det slutliga planförslaget ska förslaget kungöras och 

granskas igen, annars antas planen. Kommunfullmäktige antar detaljplaner. 

Kommunfullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen 

att anta en plan om planen ”inte är av stor vikt eller har principiell betydelse”
38

. 

Den som senast under granskningsskedet framfört sina skriftliga synpunkter 

som inte tillgodosetts har rätten att överklaga, förutsatt att den klagande är 

sakägare. Har ett överklagande inkommit efter granskningsskedet ska 

kommunen avvisa det. Om en antagen plan inte överklagas eller får rätt genom 

en överklagandeprocess vinner detaljplanen laga kraft.  

Planförfarandet kan förenklas om ”förslaget till detaljplanen har mindre 

betydelse, saknar intresse för allmänheten och inte antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.”
39

 Samråden kan förenklas och samrådsredogörelsen delges 

först under granskningsskedet men ingen kungörelse behövs. Ett underrättelse-

förfarande på högst två veckor kan ersätta granskningsskedet. Lämnar alla 

berörda godkännanden kring planen kan man gå direkt vidare till 

granskningsutlåtandet utan att ha väntat i två veckor. Planförslaget ska vara i 

enlighet med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.  

                                                 
37

 Mattsson, N. och Hagander, C.G. PBL 2010 - En handbok…, 7, s.45 
38

 Ibid, s.47 
39

 Ibid, s.47 
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4.4.2 Bygglov 
Genom bygglovsprövning ska kommunen bedöma om en planerad bebyggelse 

är ”lämpligt utformad i sig och i sitt sammanhang”
40

. Tillståndsprövningen 

leder till ett godkännande eller avslag gällande den planerade 

åtgärden/byggnationen, prövningen rör:  

 Yttre och inre utformning 

 Tomtens anordnande 

 Byggnadens placering på tomten 

 Byggnadens lokalisering 

 Markanvändning 

Den generella lovplikten säger att bygglovsansökan krävs vid nybyggnad, 

tillbyggnad och vid andra specifika ändringsarbeten. Dessa ändringsarbeten 

innefattar att: användandet av en byggnad förändras markant, inredning ändras 

för skapandet av ytterligare bostad eller lokal samt exteriör ändras betydande 

inom detaljplanelagt område.
41

 

Förutom de generella bestämmelserna finns det särskilda bestämmelser 

gällande lovplikt, bl.a. inom detaljplanelagt område. I detaljplanelagda 

områden är lovplikten utökad, dessutom kan kommuner inom sådana områden 

införa särkrav och därmed öka eller minska lovpliktens omfattning.
42

 Ett 

särkrav kan t.ex. röra en byggnads energianvändning. 

Bygglov kan förekomma inom eller utom detaljplanelagda områden. Inom 

detaljplanelagt område ska bygglov beviljas om
43

: 

 befintlig byggnad och/eller fastighet stämmer överens med 

detaljplanen, eller avviker från detaljplanen, men avvikelsen har 

godtagits vid t.ex. tidigare prövning 

 åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan eller 

områdesbestämmelser och att planens genomförandetid börjat löpa 

 åtgärden uppfyller vissa av kraven i […] PBL om lokalisering och 

anpassning samt […] om lämplighet, utformning (byggnader, 

anläggningar och tomter) och tillgänglighet. 

Bygglov kan prövas mot en s.k. liten avvikelse. Det innebär att berörda 

sakägare, grannar etc. meddelas och om ingen har någon åsikt samt att 

                                                 
40

 Ibid, s.58 
41

 Ibid, s.58-65 
42

 Ibid, s.58-65 
43

 Ibid, s.74 
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avvikelsen är liten kan byggnadsnämnden godkänna beslutet. En liten 

avvikelse i bygglovsansökan från detaljplanen kan per definition ge bygglov. 

Om någon överklagar och det visar sig vara en betydande avvikelse får man 

avslag på bygglovsansökan, alternativen blir att antingen göra ändringar i 

detaljplanen så att bygglovet ryms inom kraven eller så får byggnaden ritas om. 

Tjänstemän som jobbar med bygglov förhåller sig till de domar som tidigare 

definierat en liten avvikelse. Det finns inga konkreta gränser för vad som 

definierar en liten avvikelse utan det är upp till den juridiska prövningen. Dock 

kan en politisk nämnd i en kommun ge lov trots en större avvikelse; även om 

avvikelsen varit betydande kan den gå igenom eftersom ingen har någonting 

emot det. Ett sådant beslut håller inte om det överklagas.
44

 

Bygglov vinner genom PBL (2010:900) laga kraft, det har gett en 

rättstrygghet.
45

 Beslutet om bygglov gäller under två år. Om åtgärden påbörjas 

inom den tidsramen förlängs dock lovtiden till 5 år, detta för att beslutet skall 

möjliggöra att åtgärden hinner slutföras ”inom ramen för beslutet”.
46

  

För att påbörja en byggnation som kräver bygglov behövs: 

 Ansökan eller anmälan 

 Lovbeslut 

 Startbesked 

Med ett startbesked ger kommunen tillstånd att börja bygga. Efter genom-

förandet krävs sedan ett ytterligare beslut för att kunna ta byggnationen i bruk, 

detta i form av ett s.k. slutbesked.
47

 

  

                                                 
44

 Wickström, U.B. Uppsala kommun…, 5 
45

 Ibid. 
46

 Mattsson, N. och Hagander, C.G. PBL 2010 - En handbok…, 7, s.73 
47

 Ibid, s.59;102 
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5 ÖVERKLAGANDEPROCESSEN I TEORIN 
De flesta bindande myndighetsbeslut kan överklagas enligt PBL. De flesta 

kommunala beslut handlar om myndighetsutövning mot enskilda och 

överklagas till länsstyrelsen. Genom laglighetsprövning till förvaltningsrätten 

kan man dessutom bl.a. överklaga en kommuns beslut om uppdrag till 

byggnadsnämnden att, eller att inte, anta, ändra eller upphäva en detaljplan.
48

 

Christer Segerström, chefsjurist på länsstyrelsen i Uppsala, hävdar att det 

igenom PBL:s historia varit lätt att överklaga. Innan PBL (1987:10) hade 

kommuner en starkare ställning vilket ibland gjorde det meningslöst att 

överklaga. Det fanns en viss vetskap om det vilket gjorde att det kanske inte 

överklagades i lika stor utsträckning. Med PBL (1987:10) infördes fler 

formaliaregler och kommuner fick mindre rättigheter mot enskilda. Det har inte 

blivit svårare att överklaga inom PBL men det har blivit svårare att få igenom 

överklaganden.
49

 

I PBL (1987:10) fanns två olika instanssystem vad gällde handläggning av 

ärenden kring planer och lov, i och med PBL (2010:900) finns det nu ett 

gemensamt instanssystem för alla PBL ärenden. Den nya instansordningen är 

länsstyrelse, mark- och miljödomstol, mark- och miljööverdomstol och Högsta 

domstolen. Den nya instansordningen innebär ingen förändring vad gäller 

antalet instanser för lovärenden men antalet instanser vad gäller planärenden 

har utökats med en. För lovärenden gällde de tidigare instanserna länsstyrelse, 

förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. För planer 

gick ärenden tidigare till länsstyrelse, regering och till sist rättsprövning i 

Högsta förvaltningsdomstolen.
50

 

En kommuns beslut vad gäller plan- eller lovärenden kan överklagas till 

länsstyrelsen. Om den klagande inte anser länsstyrelsens beslut korrekt kan 

denne ta överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen och ”det görs i 

omkring hälften av fallen”
51

. Till nästa instans, d.v.s. mark- och miljööver-

domstolen, krävs ett prövningstillstånd. Har ett prövningstillstånd meddelats 

och ärendet prövats kan beslutet i regel inte överklaga. Om ärendet är av vikt 

för rättstillämpningen får dock domstolen tillåta en vidare överklagan till 

Högsta domstolen. Till Högsta domstolen krävs också ett prövningstillstånd.
52
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5.1 Sakägare 
Alla kan göra sin röst hörd men alla är inte sakägare. Den som får överklaga ett 

beslut framgår enligt förvaltningslagens 22 §: ”Ett beslut får överklagas av den 

som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan 

överklagas.”
53

 Det räcker alltså inte att man har eller inte har blivit underrättad 

om ett beslut för att få överklaga utan den klagande måste beröras av beslutet 

och beslutet ska gå den klagande emot. Idag är det kommuners ansvar att delge 

kända sakägare vid antagandet av en plan.
54

  

5.2 Kommun och länsstyrelse 
I och med ett beslut om antagande kring en plan eller ett lov avslutar 

kommunen sin del av arbetet. Vid ett eventuellt överklagande omprövar 

kommunen i regel inte sitt beslut utan det skickas direkt vidare till 

länsstyrelsen.
55

 Enligt förvaltningslagen får dock kommuner, i vissa situationer 

där ett överklagande kan anses oriktigt p.g.a. t.ex. ändrade omständigheter, 

ompröva sitt beslut om det går snabbt och inte är till skada för någon enskild 

part. I ett normalt plan- eller lovärende blir det i de flesta fall inte tillämpligt, 

kommuner skickar i regel vidare sitt beslut och det kan också vara en form av 

rationalisering.
 56

 

Länsstyrelsen har befogenhet att, innan en detaljplan antas, ta in den för att 

överväga ifall de vill överpröva den själva med avseende på t.ex. 

miljöpåverkan och huruvida riksintresset uppfylls på rätt sätt. Det finns idag 

inte någon tidsgräns för den handläggningen.
57

  

5.3 Typer av överklaganden 
Man kan överklaga en kommuns beslut i sak eller formalia. Saköverklaganden 

avser t.ex. ett överklagande gällande tillåten hushöjd eller att en sakägares sikt 

från köksfönstret kommer blockeras i och med det planerade byggandet. Ett 

formaliaöverklagande innebär att den klagande har invändningar mot 

kommunen eller instansens hantering av ärendet, t.ex. att en sakägare inte 

delgetts korrekt. Oftast gör kommuner rätt i formalia och därför är 

överklaganden i sak vanligast. Vid ett formaliafel görs processen om genom att 

man rättar till det som hanterades/utfördes bristfälligt, man gör inte om hela 
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plan- eller bygglovsprocessen. Sådana åtgärder kan leda till att ytterligare 

överklaganden kring nya omständigheter inkommer.
58

 

Överklaganden faller under två olika kategorier i svensk förvaltningsrätt: 

laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Laglighetsprövningar avser beslut 

rörande formella frågor; har beslut tagits i laga ordning? Överklaganden kring 

beslut om att en plan inte ska antas går under laglighetsprövning. En 

överinstans kan enbart godta eller upphäva ett beslut rörande 

laglighetsprövning. Förvaltningsbesvär innefattar både lämplighetsfrågor och 

rättsfrågor, där bl.a. myndighetsutövning mot enskild kan inräknas. 

