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1    Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

Ett omdebatterat ämne och en av nycklarna till att få bukt med den rådande bostadsbristen i 

kring Sveriges städer är att bygga bostäder på mark som sedan tidigare är detaljplanerad, ofta 

kallat förtätning av staden. Genom en rapport av Sveriges kommuner och landsting från år 2015 

finns det många fördelar med att förtäta staden. Infrastrukturen kan utnyttjas mer effektivt och 

det möjliggör att nya mötesplatser skapas i staden.1 Detaljplaner och stadsplaner i stadsmiljö 

har ofta uttömmande planbestämmelser angående var byggnader får uppföras. Vanligtvis ger 

dessa detaljplaner små till obefintliga möjligheter att uppföra byggnader utöver befintlig 

bebyggelse inom detaljplanens ramar. 

 

Vid förtätning tas mark i anspråk inom gällande planer och sker genom avgränsning av det 

område som kommunen vill förändra. Vanligtvis upprättas en ny detaljplan över området som 

ersätter den befintliga planen. Ofta förekommande är att den mark som i tidigare planer 

benämnts allmän platsmark eller mark för allmänt ändamål tas i anspråk. Ett exempel på detta 

är den pågående detaljplaneringen över Årstafältet i Stockholm där över 1000 nya lägenheter 

ska byggas. För att göra detta möjligt har stora delar parkmark tagits i anspråk. Marken är i den 

gällande detaljplanen benämnd park och ingår i kategorin allmän platsmark.2 

 

Mark för allmänt ändamål ingår i kategorin kvartersmark och avser bebyggelse som inte ska 

tjäna enskilda intressen. Allmän platsmark består av mark som är detaljplanerad för ett 

gemensamt behov och kan exempelvis omfatta ett torg, en gata eller en park.3 Det framgår 

tydligt i 4 kap. Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) att allmän platsmark inte får användas i 

enskilt syfte.  

 

Om bostadsbyggande inte kan motiveras ur allmän synpunkt saknas möjligheter att använda 

marken i bostadssyfte för områden i detaljplan benämnda enligt föregående stycke. Trots detta 

kan kommunen i många fall ta samma mark i anspråk för att bygga bostäder genom upprättandet 

av ny detaljplan. 

                                                           
1 Matsson, K., Förtätning av städer, 2015, s.6. 
2 Stadsbyggnadskontoret Stockholms Stad, Planbeskrivning för detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1, 2015, 

s. 8. 
3 Boverket [http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-

av-allman-plats/] 2017-05-15. 
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1.2  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilken typ av allmän platsmark eller mark för allmänt 

ändamål i befintliga detaljplaner som är mest lämplig att ta i anspråk för bostadsbyggande vid 

upprättande av nya detaljplaner.  

 

1.3  Metod 

För att besvara syftet tillämpas två olika metoder. Första metoden är den rättsdogmatiska 

metoden och avser att fastställa gällande rätt genom tillämpning av rättskällorna lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin.4 

 

Den andra metoden omfattar en empirisk studie av pågående detaljplaner från olika kommuner 

i syfte att bilda skapa en uppfattning hur den gällande rätten tillämpas av kommunen vid 

detaljplanering. Metoden är kvalitativ och var och en av detaljplanerna analyseras i syfte att 

stödja den rättsdogmatiska argumentationen.5 De utvalda kommunerna är Stockholm, Malmö 

och Norrköping. Fyra detaljplaner har valts ut med hänsyn till områdets läge och vilken typ av 

mark som tas i anspråk. Detta görs för att reda ut vilken typ av mark som kommunerna väljer 

att planlägga för bostäder. Det begränsade urvalet av detaljplaner har en negativ inverkan på 

generaliserbarheten i studien. Berörda områden är belägna i större städer, detta eftersom 

förtätningsbehoven är störst där. Samtliga detaljplaner är under pågående detaljplanering. 

Fördelen med att granska pågående detaljplaner är att de inte har genomförts. På så sätt består 

marken fortfarande av öppna ytor vilket underlättar sökandet av lämpliga detaljplaner i 

kommunernas kartor. Nackdelen är att planen inte är rättsligt bindande förrän den vinner laga 

kraft och kan komma att ändras under loppet av planeringen. Ändringar som kommer sent i en 

planprocess är sällan grundläggande utan avser mindre justeringar.  

 

1.4  Disposition 

Inledningsvis presenteras vad mark för allmänt ändamål och allmän platsmark är samt hur de 

skall planeras enligt PBL. Intentionerna i PBL redovisas med intresseavvägningen och 

lämplighetsprövningen i 2 kap. PBL. Dessa fungerar som grundstenar som planbestämmelserna 

gällande mark för allmänt ändamål och allmän platsmark läggs på, vilka presenteras därefter. 

                                                           
4 Sandgren, C., 2015, s. 44. 
5 Sandgren, C., 2015, s. 50. 
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Äldre lagrum presenteras för att förstå hur äldre planer ska tolkas genom studien av detaljplaner. 

För att sätta gällande rätt i perspektiv till hur kommunerna väljer att detaljplanera presenteras 

den empiriska studien som har för avsikt att spegla kommunernas prioriteringar. Därefter görs 

en analys utav samtliga delar av studien i syfte att komma till en slutsats.  

 

 

2    Detaljplanens typer av mark 
 

2.1  Allmän platsmark 

Definitionen för allmän plats är en park, en gata, en väg, ett torg eller annat område som är 

avsett för ett gemensamt behov enligt 1 kap. 4 § PBL. Med gemensamt behov avses 

gemensamma ändamål som ska nyttjas av allmänheten eller rymmer allmänna nyttigheter. När 

allmänna platser bestäms genom detaljplan får de bindande rättsverkningar som fastställs när 

detaljplanen vinner laga kraft.6 Den viktigaste anledningen till varför allmän plats bör anges 

genom detaljplan är att allmänheten ska veta hur området avses användas. För att ytterligare 

precisera den allmänna platsen kan planbestämmelser angående utformning tas med i 

detaljplanens planbeskrivning. Det är viktigt för rättssäkerheten att planbestämmelserna 

utformas i enlighet med föreskrifterna i 4 kap. PBL och baseras på lämplighets- och 

intresseavvägningen i 2 kap. PBL. 

