
utbildning i
samhällsplaneringsprocessen



Nationell nivå
Plan- och bygglag
Miljöbalken
Riksintressen

Regional nivå
Länstransportplan
Tillsyn

Kommunal nivå
Självstyre
Planmonopol
Planeringsarbete
Bygglov etc

Samhällsplanering

Internationell nivå
EU

på olika nivåer





Lagstiftning som styr processen

MILJÖBALKEN
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl

PBL
1 kap. 1 § ”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.”

1 kap. 2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten enligt denna lag.

https://omstallningfalun.wordpress.com/vad-ar-ett-langsiktigt-hallbart-samhalle/


Vad innefattas i processen?



Från översiktsplan till detaljplan



https://www.skelleftea.se/nyaskelleftedalen
Antagande vår 2020



Skelleftedalen
Centrala stan

Ditt framtida Burträsk

Lekparksstrategi
Strategi för barn och ungas utveck.
Avfallsplan



Olika roller i processen

Samhällsplanerare

Markägare

Tillståndsgivare 
(myndighet)

Exploatör/Byggherre

Koordinator/katalysator



Olika roller i processen

Kommun-
styrelsen

Bygg och 
miljö-

nämnden

Samhälls-
byggnads-
nämnden

Översiktsplan         Detaljplaner, bygglov, miljötillsyn      Tillhandahålla infrastrukturAnsvar:

Samhälls-
utveckling

Samhälls-
byggnad

MEX



Samhällsbyggnadsnämndens del i processen
Vid stadsomvandlingsprojekt/exploatering

Detaljplan
Markanvisning/

försäljning/ 
finansiering

KF/KS ansvar

Vem som får 
köpa/sälja/boka en tomt

Finansiering av projektet

Vad projektet kommer 
kosta exploatör

Var bostäder/industri 
ska byggas?

KS/KF ansvar (Öp/Föp)

SBN yttrar sig i ÖP/Föp

BMN ansvar

SB yttrar sig
SB är med i processen 
kring utformning av 
Va/vägar/park i detta 
skede

Genomförande av 
vägar/VA/Park Drift

SBNs ansvar

Men…KS/Mex beställer 
genomförande av SB

SBN tar alla 
anskaffningsbeslut. 

(ibland får vi budgeten, kan 
inte omfördelas till andra 
projekt) 

SBNs ansvar



Samhällsbyggnadsnämndens del i processen
Vid stadsomvandlingsprojekt/exploatering

Detaljplan
Markanvisning/

Försäljning/ 
finansiering

Var bostäder/industri 
ska byggas?

Genomförande av 
vägar/VA/Park Drift

Vad som bestäms här 
påverkar….

…vad kommunen får för 
intäkt/kostnad här….

…och hur vi ska bygga 
vägar/VA…

…och vilka drift och 
kapitalkostnader SBN får 

här…



Markanvisnings-
policy på G!



”Varför tar det sån tid….” 

Planprocess
6 mån – 10 år

Snitt 1,5 år 

Tämbäcken
Degerbyn 7:14
Floristen
Eriksberg

1 år
4 år
6 år
2 år

Bygglov snitt 2,5 veckor

Vad händer innan? Vad händer efter?Vad händer under tiden?
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