Överinstanser kan ersätta ett överklagat beslut med ett nytt. När det gäller 

överprövning av bl.a. detaljplaner faller det dock under särskilda 

förvaltningsbesvär och kan därmed bara fastslås eller upphävas.
59

 

5.4 Överklagandeinstanser 
Det finns 21 länsstyrelser och 5 mark- och miljödomstolar i landet.

60
 

Det finns ingen egentlig processlag som styr länsstyrelsens prövning av ett 

överklagandeärende, däremot tillämpar länsstyrelsen bl.a. förvaltningslagen vid 

arbetet kring prövningar.
61

 Förvaltningslagen allmänna krav på handläggning 

enligt 7 § lyder: 

Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och 

billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall 

myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden 

från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att 

uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för 

den enskilde att ha med den att göra.
62

 

Förvaltningslagen berör även muntlig handläggning och säger bl.a. att 

uppgifter kring ett ärende kan lämnas muntligt. Avser ärendet myndighets-

utövning mot någon enskild skall alla uppgifter som fås in på annat sätt än 

genom handlingar, och som är av betydelse för utgången av ärendet, antecknas 

av myndigheten. Överklaganden kring myndighetsbeslut ska ha inkommit 

skriftligt inom tre veckor från det att den klagande tagit del av beslutet.
63
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I stort sett är arbetsmomenten vid handläggning av överklagandeärenden 

likadana mellan länsstyrelser. Vissa länsstyrelser har gjort mer eller mindre 

detaljerade s.k. processbeskrivningar rörande arbetet men de har inte jämförts 

över länsgränser i strukturerad form.
64

 

När ett ärende inkommer till myndigheten är det första steget att diarieföra 

ärendet, d.v.s. registrera det i myndighetens register. Ett register som finns av 

offentlighetsskäl och som enligt offentlighetsprincipen ska ge rätten till insyn. 

Ärendet lämnas till en handläggare som gör en formell granskning; har den 

klagande rätten att överklaga, är beslutet möjligt att överklaga etc. Om inte så 

avvisas ärendet. Om ärendet passerat den kontrollen återstår sedan den 

”materiella” bedömningen där man går igenom handlingarna i ärendet och 

granskar resonemanget gentemot aktuell lagstiftning, bl.a. PBL. Detta sker 

genom ett samspel mellan länsstyrelsens föredragande handläggande jurist och 

de av myndigheten anställda experterna inom områden som påverkas, t.ex. 

miljöskyddare, planarkitekter och kulturmiljövårdare.
65

  

Under arbetet granskas ärendet, fastigheten ses över, frågor som kan bli 

aktuella i överklagandet berörs m.m. Om en granne har överklagat ett bygglov 

så delges byggherren och man tar in dennes synpunkter i bedömningen. Det 

momentet underlåter dock myndigheten om det tidigt och tydligt framgår att 

grannens överklagande kommer avslås. Efter den materiella bedömningen 

författas förslag till beslut som framförs till dem som skall delta i den slutliga 

handläggningen och tillslut även för chefsjuristen. Ofta är den materiella 

bedömningen en pågående diskussion mellan juristerna inom myndigheten och 

det gör att handlingarna kan lämnas direkt in till chefsjuristen. Beslutet/ärendet 

skrivs under och tillkännages genom ett s.k. original, resterande handlingar 

arkiveras. Dessa plockas fram vid ett eventuellt vidare överklagande till mark- 

och miljödomstol.
66

  

Handläggningen varierar i princip inte vid utförande mellan planer och lov. Det 

finns bara en ensam motpart vad gäller planärenden (kommunen) medan det 

vid ett bygglovsärende kan finnas flera.
67

 

Björn Wellhagen, Husbyggnadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, 

framhäver att mark- och miljödomstolen är ny som instans och prövar sig fram 

vid bedömning av ärenden. Jurister kommer in i ärenden som de inte varit vana 

att hantera förut. I exempelvis Stockholm har det antytts att de bedömningar 
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som redovisats ibland varit underliga och det i sig har skapat en form av 

osäkerhet. Det har hitintills varit få fall som överprövats i mark- och 

miljööverdomstolen och mark- och miljödomstolarna kan komma att behöva 

rätta sig lite efter överdomstolens arbete. Inkörningsproblemen gör att det råder 

en viss osäkerhet just nu. Det mindre antalet instanser som finns genom PBL 

(2010:900) borde på sikt leda till en större kunskapsmassa och en lättare 

hantering av ärenden.
68

 

5.5 Möjligheter att överklaga inom plan- och bygglovsprocessen 
De flesta bindande myndighetsbeslut kan överklagas enligt PBL, inom plan- 

och bygglovsprocessen blir några av dessa aktuella.
69

 

5.5.1 Detaljplan 
Det som inte är möjligt att överklaga gällande kommuners beslut kring 

detaljplaner är planbeskedet och beslutet om att avbryta ett planarbete.
70

 Det 

finns ingen gräns som definierar vad en sakägare får överklaga rörande en 

detaljplan, så länge beslutet rör denne och går denne emot. När en detaljplan 

överklagas kan överinstanser ”endast fastställa eller helt upphäva”
71

 planen. 

Förutom sakägarsystemet har en ideell förening eller annan juridisk person, 

som specificeras i 16 kap. 3 § i miljöbalken, möjligheten att överklaga en 

detaljplan om denna kan ”antas medföra en betydande miljöpåverkan”
 72

 eller 

om detaljplanen leder till att ett område inte längre blir strandskyddat. 

5.5.2 Bygglov 
Bygglov kan överklagas om inte ett beslut redan tagits där frågan är avgjord 

genom en detaljplan, områdesbestämmelse eller förhandsbesked. Beslutet om 

förlängd handläggningstid kan t.ex. inte heller överklagas.
73

 

Överklagar man ett bygglov som är i enlighet med detaljplaner får man avslag. 

En minde avvikelse i bygglovsansökan från detaljplanen kan per definition ge 

bygglov.
74
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6 ÖVERKLAGANDEPROCESSEN I PRAKTIKEN 
I betänkanden kring statliga utredningar så har ”överklaganden och långa 

handläggningstider i de olika skedena under hela processen från idé fram till 

uppförd byggnad […] lyfts fram som ett hinder för att uppnå en effektiv 

process.”
75

  

Oförutsägbarheten kring handläggningstiden av överklagade PBL ärenden har 

under senare år belysts i olika sammanställningar ”som ett problem för olika 

samhällsaktörer”
 76

. 

Josephsson framhäver att problemen med överklagandeprocessen finns i långa 

handläggningstider och i det höga antalet ärenden som överklagas, samtidigt är 

demokratin viktig så det är en ständig balansgång. En urbanisering och därmed 

förtätandet av städer stimulerar överklaganden; det finns idag nya trender och 

folk vill idag bo i innerstäder där det är ont om plats och mycket grannar som 

kan ha invändningar.
77

 

Samtidigt som planprocessen kan medföra många samhällsnyttigheter och 

tillfredsställa behovet av bostäder etc. så kan det medföra negativa 

konsekvenser för boende i närområden vad gäller t.ex. ljus- och 

bullerförhållanden. Positiva och negativa effekter ”fördelar sig dessutom sällan 

lika mellan de parter som berörs”
78

 och värderas på olika sätt. Det framhävs att 

”många antagna och beviljade bygglov överklagas av grannar som har 

synpunkter på planerade byggnader och som inte alltid vill ha någon ny 

byggnation i sitt närområde.”
79

 

Ulla-Britt Wickström, Planeringschef på Uppsala kommun, uttrycker att många 

upplever 

överklagandeperioden som, i alla fall till och från, lite onödig därför att man kan 

ju överklaga på nästan vilka skäl som helst och sedan är det upp till den 

överprövande instansen att avgöra om det är en relevant fråga eller om den som 

klagar har rätt att klaga. […] Många upplever att den här möjligheten att 

överklaga är ganska generös och har varit det under hela PBL:s historia, man har 

ju inte dragit ner den möjligheten någonting. […] Det är väldigt sällan en plan 

återförvisas för att den överklagande har fått rätt, det visar väl litegrann vilken 

riktning det ändå är så att säga. Kommunens sätt att handlägga ärendet och de 
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argument och det resonemang som kommunen för är ju det som oftast blir det 

rätta när det överprövas.
80

 

Året 2012 antogs totalt 1 753 detaljplaner i landet varav 410 blev överklagade, 

vilket motsvarar 23 procent av det totala antalet.
81

 I storstäderna överklagades 

en högre andel (32 procent) av de antagna detaljplanerna medan det i bl.a. 

glesbygdskommuner överklagades en mindre andel (14 procent). Antalet 

antagna detaljplaner, antalet överklagade till och upphävda av landets 

länsstyrelser mellan åren 2005-2012 redovisas enligt Figur 6.1.  

 

Figur 6.1. Detaljplaner – antagna, överklagade till och upphävda av 

länsstyrelsen 2005-2012.
82

 

Man kan övergripande se att cirka 20-30 procent av antalet antagna 

detaljplaner har överklagats varje år under denna period. Andelen detaljplaner 

som upphävs hos länsstyrelsen är liten, kring 8 procent. Få överklaganden leder 

till en förändring i den instansen. 

Under 2010 överklagades cirka 40 procent av de antagna detaljplanerna i 

Stockholms län till länsstyrelsen.
83
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Vad gäller antalet ärenden så visar inomdepartemental statistik från 

länsstyrelser i landet att det under året 2011 inkom totalt 4666 lovärenden och 

943 detaljplaneärenden till länsstyrelser.
84

  5137 lovärenden och 1020 

detaljplaneärenden beslutades av länsstyrelserna det året. Av antalet beslutade 

lovärenden överklagades 1844 vidare (cirka 36 procent) och 1936 avgjordes 

varav 193 ändrades (cirka 10 procent). Av de beslutade detaljplansärendena 

överklagades 457 vidare (cirka 45 procent) varav 30 blev ändrade i mark- och 

miljödomstol (cirka 7 procent).
85

 

6.1.1 Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsers handläggningstider har fått kritik för att vara utdragna och 

därför har regeringen fr.o.m. 2013 ökat ramanslagen och gett länsstyrelser 

gemensamma tydliga mål gällande handläggning av överklaganden enligt PBL. 