 

På plankartan ska det framgå vilken typ av allmän plats som beslutas för området. Syftet med 

den allmänna platsen ska vara utgångspunkt för bedömning av hur den platsen ska användas 

samt vad som ska tillhöra den. När en allmän plats preciseras i användningsbestämmelser och 

egenskapsbestämmelser7 genom detaljplan finns det inga möjligheter att nyttja platsen på annat 

vis än det som framgår av preciseringen. En preciserad allmän plats utgör begränsningar i vad 

som kan tolkas in för platsen, jämfört med en opreciserad allmän plats.8 Bestämmelserna bör 

nästintill vara lika preciserade för allmän plats som för kvartersmark, exempelvis ska en åtgärd 

kunna bedömas utifrån om den stämmer överens med detaljplan eller innebära avvikelse.9  

 

                                                           
6 Didón, L., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. & Hjalmarsson, J., 2016, Kommentar till 1 kap. 4 § 

PBL. 
7 Reglerar hur en plats ska ordnas, nyttjas eller skyddas.  
8 Boverket [http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-

av-allman-plats/] 2015-05-16. 
9 Adolfsson, K. & Boberg, S. 2015, s. 139.  
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Allmänna platser delas upp och benämns gata, torg eller park i detaljplan. Det som innefattas 

av benämningen gata är vägar för bil, cykel och gång samt parkeringsplatser. Parkering kan 

avgränsas med hjälp av egenskapsbestämmelser där funktionen parkering specificeras för 

området. Eftersom allmän plats inte ska tillgodose några enskilda behov är exempelvis 

boendeparkering olämpligt för området. Dock är korttidsparkering ett alternativ för att 

tillgodose ett allmänt behov.  

 

Ett torg kännetecknas genom en öppen hårdgjord yta utan omfattande vegetation och begränsas 

genom stadselement, såsom byggnader. Torg innefattar torghandel, serveringar, kiosker och 

kollektivtrafik. Ett torg kan utformas med användningsbestämmelser om en viss funktion har 

för avsikt att dominera torget. De bör preciseras i detaljplan vilken typ av dominerande 

användning torget avser att få.10 

 

Benämningen park innefattar grönområden som till viss del är anlagda och kräver skötsel och 

inrymmer alla typer av parkanläggningar samt mindre lekplatser, bollplaner och scener. I 

detaljplanen ska parkens användning och utformning redovisas i stora drag. De grönområden 

som inte är anlagda ska skötas som natur, vilket innefattar röjning och avverkning, och benämns 

natur i detaljplan. Det ska framgå ur detaljplan vad som är park och vad som är natur. Ska någon 

av dessa innehålla anläggningar som utgör omgivningspåverkan, såsom en stor lekplats, en 

ridväg eller en stor bollplan så bör det specificeras genom detaljplan. Kommersiella lekplatser 

som tar ut avgift bör inte redovisas inom ramarna för parkmark. En anläggnings inverkan på 

omgivningen spelar en central roll i avvägningen mellan om anläggningen kan innefattas av 

parkmark med egenskapsbestämmelser eller om det kräver en egen användningsbestämmelse. 

Avvägningen grundar sig framförallt i hur stor en anläggning blir, samt vilket ändamål 

anläggningen har.11 

 

2.2  Kvartersmark 

Kvartersmark innefattar samtliga områden som inte är allmän platsmark eller vattenområde 

enligt 1 kap. 4 § 11st. PBL. Det innebär att kvartersmark kan användas på en rad olika sätt, 

framförallt genom att uppfylla enskilda och allmänna intressen. För kvartersmark ska 

                                                           
10 Adolfsson, K. & Boberg, S., 2015, s. 141 - 142. 
11 Adolfsson, K. & Boberg, S., 2015, s. 144.  
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användningen alltid framgå ur detaljplanen.12 Inom kvartersmark är syftet nästan uteslutande 

att uppföra byggnader av olika slag. Därför blir också marken reglerad, i större utsträckning än 

den allmänna platsmarken, med hjälp av planbestämmelser. 4 kap. PBL är i grunden utformad 

för att reglera bebyggelse, vilket nästan uteslutande avser kvartersmark. På senare tid har ett 

ökat inslag av regleringar införts som avser allmän platsmark. Mark med syfte att uppföra 

bostäder är ofta förenad med planbestämmelser i form av användningsbestämmelser och 

egenskapsbestämmelser. Egenskapsbestämmelserna är uteslutande av frivillig art och 

återkommer senare i rapporten. 

 

9 kap. 32 § PBL reglerar att bygglov endast får ges på kvartersmark för allmänt ändamål om 

användningen är närmare angiven genom planen. Begreppet allmänt ändamål kan innefatta 

många olika typer av verksamheter och det måste preciseras genom planen vilken typ av 

verksamhet som avses för området. Om det inte framgår av detaljplanen bör användningen 

preciseras genom en planändring där användningsbestämmelserna kompletteras.13 Undantaget 

är vid bygglov avseende stadsplaner och byggnadsplaner, där användningsbestämmelser inte 

behöver framgå avseende mark för allmänt ändamål enligt 8 punkten i 

övergångsbestämmelserna till PBL. Det är sällan syftet framgår avseende mark för allmänt 

ändamål i stadsplaner. För att kommuner inte ska behöva införa tilläggsbestämmelser i syfte att 

uppfylla kravet på användning för marken undantas stadsplan och byggnadsplan från kravet i 

sin helhet.14 

 

 

3    Översiktsplan 
 

Samtliga kommuner i Sverige ska inneha en aktuell översiktsplan som anger den långsiktiga 

inriktningen av den fysiska miljön enligt 3 kap. 1 – 2 §§ PBL. Det innebär att översiktsplanen 

ska ange hur den bebyggda miljön ska utvecklas, bevaras och användas. Med bebyggd miljö 

avses förutom själva bebyggelsen även anläggningar, vegetation, parker och andra 

grönområden.15 I 3 kap. 5 § 5p. PBL stadgas att det ska framgå av översiktsplan hur kommunen 

                                                           
12 Boverket [http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-

av-kvartersmark/] 2017-05-17. 
13 Didón, L., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. & Hjalmarsson, J., 2016, Kommentar till 9 kap. 32 § 

PBL. 
14 Prop. 1985/86:1, s. 867. 
15 Didón, L., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. & Hjalmarsson, J., 2016, Kommentar till 3 kap. 2 § 

PBL. 
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avser att tillgodose det långsiktiga behovet på bostäder inom kommunen. Bestämmelsen är från  

2014 och innebär att varje kommun ska planera för bostadsförsörjning inom kommunen genom 

riktlinjer. Dessa riktlinjer ska göras konkreta genom ställningstaganden vid utformning av 

bland annat detaljplaner.16 

 

 

4    Bedömningsgrunder 
 

4.1  Allmänt om PBL 

PBL reglerar planläggning och bebyggande av mark- och vattenområden i hela Sverige. 

