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Fastighetskontoret fick 13 juni 2014 i uppdrag av Fastighetsnämnden att 

tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret och i samverkan med 

Allmännyttan och det lokala näringslivet pröva nya former för samverkan med målet 

att jubileumsåret 2021 ha färdigställt 7000 nya bostäder. 

Bostad2021 - Uppdrag



3

Detaljplaner

• 31 planer, ca 8600 bostäder
•En detaljplan har brutits ur projektet (ca 200 

bostäder)

•27 detaljplaner har antagits av BN (7000 bostäder)

•22 st detaljplaner har vunnit laga kraft (5400 

bostäder)

•2 st detaljplaner är överklagade (600 bostäder)

• 27 olika byggaktörer

• Framtiden delaktiga i 11 projekt

• 15 planer innehåller 

markanvisningar

• Ca 30 handläggare inom staden i gemensam 

projektlokal

•Följeforskning pågår
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Bostad2021- Handlingsplan

Identifiering av plan- och byggprojektets delprocesser har gjorts. 

Mötesforum har skapats för att beskriva processerna: 

Ledningar

Kretslopp & vatten

Göteborg energi

Övriga 

ledningsägare

Trafikkontoret

Fastighetskontoret

Plan  & bygglov

Plan

Bygglov

Lantmäteri

Geodata

Byggaktörer

Framtiden

JM

Lokalförvaltningen

Allmän plats

Trafikkontoret

Park och natur-

förvaltningen

Genomförande allmän plats

Genomförande kvartersmark

LM

Bygglov

Detaljplan



Genomförande av en detaljplan
- handläggningstid efter laga kraft

• Traditionellt genomförande

• Parallella processer  - Bostad2021

Byggnation
Utbyggnad 

Allmän plats
Bygglov

Lantmäteri-

förrättning
Detaljplan NBK

9-12 månader

Byggnation/projektering

Utbyggnad 

Allmän plats

Bygglov

NBK

Lantmäteri-

förrättning

Detaljplan

8-12 veckor



Vad är tidig förrättningsstart?

Detaljplaneprocessen inom stadsbyggnadskontoret

Fastighetsbildning enligt nya detaljplanen

Fastighetsbildningsprocessen 

Inom lantmäterimyndigheten

Planbesked Plansamråd/ underrättelse Granskning/ underrättelse
Antagande 

(BN/KF)
Laga kraft

Ansökan Beredning Beslut    
Laga 
kraft

Ev. utbrytning Beredning Beslut Laga kraft

Ev. delbeslut
Laga 
kraft

”Tidig förrättningsstart”
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KLMs arbetssätt: Tidig förrättningsstart

GranskningSamråd

Beslut

Handläggning 

påbörjas

Ansökan:

•Ansökan ska innehålla yrkande om tidig förrättningsstart 

•När samtliga som ska betala förrättningskostnaderna yrkat om tidig 

förrättningsstart tilldelas ärendet en handläggare

•Ansökan ska skickas in när parterna vet hur de vill göra med 

fastighetsindelningen (mellan samråd och granskning?)

•Alla yrkanden/köp/överenskommelse ska vara undertecknade senast 5 

veckor innan detaljplanen antas i BN om målet är att beslutshandlingarna ska 

vara klara vid laga kraft. 

2-3v

Antagande Laga kraft

Laga kraft/reg

1v5v 5v

Avtal/

yrkanden 

inkomna
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Tidig förrättningsstart
-”baklängeshandläggning”

GranskningSamråd

Beslut

Handläggning 

påbörjas

Hur vi arbetar:
•Efter inläsning kallas sökanden till arbetsmöte

•Arbetsmötet följer särskild agenda 

•Nytt arbetsmöten bokas alltid i slutet av varje möte fram till 5 veckor innan antagande i 

BN

•5 veckor innan BN beställer flm plankarta digitalt och arbete med beslutshandlingar 

påbörjas.

•Mängden arbetsmöten beror på ärendets komplexitet

•Beslutshandlingar är under givna förhållande förberedda vid beräknad LK

•Efter att KLM får besked om LK kollegiegranskas ärendet och beslut fattas.