De långa handläggningsprocesserna pekas ut av bostadsminister Stefan Attefall 

som en ”viktig pusselbit”
86

 för att råda bot på den utdragna byggtiden i 

Sverige. De handläggningar som omfattas enligt PBL är planer (detaljplan och 

områdesbestämmelser) och lov (bygglov, marklov, rivningslov och 

förhandsbesked). Idag varierar handläggningstiderna kraftigt mellan 

länsstyrelser, allt från 29 till 250 dagar. Syftet med målen och de ökade 

ramanslagen är att minska dessa variationer, öka förutsägbarheten och korta 

handläggningstiderna. Många länsstyrelser har pekat på just resursbrist som en 

av de främsta orsakerna till långa handläggningstider. Nu tillförs 

länsstyrelserna extra medel med 30 miljoner kronor per år under perioden 2013 

till 2016, sammanlagt 120 miljoner.
87

 

Inriktningsmålen för länsstyrelsers handläggningstider redovisas enligt 

regleringsbrevet
88

: 

 Medianvärde, för planer 3 månader och för lov 4 månader. 

 75 procent avgjorda, för planer 3 månader och för lov 4 månader 

 90 procent avgjorda inom, för planer 5 månader och för lov 6 månader 

Om målen överskrids ska länsstyrelsen i fråga ”redovisa dels orsaken till detta, 

dels vilka åtgärder som vidtagits respektive avses vidtas i syfte att 

fortsättningsvis innehålla inriktningsmålen.”
89
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För att vidare minska handläggningstider vid överklaganden så har regeringen 

även ökat anslagen för landets mark- och miljödomstolar. De får 10 miljoner 

extra per år för åren 2013-2014.
90

 

Anledningen till kraven och de ökade anslagen till länsstyrelser var att 

kommuner och branschen framhöll att det tog lång tid hos länsstyrelser och att 

ärenden lätt fastnade. Många länsstyrelser har resursbrist, främst de små, därav 

det ökade anslaget. Det finns nu länsstyrelsegemensamma mål vilket man inte 

hade tidigare, förutom vissa länsstyrelser som kunde ha egna skiftande mål. De 

nya anslagen gäller fram till år 2016 och det återstår att se vad resultaten av 

dem blir. Det diskuteras kring länsstyrelsers framtida struktur och det finns 

förslag om att minska antalet länsstyrelser. Mycket ligger i luften och det är för 

tidigt att säga vad som planernas efter 2016.
91

  

Inomdepartemental statistik från länsstyrelsen visar på att länsstyrelsers 

handläggningstider för lovärenden under året 2011 pendlat mellan 36 och 686 

dagar (177 dagar median) medan det för planärenden varierade mellan 21 och 

273 dagar (96 dagar median).
92

  

6.1.2 Situationen i Uppsala 
Uppsala kommun klarar inte handläggningsgränsen på tio veckor för alla 

bygglovsärenden, i snitt klarar de dock kraven strax under gränsen. 

Personalbrist är den huvudsakliga anledningen, senaste tiden har många erfarna 

handläggare slutat och de nyanställda kräver upplärning. Det är idag ett högt 

tryck på byggandet i Uppsala och en stor mängd ärenden kommer in till 

kommunen, Wickström tror att alla större kommuner har samma problem. I de 

större städerna menar Wickström att kommuner i grund och botten har 

tillräcklig bemanning men att konsulter ändå tas in för att avlasta arbetet vid 

svängningar i branschen och för att hålla en jämn personalsituation. Uppsala 

kommun är tvungna att använda konsulter p.g.a. det höga trycket, det är inte 

någon fråga om brist på kompetens. Arbetet med konsulter är belastande och 

inte resursoptimalt, kommunen har nyligen beslutat att anställa fler 

handläggare men inte så många som egentligen skulle behövas menar 

Wickström. Det krävs att kommuners verksamhet tillåts växa och har 

”ekonomiska möjligheter för det”
93

. 
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Segerström hävdar att länsstyrelsen i Uppsala handlägger ungefär 120 PBL 

överklaganden från kommuner per år. Av de 120 gäller 110 ärenden bygglov 

och 10 detaljplaner. Av 120 överklagas 60 vidare till mark- och miljödomstol 

varav 7-8 är planärenden, en betydligt större kvot av planärenden går i regel 

vidare. Av länsstyrelsens beslut står sig 80-85% i mark- och miljödomstolen, 

det är väldigt få som går vidare till mark- och miljööverdomstolen p.g.a. 

svårigheten att få prövningstillstånd så den andelen har ingen inverkan på 

procenttalen.
94

  

Under fjolåret hade länsstyrelsen i Uppsala genomsnittliga handläggningstider 

på 4,5-5 mån för bygglov och 3,5-4 månader för planer. Länsstyrelsen i 

Uppsala ligger på övre halvan vad gäller handläggningstider, andra 

länsstyrelser har legat uppemot 1-1,5 år enligt Segerström. Länsstyrelsen i 

Uppsala ligger därmed inte långt från de nya riktlinjerna på 4 månader för 

bygglov och 3 månader för detaljplaner. För att lösa tillfälliga svackor i 

handläggningstider så har altenativen varit att antingen anställa fler, beroende 

på myndighetens ekonomi, eller att ta hjälp med ärenden från erfarna 

handläggare på andra länsstyrelser.
95

 

Riktlinjerna är realistiska för länsstyrelsen i Uppsala men troligen så är detta 

inte fallet för alla i ”länsstyrelsekollektivet” under första året. Länsstyrelsen i 

Uppsala har en del släpande ärenden från år 2012 men de har som mål att 

uppnå riktlinjerna under de sista 3-4 månaderna under 2013. De länsstyrelser 

som har handläggningstider uppemot 1-1,5 år får givetvis svårare att nå målet, 

men det kommer de nog göra på sikt menar Segerström. Anslagen räcker till en 

nyanställning för de flesta länsstyrelser och ett par för de större länsstyrelserna, 

anslagen tros räcka för länsstyrelsen i Uppsala.
96

  

Länsstyrelsen i Uppsala har genomfört ett antal förändringar sedan anslaget 

och de nya riktlinjerna infördes. I april nyanställdes en jurist för handläggande 

av PBL överklaganden och regelbundna möten har införts varannan vecka med 

alla jurister och experter som hjälper till med ärenden. Där går de igenom 

aktuella ärenden, delvis för att snabba upp handläggningen, samt tar upp alla 

ärenden i slutfasen för att gå igenom eventuella oklarheter i besluten och för att 

undvika att ett ärende blir liggande. Det har genomförts en utbildning med de 

handläggande juristerna hur man använder länsstyrelsens webbaserade 

geografiska informationssystem. Länsstyrelsen ska även se över kommuners 

hantering av ärenden. När en del kommuner får in ett bygglovsöverklagande så 
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händer det att kommunen sovrar i handlingarna innan dessa skickas vidare till 

länsstyrelsen. Det är länsstyrelsens uppgift att avgöra vad som är relevant, 

Segerström tror inte att det handlar om att kommuner vill luras utan att det är 

en fråga om bekvämlighet. Länsstyrelsen ser inte alltid vad som inte finns och 

kan därför inte påpeka att det saknar handlingar. Det är en viktig 

rättsäkerhetsgaranti att länsstyrelsen har tillgång till allt material kring ett 

ärende.
97

 

Länsstyrelsen har idag fyra tjänstemän som arbetar deltid med handläggande av 

PBL överklaganden och de jobbar uppdelade kommunvis inom länet. Ingen av 

tjänstemännen jobbar med handläggande på heltid. Innan anslaget och t.o.m. 15 

april i år hade länsstyrelsen tre tjänstemän som tillsammans utgjorde knappt en 

heltidsanställd. Idag motsvarar myndighetens fyra deltidshandläggare totalt 

cirka en och en halv årsarbetare. En handläggare står ensam för 

handläggningen av ett ärende men är inte begränsad till ett ärende utan kan 

jobba med flera ärenden om vartannat.
98

  

6.1.3 Förslag på effektiviseringar 
I en nyligen publicerad rapport ”Ett överklagat system” av intresse- och 

branschorganisationen Fastighetsägarna redovisades resultaten av en 

enkätundersökning gjord bland politiker och fastighetsföretag under året 2012. 

Där belystes intresset kring en förenkling av PBL för att främja 

nyproduktionen av bostäder. Undersökningen visar att det finns ett starkt stöd 

hos politiker och fastighetsföretag vad gäller reformer för att förenkla 

nyproduktionen av bostäder. De två förslagen, som 95 riksdagledamöter, 244 

ledande kommunpolitiker samt 500 fastighetsföretag tog ställning till, rörde 

effektiviseringar av överklagandeprocessen. Ett förslag var att tidsbegränsa 

handläggningen vid överklagaden i plan- och bygglovsprocessen och det andra 

förslaget var att ta bort en instans vid överklaganden. Förslaget att tidsbegränsa 

handläggningen gillades av de tillfrågade; 97 procent av fastighetsföretagen 

och 94 procent av politikerna. Förslaget att ta bort en instans gillades av 80 

procent av fastighetsföretagen och 69 procent av politikerna. Undersökningen 

visar att det finns ett stort intresse hos fastighetsföretag och politiker att 

reformera överklagandeprocessen och att förslagen inte anses så 

kontroversiella hos de tillfrågade.
99

 

I betänkandet ”Ett effektivare plangenomförande” diskuteras åtgärder kring hur 

överklagandeprocessen kan effektiviseras. En utdragen planeringsprocess kan 
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äventyra inte bara rättsäkerheten hos ett liggande PBL ärende utan även den 

ekonomiska situationen hos företag och enskilda, detta genom räntekostnader 

och uteblivna intäkter. Åtgärder kring instansordningen berörs där man skulle 

kunna göra tidsvinster: 

En åtgärd som skulle kunna effektivisera byggprocessen är om instanskedjan för 

PBL ärenden kortades och dessa ärenden överklagades direkt till mark- och 

miljödomstolarna i stället för att som i dag först ta väg över länsstyrelserna. En 

sådan lösning skulle innebära att överprövningen skulle stämma bättre överens 

med den ordning som generellt gäller för överklagande av förvaltningsbeslut från 

myndighet direkt till domstol. Lösningen skulle även innebära att 

Europakonventionens krav på rätt till domstolsprövning garanterades i ett 

tidigare skede.
100

 

Då länsstyrelser idag inte har någon egentlig processlag så kan prövningar 

därmed variera mellan länsstyrelser och ”det kan hävdas att prövnings-

underlaget inte är lika gediget som i domstolar”
101

.  