Planläggningen syftar till att skapa goda och sunda levnadsförhållanden, både ur 

socioekonomisk och miljömässig aspekt. PBL som trädde ikraft 2011 innehöll inga 

grundläggande förändringar från 1987 års plan- och bygglag (ÄPBL, 1987:10) utan bygger på 

samma grundprinciper.17 Införandet av ÄPBL innebar ett antal väsentliga ändringar från 

tidigare lagstiftning. Syftet med införandet av ÄPBL var bland annat att decentralisera ansvaret 

för planläggning till kommunerna för att minska statens kontroll, öka medborgarinflytandet och 

den enskildes frihet vid planeringen av mark, samt att ge kommuner möjlighet att ändra eller 

upphäva äldre planer.18  

 

I ett steg att bygga fler bostäder genomfördes en ändring i PBL år 2015 i syfte att underlätta 

plan- och byggnadsprocessen, bland annat genom begränsning av detaljplanekravet. Skälet är 

en växande befolkning och omfattande inflyttning till storstäder samt universitetsstäder som 

har bidragit till ett ökat tryck på planmyndigheter att ta fram detaljplaner.19  

 

4.2  Allmänna och enskilda intressen 

Intresseavvägningen i 2 kap. PBL reglerar i stora drag vilka intressen som ska tas hänsyn till 

genom PBL och bygger på de grundläggande värderingar som presenterats i föregående avsnitt. 

Planläggning ska ske mot bakgrund av vad som anses vara lämplig utveckling från allmän 

synpunkt. Det vill säga att den allmänna synpunkten styr var och hur mark får tas i anspråk.20 

                                                           
16 Didón, L., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. & Hjalmarsson, J., 2016, Kommentar till 3 kap. 5 § 

PBL. 
17 Adolfsson, K. & Boberg, S., 2015, s. 17. 
18 Prop. 1985/86:1, s. 68. 
19 Prop. 2013/14:126, s. 2. 
20 Adolfsson, K. & Boberg, S., 2015, s. 18. 
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Bestämmelser enligt 2 kap. PBL består av krav som det allmänna har på planmyndighet och 

anger vilka ramar planmyndighet behöver förhålla sig till.21 

 

Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen redovisas i 2 kap 1 § PBL och fungerar 

som en portalparagraf till 2 kap. PBL. Syftet med paragrafen är att se till att enskilda som berörs 

får sina intressen beaktade.22 Det framgår också genom 4 kap. 40 § PBL att de enskilda 

intressena är starkast under genomförandetiden, men att efter genomförandetiden är de 

allmänna intressena som styr detaljplanen.23 

 

Vid planläggning och vid prövning om bygglov enligt 2 kap. 2 § 1st. PBL ska mark få den 

användning som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Stycket beskriver till stor del själva syftet med PBL, det vill säga hur bebyggelse blir lämplig 

utifrån levnadsförhållanden, såväl socioekonomiska som miljömässiga. Hänsyn ska tas till 

beskaffenhet, det innebär markens känslighet för påverkan, kulturella förutsättningar i området, 

markens geologiska förhållande samt terrängens utseende. Även ekologiska förutsättningar i 

marken omfattas av begreppet.24 

 

Andra och tredje meningen i samma paragraf ger uttryck för hur miljöbalkens (MB, 1998:808) 

hushållningsbestämmelser blir tillämpliga genom PBL. I likhet med vad som framgår ur 3 kap. 

1§ MB ska företräde ges till användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. 

Aspekter som vägs in inom bestämmelsen är av social, ekologisk, kulturell och 

samhällsekonomisk art. Syftet är att trygga en långsiktigt hållbar användning och utveckling 

samt göra minsta möjliga negativa påverkan på det avsedda området. Inom ramen för god 

hushållning bör alltid flera typer av verksamheter undersökas i syfte att hitta den mest lämpliga 

för området.25  Det framgår vidare att 3 och 4 kap. 1–8 §§ MB ska tillämpas vid planläggning 

och vid prövning av bygglov. Den mest relevanta för studien av förevarande paragrafer är den 

grundläggande hushållningsbestämmelsen. Resterande paragrafer i MB redogörs inte för med 

hänsyn till studiens inriktning.  

 

                                                           
21 Prop. 2009/10:170, s. 159. 
22 Prop. 1985/86:1, s. 464. 
23 Didón, L., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. & Hjalmarsson, J., 2016, Kommentar till 2 kap.1 § 

PBL. 
24 Didón, L., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. & Hjalmarsson, J., 2016, Kommentar till 2 kap. 2 § 

PBL. 
25 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30. 
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2 kap. 3 § PBL innehåller avväganden mellan allmänna och enskilda intressen i syfte att 

klarlägga vilket ändamål marken är lämpad för, både vid översiktsplanering och 

detaljplanering. Första stycket har för avsikt att spegla de ekologiska, sociala och ekonomiska 

dimensionerna av begreppet hållbar utveckling. Syftet med införandet av paragrafen var att öka 

miljöhänsynen i den fysiska planeringen. Paragrafen fick sitt ändrade innehåll genom 

propositionen Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. Där regeringen 

framhöll att grönområden kring tätorterna är under betydande hot i och med den ökande 

exploateringen kring tätorterna. Varje enskild exploatering kan uppfattas vara av begränsad 

betydelse, dock blir de sammantagna konsekvenserna över tid stora. Därför är det av stor vikt 

att en helhetsbedömning över grönområdenas nuvarande tillstånd och förändring görs i syfte att 

säkerställa tillgången i tätorter.26 Bestämmelserna i det första stycket ger uttryck för PBL:s 

grundläggande syfte. Bestämmelserna kommer i uttryck genom översiktsplan i form av 

kommunernas avsikt att tillgodose de allmänna intressena. I detaljplan kommer bestämmelsen 

till uttryck i den avvägning som ska göras mot eventuella allmänna intressen.27  

 

