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ABSTRACT 
Umeå University, Sweden, 2013 
Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och 
undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå 
kommun år 2012  
English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis 
of allowed minor deviations from local plan in the municipality of 
Umeå, Sweden year 2012  
Author: Elise Ljung 
Language: Swedish, with an English abstract 
Department: Department of Geography and Economic History 
 
The aim with this essay is to analyse the frequency of minor deviations 
from the local plans in the municipality of Umeå year 2012. The analysis 
includes what kind of building arrangements that are deviating from the 
local plan, in what way these buildings are deviating, what kind of 
buildings that are concerned of deviations and what kind of applicants 
that apply for building permits that are deviating from the local plan.  
The provisions that are concerning minor deviations are presented in the 
results. The analyse is also investigating why deviations are made from 
the social plans and how the spatial distribution of minor deviations are 
in the municipality of Umeå and the urban areas of Umeå.  
 
The survey is made from datasets provided by the office of building 
permits in the municipality of Umeå. The data has been encoded and 
categorised into four main categories; Type of applicant, type of 
building, type of building arrangement and type of deviation from local 
plan. The mapping of data has been made using the property map 
provided by the Ordnance Survey of the municipality of Umeå.  
 
According to the survey extensions of buildings applied for by private 
housing owners are the most common minor deviations that are allowed 
and the deviation from the plan are placement of the extension part. The 
minor deviations are not a spatial phenomenon in the municipality of 
Umeå. The occurrence of minor deviations is evenly distributed in the 
municipality and in the urban areas as well. Provisions of the Planning -
and Building act says that a minor deviation from the local plan can be 
made under conditions that the deviation is small and do not contradicts 
against the aim of the local plan.  
Keywords: mindre avvikelse liten detaljplan bygglov beviljade tillåtna 
byggnader plan- och bygglagen Umeå 2012 
English Keywords: minor deviation small local plan building permit 
allowed Planning and Building Act Umeå 2012 



 
4 

1 INLEDNING 
 
Bygglov krävs för att uppföra och ändra byggnader. I bygglovet prövas 
om åtgärden stämmer med detaljplanens krav på placering och 
utformning. Vid detaljplanläggning av ett område görs en samlad 
bedömning av markens lämplighet. Detaljplanen anger inom vilka ramar 
ett bygglov ska beviljas och detta gäller oavsett ålder eller aktualitet på 
planen (Boverket 2011 s.35). 
 
I Plan – och bygglagen står att åtgärder som strider mot detaljplanen 
eller områdesbestämmelser får beviljas om åtgärden inte strider mot 
planens syfte utan är förenlig med planen samt att avvikelsen ska vara 
liten, dessa typer av avvikelser från planen kallas för mindre avvikelse. 
Ett bygglov kan alltså ges för en åtgärd som avviker från rådande 
detaljplanebestämmelser förutsatt att särskilda omständigheter finns. 
För att avgöra om en mindre avvikelse går att bevilja måste en samlad 
bedömning ske (Boverket.se² 2013). 
 
Enligt Boverkets publikation Så planerar Sverige – En sammanställning 
av planenkäten för år 2005 dras detaljplaneringen i landet med 
allvarliga tillämpningsproblem. Begreppet mindre avvikelse utnyttjas 
ofta på ett slentrianmässigt och felaktigt sätt. Tolkningarna av begreppet 
är ofta alltför vida, vilket är en stor brist (Boverket 2007 s.15,27-28). 
 
År 2006 beslutade Boverket att förbättra sitt underlag för bedrivandet av 
uppsikt inom plan- och byggområdet. En enkät riktad till Länsstyrelserna 
genomfördes för att ge Boverket en samlad bild av hur plan- och 
byggprocessen fungerar och resultatet av enkäten skulle utgöra underlag 
för Boverkets rapportering till regeringen. Planenkäten ingår i arbetet för 
Boverkets löpande planuppsikt.  Enkäten kom att kallas plan- och 
byggenkäten (Boverket 2007 s.3). 
 