Betänkandet nämner dock att ett borttagande av länsstyrelsen som instans 

skulle kunna ge negativa effekter som bl.a. skulle visa sig genom fler 

avvisningar av ärenden från mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen lägger idag 

en hel del arbete på att avhjälpa de brister i utredningar som erhålls från 

kommuner och fyller en viktig förberedande funktion inför avgöranden. Om ett 

ärende skulle överklagas med en första instansprövning i mark- och 

miljödomstol skulle ärendet vara förberett på ett helt annat sätt när den når 

domstolens bord. Service och tillgänglighet hos en mark- och miljödomstol 

skulle dessutom kunna upplevas som lägre p.g.a. det lägre antalet domstolar än 

länsstyrelser som idag finns i landet och ”en del av den bakgrundsinformation 

som finns hos länsstyrelsen skulle inte återfinnas på samma sätt hos 

domstolarna”
102

. De negativa effekterna skulle dock enligt betänkandet 

övervägas av en instansordning som blir mer förutsägbar och rättssäker samt av 

en länsstyrelse vars fokus kan ligga mot en rådgivande och tillsynande roll.  

Andra förslag kring att länsstyrelsen skulle tas bort som instans har nämnts i 

utredningar: en roll föreslås där länsstyrelsen istället lägger mer resurser till 

rådgivning och granskande av kommuners handläggande av plan- och 

bygglovsfrågor m.m.
103

 Länsstyrelsens roller enligt PBL skulle kunna 

”renodlas till samråd, tillsyn och kontroll”.
104

 Att utvidga myndighetens arbete 
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kring plangranskningen till granskningar av formella fel finns som förslag, 

länsstyrelsen har inga sådana befogenheter idag.
105

  

Betänkandet menar att en avgift för överklaganden till länsstyrelsen skulle 

kunna införas som ett alternativ eller komplement till att ta bort länsstyrelsen 

som instans. Det finns ett inte helt obetydligt överutnyttjande av systemet där 

man överklagar i avsikt att fördröja byggprocessen. En avgift skulle kunna 

förhindra överutnyttjandet och få ner antalet överklaganden, men skulle 

samtidigt behöva vara så pass låg att den inte avskräcker dem som behöver få 

sin sak prövad. Ingen liknande avgift kring överprövning, som rör myndighets-

utövning mot enskilda, existerar idag. Det kan kräva att rättssystemet måste ses 

över.
106

 

En huvudrapport på regeringens uppdrag redovisar konkreta förslag på hur 

länsstyrelser kan effektivisera sin handläggningsprocess vid överklagande-

ärenden enligt PBL.
107

 Några av förslagen: 

 Inför länsstyrelsegemensamma processbeskrivningar och underliggande 

stöddokument som en övergripande åtgärd för att effektivisera 

arbetssättet.  

 Informera på hemsidor och inom myndigheten kring de olika aktörernas 

roller och ansvar samt de olika steg som ingår i prövningen.  

 Förbättra förutsägbarhet och minska ovissheten genom att tidigt delge 

hur lång tid handläggningen kan tänkas ta.  

 Sortera och prioritera ärendet när det diarieförs. 

 Begränsa möjligheter för kompletteringar kring ärendet i en tidsaspekt 

och vad gäller antalet tillfällen. 

 Inför minst årliga introduktionsutbildningar för nyanställda 

länsstyrelsetjänstemän gällande lagstiftning och processbeskrivningar. 

Josephsson framhäver att regeringen kommer tillsätta utredningar som ska se 

över om det är möjligt att ta bort en instans i instansordningen och om det ska 

finnas en kostnad för att överklaga. Josephsson berör att överklagandeavgift 

redan existerar i ett antal länder:  
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I Danmark har man överklagandeavgift. Man har nog bara en instans man kan gå 

upp till, annars får man gå in i vanligt civilrättslig hantering. Då riskerar man att 

stå för rättegångskostnader om man förlorar. I Tyskland har man också 

överklagandeavgift och betydligt högre än i Danmark, Danmark tror jag har 500 

danska kronor. Lite symboliskt men kanske ändå, om man får uttrycka sig så, 

som okynnesöverklaganden kanske håller igen lite. I Tyskland är avgiften, om 

jag förstått det rätt, kopplat till värdet på det man överklagar. Så då kan det landa 

på 300 euro och då har man nästan alltid en advokat också.
108

  

Utredningen kring avgiften, som ligger under justitiedepartementet, ska se över 

om det är förenligt med svensk lagstiftning och internationella konventioner att 

ha en sådan avgift.
109

 

6.1.4 Allmänhetens åsikter 
Allmänheten anser många gånger att de inte har någon makt när det gäller 

kommuners planläggning. Wickström framhåller:  

Det säger de ju väldigt ofta när man kommer ut och pratar om ett planförslag att; 

’nej men ni har ju redan bestämt er, varför kommer ni hit och pratar med oss? Vi 

tycker att det är jättedåligt men ni har ju bestämt er.’ Och så är det ju ofta, när 

det väl kommer så långt att man kommer på ett samråd med en plan så är det 

ganska mycket intressen och avstämningar som är gjorda, det är politiska beslut 

fattade om att man ska jobba med det här projektet, det är någon byggare som 

har köpt en fastighet och investerat […], vi har haft synpunkter och modifierat. 

Kommer vi då ut till folk som bor i trakten och de säger att ’nej vi tycker inte att 

ni ska bygga här, bygg där istället.’ Men det är inte frågan, utan vi ska bygga ett 

projekt här, det har vi ett politiskt uppdrag på. Tycker ni det ser bra ut och är det 

någonting som vi inte har tänkt på, är vad vi frågar egentligen. Och det är klart 

att om man då tycker att ’nej det ska inte vara där, det ska vara där’, då tycker 

man ju att; vi lyssnar inte.
110

  

Frågan kring medborgarinflytandet är ständigt aktuell hos kommuner; hur ska 

man få med sig allmänheten och få dem att känna sig mer delaktiga? Det är 

svårt att få människor intresserade om de inte berörs konkret, några eldsjälar 

finns det alltid men de flesta bryr sig inte menar Wickström.  

En tidigare kommunikation och information till allmänhet/sakägare i ärenden 

kan minska ner på antalet överklagandet eftersom det kan tänkas ge en större 

känsla av delaktighet och förståelse hos allmänheten, ”i brist på information så 

kanske en del människor överklagar”
111

. Finns det inte en god kommunikation 

så kan kommunerna lättare få motstånd.  
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Det har genom länsstyrelsegemensamma kundundersökningar, s.k. brukar-

undersökningar, under år 2012 konstaterats att brukarna känner ett missnöje 

kring de långa handläggningstiderna. Det finns en stor oförutsägbarhet kring 

tidsaspekten p.g.a. den bristande information om handläggningsprocessen som 

myndigheten ger ut.
112
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7 PERSPEKTIV FRÅN INTERVJUADE FÖRETRÄDARE 
I detta kapitel framförs åsikter från intervjupersoner som företräder respektive 

part. 

7.1 Politiker 
Bostadsbristen tror Josephsson är den huvudsakliga anledningen till att frågan 

kring överklagandeprocessen uppmärksammats. Sverige har byggt för lite 

under 20 års tid, byggandet har inte följt med befolkningsökningen och den 

allmänna debatten har tagit fokus på planprocessen som kan ta lång tid i stora 

kommuner. Det finns ett behov av att korta den processen och ett hinder för det 

är överklaganden.  

Josephsson är för ett införande av en avgift om det är lagtekniskt korrekt. Det 

skulle vara värt att pröva; en avgift kan leda till att man reflekterar och tänker 

efter lite extra innan man överklagar. Josephsson poängterar att ”när man pratar 

om överklagande måste man i samma andetag också prata om 

medborgardialogen som är jätteviktig”, byggföretag och kommuner brister i det 

arbetet idag anser han. Man har en dialog enligt lagboken och det väldigt sent, 

då reagerar människan spontant negativt. Att informera i tid kan minska ner 

antalet överklaganden, det kan vara minst lika effektivt för att minska antalet 

utdragna överklagandeprocesser. 

Josephsson framhåller att sanktionsavgifter gällande kommuner och 

länsstyrelsers inriktningsmål gällande handläggningar inte är någonting som 

diskuteras i regeringen men att han som privatperson anser att det skulle kunna 

tänkas på. Det är ett intressant förslag och man skulle behöva se över ett sådant 

system i framtiden, ”det är väldigt ovanligt med sanktioner mot kommuner 

t.ex., det finns bara på något enstaka område”. I Norge sänks bygglovsavgiften 

om kommuner inte håller kraven och i Tyskland får man fritt fram om 

kommuner inte hinner ge besked om bygglov. Kommuner och länsstyrelser 

strävar dock aktivt efter att dra ner på tider. 

7.2 Länsstyrelse 
Segerström tror att anledningen till att frågan kring överklagandeprocessen 

uppmärksammats har sitt ursprung i den allmänna fokuseringen på 

bostadsbyggandet och bostadsbristen. Det hänger samman med de saknade 

subventionerna; istället vill man kanske slimma organisationer för att uppnå 

lika hög byggnadsproduktion som om pengar satsades. Även tiderna i och med 

nya PBL har diskuterats; varför tio veckors krav på kommuner men inget på 

länsstyrelserna? 
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Det är inte så stora problem med överklagandeprocessen som många verkar 

tycka och diskuterar kring hävdar Segerström. När man skrapar på ytan kring 

de debatter som går så syftar många politiker och byggherrar på processen från 

idé till slutlig byggnad. Den del av tidsramen som innefattar sökning av 

bygglov eller planläggning till det att de vinner laga kraft är liten i förhållande 

till hela den processen från idé till färdig byggnad. Dock är det 

överklagandeprocessen man riktar in sig på eftersom de tidigare skedena i 

planeringsprocessen kräver sin tid. Segerström tycker inte att kritiken mot 

länsstyrelsen i överklagandeprocessen är befogad och hävdar att kritiken främst 

kommer från kommunalt håll. Upprördheten beror på tron om hur lång tid 

länsstyrelsen behöver, Segerström anser dock att det inte tar så lång tid med 

tanke på det omfattande arbete som länsstyrelsen gör. Det är dessutom väldigt 

få ärenden som går vidare, de som gör det är ärenden med större motsättningar; 

antingen mellan enskilda eller mellan enskilt och allmänt intresse. Den större 

andelen bygglovsärenden är av relativt okomplicerad karaktär och meningen 

med 10 veckors handläggningsgräns för kommuner var att hantera dem. 