Fjärde punkten i nämnda paragraf avser den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling 

och avvägning ska göras mot eventuella enskilda intressen. Kommunen ska vid planläggningen 

beakta grundläggande förutsättningar för bland annat bostadsbyggande och intresset för att 

främja en effektiv konkurrens. Genom femte punkten måste kommunen ta hänsyn till 

bostadsförsörjningen inom kommunen. Det ska anses vara ett allmänt intresse för en hållbar 

utveckling att tillgodose bostadsförsörjningsbehov och syftar till att göra bostadsbyggande mer 

betydelsefullt vid bedömning av motstående allmänna intressen.28 

 

Markens lämplighet prövas genom 2 kap. 4 § PBL och är ett grundläggande krav i PBL. 

Lämplighetsprövningen ska omfatta hela områden som avses tas i anspråk. Att 

lämplighetspröva endast en byggnad eller anläggning uppfyller inte kravet för prövningen. I 

själva avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen framgår det tydligt av paragrafen 

att det allmännas synpunkter är av störst vikt. Vidare ska bedömningen huruvida marken är 

                                                           
26 Prop. 1994/95:230, s. 35. 
27 Didón, L., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. & Hjalmarsson, J., 2016, Kommentar till 2 kap. 3 § 

PBL. 
28 Prop. 2012/13:178, s. 25. 
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lämplig ske med stöd i 2 kap. 3 § PBL.29 Som tidigare redovisats ger 4 § tillsammans med 3 § 

kommunen stor valfrihet i vilka intressen de önskar stödja.  

 

Kravet på att allmän plats ska finnas med vid planläggning framgår ur 2 kap. 7 § PBL. Dessa 

krav ska gälla inom eller i samband med sammanhållen bebyggelse och de allmänna platser 

som omfattas är: 

- Gator och torg – omfattar såväl bilvägar, cykelvägar och gångvägar som torg av olika 

slag samt parkeringsplatser. Kravet är att det ska uppfattas som en allmän plats, och inte 

gynna enskilda intressen. 

  

- Parker och grönområden – syftet med införandet var att poängtera betydelsen av 

grönområden i tätorterna.30 Dessa områden är var fram till införandet av kravet vid 1995 

inte lika självklara i markplaneringen. Resultatet av detta är att äldre stadsplaner innan 

1995 inte alltid reglerar park och grönområden som allmän platsmark, och innehåller 

därför inte samma omfattning av planbestämmelser genom detaljplan. Ett 

regeringsbeslut från augusti 1996 avseende en detaljplan utanför Stockholm med hög 

exploateringsgrad av parkmark fick bifall. Inom detaljplanen avsågs att uppföra sex 

flerbostadshus på mark avsedd för park. Klagande ansåg att det sista grönområdet i 

området skulle försvinna. Exploateringsintresset för marken ansågs övervägande mot 

att behålla parkmarken intakt. Olägenheterna för de närboende ansågs inte tillräckligt 

betydande för att detaljplanen skulle upphävas.31 

 

- Områden för lek och motion – Dessa områden omfattar främst krav på tillgänglighet för 

barn eller personer med funktionsnedsättning. Till skillnad från tillgänglighetskraven i 

plan och byggförordningen (PBF, 2011:338) som inte omfattar utomhusmiljö, ska 

utomhusmiljön vara tillgänglig dit allmänheten äger tillträde.32 

 

 

                                                           
29 Prop. 2009/10:170, s. 415 - 416. 
30 Didón, L., Magnusson, L., Molander, S., Adolfsson, C. & Hjalmarsson, J., 2016, Kommentar till 2 kap. 7 § 

PBL. 
31 Se Regeringsbeslut ln 96/1135/PL, den 29 augusti 1996. 
32 Prop. 1985/86:1 s. 477. 
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4.3  Planbestämmelser 

4 kap. 5 § PBL är en bestämmelse som kommunen måste tillämpa genom detaljplan. Den 

innehåller krav på hur kommunen ska reglera allmänna platser i detaljplan. Första punkten i 

paragrafen behandlar de fysiska avgränsningarna där mark inom detaljplanen ska delas upp i 

kvartersmark, allmänna platser och vattenområden. Kvartersmark innefattar mark som inte är 

allmän plats eller vattenområde enligt 1 kap. 4 § PBL. Den andra punkten avser hur allmänna 

platser ska användas och utformas. Utformningen ska göras utifrån varje enskilt fall och hänsyn 

till allmänhetens intresse är viktig samt att säkerställa funktionen med den allmänna platsen. 

Tredje punkten avser hur kvartersmark ska användas. För mark som benämns kvartersmark ska 

avsikten med marken framgå, det vill säga hur den ska användas i detaljplan. Dock ska den inte 

preciseras ytterligare än vad som är nödvändigt för att uppfylla detaljplanens syfte.33  

 

Paragraf 21 samma kapitel är också av obligatorisk art och reglerar hur lång genomförandetiden 

ska vara. Den kan variera mellan 5år till 15år och innebär en garanti för exploatör att nyttja 

byggrätten oförhindrat under den tiden. När genomförandetiden löpt ut kan inte exploatör vara 

säker på att bygglov kommer beviljas inom detaljplanen utan planen kan ändras, oberoende om 

den sökta åtgärden är planenlig eller inte.34 

 

Den frivilliga planbestämmelsen avseende allmän platsmark regleras i 4 kap. 8 § PBL och 

skiljer sig från 5 § samma kapitel i det avseendet att kommunen får besluta om bestämmelser 

till skillnad från krav i 5 §, som framgår ur lagtexten. 