Den enda inventering som är gjort på en regional nivå är genomförd av 
Länsstyrelsen i Värmland. Länsstyrelsen i Värmland har utfört en större 
tillsynsåtgärd över kommunerna i länets användning av begreppet 
”mindre avvikelse” från detaljplan när det gäller beviljande av bygglov. 
Totalt har Länsstyrelsen gått igenom hälften av kommunerna i länets 
bygglovsprövningar och gjort en sortering med avvikelser som kan anses 
vara för stora. Ett seminarium för länets samtliga kommuner och utvalda 
politiker har hållits där ett antal hanterbara fall sorterats ut för 
diskussion. Totalt bedömde Länsstyrelsen i fråga att en tredjedel av de 
beviljade loven tillåtit för stora avvikelser från nu giltiga detaljplan.  Det 
lov som ansågs tveksamma var byggnader på så kallad prickmark, det vill 
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säga mark som ej får bebygga, med motiveringar att den prickade 
marken ”inte längre fyller någon funktion”, mindre byggnader på 
prickmark, lov som tillåter användning som avviker från planen och 
byggnadshöjder som avvek betydligt från rådande plan. Även överytor, 
det vill säga att byggnader eller tillbyggnader har byggts större till ytan 
än vad nu giltiga detaljplan tillåter, på upp till 92 procent har tillåtits 
(Boverket 2011 s.40-41). 
  

1.1 Problem formulering 
Möjligheten att i bygglov tillåta mindre avvikelser från planeringen kan 
avvika ganska mycket från plan- och bygglagens intuitioner. Detta kan 
leda till ett felaktigt förverkligande av nu giltiga planeringsbestämmelser. 
Olika stora och mer eller mindre betydande avvikelser kan tillåtas trots 
att planen säger något annat och detta medför problem bland annat i 
form av avvikande bebyggelsestrukturer och en annan gatubild än vad 
som varit planens intuition. Vad som är en större eller mindre avvikelse 
kan tolkas på olika sätt och medföra en stor variation i vad som tillåts 
som en mindre avvikelse. 
 

1.2 Syfte & Frågeställning 
 
Syftet med detta arbete är att utreda i vilken frekvens mindre avvikelser 
från nu giltiga detaljplan beviljats i bygglov i Umeå kommun under år 
2012.  
 

1) Vilka bestämmelser finns kring avvikelser från planeringen? 
2) Hur ser den rumsliga fördelningen av avvikelser från planeringen 

ut i Umeå kommun och Umeå tätort? 
3) Vilka typer av byggnader och byggnadsåtgärder avviker från 

planeringen på vilka sätt? 
4) Vilka är det främst som uppför byggnader som avviker från 

planeringen?  
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1.3 Disposition 
 

• Abstract – En sammanfattning av uppsatsen på engelska av 
syftet, metoden och resultatet samt sökord på svenska och 
engelska.  
 

• Inledning - En introduktion i ämnet gällande 
nationellproblematik samt problemformulering, syfte och 
frågeställningar. 
 

• Planprocessen – En förklaring och genomgång av hur 
framtagandet av en detalj-och översiktsplan fungerar och vilka 
bestämmelser om planering som finns i Sverige och vilka instanser 
som sköter planeringen i Sverige.  

 
• Metod – Presentation om hur undersökningen genomförts och 

hur underlaget kodats och kategoriserats. Innehåller en förklaring 
om hur arbetet avgränsats samt vilket underlag och litteratur som 
ligger till grund för undersökningen.  
 

• Tidigare studier: Varför planering? – En genomgång av vad 
som studerats tidigare inom området mindre avvikelse från 
planeringen och områden förknippade till frågeställningen och 
problemformuleringen. 

 
• Resultat – Resultatet av undersökningen presenteras i form av 

text, tabeller, kartor och figurer. 
 

• Diskussion – En diskuterande text som behandlar tidigare 
studier och resultatet från undersökningen samt förslag på vidare 
forskning. Tar upp den eventuella förklaringen till varför avvikelser 
från planeringen tillåts. 

