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Swedish School of Planning

Sju teser om fysisk planering och landskap

• Fokus har legat på stadsplanering (gestaltande, ”arkitektplanering”)
• Det kommunala planmonopolet: systemet saknar den regionala 

nivån; därmed saknas en viktig arena för förhandling om landskapet
• Fysisk planering arbetar i hög grad med restriktioner; ”avstyrande” 

inte ”tillstyrande” planering
• Ingen aktör planerar för landskapet som helhet
• Landskapet förändras starkt inom ramen för ”pågående 

markanvändning” utanför planeringens påverkan. 
• Planering och förvaltning blandas ofta samman; den fysiska 

planeringen ger vissa ramar för några av landskapets aktörer men 
det innebär ingen samlad strategi för förvaltning. 

• Landskapet är en arena för en kamp mellan två paradigm: 
planeringens konsensusorienterade, deliberativa & miljövårdens 
expertkultur. 
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Planeringens ”djupa rötter” 

Fortifikationskonsten
försvarsmurar, boulevarder f. truppförflyttningar, fria skottfält

Brandskydd & hygien
Försvar av äganderätten
Lag 1810 medför att marken blir en handelsvara.
• planering som instrument för att säkra fastigheters rättigheter
• skyddet av enskilda intressen mot allmänna
- men utvecklas med allt starkare skydd för allmänintressen
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Konkurrerande eller kompletterande planeringsideologier

• Planering som design
• Planering som rationell beslutsprocess
• Planering som kommunikation
• Planering som : post-modernism, libertarianism etc.

Svensk planeringspolicy är en blandning av ”planering som design” 
(”arkitektplanering”) och ”planering som rationell beslutsprocess” 
(PBL reglerar hur planering ska göras, inte vad som ska uppnås)

Det ”kommunikativa inslaget” är begränsat till samråd och konsensus 
ska uppnås inom den representativa demokratin

Den moderna akademiska planeringsdiskursen har inte satt 
påvisbara spår i svensk planeringpolicy

(Strömgren, A. (2007) Samordning, hyfs och reda. Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 
1945-2005.Uppsala: Acta Univ. Upsaliensis Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 166)
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DEN FÖRSTA MODERNA SVENSKA REGLERINGEN
- 1874 års Byggnadsstadga 

• Krav på stadsplan

• Byggnadsstadga med regler om 
byggnadshöjd, gatubredder m.m.

• De första anvisningarna från myndighet: 
idealmönster för stadsbyggandet.

• Planerna var inte bindande för markägare
Byggnadsstadgan var ingen lag 
Markägare krävde ersättning även
för uppenbart orimliga projekt (t.ex. hus
mitt i en planerad väg)
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1931 ÅRS STADSPLANELAG
modernismens intåg

Stadsplans rättsverkan förstärks och regleringsmöjligheterna 
utvidgas

”Stomplan” introduceras som en översiktlig plan för staden

Bestämmelser om avstånd mellan hus, den höga glesa staden 
introducerar modernismen.

1931 års stadsplanelag introducerar planer som skiljer på kvarterens 
ändamål
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”SMALHUSEN” 1930 – 1950
Modernismens teorier om placering, höjd & solljus

Axel Dahlberg, fastighetsdirektör i Stockholm

Likheten med 60-70-talens ”villamattor”!

KSLA LANDSKAPSSEMINARIUM



Swedish School of Planning

SAMHÄLLSINFLYTANDET ANSES OTILLRÄCKLIGT

1931 års stadsplanelag gav inte möjlighet bestämma var 
samhällsbildning fick ske – eller inte!

Exploateringen av mark för tätbebyggelse var i princip fri

Tätbebyggelse uppkom på områden som inte kunde försörjas med 
vägar, vatten och avlopp

Särskilt besvärande var förhållandena i städernas randområden

Stomplanerna uppfattades som otillräckliga som översiktsplaner.
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1947 ÅRS BYGGNADSLAG
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Huvuddrag:

• Tätbebyggelserätten försvinner

• Stadsplan villkor för bebyggelse

• Kommunen bestämmer ”var, när, 
hur”

• Nya översiktliga planinstitut:
• Generalplan
• Regionplan

• Statlig planfastställelse

Drivkrafter:

• Bostadsnöden

• Den snabba och önskvärda 
urbaniseringen

• Bostadsbristen

• Undvika slumbebyggelse i 
stadens periferi

• Bygglagen ett instrument i 
bostadspolitiken
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”Ett planmässigt samhällsbyggande”

Vad den nuvarande planeringen icke löser är framför allt 
lokaliseringsproblemet.