 

Åttonde paragrafen första punkten behandlar vilka möjligheter planmyndighet har att skydda 

allmän platsmark som är särskilt värdefull. Förutsättningarna för skyddsbestämmelser är att den 

allmänna platsen är värdefull ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt.35 Ur miljömässig synpunkt kan exempelvis markbeläggningen skyddas i syfte att 

uppnå en viss vattengenomsläpplighet som gynnar grundläggningsförhållanden. Kravet för 

regleringar genom skyddsbestämmelser är att de är motiverade ur bevarandesynpunkt eller att 

de har betydelse för att uppnå en värdefull miljö.36  

 

                                                           
33 Prop. 1985/86:1 s. 564. 
34 Prop. 1985/86:1 s. 568. 
35 Prop. 1994/95:230 s. 116. 
36 Adolfsson, K. & Boberg, S., 2015, s. 117. 
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4.4  Tidigare lagstiftning 

Vissa planer som berörs i nästa avsnitt är av det äldre slaget och den lagstiftning som gällde för 

tiden vid den fysiska planeringen tillämpas. Övergångsbestämmelserna till PBL 2010:900 

reglerar att stadsplaner och andra äldre planer som planerades enligt äldre lagstiftning, 

fortfarande ska bedömas utifrån äldre lagstiftning. Stadsplaner och andra typer av planer har 

fortsättningsvis funktionen av en detaljplan enligt övergångsbestämmelserna till PBL, för 

studien kommer stadsplaner att benämnas detaljplaner. Den stora ändring som kom att beröra 

allmänna platser tillkom genom propositionen Kommunal översiktsplanering enligt plan- och 

bygglagen från 1996. Propositionen syftade till att ökad miljöhänsyn skulle tas vid fysisk 

planering. Parker och grönområden fick bättre bevarandemöjligheter.37 Ändringen innebar att 

behovet av parker och grönområden skulle tas hänsyn till vid planering av ny bebyggelse genom 

intresseavvägningen i 2 kap. PBL. Möjlighet att belägga en allmän plats som anses värdefull ur 

kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt med skyddsbestämmelser infördes som 

en frivillig planbestämmelse. 

 

Krav på att park eller annan allmän plats skulle definieras i stadsplan tillkom genom 12§ 

byggnadsstadgan från 1959. Eftersom det endast var tillåtet att bygga enligt stadsplan fick 

parken eller annan allmän plats på så sätt skydd mot exploatering i enskilda intressen. Genom 

ÄPBL som trädde ikraft 1987 tydliggjordes vad som avsågs med allmänna platser, skyddet mot 

exploatering sker fortfarande genom att bygglov måste stämma överens med detaljplan. Det 

föreligger även krav på att användningen och utformningen av allmänna platser ska framgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Prop. 1994/95:230 s. 1. 
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5    Detaljplaner 
 

5.1  Årsta 1:1 

 
Figur 1 Del av befintlig plankarta över Årstafältet med gränsmarkering av område för ny detaljplan. 

 

Den nya detaljplanen syftar till att bygga 1000 nya bostäder i form av flerbostadshus på 

Årstafältet beläget strax utanför Stockholm. Bostäderna byggs i direkt anslutning till befintlig 

bostadsbebyggelse. På området finns en gällande detaljplan som preciserar markens 

användning till anlagd parkmark. Utöver parken och ett antal vägar finns inga 

egenskapsbestämmelser för området som indikerar på intressen för området genom den 

befintliga detaljplanen. Genomförandetiden för den gällande detaljplanen var 15 år och 

upphörde 2016, det vill säga efter planarbetet påbörjades, 2010. I den nya planbeskrivningen 

motiveras anspråket på marken genom den oförutsägbara ökningen av befolkning i Stockholm, 

samt med det bostadspolitiska målet om att bygga ett stort antal lägenheter för att möta rådande 

bostadsbrist. Översiktsplanen ligger i linje med det nya förslaget och Årsta har pekats ut som 

en nod i det växande Stockholm med en park i världsklass. Stockholms stad har också antagit 

ett mål om 40 000 nya bostäder innan 2030 inom tunnelbanans influensområde. Den befintliga 

detaljplanen utgör ett betydligt större område som genom den nya detaljplanen förminskas, det 

ska poängteras att majoriteten av området runtomkring fortfarande utgör parkmark med goda 

möjligheter till rekreation. För planområdet har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram där 

områden kategoriserats efter miljövärden. Förutom sporadiska trädplanteringar som utgör vissa 



 

14 
 

miljövärden har marken inga övergripande miljövärden enligt miljökonsekvensbeskrivningen. 

Detaljplanen är idag överklagad.38 39  

 

Kommentar 

Detaljplanen uttrycker Stockholms stads bostadspolitiska riktlinje för att minska bostadsbristen 

i Stockholmsregionen. Detta till den grad att den nya detaljplanen påbörjades innan 

genomförandetiden för den gamla hade löpt ut. Eftersom Stockholms stad äger marken ter det 

sig naturligt att markägaren inte ställer sig negativ till den nya detaljplanen, vilket är en 

förutsättning för att upphäva en detaljplan inom genomförandetiden enligt 4 kap. 39 § PBL. 

Dock har Stockholms stad begränsat intilliggande fastighetsägares möjligheter att behålla den 

gällande detaljplanen genom att motivera den nya detaljplanen med stöd av andra stycket första 

punkten i samma paragraf. Det innebär att exploateringen genom den nya detaljplanen måste 

vara av stor allmän vikt och inte kunnat förutsägas vid planeringstillfället. Det kan ifrågasättas 

huruvida motiveringen i planbeskrivningen är tillräckligt skäl för att tillämpa andra stycket 

första punkten. Den befintliga detaljplanen antogs innan PBL trädde ikraft 2011, varför 

bestämmelser från ÄPBL är tillämpliga. I detta fall skiljer sig inte ÄPBL från PBL då markens 

användning inte inskränker på möjligheterna att ändra användningsområde till kvartersmark. 

De tänkta användningsområdena för picknick och teaterverksamhet som anges på den befintliga 

plankartan påverkar inte omgivningen i så stor utsträckning för att de måste preciseras genom 

egenskapsbestämmelser.  

 

 

                                                           
38 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planbeskrivning och plankarta till detaljplan för del av fastigheten 

Årsta 1:1, 2015, Dp 2011 – 11775. 
39 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planbeskrivning och plankarta till detaljplan för Årstafältet mm., 

2000, Dp 93045. 
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5.2  Kabelverket 1:1 

 

Figur 2 Del av befintlig plankarta för Kabelverket med gränsmarkering av område för ny detaljplan. 