Segerström framförde sina åsikter kring regeringens fortsatta åtgärder: ”Det 

vanliga när man gör sådana här satsningar [länsstyrelsegemensamma mål och 

ökade anslag] är att man har dem kvar ett år kanske två och sen säger man att 

’nej nu är länsstyrelserna på banan igen och kommer ner i rimliga 

handläggningstider, nu tar vi bort pengarna’. Det blir ofta bakslag.” Det blir 

ingen permanent förstärkning. Där ”saknar man en viss kontinuitet i tänket.” 

Orsaken till utdragna handläggningstider för länsstyrelser kan vara att 

handläggare ofta sitter ensamma med problemet och arbetet med den mentala 

bearbetningen tar tid. Olika ingångsvärden vid handläggarens diskussioner med 

experterna kan leda till att man inte enas och problemet behöver tas upp med 

landshövdingen för att dömas av. Segerström hävdar att de större länen oftast 

har högre handläggningstider som kan bero på det höga antalet inkommande 

ärenden och den låga personalomsättningen. 

Det var bra att regeringen togs bort som instans anser Segerström, det blir en 

bättre praxisledning i och med mark- och miljödomstolar. Det kommer bra 

domar, de har ibland vänt upp och ner på saker men det är bra för utvecklingen.  

Segerström tror inte att man kan minska tiden i överklagandeprocessen, som 

länsstyrelsen motsvarar, genom att gå direkt till mark- och miljödomstol. 

Länsstyrelsen idag ”rensar en ganska vildvuxen flora av diskussion som finns 

på det kommunala stadiet, till; vad är det som är det viktiga här?”. Ibland utförs 

kompletterande arbeten där man för det mesta fullständiggör innehållet och 

framhäver detaljer som inte framgår, ett arbete som domstolarna skulle ha svårt 
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att göra. Det var tidigare uppe för förslag att gå direkt till förvaltningsrätten, 

domstolarna ansåg sig dock inte lämpliga och organiserade nog för att ha 

direktkontakt med kommuners handläggare. I en instansordning med mark- och 

miljödomstolen som första instans skulle domstolens nuvarande 

handläggningstid förlängas. Totala tiden för ett överklagande skulle inte kortas 

med de fyra månader länsstyrelser idag motsvarar men kanske delar av den. 

Styrkor med länsstyrelsens handläggningar är att man har nära kontakt med 

kommuner och det finns en stor expertis inom myndigheten. Arbetet som 

överklagandeinstans hjälper länsstyrelser i dess övriga arbete med kommuner 

och de kan föra helt andra dialoger med kommuner under planprocesser för att 

undvika överklaganden. 

Länsstyrelsen kan förbättra samarbetet ytterligare mellan varandra och utbyta 

erfarenheter. Ett annat praktiserat sätt inom förvaltningspolitiken är att 

koncentrera vissa arbeten till vissa länsstyrelser, dock kan man då tappa den 

kontakten man har med kommuner gällande planprocesser för att undvika 

överklaganden. 

Andra förslag med en länsstyrelse som lägger mer resurser till granskande av 

kommuners handläggande av plan- och bygglovsfrågor, rådgivning m.m. har 

inte kommit av att länsstyrelsen gör ett dåligt jobb som besvärsinstans menar 

Segerström utan att länsstyrelsens funktion skulle vara en annan men likvärdig. 

Juristkompetensen skulle vara mer till nytta om den till större utsträckning kan 

användas under samråden vid kommuners processer. Dock kan rådgivningen 

inte råda bot på oredan i hanteringen, kommuners statsbyggnadskontor skulle 

må bra av mer kompetens. Ett bättre samarbete mellan länsstyrelse och 

kommun kan leda till mindre antal hävningar av beslut. 

Man skulle troligen behöva sätta en hög gräns för att en överklagandeavgift 

skulle ge önskad effekt, då kan avgiften istället nå orimlig höjd. Att betala en 

avgift för att söka någonting, t.ex. bygglovsavgiften, fanns inte heller förut: 

”Det har utvidgats mer och mer att man inte ska belasta bara skattekollektivet 

med kostnaderna för handläggning av överklaganden eller av ärenden, utan 

även den enskilde som det verkligen berör ska betala en stor del av det”. 

Arbetet med att ta fram gemensamma processbeskrivningar skulle kunna leda 

till att ”smarta grejer” i handläggningen skulle kunna spridas till andra län. För 

länsstyrelsekollektivet skulle det kunna vara nyttigt, många kanske arbetar på 

omständligare sätt. Länsstyrelser med stor omsättning av handläggare kan 

känna större behov att ”teckna ner” rutiner för att förenkla arbetet för nya 

jurister. 
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Segerström tycker inte att s.k. okynnesöverklaganden är ett problem. Den 

skicklige handläggaren kan tidigt, under den första formella granskningen, 

avgöra om den klagande i ett ärende inte har rätten att överklaga. Då tar man 

det beslutet direkt och låter det inte ligga i flera månader.  

7.3 Kommun 
Wickström har inte märkt av att överklagandefrågan uppmärksammats mer 

under senare tid, de som jobbat med överklaganden har alltid ansett den som 

uppmärksammad. Förändringen med den nya instansordningen och juristdomar 

har lett till att större ärenden fått avslag i högre utsträckning, det kan ha triggat 

frågan.  De som jobbar med frågorna har en ständig fundering: är det vettigt att 

man ska tynga processen med en lika lång del i överklagandeprocessen, både 

samhällsekonomiskt och tidsmässigt? 

Wickström anser att överklagandeprocessen är ett stort problem tidsmässigt. 

Överklagandeprocessen kan ibland ta lika lång tid som själva planprocessen 

och det blir ett konkret problem för bostadsutvecklingen och för en stad som 

vill växa. Det blir dyrt för byggherrar och investerare när projekten blir 

fördröjda och fastigheten ”tickar räntepengar”. Överklagandeprocesser leder 

till kostnader för myndigheter och även för skattebetalare eftersom den 

juridiska hanteringen är skattepengar. Utdragna överklagandeprocesser leder 

till att ”intressenter får betala genom tiden och skattebetalarna betalar med 

resurser, men inte så mycket som skulle behövas för att kapa tiden.  […] Det 

går inte att optimera utifrån en vilja att det ska gå fort för att det är olika 

plånböcker som betalar.” 

Själva processerna med att handlägga ett överklagandeärende i de olika 

instanserna ser Wickström inte som ett problem, man har rättigheter att enligt 

lag överklaga och ärendet ska ses över på ett korrekt sätt.  Däremot skulle man 

kunna dimensionera resurserna bättre för att effektivisera ur ett tidsperspektiv, 

för att undvika att ärenden blir liggande kan man prioritera att tidigt se över 

samtliga inkommande ärenden. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen 

har idag inte kapacitet att ta hand om allt när det kommer in och ärenden kan 

lätt bli liggandes några månader även om många kanske är enkla att avgöra. 

Wickström tror inte att själva överklagandeprocessen har effektiviserats i och 

med en ny instansordning. Bilden av överklagandeprocessen kan komma att 

förändras i och med att regeringen tagits bort som instans, nu är det strikta 

juridiska bedömningar hela vägen och inte politik. Kommer fler överklaganden 

få rätt/avslås? Det har hunnit komma några domar som har lämnat folk 

förundrade men instansordningens generella påverkan på överklagande-
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processen är lite tidig att uttala sig om. Det är ”svårt att säga att 

instansordningen är dysfunktionell”, man kan ha åsikter hur instanserna 

hanterar sina uppdrag och det är mycket diskuterat idag. Instansordningen är 

inte något problem, man har rätt till två instanser och det ska vara så för en fullt 

rättssäker prövning, bara en kanske skulle vara mindre rättssäkert. Den tredje 

instansen mark- och miljööverdomstolen ger prövningsrätt. Fördelen med en 

instans mindre kunde leda till att resurserna läggs mer effektivt och 

bemanningen kan optimeras. Nackdelen är att vid större ärenden kanske det 

behövs fler instanser. Det är svårt att hitta kompetens, en sådan 

rationaliserande åtgärd kan samla kompentensen. 

Arbetet med länsstyrelsens överprövning påverkas av deras medverkande 

under planprocessen; har de aktivt varit rådgivande och tagit del i frågor 

gällande riksintressen? Ett bättre samarbete mellan länsstyrelse och kommun 

kan minska risken för överklaganden och ett framtida avslag av planen.  

Ska så många ha möjlighet att överklaga och ska man ha rätt att överklaga på 

så bred grund? Wickström är positiv till att begränsa möjligheten att överklaga 

och anser att sakägarsystemet kan ses över: ”Vad är det som ska vara grund för 

att överklaga? Är det att ’jag tycker inte som du’-frågor […] eller kan man hitta 

andra kriterier?” Förslagsvis ska den klagande istället lida eller ta skada av 

planerna i större utsträckning; gällande t.ex. ekonomi eller ”funktionen i 

användandet av den egna fastigheten”. Hur man än drar en sådan gräns 

kommer det dock alltid att finnas gråzoner.  

Wickström anser att antalet okynnesöverklaganden är av betydande mängd och 

därmed ett problem, definitionen av ett okynnesöverklagande är dock inte 

glasklar. Om den klagande är införstådd i, och högst medveten om, att denne 

inte har en chans att vinna men ändå överklagar kan det ses som ett 

okynnesöverklagande. En del personer som överklagar säger sig veta om att de 

inte kommer få rätt i någon del av sitt överklagande, men de överklagar ändå 

och utnyttjar sin rätt. Även om en överprövande myndighet klargör att detta 

överklagande inte kommer hålla i sak eller liknande så kan vissa ändå välja att 

fortsätta med sitt överklagande. Ska de då få ta anspråk på de resurser som ett 

ytterligare instanssteg innebär? Om det handlar om ett okynnesöverklagande 

ska det tidigt kunna avslås och inte behöva vandra genom många instanser. En 

överklagandeavgift leder kanske till att någon låter bli att överklaga, men om 

man har goda skäl att överklaga och att det är en relevant fråga; ska man då 

behöva betala? Att deponera en avgift och sedan få tillbaks den vid att man får 

rätt skulle kanske kunna lösa den frågan. Vågar man sig inte in i sakägarfrågan 

och begränsa vem som ska ha rätten att överklaga så kan en avgift vara ett 
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alternativ. Det ska inte vara en kostnad till den grad att det blir en klassfråga, 

alla ska ha möjligheten att överklaga.  