•Genom godkännandeblankett kan ärendet registreras ca 1-2 v efter planen vunnit LK

•Arbetssättet är något mer arbetskrävande än normalt plangenomförande? (ca 10-20%)

2-3v

Antagande Laga kraft

Laga kraft/reg

1v5v 5v

Avtal/

yrkanden 

inkomna



KLMs arbetssätt: Sammanfattning
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• Förrättningslantmätaren driver förrättningsprocessen, genom att kalla till 

arbetsmöten, fram till att planhandlingar är klara för antagande.

– Exploatör levererar underlag mellan arbetsmötena och inkommer med 

yrkanden/avtal senast 5 veckor innan antagande

– FLM ansvarar för att alla frågor behandlats innan antagande 

• Är inte förutsättningarna klara vid antagande påbörjas inte arbetet med 

beslutshandlingarna och tidsplanen förskjuts därmed.

• KLM erbjuder tidig förrättningsstart för genomförande av samtliga nyantagna 

detaljplaner med bostadsinnehåll eller nationell infrastruktur

Åtgärder som inte kan hanteras i tidig förrättningsstart (får brytas ut eller 

hanteras efter LK)

• Mindre avvikelse (samråd)

• Tvångsvisa åtgärder

• Lantmäterisammanträde/bildande av SFF



Nybyggnadskarta

10HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 

• För att byggaktörer ska kunna projektera 

bostäder parallellt med 

detaljplansprocessen har en särskild 

version av preliminär nybyggnadskarta 

tagits fram.

• Efter samråd kan byggaktörerna beställa en 

NBK med ”nya bestämmelser” enligt 

plankartan från 

samråd/granskning/antagande.

• Byggaktörerna ansöker på nytt då de vill få 

NBK uppdaterade efter exempelvis 

granskning eller antagande

• Särskild kostnad debiteras vid uppdatering

• Slutgiltig NBK levereras inom en vecka 

efter att lantmäteriförrättningen registrerats 

i FR/DRK



Bygglov
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• Utkast på bygglovsritningar skickas in i samband med att detaljplanen 

är på granskning

– Syftet är att projekteringen görs utan planavvikelser

• Bygglovsmöte bokas in 8 veckor innan detaljplanen antas

• Formell ansökan och kompletta bygglovshandlingar lämnas in 4 veckor 

innan antagande

• Teknisk samråd bokas in 5 veckor efter antagande

• Bygglov ges 1-2 veckor efter samtliga ritningar inkommit och slutgiltig 

nybyggnadskarta levererats (lantmäteriförrättning registrerad). 
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Bygglovmöte

Inlämning plan för 

antagande samt 

bygglovansökan

4 veckor

Tekniskt 

samråd

3-4 veckor

Bygglov +

startbesked

Så kort 

som 

möjligt

Sammanläggning plan, bygglov, 
genomförande

Projektering bygglovhandlingar 6-8 mån

Granskning

Ant

aga

nde 

BN

LKSamråd

Utkast 

bygglov-

handlingar

5 veckor

6 veckor

Överklagande ?

Projektering bygghandlingar  kvartersmark 5-7 mån

Byggstart

Projektering förfrågningsunderlag  Allmän  plats 8mån Entreprenad 

Allmän plats 

och ledningar

Tidig 

förrättnings-

start

Beställning av 

nbk



• Ca 500 nya bostäder

– Detaljplanen antagen i KS 2017-09-14

• Ansökan om tidig förrättningsstart inom 2016-12-09 

(DP på samråd)

– Frgl/avst 50 områden

– 3D-utrymme underjordiskt garage

– 2 st mindre avvikelser mot dp

• Ansökan NBK, 2017-04-03 (DP granskning)

• Ansökan Bygglov, 2017-06-05 (DP antagande BN)

– Punkthus 130 lägenhet,

Exempel munspelsgatan



Tidsplan – genomförande 
munspelsgatan

DP Laga kraft!