 

Den nya detaljplanen syftar till att ta fram över 600 bostadslägenheter för hela planområdet, 

beläget i Älvsjö utanför Stockholm. Delar av området som ska planläggas för bostäder är genom 

gällande detaljplan parkmark enligt bilden och består av buskar och gräs. Detaljplanen stämmer 

överens med översiktsplanen som anger att Älvsjö är en tyngdpunkt i Stockholm. Vidare 

behöver Älvsjö centrum bättre tillgång på närliggande parker och grönområden. Den äldre 

detaljplanen från 1961 ger ingen motivation till varför området inrättas som park utan ter sig 

som en utfyllnad av den mark som omfattas av planområdet. Parken saknar betydelse för 

detaljplanen vars huvudsyfte är att reglera vägbanor i området. Genom den nya detaljplanen för 

området tas industrimark och ombildas till parkmark. Den nya detaljplanen ger på så vis upphov 

till större ytor av parkmark än vad det gamla området gjorde, om än mer begränsade för 

allmänheten.40 41 

 

 

 

                                                           
40 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planbeskrivning och plankarta för Älvsjövägen mm., 1969, Pl 7069. 
41 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planbeskrivning och plankarta tillhörande Detaljplan för del av 

fastigheten Kabelverket 11, Dp 2014 – 19688 – 54. 
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Kommentar 

För den befintliga detaljplanen gäller byggnadsstadgan från 1959. Utöver kravet på att utmärka 

park i detaljplan och därigenom förhindra exploatering av enskilt intresse ger byggnadsstadgan 

inga möjligheter till andra inskränkande bestämmelser av marken. Det finns på så sätt inga 

begränsningar för marken som kommunen behöver ta hänsyn till vid ny planläggning. Uppfyller 

kommunen kravet på att allmän platsmark ska finnas inom sammanhållen bebyggelse enligt 2 

kap. 7 § PBL, genom att parkmarken endast förflyttas till ett annat område inom detaljplanen, 

finns det starka möjligheter att genomföra planen. 

 

5.3  Rosengård 130:250 

 

Figur 3 Del av befintlig plankarta över Rosengårdsfältet med gränsmarkering av område för ny detaljplan. 

 

Den föreslagna detaljplanen syftar till att uppföra 43 radhus inom planområdet och är beläget 

utanför Malmö. Hela området är genom befintlig stadsplan planlagd som parkmark eller 

plantering. Den befintliga planen reglerar två platser, på kartan med blå färg, för byggnader 

som allmänt ändamål. Dessa är förenade med planbestämmelser som endast tillåter allmänna 

ändamål och ingår i kategorin kvartersmark. Parkmarken är helt oförenad med 

planbestämmelser genom detaljplanen. Genomförandetiden för planen var 15 år och gick ut 
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2004. Intilliggande bebyggelse består av radhus i liknande stil som är föreslaget för 

planområdet. En stor del av den befintliga parken behålls för planområdet och 

rekreationsmöjligheterna är fortsatt goda. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen 

som anger blandad bebyggelse för området. Konsekvenser för planen blir att träd tas ner, som 

kompensation ska nya planteras på ett mer fördelaktigt ställe. Inom det nya detaljplaneområdet 

väljer kommunen att planlägga vissa delar som parkmark, där det genom den gällande 

detaljplanen redan är planlagt som parkmark.42 43 

 

Kommentar 

Planområdet är genom befintlig stadsplan benämnd parkmark. Detaljplanen bedöms enligt 

ÄPBL och vann laga kraft 1989. Förutom benämningen parkmark finns inga ytterligare 

inskränkningar för marken. Marken benämnd allmänt ändamål är kvartersmark som endast får 

bebyggas för allmänna ändamål. Parkmarken och marken för allmänt ändamål syftar till att 

tjäna allmänna intressen. Marken för allmänt ändamål är belagd med planbestämmelser som 

inskränker möjligheten att tjäna allmänna intressen. 

 

                                                           
42 Länsstyrelsen i Malmöhus län, Plankarta och planbeskrivning för stadsplanen för sydöstra delen av 

Rosengårdsfältet, 1984, Pl 1573. 
43 Stadsbyggnadskontoret Malmö stad, Plankarta och planbeskrivning för Detaljplan för del av fastigheten 

Rosengård 130:250, 2015, Dp 5448. 
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5.4  Klockaretorpet 1:1 

 

Figur 4 Del av plankarta över Klockaretorpet med gränsmarkering av område för ny detaljplan. 

 

Detaljplanen, belägen strax utanför Norrköping, syftar till att möjliggöra blandad bebyggelse i 

form av centrumverksamhet, bostäder och service. Inom planområdet ska 280 lägenheter 

uppföras i form av flerbostadshus. Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen där 

området beskrivs som ett tomrum i stadsplaneringen med plats för etablering av en ny stadsdel. 

Planområdet gör anspråk på flera olika detaljplaner i området men den plan vars allmänna 

platsmark påverkas i störst omfattning är föremål för studien. Den befintliga detaljplanen från 

1971 är uppdelad i mark avsedd för folkpark och mark avsedd för allmänt ändamål samt mindre 

delar av allmän platsmark. Delar av marken avsedd för folkpark och allmän platsmark samt 

hela marken avsedd för allmänt ändamål tas i anspråk genom den nya detaljplanen. Marken för 

allmänna ändamål är redan detaljplanerad som kvartersmark med planbestämmelser av högsta 

byggnadshöjd. Folkparken hade vid tiden för planeringen funktionen av en folkpark med allt 

som hör därtill. I samband med nya detaljplanen används marken inte längre på samma sätt, 
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med undantag från mindre aktiviteter. Parkmarken som utgör allmän platsmark är inte belagd 

med några planbestämmelser utan fungerar som utfyllnad av detaljplanen.44 45 

 

Kommentar 

Detaljplanen är uppdelad i tre olika typer av mark som alla syftar till att tjäna allmänhetens 

ändamål. Marken avsedd för folkpark är belagd med både användningsbestämmelser samt 

egenskapsbestämmelser, vilket inskränker hur marken kan tas i anspråk genom gällande 

detaljplan. Marken används inte längre som folkpark. Planbestämmelserna tappar därför sitt 

syfte, även om de fortfarande är gällande tills den nya detaljplanen träder ikraft. Marken avsedd 

för allmänna ändamål är reglerad med användningsbestämmelser till den grad att det ska tjäna 

ett allmänt ändamål, men saknar egenskapsbestämmelser. Som framgår ur 8 punkten 

övergångsbestämmelserna till PBL finns det inget hinder att bevilja bygglov inom mark för 

allmänt ändamål som har en allmänt hållen användningsbestämmelse. Eftersom den är planlagd 

som kvartersmark är det lättare att motivera annan typ av kvartersbebyggelse än för ett område 

som är planlagt som allmän platsmark. Dock bör incitamenten vara starka för att bebyggelse 

fortfarande ska uppfylla ett allmänt intresse.  