Uppsala kommun klarar inte tidsgränsen för handläggning hos alla ärenden. Ett 

system med belöningar och/eller sanktioner rörande huruvida kommuner klarar 

eller inte klarar av handläggningsgränsen tror inte Wickström skulle göra 

någon skillnad. Det är i allas intresse att minska ner handläggningstiden. 

Wickström menar att den fria marknaden, utan subventioner, vill ha en stor 

efterfrågan vilket ”per definition är en bostadsbrist”. 

7.4 Näringsliv 

7.4.1 Fastighetsägarna 
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl 

fungerande fastighetsmarknad. 

Ett lågt byggande, växande underskott på bostäder och den stora generationen 

90-talister i behov av bostad kan vara några faktorer till det ökade intresset 

kring överklagandeprocessen hävdar Antoni. Frågan har varit aktuell och borde 

ha tagits tag i för flera år sedan, det tar dock tid för politiska frågor att få fäste 

och för politiker att vakna till. Det har lyfts fram från byggarna att det som tar 

två år att bygga i Tyskland tar fyra år i Finland och tio år i Sverige och många 

andra stöter på i samma riktning: Det tar för lång tid att bygga i Sverige. 

Fastighetsägarna föreslår en kortad instansordning genom att ta bort 

länsstyrelsen som första överklagandeinstans. De anser att överklaganden hos 

länsstyrelsen idag inte fyller någon direkt funktion eftersom det är så 

obehindrat att överklaga vidare länsstyrelens beslut, länsstyrelsen tjänar idag 

enbart till att dra ut på tiden och blir därmed en extra fördröjning i en redan 

utdragen process. Ser man dessutom till resultaten så är det oerhört få av 

överklaganden idag som vinner laga rätt och det är därmed dumt med två 

instanser i länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen som kommer fram till 

samma sak. En länsstyrelse som istället kan ägna sig åt rådgivning och 

uppföljning skulle stötta och hjälpa till snarare än att dra ut på hanteringstiden 

vid överklaganden.  

Resultat från Fastighetsägarnas rapport ”Ett överklagat system” visar att det 

finns ett intresse för att korta handläggningstiden, det är dock lätt att utlova en 

förändring men betydligt svårare att genomföra. Resultaten innebär ingen 

konkret förändring. Förhoppningsvis kan de ökade anslagen och kraven till 
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länsstyrelser förskynda processen. Antoni påpekar ett av problemen med långa 

handläggningstider: 

När du ska göra en investering på en fastighet/ett bygge så handlar det om 

väldigt stora pengar. […] När du inte vet till vilken utstäckning det kommer att 

bli överklagat och du inte vet hur lång tid hanteringen av det överklagandet 

kommer att ta, så innebär det en väldig oförutsägbarhet. […] Det gör det ju 

väldigt svårt att räkna på helt enkelt; när kommer jag börja tjäna pengar på den 

här investeringen och hur många år kommer den stå här och bara kosta? Det blir 

ju ett hinder för produktionen av fastigheter. 

Fastighetsägarna anser att handläggningstiden vid överklagandeärenden är ett 

problem men anser att det större problemet ligger i länsstyrelsen som instans, 

en syn som delas av fastighetsföretag och politiker som framgår av ”Ett 

överklagat system” och genom diskussioner. En majoritet av rödgröna- och 

allianspolitiker är för att ta bort en instans menar Antoni. Antoni har i samtal 

med politiker diskuterat kring andra konkreta förslag, bl.a. förslaget att införa 

en mindre avgift för överklagande. Det är idag för lättvindigt att överklaga och 

det utan eget risktagande, en avgift skulle innebära att du verkligen måste bry 

dig om saken för att överklaga. Gemeneman ska kunna överklaga men 

överklaganden får inte vara intill det orimliga där t.ex. rättshaverister kan 

överklaga för sitt eget höga nöjes skull. 

7.4.2 Sveriges Byggindustrier 
Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för 

byggindustrin. BI jobbar aktivt för att främja en bättre fungerande 

bostadsmarknad där plan- och bygglovsprocessen är en prioriterad fråga inom 

husbyggnadsområdet och överklagandeprocessen är en viktig del. De arbetar 

för att få till stånd förändringar i syfte att snabba upp och förbättra 

överklagandeprocessen, dock skall detta ske utan att rättssäkerheten äventyras. 

Människor ska ha rätt att påverka sin omgivning och göra sin röst hörd, i rimlig 

proportion. 

BI är positiva till att frågan kring överklagandeprocessen uppmärksammats, 

byggandet av bostäder har varit alldeles för lågt och den allmänna debatten har 

nu satt ”förstoringsglaset” på de olika delarna i plan- och bygglovsprocessen. 

Det har byggts för lite under 20 års tid i förhållande till befolkningstillväxten 

och urbaniseringen och bostadsunderskottet har ökat explosionsartat under de 

senaste fem till sex åren, speciellt i Stockholm. Man vill snabba upp 

processerna, det finns ett problem i att en utdragen process driver upp 

kostnader och det finns säkert frustration hos byggherrar och exploatörer 

eftersom projekt blir lidande.  
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BI upplever att överklagandeprocessen är ett problem som drar ut plan- och 

bygglovsprocessen, ibland flera år. Ett problem kan vara att en sakägare inte 

delges korrekt vilket kan leda till att beslutet måste omprövas. En lösning till 

att hantera överklaganden på ett bättre sätt kan vara ett digitaliserat system där 

kommuner publicerar aktuella planer och lov på sin hemsida och sakägare får 

anmäla sitt intresse via internet. Wellhagen menar att: 

Det finns ju en del kommuner som är lite före och försöker att ha olika typer av 

system för hantering utav bygglovshandlingar och liknande och lägger ut på 

olika system som man kan söka. Men det är ju lite olika system så det innebär att 

du kanske inte kan använda samma typ av handlingar runt om i landet, där finns 

ju en besparingspotential och en effektivisering om man kunde hitta på ett sådant 

system. Det skulle ju kunna ligga på exempelvis en myndighet som boverket att 

göra något sådant. 

Wellhagen anser att man bör se över sakägarsystemet; vem ska ha rätten att 

överklaga? Är det vettigt att organisationer generellt får rätten att överklaga en 

viss typ av beslut även om dessa inte är berörda?  

Dagens system kan bestå av för många instanser, kommuner och länsstyrelser 

borde gemensamt kunna utgöra en första instans medan den rättsliga 

prövningen finns kvar i mark- och miljödomstolen och de högre instanserna. 

Det är lättare att låta länsstyrelsen tas bort som instans och slås ihop med 

kommunen med tanke på att det är i kommunen som byggnationer sker och 

ärenden uppkommer i och med planmonopolet. BI pekar inte på länsstyrelsen 

som en tidsbov i sig, länsstyrelser skulle kunna tillämpa sina kvalitéer och 

kunskaper i ett tidigt skede istället och fortsätta arbeta med liknande roll som 

idag. Wellhagen ser inga nackdelar med att ta bort länsstyrelsen som instans. 

Ett alternativ kan vara att minska antalet länsstyrelser så man istället får ett 

antal kontor med ett större geografiskt område, ett mindre antal större 

länsstyrelser skulle kunna leda till smidigare och snabbare handläggningar av 

överklagandeärenden, dock tappar man då kanske mycket av den regionala 

kopplingen man har till kommuner. 

Genom en lång och utdragen process får mindre aktörer svårare att slå sig in på 

marknaden, det är t.ex. betydligt svårare att förutspå framtida konjunkturen för 

6 till 8 år än vad det är för ett par år. En kortad process gynnar konkurrensen. 

BI anser att det är bra att man försöker hitta sätt för att både skaffa ”piskor och 

morötter” för att snabba på handläggningen. Länsstyrelsers ökade medel är ett 

sätt och en tidsgräns är också bra, men vad händer om de går över den gränsen? 

Det verkar juridiskt svårt att införa ett system med piskor i form av 

sanktionsavgifter, ett system med morötter skulle kanske därför vara att 
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föredra. Vad gäller kommuner så menar Wellhagen att de flesta klarar sin 10 

veckors gräns vid handläggningen av bygglov, men det finns ingen 

uppföljning. Wellhagen anser att man inledningsvis tänkt rätt men inte fullföljt 

tanken, ett införande av system med morötter skulle kunna vara en fortsatt 

åtgärd från regeringen. 

Wellhagen anser att den nya instansordningen är en vettig reform, det är dock 

för tidigt att uttala sig om huruvida reformen är funktionell i det långa loppet. 

Kommuner gör idag bra bedömningar av detaljplaner och bygglov. Wellhagen 

menar att en undersökning av bygglovsärenden från Lunds universitet för något 

år sedan visade att mindre än 1 % får rätt i någon del av sitt överklagande. 

Även detaljplaneärenden har en låg procentsiffra och det är ett gott betyg åt 

den första bedömningen. Eftersom så få överklaganden av kommuners beslut 

får rätt kan det ses som ett tecken på att kommuner gör ett gott arbete med att 

allmänheten får göra sin röst hörd. 

Branschen vill kunna klara sig utan subventioner och stå på egna fötter, BI ser 

därmed positivt till de förändringar som skett. Man bör värna om att det ska 

finnas en risk i plan- och bygglovsprocessen för att aktörer skall hålla sig på tå.  

Wellhagen tror att det finns ett visst utnyttjande av systemet och att 

okynnesöverklaganden förekommer men hävdar att det inte går att specificera 

hur mycket med tanke på att det inte finns några siffror kring det. Det finns inte 

någon direkt definition av ett okynnesöverklagande, dock skulle man kunna 

exemplifiera vad termen innefattar: 

 Om en sakägare utan att ha tillfört något i sak går vidare med sitt 

överklagande så kan det ses som utsiktslöst.  

 Om man överklagar med ett egenintresse och vill dra ut på processen 

för egen vinning, t.ex. vid en flyttsituation eller liknande.  

 Om man av princip är emot bebyggelse och överklagar även fast man 

vet att det inte kommer leda någonvart.  

Man tänker mer på sig själv än vad man gör på helheten och/eller man utnyttjar 

systemet och sina möjligheter lite för mycket för att markera sitt 

ställningstagande.  

