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Behöver plangenomförandet vara säkerställt  

och beskrivet vid planens antagande?

Martin Kvarnbäck

tekniskt råd 

mark- och miljödomstolen Vänersborg
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MMD Vänersborg P 1341-17

Dpl upphävd med hänvisning till att 

det inte är utrett att planområdet är 

lämpligt för bebyggelse med hänsyn 

till möjligheten att ordna trafik ( 2 

kap 5  §)

• Vägalternativen inte närmare 

utredda med avseende på 

motstående allmänna och enskilda 

intressen.

• Inte klarlagt att det alternativ som 

kommunen förespråkar är 

genomförbart

• Osäkerheten kring möjligheten att 

ordna anslutningsväg alltför stor 
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Bestämmelser i PBL om planens utformning 

vad gäller genomförandefrågor 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

• Detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till 

befintliga bebyggelse, äganderätts- och fastighetsförhållanden 

som kan inverka på planens genomförande (4 kap 36 § PBL)

• Vid planläggning enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 

vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 

kommunikation, samt samhällsservice i övrigt, (2 kap 5 §

PBL)
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Bestämmelser i PBL om planens redovisning 

av genomförandefrågor

Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av hur planen är 

avsedd att genomföras.

Av redovisningen (enligt ovan) ska framgå de organisatoriska, 

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs 

för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och 

ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får 

för fastighetsägarna och andra berörda (4 kap 33 § PBL).
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MÖD P 1584-13, P 4534-15 , P 5959-16 och P 2285-17

”Som en allmän princip gäller att en detaljplan ska fungera 

självständigt på ett sådant sätt att det av detaljplanen ska 

framgå att åtgärder för att tillgodose de olika behov som 

den genererar kan genomföras”. 
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• I första hand väghållaren 

(och i detta fall 

länsstyrelsen) som ska 

bedöma om 

trafiklösningen är 

godtagbar

• Kommunens 

förutsättningar för 

finansiera trafiklösningen 

irrelevant invändning 
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Detaljplanen strider mot 2 kap. 5 §

PBL eftersom det inte framgår hur 

de i planen föreslagna 

trafiklösningarna ska kunna 

genomföras med avseende på 

biotopskyddet

• Som en allmän princip…. . I detta 

fall innebär det att trafikfrågan ska 

kunna lösas på ett ändamålsenligt 

sätt men också att själva 

genomförandet av en sådan lösning 

ska ha säkerställts i detaljplanen.

• Kommunen har inte gjort sannolikt 

att dispens kan erhållas.

MÖD P 2285-17
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MÖD 2012:14

Dpl upphävd med hänvisning 

till bristande hänsyn till 

befintliga bebyggelse, 

äganderätts- och 

fastighetsförhållanden som 

kan inverka på planens 

genomförande (4 kap 36 §

PBL).

• Fastighetsrättsliga frågor 

som inte närmare utretts

• Konsekvenser inte klargjorda 

för berörda fastighetsägare

• Det framgår inte av 

handlingarna att frågan är 

prövad eller om åtgärden är 

möjlig
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MÖD P 214-15

Dpl upphävd med hänvisning till att 

redovisningen av planens 

förutsättningar och hur den är 

avsedd att genomföras är otillräcklig 

och att planhandlingarna därmed 

inte uppfyller kraven i 4 kap 33 §

PBL. 

Inte möjligt att bedöma 

• planens konsekvenser eller 

• avvägningar eller 

• om den utformats med skälig 

hänsyn till befintliga bebyggelse, 

äganderätts- och 

fastighetsförhållanden som kan 

inverka på planens genomförande
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MÖD P 130-15

Dpl upphävd m h t bristande 

hänsyn till befintliga 

äganderätts- och 

fastighetsförhållanden som 

kan inverka på planens 

genomförande.
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Några slutsatser

• En plan ska fungera självständigt och inte vara beroende av andra planer 

vars tillkomst är osäker. 

• En plans genomförande ska, i grundläggande frågor som t ex. trafik, vara 

”säkerställt” vid planens antagande.

• Genomförandet behöver inte säkerställas direkt genom planen utan det 

räcker att planhandlingar gör det sannolikt att plangenomförandet är 

säkerställt.

• Planbeskrivningen ska, beträffande grundläggande frågor och sådana frågor 

som varit föremål för ifrågasättande under planprocessen, redovisa hur 

planen kan genomföras.

• Om det allmänna intresset är begränsat så ökar kraven på redovisning av 

hur enskilda intressen påverkas av planens genomförande. 
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