 

 

6    Analys 
 

Mark som ska användas i bostadssyfte måste vara planlagd som kvartersmark. Det saknas 

reglering för vilken typ av mark som genom ny detaljplan får tas i anspråk för bostadsbyggande 

i nuvarande lagstiftning. Det är upp till varje kommun att bedöma vilken mark som är lämplig 

utifrån översiktsplanen, med ledning av de krav som ställs i PBL jämte ägarförhållanden och 

behov. Studien av detaljplaner visar att anledningarna varför marken är lämplig, ofta grundar 

sig i en översiktsplan eller liknande ställningstagande som innehåller politiska bostadsmål och 

allmänt hållna beskrivningar. Det bostadspolitiska målet att bygga 40 000 lägenheter till 2030 

i Stockholm och att det finns ett tomrum i stadsplaneringen utanför Norrköping är exempel på 

sådana ställningstaganden. Bostadsförsörjning kan motiveras som allmänt intresse genom 

intresseavvägningen i 2 kap. PBL och översiktsplanen i 3 kap. PBL och bedöms vara av stor 

                                                           
44 Stadsingenjörskontoret Norrköping, Plankarta och planbeskrivning för stadsplan för delar av Klockaretorpet 

och Skarphagen, 1972, 22A: 1032. 
45 Stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun, Plankarta och planbeskrivning för detaljplan för del av 

fastigheten Klockaretorpet 1:1, 2017, SPN 2010/0323. 
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vikt för att kommunernas politiska agenda. Det kan leda till att andra intressen för marken inte 

blir tillgodosedda. Översiktsplanen för Årstafältet beskriver att Årstafältet ska utgöra en park i 

världsklass. Älvsjö centrum behöver tillgång till fler parker och grönområden i närområdet, 

vilket framgår ur vederbörande översiktsplan. Trots dessa klara uttalade riktlinjer väljer 

kommunen att exploatera denna typ av mark för bostadsbyggande.  

 

6.1  Mark för allmänt ändamål 

Mark för allmänt ändamål ingår i kategorin kvartersmark och är avsedd för uppförande av 

byggnader för allmänt ändamål. Marken är ofta förenad med planbestämmelser men antalet och 

detaljeringsgraden kan skilja sig betydligt mellan olika detaljplaner. I detaljplanen 

Klockaretorpet 1:1 är marken för allmänt ändamål omfattande och avser två stora områden. 

Marken är endast betingad med en egenskapsbestämmelse som inte preciserar användandet av 

marken. I kontrast till Klockaretorpet är detaljplanen Rosengård 130:250 som specifikt reglerar 

två små områden med formen av de byggnader som faktiskt avses uppföras där. Marken är 

reglerad genom flera egenskapsbestämmelser som begränsar utformningsalternativ. Inom 

lagens ramar finns inget krav på hur detaljerad regleringen för mark för allmänt ändamål ska 

vara. För detaljplaner upprättade efter 2011 behöver dock användningsbestämmelser framgå ur 

detaljplanen för att bygglov ska beviljas. Detaljplaner upprättade före 2011 är undantagna från 

kravet på användningsbestämmelser vilket innebär att marken i princip kan nyttjas på vilket sätt 

som helst så länge den tjänar allmänna intressen. 

 

Kvartersmark är i sig redan avsedd för bebyggelse, det vill säga att marken inte ska användas 

till park, naturområde eller torg, utan har de förutsättningar som krävs för bebyggelse. 

Bostadsbyggande kan motiveras både ur allmänt och enskilt intresse. Vilket intresse som ska 

väga tyngst regleras inte genom någon planbestämmelse utan kräver en bedömning enligt 2 

kap. PBL. Det planerade bostadsbyggandet kan genom detaljplan vara i linje med kommunens 

riktlinjer om bostadsförsörjning, vilket gör det till ett allmänt intresse enligt 2 kap. 3 § 5p. PBL. 

Om det planerade bostadsbyggandet inte överensstämmer med kommunens riktlinjer anses det 

endast som ett enskilt intresse och ingår inte i avvägning mellan olika allmänna intressen. Det 

blir istället föremål för avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, där det är uttalat att 

de allmänna intressena ska väga tyngst. Om kommunen anser att mark för allmänt ändamål kan 

tas i anspråk för bostadsbyggande bör utformningen av området och bostäderna vara lämpade 

för en bred målgrupp med syfte att främja bostadsförsörjningen.  
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Avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen är svårdefinierad och kräver bedömning 

utifrån det enskilda fallet. Generellt är de enskilda intressena starkast under planens 

genomförandetid. Efter genomförandetiden är de allmännas intressen starkast. Allt som oftast 

sker ny planläggning av mark när den befintliga detaljplanens genomförandetid har gått ut. Det 

innebär att enskilda intressen som inte uppfyllts genom den befintliga detaljplanen för området 

bör vara helt utan verkan när intresseavvägningen genom den nya detaljplanen görs. 

Detaljplanen över Rosengårdsfältet avser att uppföra radhus på mark, som vid befintlig 

detaljplan är planlagd som park. Det kan ifrågasättas hur ändamålet tillgodoser en bred 

allmänhet. Dock avser området endast en liten del av all parkmark och radhusen följer 

intilliggande bebyggelseutformning, som också anges i detaljplanen.  