 
• Sammanfattning – En sammanfattning av uppsatsen.  

 
• Referenser – Redovisning av skriftliga källor och internet källor.  
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2 PLANPROCESSEN 
 
Plan- och bygglagen bestämmer hur planeringen ska bedrivas och vilka 
moment som ska ingå i planeringsprocessen.  Kommunfullmäktige är 
officiellt sätt den som beställer planen och vid beställning startar 
framarbetandet av en plan och vid antagande av planen avslutas 
planprocessen. Kommunfullmäktige bestämmer hur framtagandet och 
arbetet om planen ska skötas. Ofta finns en äldre översiktsplan och även 
giltiga detaljplaner för en del områden när planarbetet startar. Ska en 
fördjupning av giltiga översiktsplan göras ska denna fördjupning 
betraktas som en del av den större planen och inte som en separat plan. 
Plan- och bygglagen ställer krav på hur planarbetet ska gå till. Kraven 
som ställs är bland annat att planeringen ska ske under öppenhet och 
insyn samt med hänsyn till rättssäkerheten och demokratin. 
Rättssäkerheten och demokratin ska garanteras genom framförallt 
samråd, information till allmänheten samt rätt behandling av synpunkter 
som kommer in om planerade planer. Anledningen till att en ny plan 
behöver framtas är ofta på grund av att den giltiga planen kan anses 
otillräcklig eller inaktuell och därför behöver uppdateras.  En annan 
anledning kan vara att en fördjupning behöver utföras för att avgöra om 
en specifik plats är lämplig för en viss typ av markanvändning (Nyström 
2003 s.172-173).  
 
Plan- och bygglagen kräver att planprocessen går till på ett visst sätt. 
Processen ska ge möjlighet för intressenter och allmänheten att påverka 
planen.  Den första delen av processen är samrådet. Efter samrådet 
sammanfattar kommunen de åsikter som kommit in och sammanställer 
en samrådsredogörelse. När planförslaget framställts görs en utställning 
av planen, under utställningstiden har Länsstyrelsen sin tid för att göra 
ett granskningsyttrande av planen. Om inga ändringar ska göras av 
planen kan kommunfullmäktige anta planen (Nyström 2003 s.174).  
 
Samrådet ska ske på ett organiserat vis och material med underlag för 
planen bör finnas tillgängligt under samrådet. Det är inte lämpligt eller 
nödvändigt med ett befintligt förslag vid det första steget i processen då 
det kan ge en bild av att kommunen redan bestämt vad som ska gälla, 
oavsett vilka åsikter som kommer komma in under samrådet.  Samrådets 
huvudsyfte är att ge möjlighet för olika intressenter att påverka planen. 
Genom diskussion och yttranden vid samrådet har planeraren en chans 
att utskilja eventuella meningsskiljaktigheter som kan finnas och 
identifiera eventuella problem med planläggning.  Samrådet ger 
medborgaren och intressenten en chans att påverka och planeraren får 
en klarare bild av utgångsläget för planen. Efter samrådet ska en 
samrådsredogörelse framställas där de synpunkter som diskuterats 
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redovisas och vilka förslag som samrådet åstadkommit (Nyström 2003 
s.177-178).  
 
Utställning av planen ska ske när ett planförslag har framtagits utifrån 
bland annat det underlag som framkom från samrådet.  Utställningens 
syfte är att ge medborgarna, och de statliga myndigheterna en chans att 
reagera på planen och eventuellt komma med överklaganden av den nya 
planen.  Utställningen ska kungöras och under utställningstiden ska 
följande ingå i planförslaget; en planbeskrivning med redovisning av 
bakgrund och motiv till planförslaget samt konsekvenser och innebörden 
av planen. Samrådsredogörelsen och den giltiga översiktsplanen ska även 
bifogas samt annat planunderlag som kan vara av betydelse enligt 
kommunen. Efter utställningen tar kommunfullmäktige ställning till om 
planen kan godkännas. När beslutet har tagits om att planen bör antas 
startar en tid för överklagan på tre veckor. Om inga överklaganden går 
igenom vinner planen laga kraft. För att en översiktsplan ska vara aktuell 
bör kommunfullmäktige se över planen vid varje mandatperiod. Om 
planen kan anses som inaktuell bör ett beslut om ändring av planen ske 
(Nyström 2003 s.178-180).  
 