LM
Beslut

LM
Laga kraft

NBK
Levererad

Bygglov
Beslut

Start-

besked

Första spadtaget!
• 3 arbetsmöten december – september

• 2 samråd om mindre avvikelse

• 1 koordineringsmöte bygglov/plan/LM

ÖK frgl

Inkom

Samråd-

svar, ok

Samråd-

svar, ok

Köp 

inkom

Kordiner-

ingsmöte

Bygg/Plan

Arbets-

möte

7,5 veckors handläggningstid mellan 

detaljplanens laga kraft och att spaden 

kunde sättas i jorden



Hur har det gått med 
lantmäteriförrättningarna?
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0 5 10 15 20 25 30

Klara beslutshandlingar inför LK

Fastighetsbildning ej aktuell

Ej ansökt

Förrättning avslutad

Inkommen ansökan

Genomförande av detaljplan inom Bostad2021

• Ansökan i samtliga detaljplaner har inkommit enligt plan (mellan samråd och granskning)

• Hälften av lantmäteriärenden är avslutade



Hur har det gått med 
lantmäteriförrättningarna?
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1-2 veckor 3-4 veckor 6-10 veckor 10-20 vekor 20-30 veckor

Handläggningstider inom Bostad2021 på avslutade 
förrättningar

• 75 % av samtliga detaljplaner har varit registrerade i FR inom 10 veckor efter 

laga kraft

• En förrättning har handlagts utan tidig förrättningsstart. Handläggningstid 

fram till registrering för det ärendet var 34 veckor/ 8,5 månad



Hur har det gått med 
lantmäteriförrättningarna?
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• I 28% av ärenden inkom överenskommelse om frgl innan detaljplanens laga kraft

• I 0% av ärenden har överenskommelser inkommit 5 veckor innan antagande  

• I 61% av ärenden har beslut kunnat fattas en vecka efter att slutgiltigt yrkande om åtgärder inkom

• 15% av ärenden har innehållit prövning av mindre avvikelse, sammanträde och bildande av SFF

0 5 10 15 20 25

Olofshöjd*

Ättehögsgatan

Adventsvägen

Volrat Thamsgatan*

Norra fjädermolmsgatan

Munspelsgatan

Radiotorget**

Ebbe Liberathsgatan**

Mandolingatan

Smörslottsgatan**

Merkuriusgatan

Nordöstra Gårdsten

Smaragdgatan

Handläggningstid Bostad2021

Avtal FK/byggaktör inkom Handläggninstid i veckor



Bostad2021- status
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Passerat samråd

Passerat granskning

Godkända/antagna i BN

Godkända på väg till KF

Antagna besvärstid

Överklagade

Lagakraftvunna

Projektering kommunal infrastruktur

Utbyggnad kommunal infrastruktur

Bygglov inlämnat

Bygglov beviljat

Utbyggnad kvartersmark

Antal bostäder BoStad2021



Slutsats – LM/NBK/Bygg
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LM

– Handläggningstiden för en lantmäteriförrättning förkortas i genomsnitt med 6-7 månader 

– Om avtalsprocessen mellan FK och byggaktörerna ses över kan processen kortas med ytterligare några veckor

– LM kan inte förvänta sig att köp/ök inkommer 5 veckor innan detaljplanen antas

– Rivning av byggnad har försenast handläggningen i 3 detaljplaner

NBK

– Uppskattad produkt med ”kommande bestämmelser” i en preliminär NBK

– Ansökan inkommer oftast i samband med antagande (istället för samråd)

– Kretslopp och vatten har inte kunnat leverera anslutningspunkt i 5 detaljplaner vilket för närvarande skapar stopp i 5 

bygglov. Orsaken är att KoV inte projekterat parallellt med detaljplansprocessen.

Bygglov

– 7/44 bygglov har lämnats in innan detaljplanen antagits (granskning)

– Få byggaktörer vågar lämna in bygglov innan detaljplanen har antagits

De parallella processerna fungerar men få byggaktörer använder de fullt ut!

Är det någon aktör som inte arbetar parallellt skapar det tids nog en flaskhals

Parallella processer används utöver Bostad2021 även i Västlänken, Karlavagnsplatsen, Pumpgatan (Geely), 

Masthugskajen



KONTAKT:

Lantmäteriavdelning

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Johan Benjaminsson

johan.benjaminsson@sbk.goteborg.se

www.Bostad2021.se

mailto:johan.benjaminsson@sbk.goteborg.se
http://www.bostad2021.se/