En avgift skulle kunna införas i avsikt att se om det ger någon effekt på antalet 

överklaganden, det kan leda till att en berörd tänker över sitt eventuella 

överklagande lite extra och en avgift ska förhoppningsvis kunna sålla bland 

dem som har en ”tendens att överutnyttja” möjligheten att överklaga. Ett större, 

mer omfattande, projekt kanske skulle kräva en annan form av summa än ett 
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mindre. En avgift får dock inte vara för hög; den ska inte avskräcka från viljan 

att göra sin röst hörd.  
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8 ANALYS OCH DISKUSSION 

8.1 Är överklagandeprocessen idag ett problem? 
Om man vill uppnå en snabb och effektiv plan- och bygglovsprocess så visar 

resultaten på att överklagandeprocessen utgör ett hinder och därmed är ett 

problem. Överklagandeområdet berör flera punkter som kan ses över i avsikt 

att effektivisera tidsaspekten i överklagandeprocessen som sådan och därmed 

även plan- och bygglovsprocessen. Effektiviseringar i plan- och bygglovs-

processen kan vara av stor nytta för bostads- och samhällsutvecklingen. 

Befolkningsökningen och den höga urbaniseringstakten resulterar i ett stort 

behov av att snabbt kunna bygga bostäder. En effektivisering gällande 

tidsaspekten i plan- och bygglovsprocessen kan få stor slagkraft och där kan 

överklagandeprocessen spela en avgörande roll.  

Resultaten visar att överklagandeprocessen kan dra ut på plan- och 

bygglovsprocessen med flera år. Enbart vid detaljplansöverklaganden kan det 

handla om uppemot 18 månader. Att bara åtta procent, och därmed en liten del, 

av antalet överklagade detaljplaner upphävs hos länsstyrelsen tyder på att 

någonting inte står rätt till. Det tyder på att det inte finns ett juridiskt fel hos 

alla överklagade detaljplaner. Dessutom visar länsstyrelsen i Uppsalas statistik 

att hela 80-85 procent av deras beslut står sig i högre instanser. Långa 

handläggningstider vid överklaganden pekas ut av företrädare och i utredningar 

och antalet instanser ifrågasätts. Sakägarsystemet skulle kunna ses över och 

avgifter kan införas för att få ner antalet överklaganden. 

Intervjuade företrädare menar att överklagandeprocessen utgör ett problem 

men åsikterna går något isär. Wickström hos Uppsala kommun hävdar att 

överklagandeprocessen är ett stort problem tidsmässigt som i värsta fall kan ta 

lika lång tid som hela planprocessen i övrigt motsvarar. Segerström hos 

länsstyrelsen i Uppsala hävdar att överklagandeprocessen inte är ett så stort 

problem som många verkar tycka utan att den motsvarar är liten del i 

förhållande till hela processen från idé till färdig byggnad.  

8.2 Effekter av en utdragen överklagandeprocess 
En utdragen överklagandeprocess äventyrar rättssäkerheten och ökar 

ovissheten och därmed även risktagandet för byggherrar och exploatörer, både 

ekonomiskt och vad gäller projektets genomförande. De vet inte huruvida 

projektet kommer bli fördröjt till följd av överklaganden och i så fall med hur 

mycket. En utdragen överklagandeprocess blir ekonomiskt belastande för 

exploatörer och kreditgivare genom räntekostnader och uteblivna intäkter. 

Detta kan sedan avspegla sig på kunder genom högre boendekostnader. 
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Myndigheter och enskilda belastas också eftersom hantering av ärenden kräver 

resurser och blir kostsamt i form av skattepengar.  

Författaren anser att en utdragen överklagandeprocess kan leda till minskad 

konkurrens i branschen som i sin tur trissar upp priser vid upphandling och gör 

det svårare för nya aktörer att slå sig in på marknaden. En utdragen 

överklagandeprocess hämmar en effektiv bebyggelseutveckling i samhället. 

8.3 Varför överklagas det i stor utsträckning? 
En anledning kan vara att överklagandeprocessen uppmärksammats i högre 

utstäckning, bl.a. i den allmänna debatten. Resultaten visar att frågan kring 

överklagandeprocessen har uppmärksammats mer under senare tid, dock har 

frågan kring plan- och bygglovsprocessen länge varit aktuell. Det låga 

byggandet och den ökade bostadsbristen anges som de huvudsakliga 

faktorerna. De konflikter som kommit genom förtätandet av städer kan ha lett 

till att frågan blivit mer omdiskuterad. Under senare år har man börjat diskutera 

och jobba aktivt för att få till stånd förändringar. PBL (2010:900) kan ha en 

stor roll i att det blivit mer diskussioner; införandet av tio veckors 

handläggningsgräns för bygglov väckte starka känslor och den nya 

instansordningen har lett till att större uppmärksammade ärenden fått avslag i 

en större utsträckning. Det statliga slopandet av subventioner kan ligga till 

grund för att man vill slimma och effektivisera den nuvarande processen för att 

få igång bostadsbyggandet.  De ökade ramanslagen och målen för länsstyrelser 

som infördes vid årsskiftet tyder på att regeringen anser utdragna 

överklagandeprocesser som ett aktuellt problem. Att utredningar ska tillsättas 

kring införandet av avgifter och ändringar gällande instansordningen tyder 

också på överklagandefrågans aktualitet. 

Urbaniseringen och därmed förtätandet av städer ger fler överklaganden. 

Grannar kan ha inställningen ”not in my backyard” d.v.s. kan känna en viss 

revirbenägenhet när intilliggande bebyggelse planeras. 

Resultaten pekar mot att det genom PBL:s historia varit obehindrat att 

överklaga. Man kan överklaga på en bred grund och ett överklagande ger idag 

inga ekonomiska eller rättsliga påföljder. Det kan ha lett till ett visst 

överutnyttjande av systemet som karaktäriseras i s.k. okynnesöverklaganden. 

8.4 Nya instansordningen 
Åsikter hos intervjuade företrädare är att systemet med den nya 

instansordningen är för ungt för att man ska kunna säga det ena eller det andra 

kring dess påverkan på överklagandeprocessen som sådan. Det ses dock som 

en positiv och vettig utveckling att prövningen numer är rent juridisk och inte 
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politisk genom den tidigare regeringsprövningen. Wickström menar att 

instansordningen inte inneburit en direkt effektivisering av överklagande-

processen men att bilden av processen kan komma att förändras.   

8.5 Länsstyrelsens roll 
Branschen och kommuners påpekanden kring länsstyrelsers handläggningstider 

låg till grund för att länsstyrelsegemensamma mål infördes och ramanslagen 

ökades. Förhoppningsvis kan åtgärderna råda bot på den stora variationen som 

idag finns när det gäller olika länsstyrelsers handläggningstider och öka 

förutsägbarheten i överklagandeprocessen. Av resultaten framgår att 

länsstyrelsens roll kring överklagandeprocessen är av stor vikt. Länsstyrelsers 

involverande gällande kommunala planläggningen kan påverka antalet planer 

som avvisas vid överklaganden, en bättre dialog med kommuner kan förbättra 

förutsättningarna för att en plan inte ska överklagas eller i värsta fall avvisas. 

8.6 Regeringens fortsatta åtgärder 
De nuvarande kraven/målen gällande handläggningstiderna vad gäller bygglov 

hos kommuner och överklaganden hos länsstyrelser är ett steg i rätt riktning 

mot att effektivisera överklagandeprocessen. Wellhagen anser dock att man 

inte fullföljt tanken, att överskrida de satta gränserna ger idag inga 

konsekvenser. Där kan ett komplement i ett system med morötter och/eller 

piskor vara aktuellt i form av t.ex. belöningar och/eller sanktioner. Wellhagen 

anser att ett belöningssystem är att föredra, Josephsson anser att det vore 

intressant att se över ett system med sanktioner medan Wickström anser att det 

är i allas intresse att minska handläggningstider och att ett sådant system därför 

inte skulle göra någon skillnad. Författaren menar att det skulle kunna vara en 

ytterligare åtgärd. Länsstyrelserna har fr.o.m. i år fått ökade anslag för att 

minska handläggningstider, effekterna av dem skulle behöva utvärderas först. 

Wickström menade att Uppsala kommun inte klarar kravet på tio veckors 

handläggningstid med tanke på det höga trycket av ärenden i dagsläget. Det 

vore intressant att se om alla kommuner klarar av kraven inom de närmaste 

åren, antingen genom att antalet ärenden minskar och trycket lägger sig eller att 

kommunerna hinner anställa fler.  

8.7 Förslag till effektiviseringar 

8.7.1 Tidsbegränsa handläggningen 
Mål har redan satts för länsstyrelsers handläggningstid och krav har införts 

gällande kommuners handläggning. Bör det införas ytterligare tids-

begränsningar? Författaren anser att man bör utvärdera effekterna av de redan 

införda åtgärderna innan man gör någon ytterligare. Mark- och miljödomstolen 
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är ny som instans och uppfattningen är att allt för få ärenden har avgjorts där 

för att man ska kunna granska den instansens handläggningstid. En ytterligare 

tidsbegränsande åtgärd kanske kan införas i det steget. 

8.7.2 Se över sakägarsystemet 
Både intervjuade företrädare från bransch och kommun hävdar att 

sakägarsystemet kan ses över, ska så många ha möjlighet att överklaga och ska 

man ha rätt att överklaga på så bred grund? Sakägaren har rätt att överklaga om 

beslutet går denne emot men det finns ingen tydlig gräns som definierar vad en 

sakägare får överklaga kring t.ex. en detaljplan. Wickström föreslår att den 

klagande istället ska lida eller ta skada av planen i större utsträckning, t.ex. 

ekonomiskt eller att användandet av fastigheten påverkas. 

8.7.3 Slopa länsstyrelsen som instans 
Betänkandet ”Ett effektivare plangenomförande” föreslår en instansordning där 

länsstyrelsen utesluts i avsikt att få en mer rättssäker och förutsägbar 

instansordning och där arbetet istället kan renodlas till samråd, tillsyn och 

kontroll. Segerström tror inte att man kan minska den handläggningstid som 

länsstyrelsen idag motsvarar genom att gå direkt till mark- och miljödomstol 

men kanske en del. Wickström ser inget problem med instansordningen idag 

utan anser att man ska ha rätt till två första prövningsinstanser som en 

rättssäkerhet; att ärendet får en korrekt juridisk bedömning. Ett mindre antal 

instanser skulle dock kunna leda till att resurserna läggs mer effektivt och 

bemanningen optimeras. Ett mindre antal instanser kan samla kompetensen. 