Ett socialt och politiskt mål bör vara...att åstadkomma sådana 
samhällen som…gynnar skapandet av människor som är ”social-
minded”

Stoppa storstädernas vidare tillväxt och hindra vidare utspridning av 
bebyggelsen

En central ekonomisk planering f
örutsätts: efterkrigstidens socialism

Planering som design men 
med totalambitioner
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Le Corbusiers Stockholm

”….Planerna är nu inte längre 
enbart tankar….Och 
människorna kräver ordning & 
storhet”
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Summering: framväxten av översiktlig planering
Först: reglering av staden
• stora stadsbränder: nordiska trästaden speciellt utsatt
• bostadsnöd & spekulationsbyggande
• stadsbyggnadsidealen växlar över tid

Därefter: stadens utkanter 
oreglerad industri & kåkstäder
sanitära problem & kraftig vattenförorening

medför behov av utvidgad planering

Så: stadsplanering blir ”samhällsplanering”
ideologisk önskan om att planera ”det goda samhället”
återkommer som ”hållbar utveckling” & ”gröna folkhemmet”

MEN: knappast landskapets helhet som ska planeras!
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FRP: den fysiska riksplaneringen

Särskilt värdefulla områden för turism & friluftsliv
Orörda fjällområden som ska bevaras
Kust- & skärgårdsområden som skyddas mot miljöstörande industri
Kust- och skärgårdsområden där industri kan etableras i anslutning 
till nuvarande 
Älvar som ska skyddas

Delreform av bygglagen:
• förhandsprövning av industrietableringar
• glesbebyggelserätten bort
⇒ all bebyggelse ska lämplighetsprövas

Instrument: huvudsakligen restriktioner
”primära rekreationsområden” blir aldrig realitet 
”avstyrande planering”
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Tilltro till planeringen: en vision för Öresund 
som insjö i nordens största stadslandskap

Visioner säger ofta mer om sin samtid än om 
framtiden
”Visionär” eller sannolik” – ett konstant dilemma för 
översiktlig planering
Ofta kort ”bäst före” datum
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Plan- och Bygglagen 1987; Naturresurslagen 1987
- 19 års utredande under 7 olika regeringar
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Kommunala planmonopolet kvar

Fysiska riksplaneringen=> NRL

Den kommuntäckande 
Översiktsplanen blir obligatorisk

Kommunerna beslutar själva om 
detaljplaner, men rätt att överklaga till 
länsstyrelsen och regeringen

Tidsbegränsad byggrätt, detalj-
planerna får genomförandetid

Endast mindre avvikelser från plan 
tillåtna

Rätt till pågående markanvändning

Viss ökning av medborgarinflytande

Önskan att lagfästa den fysiska 
riksplaneringen

Önskan att förstärka den översiktliga 
planeringen

Önskan om ett tydligare plansystem

Behovet av att avveckla systemet med 
decennielånga byggnadsförbud

Behovet av att kunna ändra
inaktuella planer

Kraven på ökat inflytande från 
hyresgäster och andra berörda som 
inte är fastighetsägare
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Efter PBL 1987: planeringskritik

Myter om hinder:
• långsamma plan- & lovprocesser
• överklagande
• politiskt betingade hinder t.ex. 
• externhandel
• natur- & kulturminnesvård

”Effektiva processer”: 
• infrastrukturplaneringens krav
• demokrati kontra ”snäv effektivitet”

Kamp mellan miljö (staten) & fysisk planering (kommunerna):
• vindkraftprövning
• strandskydd
• vattenplanering
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- samtidigt inom naturvården:

Lagstiftning 1909 om nationalparker & naturminnen
• vetenskapen ska utpeka det värdefulla men också det storslagna 

& fosterländska & ”den önskvärda turismen”

Naturskyddslagstiftningen utvecklas under efterkrigstiden successivt 
från en ”hänsynslagstiftning till en expropriationslagstiftning” 
(Westerlund)

”Biologerna som experter”
”den kvalificerade naturupplevelsen kan endast erhållas i kvalificerad 
natur” (förarbeten till Naturskyddslagen)
strandskyddet som  exempel: 
• utvecklas från välfärd till naturskydd (1994)
• områdets potentiella betydelse för naturvård ska vägas in