 

6.2  Allmän platsmark 

Den grundläggande skillnaden mellan allmän platsmark och mark för allmänt ändamål är att 

allmän platsmark inte har som huvudsyfte att bebyggas. Som framgår ur 2 kap. 7 § PBL finns 

krav på närhet till allmänna platser vid sammanhållen bebyggelse. Det framgår inte hur stora 

dessa allmänna platser behöver vara och det ger därför ett brett tolkningsutrymme. Enligt ett 

regeringsbeslut från augusti 1996 avseende att bevara park eller utnyttja den i 

exploateringssyfte vägde exploatering tyngst. Beslutet kom strax efter införandet av högre krav 

på skydd av parker och naturområden enligt 2 kap. 7 § PBL varför det kan ifrågasättas om 

skyddet för parker och naturområden stärktes.  

 

Vägar och gator som utgör allmän platsmark fyller en tydlig funktion i ett område och behöver 

oftast ersättas om de tas i anspråk vid exploatering för att uppnå en fungerande trafikförsörjning 

i området. Marken som utgör vägar och gator är redan exploaterad, varför den typen av mark 

är lämplig att ta i anspråk till andra syften. Detta eftersom marken inte har betydelse ur 

miljömässiga aspekter vid intresseavvägningen i 2 kap. 2 § PBL. Torg liknar parkmark i stor 

utsträckning och fyller ofta en specifik funktion för de närboende, likt parken. Torget kan ges 

användningsbestämmelser i syfte att säkra en viss funktion för området. Ofta är torg 

förknippade med fler planbestämmelser än parkmark, varför det kan vara svårare ur 

intressesynpunkt att ta torg i anspråk vid exploatering jämfört med park- och naturområden. 

Torg saknar dock de miljömässiga och ekologiska aspekterna som park- och naturområden har. 

Ett torg utgör en betydligt större andel hårdgjorda ytor än park- och naturområden varför torg 

kan vara mer lämpligt att ta i anspråk med hänsyn till god hushållning av mark genom 

hushållningsbestämmelserna i 2 kap. PBL. 
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Det framgår tydligt ur 2 kap. 5 § PBL att områden ska delas upp i kvartersmark eller allmän 

platsmark. Allmän platsmark som är förenad med ett speciellt ändamål ska definieras genom 

detaljplan, både genom användningsbestämmelser och egenskapsbestämmelser. Den gällande 

detaljplanen avseende Klockaretorpet har två typer av allmän platsmark, den ena är förenad 

med användningsbestämmelser och avsedd för folkpark, den andra är endast upprättad som 

parkmark och saknar planbestämmelser. För marken avsedd som folkpark finns genom den 

gällande planen intressen som blir inskränkta vid ändrad typ av användning genom upprättande 

av ny detaljplan. För parkmarken saknas konkreta intressen som kan bli inskränkta i samband 

med ändrad användning av marken genom upprättande av ny detaljplan. Ändrade 

omständigheter avseende folkparken har lett till att marken inte längre används som folkpark 

och användningsbestämmelsen tappar sitt syfte. Vid upprättande av ny detaljplan finns nu större 

incitament att exploatera folkparken än parkmarken, även fast förhållandena genom gällande 

detaljplan var omvända. 

 

 

7    Slutsats 
 

Bostadsbyggande är idag ett område som fått stor prioritet genom ökad reglering i lag, 

framförallt genom införandet av begreppet bostadsförsörjning som allmänt intresse i PBL. 

Kommunerna har stora möjligheter att ta såväl allmän platsmark som mark för allmänt ändamål 

i anspråk för bostadsbyggande genom översiktsplaner och detaljplaner. Lämpligheten bedöms 

till stor del utifrån vad översiktsplan uttalar för området. Vad som avgör om mark kan 

exploateras är framförallt hur reglerad marken är genom befintlig detaljplan. Den tydligaste 

regleringen är planbestämmelsen avseende skydd för allmän platsmark som kommunen kan 

besluta om. Den innebär att marken i princip blir omöjlig att ta i anspråk för annat ändamål. 

Planbestämmelsen bör också följa marken även vid upprättandet av ny detaljplan. Andra 

regleringar som påverkar möjligheten till exploatering är vilka intressen som finns inom 

detaljplaneområdet. Detta avser bland annat mark för allmänt ändamål och torg. Genom att 

olika aktörer fått tillstånd att bedriva verksamhet inom området, exempelvis en kiosk på ett torg 

som har motiverats ur allmän synpunkt, får de sina intressen inskränkta vid ändring av 

användningen i området. 
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Vilken mark som är lämplig att exploatera i bostadssyfte är till stor del beroende av hur gammal 

den befintliga detaljplanen över området är. Detaljplaner ska bedömas utifrån den lagstiftning 

som var tillämplig vid tiden för planeringen. Desto längre tillbaka i tiden den befintliga 

detaljplanen är upprättad, desto färre planbestämmelser som reglerar marken kan tillämpas. 

Detaljplaner upprättade före 1996 saknar skyddsbestämmelser av allmän platsmark och 

detaljplaner upprättade före 2011, det år PBL trädde ikraft, saknar krav på 

användningsbestämmelse av mark för allmänt ändamål.  

 

Har detaljplanens genomförandetid gått ut finns möjlighet att upprätta en ny detaljplan för 

området utan att inskränka på enskilda intressen som fanns under genomförandetiden. Det är 

därför mest lämpligt att ta den typen av mark i anspråk för bostadsbyggande genom ny 

detaljplan. 

 

Generellt sett är mark för allmänt ändamål mest lämpad för bostadsbyggande med hänsyn till 

att denna mark har förutsättningar att bebyggas, eftersom lägesprövningen och markens 

lämplighet redan prövats enligt 2 kap. 2 § PBL. Sammanvägt med det allmänna intresset för 

bostadsförsörjning finns flera incitament som talar för en ökad bostadsexploatering.  

 

Allmän platsmark kan vara lämpad för bostadsbyggande även fast den från början inte var tänkt 

att bebyggas. Den mest lämpade allmänna platsmarken att bebygga är mark som är helt saknar 

planbestämmelser och ligger i anslutning till annan allmän platsmark. Mark som kan anses 

lämplig är även allmän platsmark som har specifika användningsbestämmelser, vars 

genomförandetid gått ut och där marken tappat sitt syfte. Användningsbestämmelserna blir då 

omotiverade genom gällande detaljplan. Hårdgjorda ytor som gator eller torg saknar ofta 

miljömässiga kvalitéer och kan tas i anspråk för bostadsbyggande, förutsatt att marken inte 

längre uppfyller sitt syfte som gata eller torg. 
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