Antoni hävdar att överklanden till länsstyrelsen inte fyller någon funktion 

eftersom det är så obehindrat att överklaga beslutet vidare, det blir bara en 

extra fördröjning i en redan utdragen process. Wellhagen är för slopandet av en 

instans men pekar inte på länsstyrelsen som en tidsbov i sig. Länsstyrelsen 

skulle istället kunna tillämpa sina kvalitéer och kunskaper i ett tidigt skede och 

fortsätta arbetet med en liknande roll som idag. Kommuner och länsstyrelser 

borde gemensamt kunna utgöra en första instans. 

Betänkandet följer Segerström linje om att länsstyrelsen idag gör mycket arbete 

som domstolar skulle ha svårare att utföra. Länsstyrelsen fyller en viktig 

förberedande funktion inför avgöranden och domstolar har tidigare inte ansett 

sig lämpliga eller nog organiserade för att ha direktkontakt med kommuners 

handläggare.  

Förslag kring att länsstyrelsen istället skulle renodla sin roll till samråd, tillsyn 

och kontroll anses av Segerström inte ha kommit av att länsstyrelsen gör ett 
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dåligt jobb som besvärsinstans men att dess funktion skulle kunna vara en 

annan men likvärdig. 

Författaren anser att ett rent slopande av länsstyrelsen som instans skulle ge 

negativ effekt på överklagandeprocessen med tanke på det förberedande arbete 

som resultaten pekar på att länsstyrelser utför, ett fördelaktigare alternativ 

skulle kunna vara en länsstyrelse som tillämpar en likande roll som idag i ett 

tidigare skede. Författaren är för ett sådant alternativ. En stor del av 

länsstyrelsers beslut överklagas och uppfattas kunna ske obehindrat.  

8.7.4 Avgift för överklagande 
En avgift kan minska antalet överklaganden och uppmuntra till att man tänker 

efter en gång extra innan man överklagar. Resultaten visar att det finns ett visst 

överutnyttjande av systemet, s.k. okynnesöverklaganden, och en föreslagen 

avgift skulle kanske kunna förhindra en del av det. Intervjuade företrädare 

uppfattas som positiva till förslaget kring införandet av en avgift. Avgiften bör 

dock inte vara för hög och avskräcka dem som behöver eller vill få sin sak 

prövad och göra sin röst hörd. Josephsson berör att en avgift redan existerar i 

Danmark och Tyskland, det är upp till utredningar att se över om det är 

förenligt med svensk lagstiftning och internationella konventioner att ha en 

sådan avgift. 

Författaren tror att införandet av en avgift skulle kunna minska 

överutnyttjandet och därmed effektivisera överklagandeprocessen. Antalet 

överklaganden kan tänkas minska och det är positivt för plan- och 

bygglovsprocessen, inte minst vad gäller tidsaspekten. Avgiften bör inte vara 

så hög att det blir en klassfråga, dock tror författaren att även en mindre avgift 

kan minska överutnyttjandet. Att deponera en avgift, som fås tillbaks vid ett 

vunnet överklagande, kanske skulle vara ännu mer effektivt för att minska 

okynnesöverklaganden. Den klagande är medveten om att denne inte kommer 

få rätt och därför inte heller har möjlighet att få tillbaks sina pengar. En avgift 

som deponeras skulle kunna vara högre eftersom den möjliggör att pengarna 

returneras till den klagande vid ett vunnet överklagande. 

8.7.5 Inför processbeskrivningar 
Huvudrapporten av Fiskesjö, på regeringens uppdrag, redovisar det konkreta 

förslaget att införa länsstyrelsegemensamma processbeskrivningar. Segerström 

tror att det skulle leda till att ”smarta grejer” sprids över länsgränser och att det 

skulle vara nyttigt för länsstyrelsekollektivet som sådant. Länsstyrelser med 

längre handläggningstider skulle troligtvis ha större användning av process-
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beskrivningar. Författaren stödjer Segerströms åsikter och menar att process-

beskrivningar bör införas som en effektiviseringsåtgärd. 

8.8 Okynnesöverklaganden 
Vad är ett okynnesöverklagande? Det har av resultaten antytts att det inte finns 

någon allmänt vedertagen definition av ett okynnesöverklagande, Svenska 

Akademien definierar begreppet okynnig som omoraliskt/ohederligt 

beteende.
113

 Utifrån resultaten kan man sammanställa en representativ 

definition av ett okynnesöverklagande som: Ett överklagande där den klagande 

agerar omoraliskt genom att denne tänker mer på sig själv än vad den gör på 

helheten och/eller utnyttjar systemet och sina möjligheter lite för mycket för att 

markera sitt ställningstagande. 

Resultaten visar på att okynnesöverklaganden utgör en betydande mängd i 

havet av överklaganden och därmed kan ses som ett problem för överklagande-

processen. Det är idag lättvindigt att överklaga och det helt utan eget 

risktagande. Det kan ge plats åt de som överklagar för sitt eget nöjes skull. 

Majoriteten av intervjuade företrädare menar att okynnesöverklaganden utgör 

ett problem, Segerström från länsstyrelsen i Uppsala menar dock att okynnes-

överklaganden i sig inte är ett problem eftersom en erfaren handläggare snabbt 

kan utesluta ett sådant. 

Författaren håller inte med Segerström utan hävdar att okynnesöverklaganden 

är ett problem eftersom det utgör en betydande mängd av antalet 

överklaganden och därför har en effekt på tidsaspekten. Även om ett visst 

specifikt överklagandeärende i sig är lätt att utesluta så innebär ett stort antal 

inkommande ärenden att desto mer resurser krävs till ärendehandläggningen. 

Att få ner mängden ärenden kan vara minst lika viktigt som att effektivisera 

förfarandeprocessen vid överklaganden, därför bör frågan kring okynnes-

överklaganden prioriteras. 

8.9 Övrigt 
Vad stimulerar överklaganden? I takt med den tekniska utvecklingen 

tillkommer fler sätt att öka informationsflödet i samhället. Facebook, Twitter 

och Instagram har blivit plattformar för privatpersoner, företag, myndigheter 

m.fl. att dela information i realtid. I takt med det ökade informationsflödet kan 

medvetenheten hos den enskilde kring dess rättigheter ha ökat vilket i sin tur 

kan ha lett till fler överklaganden.  

                                                 
113
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En sida av myntet kan vara att ju fler som känner till sina rättigheter, desto fler 

överklagar. Andra sidan kan vara att en ökad medvetenhet och kännedom kring 

hur kommuner planlägger, och hur det går att överklaga, leder till färre 

överklaganden genom att befolkningen känner en större delaktighet. 

8.9.1 Utredning inleds 
I examensarbetets slutfas presenterade Socialdepartementet ett kommitté-

direktiv: ”En särskild utredare ska se över möjligheten att effektivisera 

processen för prövning av kommunala beslut som överklagats enligt PBL. 

Syftet med uppdraget är att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en 

effektivare prövningsordning.”
114

 Direktivet nämner att det i vissa fall tar allt 

för lång tid från det att ett beslut om detaljplan antas till det att beslutet vinner 

laga kraft, samma sak för bl.a. bygglov. Skälen till de långa tiderna hävdas 

ligga i hur ärendena handläggs och instanskedjans utformning. Utredaren ska 

bl.a. se över möjligheten att minska antalet överklagandeinstanser, att 

koncentrera handläggningen till ett mindre antal länsstyrelser, se över behov 

och möjlighet att tydligt avgränsa sakägarkretsen alternativt begränsa 

klagorätten, överväga frågan att införa en avgift för överklagande och 

eventuellt lämna förslag till en utformning av en sådan avgift. Utredningen ska 

redovisas senast den 15 mars 2014.
115

 

  

                                                 
114

 Socialdepartementet. Effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och 

bygglagen, Dir. 2013:53, Stockholm, 2013, s.1 
115

 Ibid, s.1-14 
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9 SLUTSATSER 
Det går att överklaga till både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen 

innan det krävs ett prövningstillstånd för att ta överklagandet vidare. Sakägare 

kan överklaga på en bred grund och i dessa två instanser finns det idag ingen 

risk för varken ekonomiska eller rättsliga påföljder för den klagande. Den 

obefintliga risken i ett överklagande har lett till att det finns ett visst över-

utnyttjande av systemet.  

Om man vill uppnå en snabb och effektiv plan- och bygglovsprocess så visar 

resultaten på att överklagandeprocessen utgör ett hinder och därmed är ett 

problem. De huvudsakliga problemen kring överklagandeprocessen finns i de 

långa handläggningstiderna och det höga antalet överklaganden.  Det finns ett 

stort intresse för att effektivisera överklagandeprocessen och regeringen ska 

tillsätta utredningar där framtida eventuella åtgärder ska utredas.  

En utdragen överklagandeprocess äventyrar rättssäkerheten och ökar 

ovissheten och därmed även risktagandet för byggherrar och exploatörer, både 

ekonomiskt och vad gäller projektets genomförande. En utdragen över-

klagandeprocess kan minska konkurrensen i branschen. 

Det finns ett betydande överutnyttjande av överklagadesystemet idag vilket kan 

sammanfattas i begreppet okynnesöverklaganden. 

Det mest fördelaktiga förslaget till effektivisering av överklagandeprocessen 

ser författaren i införandet av en överklagandeavgift. En avgift kan minska 

antalet överklaganden och kan uppmuntra till att man tänker efter en gång extra 

innan man överklagar. En avgift kan minska överutnyttjandet och ge en 

effektivare överklagandeprocess. En högre avgift som deponeras skulle kunna 

ha större effekt mot överutnyttjandet. En effektivare överklagandeprocess ger 

en effektivare plan- och bygglovsprocess som i sin tur kan ge en positiv 

inverkan på bostadsutvecklingen. 

9.1 Förslag på fortsatta studier 
Medvetenheten hos allmänheten kring medborgarinflytandet i planprocessen 

och möjligheten/rättigheten att överklaga kan förbättras för att öka känslan av 

delaktighet och förhoppningsvis leda till ett minskat antal överklaganden, 

genom tydlig information på web etc. 

Vad är de vanligaste skälen till överklaganden och finns ett mönster? Om vissa 

ståndpunkter är ofta förekommande kan det ge anledning till att utreda de 

bakomliggande orsakerna kring dessa närmare för att kunna minska sådana 

överklaganden. 
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Hur kommer den nya instansordningens påverkan på överklagandeprocessen 

vara ur ett längre perspektiv? Vilka typer av domar kommer vi att se? 
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