Naturvården efterhand stor markanvändare 
Natura 2000 utvidgar makten utanför reservaten
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Obligatoriska planer m stor
påverkan på miljö & hälsa

Alla kommuner ska ha aktuella:
•energiplaner
•avfallsplaner
•översiktsplaner
•riktlinjer f bostadsförsörjning

Verkligheten avviker starkt från
lagkraven:
ointresse för strategiska planer 

Inte ens översiktlig planering av vissa element är landstäckande
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Studie av hantering av ”hållbar utveckling” i kommunala ÖP:

De flesta kommuner (av de 55 undersökta) har inga uttalade rumsliga 
strategier för en hållbar fysisk planering

De rumsliga strategier för hållbar fysisk planering som förekommer är 
business-as-usual

De ingår i planerarens verktygslåda sedan länge
de uttrycker föreställningen att planeringen av sig själv syftar mot 
HUT

HUT har således inte påverkat planeringens praktik
Något reellt närmande mellan ”hållbarhetens tre pelare” sker oftast inte
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Persson, C. (2013). ”Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in 
Sweden”, Land Use Policy 34 
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Ny Plan- och bygglag 2011
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Privat initiativrätt till detaljplan
Kommunala planmonopolet kvar
Översiktsplanen mer strategisk – men oklar innebörd av ”strategisk”
Tillägg (2008) av oklara krav på bedömning av ”ekonomisk hållbarhet” & 
”effektiv konkurrens”

Sammantaget: 
• teknikaliteter
• ”förenklingar” ökar osäkerheter

Starkt politiskt motstånd mot att skapa ett hierarkiskt planeringssystem 
när Plan- & Bygglagen skrevs (1987) & reviderades (2011)
Regional planering har därför i praktiken aldrig stimulerats eller 
reglerats. Fysisk riksplanering har stilla insomnat med rester i MB 3 & 4
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Expertplanering eller politisk: problemet belyst med två citat

Det kan dessutom finnas en risk för att en omfattande användning av
detaljplaneinstitutet medför att vindkraftsutbyggnaden i Sverige blir
beroende av olika kommunala värderingar om vad som är lämpligt i 
just den egna kommunen och att vindkraftsutbyggnaden inte sker på
de platser som objektivt sett är mest gynnsamma ur ett
helhetsperspektiv. 

(SOU 2008:86, s. 229)

... godtyckliga tjänstemannabedömningar står mot demokratiskt
fattade beslut baserade på lokal kunskap… 

(Sölvesborgs kommun I ärende om riksintresse för friluftsliv)
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”Miljö”
•”goda beslut” bygger på 
vetenskaplig kunskap
•expertkunskap & central 
överblick
•rationalistisk 
planeringssyn
•bevarande: ”naturligt”, 
”rent”, ”opåverkat”, ”vad 
naturen tål” dominerande 
tankefigurer

”Plan”
•”goda beslut” bygger på 
deliberation & konsensus
•närhet & 
situationsanpassning
•politiskt beslutsfattande
•intresseavvägning
•”förändring” & 
”tillväxt”dominerande
tankefigurer

Swedish School of Planning

Landskapet som arena för en kamp mellan två 
paradigm
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Exempel på konflikten (Trelleborg)

Ett enstaka kraftverk på fastighet där operatören fått arrendera mark

Kommunens planering enligt PBL:
• platsen ligger inte inom lämpligt område enl. kommunens 

vindkraftplan
• Söderslätt känslig landskapsbild
• kommunen positiv till vindkraft men vill ha verk i grupper på 

lämplig plats
• bullergränsen klaras precis men ger inte garanti för störningsfrihet
=> avslår bygglov

Länsstyrelsens prövning enl. Miljöbalken:
bullergränsen klaras formellt & inga andra störningar som räknas
=> skickar tillbaka för ny bygglovsprövning

Mot kommunens önskan om en planerad utveckling står ”rätten att 
bygga verket”

(Ärendet inte avgjort i högre instans)
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XX

Xx

Landskapskurs HKR 2017

Ett planerat landskap?
• markägarens driftsplanering
• ”naturlig och normal rationalisering” inom ramen 

för ”pågående markanvändning” 
• bygglov & miljötillstånd för vindkraften

Men helheten?

Tack för uppmärksamheten !
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Och nu blir det reklam!

”Femtio år av samhälls-
planering. Vänbok till
Gösta Blücher”
red Albertsson, Emmelin,
Nilsson & v Platen

kan beställas från 
lars.emmelin@bth.se
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