Översiktsplanen saknar rättskraft och för att fatta beslut om 
markexploatering krävs oftast en detaljplan för att garantera och 
efterfölja översiktsplanens syften.  En detaljplan ska framtas vid större 
ändringar av markanvändningen, det är upp till kommunen själv att 
avgöra när en detaljplan behövs. Den huvudsakliga uppgiften för en 
detaljplan är att undersöka lämpligheten av en viss typ av 
markanvändning och även utreda vilka rättigheter och skyldigheter som 
är förknippade med exploatering av ett specifikt område.  Detaljplanen 
har en genomförandetid som är mellan fem till 15 år. Enkelt 
planförfarande kan tillämpas om detaljplanen stämmer med 
översiktsplanens huvudsakliga syften samt har en begränsad betydelse 
för området i fråga. Det som skiljer en detaljplan från en översiktsplan är 
främst att kommunen är skyldiga att efterfölja planen vid 
tillståndsgivning (Nyström 2003 s.180).   
 

2.1 Detaljplanering 
 
En detaljplan har en genomförande tid på 15 år förutsatt att planen inte 
beslutats att gälla en kortare period. Efter genomförandetiden fortsätter 
planen att vara giltig till dess att den upphävs eller ändras.  Enligt 
Lantmäteriet finns omkring 100 000 giltiga detaljplaner i Sverige, cirka 
hälften av dessa är antagna efter att Plan – och bygglag 1987:10 infördes 
år 1987. Under de senaste 15 åren har ungefär 30 000 detaljplaner 
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antagits de senaste 15 åren.  På grund av ett nytt kunskapsunderlag idag 
kan många befintliga detaljplaner anses inaktuella. Ett resultat av detta 
problem kan vara att bygglov beviljas, enligt rådande plan, inom 
områden som är kända riskområden (Boverket 2011 s.30). 
 
En samlad bedömning av markens lämplighet görs vid en 
detaljplanläggning och planen anger inom vilka ramar ett bygglov ska 
beviljas och detta gäller oavsett ålder eller aktualitet på planen. I plan- 
och bygglag 1987:10 fanns inget uttalande eller krav på hur detta 
problem med byggande i riskområde ska hanteras. Länsstyrelsen har 
ingen möjlighet eller rätt att ingripa mot en inaktuell detaljplan. 
Regeringen har möjlighet att besluta om att en kommun måste ändra 
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse inom en viss tid, 
dock finns inte den möjligheten när det gäller hälsa eller säkerhet 
(Boverket 2011 s.30).  
 
En detalj- eller översiktsplan som inte tar kända risker i beaktande, till 
exempel risker om klimatförändringar betraktas ändå som giltig vid 
bygglovsprövning trots sina brister. Kommunen kan under särskilda 
omständigheter enligt Plan- och bygglag 1987:10 kap 28 § besluta om ett 
anstånd som möjliggör att avgöra ett bygglov som egentligen strider mot 
giltig detaljplan. Det är en möjlighet kommunen har, som inte kan 
tvingas fram av någon annan dock används denna möjlighet sällan. 
Enskilda kan inte invända mot ett beslut om bygglov med hänvisning till 
att rådande plan är inaktuell i förhållande till dagens kunskaper. Detta på 
grund av att ett överklagande inte får avse en fråga som redan berörts 
och prövats i planläggningsprocessen (Boverket 2011 s.30). 
 
Boverket har inget underlag för bedömning av hur detaljplanerna 
beaktas och kommer till användning i kommunens arbete vid 
bygglovsprövning eller andra typer av efterföljande beslut (Boverket 2011 
s.30).  
 
Enligt Plan- och bygglag 1987:10 12 kap ska kommunernas beslut att 
ändra, anta eller upphäva rådande detaljplaner prövas av Länsstyrelsen 
på eget initiativ. Detta ska göras när det finns brister i hanteringen av 
riksintressen, kommunal samordning, miljökvalitetsnormer, 
strandskydd, hälsa och säkerhet samt risken för olyckor orsakade av 
erosion eller översvämning.  Under år 2010 prövades 21 stycken 
detaljplaner enligt Plan- och bygglag 1987:10 12 kap, detta är ungefär en 
procent av det totala antalet detaljplaner som antogs under år 2010. Av 
de 21 stycken prövade planerna har sex stycken upphävts delvis eller helt, 
och skälet var övervägande att ett eller flera riksintressen inte 
tillgodosågs i planerna (Boverket 2011 s.30-32). 
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I Sverige finns totalt 21 länsstyrelser och enligt plan och bygg enkäten år 
2010 har åtta länsstyrelser beslutat att pröva detaljplaner enligt Plan- 
och bygglag 1987:10 12 kap. Fyra av de åtta länsstyrelserna har beslutat 
att upphäva planer, detta visar att totalt har fyra länsstyrelser valt att 
tillämpa möjligheterna i Plan- och bygglag 1987:10 12 kap. Totalt antogs 
1941 stycken detaljplaner i landet år 2010, och endast fem planer 
upphävdes enligt Plan- och bygglag 1987:10 12 kap, Boverket har valt att 
tolka statistiken som att länsstyrelsernas deltagande i planprocessen 
fungerat, och att det även är ett tecken på att länsstyrelserna drar sig för 
att använda sina möjligheter att ingripa (Boverket 2011 s. 30-32). 
 
Boverket slutliga sammanfattning av bedömningen av detaljplaneringen i 
landet pekar på att länsstyrelserna, som ska kontrollera och bevaka de 
statliga intressena sällan ingriper i den kommunala detaljplaneringen. 
Detta kan förklaras av att länsstyrelserna ofta känner en osäkerhet kring 
vad som krävs för ett ingripande. I den nya Plan- och bygglagen 
2010:900 omformuleras begreppet statlig kontroll och kallas istället för 
tillsynsuppgift, Boverket hoppas genom denna förändring att förbättra 
och effektivisera länsstyrelsernas tillsyn i landet (Boverket 2011 s.33).  
 
Länsstyrelserna har vid sin tillsyn av översikts- och detaljplaner planer 
sett några tendenser. Enligt ett urval av kommuner som studerats har 
länsstyrelserna observerat att ”kommunerna i allmänhet inte har några 
resurser för att se över gamla detaljplaner med inaktuella 
planbestämmelser eller andra brister som försvårar tillämpningen av 
dem”. ”Flera länsstyrelser anser att kommunerna behöver fler resurser 
för att kunna hantera sitt ansvar i nya Plan- och bygglagen ”2010:900 
(Boverket 2011 s.40-41).  
 
Andra tendenser i kommunernas Plan- och bygglagstillämpning är att 
kommunerna inte sällan använder planprogram istället för fördjupade 
översiktsplaner för större områden. I vissa fall utförs planutredningar för 
att reda ut behovet av en detaljplan inom ett visst område, och denna 
planutredning kan sedan utgöra grund för prövningar av 
förhandsbesked. Länsstyrelserna konstaterar även att andelen konsulter 
är stort i detaljplanearbetet. En tendens som också syns är att det, på 
grund av platsbrist i städerna, byggs på platser som egentligen anses 
olämpliga för bebyggelse på grund av olika hälsorisker samt 
bullerproblem. Det finns även tydliga konflikter om byggande i 
strandnära lägen där risken för höjda ytvattennivåer finns (Boverket 2011 
s.40-41). 
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Enligt Boverkets rapport 2012:6 som är baserad på plan- och 
byggenkäten från år 2011 samt länsstyrelsernas återrapporteringskrav till 
regeringen inom området Plan- och bygglagen skiftar detaljplanernas 
kvalitet i landet. Flera länsstyrelser rapporterar att kunskapen om 
detaljplanering i kommunerna minskar. Detta anses bero på att för 
många personer med avsaknad av tidigare planarbete anställs samt att 
användningen av konsulter är stor.  Planbestämmelser utan förankring i 
Plan- och bygglagen har blivit vanligt. Otydliga planbestämmelser och 
detaljplaner som är ogenomförbara har också blivit vanligt.  Ett förslag 
till åtgärd är att öka länsstyrelsernas möjligheter att ingripa och 
kontrollera planbeslut och även möjliggöra för länsstyrelserna att påpeka 
även formella fel (Boverket 2012 s.9). 
 
Boverket bedriver ett program tillsammans med Lantmäteriet som syftar 
till att skapa sammanhållen detaljplanerings- och 
fastighetsbildningsprocess.  Programmets vision är att ”Sverige år 2020 
tillämpar ett regelverk för planerings- och fastighetsbildningsprocessen 
som av medborgare och sakägare upplevs som en sammanhållen 
process”.  Ett delmål är att ” Sverige år 2015 hanterar planläggning och 
fastighetsbildning som en sammanhållen rättssäker och effektiv process” 
(Boverket 2012 s.9). 
 
Detaljplanaktiviteten är tydligt kopplad till konjunktur, 
befolkningsmängd och befolkningsutveckling. Sedan år 2008 har antalet 
antagna detaljplaner sjunkit med 25 procent, från 2245 stycken till 1703 
stycken, i 35 kommuner i landet antogs ingen detaljplan alls år 2011 
(Boverket 2012 s.29). 
 

2.2 Länsstyrelsen Västerbotten 
 
Länsstyrelsen tillhandahåller underlag för kommunerna om vilka 
områden i länet som är viktiga att ta i beaktning vid byggnation och 
annan typ av markanvändning. Länsstyrelsen Västerbotten vill skapa en 
långsiktigt hållbar miljö och goda levnadsvillkor och trygghet för alla i 
länet.  Tillsammans med kommunerna i länet och övriga statliga 
myndigheter arbetar Länsstyrelsen Västerbotten för att ta fram underlag 
och ge rådgivning vid kommunal planering då det gäller både översikts- 
och detaljplanering samt områdesbestämmelser. Planeringen påverkas 
av riksintressen och andra typer av nationella mål som kan beröra till 
exempel friluftsliv, naturvård, kommunikationer och infrastruktur samt 
energiproduktion. Länsstyrelsen övervakar de statliga intressena och 
framför statens åsikter i planeringen.  Länsstyrelsen har även till uppgift 
att övervaka och granska den kommunala planeringen. Länsstyrelsen ser 
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till så strandskyddet, miljökvalitetsnormerna och riksintressen tas 
hänsyn till i planeringen. Syftet med denna typ av tillsyn är att främja 
säkerhet och hälsa och bevarandet av naturresurser. Kommunerna 
ansvarar för markanvändningsplaneringen och hanterar frågor om 
bygglov och befintliga planer. Ett bygglov överklagas dock till 
Länsstyrelsen (Länsstyrelsen Västerbotten 2013). 
 
Markanvändningsplaneringens mening är att sätta riktlinjer samt 
rättsliga förutsättningar för användning av mark- och vattenområden på 
ett hållbart vis. Planeringens huvudmål är att uppfylla en hållbar 
utveckling där de 16 miljökvalitetsmålen ska efterföljas för att bland 
annat klimatanpassning och energiomställning ska uppnås. 
Markanvändningsplanering innebär att ställa miljöpåverkan och 
allmänna intressen mot varandra och göra en avvägning om vad som är 
lämpligt att genomföra. Prövningar görs för att avgöra lämpligheten av 
ändringar och byggnationer i samhället. Prövningsprocesserna regleras i 
plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg samt 
miljöbalken och lagen om kulturminnen (Länsstyrelsen Västerbotten 
2013). 
 

2.3 Vem gör vad?  
 
Regeringen och riksdagen stiftar lagar och förordningar som blir till 
nationella övergripande mål. De centrala verken så som Boverket och 
Naturvårdsverket tillhandahåller råd och konkreta anvisningar för att ge 
länsstyrelserna och kommunerna vägledning i planeringen.  
Länsstyrelsens huvudsakliga uppgift är att bedriva övervakning över 
planeringen och byggandet samt företräda de statliga intressena. 
Länsstyrelsen ska även samverka med trafikverken och kommunerna i 
deras markanvändningsplanering och beslut ska prövas mot Plan- och 
bygglagen. Plan – och bygglagen ger kommunerna rätt och ansvar till 
planeringen och kommunerna ansvarar för kommuntäckande 
översiktsplaner, bindande detaljplaner samt prövning av bygglov. 
Trafikverken ansvarar för planering av vägar, järnvägar, hamnar och 
flygplatser (Länsstyrelsen Västerbotten 2013). 
 

2.4 Liten avvikelse från detaljplan 
 
Ett bygglov får beviljas för en byggnation trots att den avviker från 
rådande detaljplanbestämmelser.  För att avgöra om en avvikelse från 
planen ska tillåtas måste en helhetsbedömning göras där alla avvikelser 
vägs in. I huvudsak finns samtliga bestämmelser som reglerar 
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möjligheterna att tillåta ett bygglov trots att det avviker från rådande 
plan eller bestämmelser att hitta i 31 b paragrafen i plan- och bygglagens 
nionde kapitel. I denna lagbestämmelse redogörs att ett bygglov som 
strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser får beviljas under 
förutsättningarna att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanen 
eller områdesbestämmelserna. Det framgår även att om bygglov med 
avvikelser beviljats sedan tidigare ska även tidigare tillåtna avvikelser 
medtas i helhetsbedömningen av bygglovsansökan med en avvikelse. För 
att ett bygglov med en avvikelse ska kunna beviljas måste samtliga 
avvikelser tillsammans räknas som en liten avvikelse och samtliga 
avvikelser måste vara förenliga med planens syfte (Boverket.se² 2013).  
 
”Plan- och bygglag (2010:900) 9:31b 
31b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för 
en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte (Boverket.se² 2013). 
 
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 
30 § första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits” 
(Boverket.se² 2013). 
 
Bedömningen om en avvikelse från planen kan anses som liten ska 
avgöras utefter de förhållanden och egenskaper som finns i varje enskilt 
fall.  Det finns inget specifikt mått på vad som är en liten avvikelse och 
inte. Ett underlättande kan vara om planens bestämmelser och planens 
syfte samt beskrivning är så tydligt som möjligt då bedömning blir lättare 
att göra huruvida avvikelsen strider mot planen eller inte. Ett område 
tilltänkt att fungera som friyta kan alltså inte genom ett bygglov 
förändras till parkeringsyta eller park, då krävs en planförändring. 
Ibland är dock syftet med en plan underförstått eller otydligt, detaljerade 
bestämmelser vid planläggning som till exempel andel tomtyta som får 
bebyggas eller bredd på byggnader kan visa hur planeraren vill att 
området ska utformas (Boverket.se² 2013). 
 
En plans syfte kan också beröra andra planer som till exempel 
trafikbehov och kundunderlag till en butik eller bensinstation i 
närliggande område. En avvikelse måste därför relateras till andra planer 
och bedömas utefter i vilken omfattning den påverkar omkringliggande 
planering och miljö. Miljöns karaktär får inte påverkas i större 
omfattning. En mindre ändring av en fasad i en känslig gatubild kan 
innebära en större avvikelse från planen och än vad ett större 
överskridande av byggrätten i till exempel ett industriområde skulle 
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innebära.  Den tekniska utvecklingen kan bidra till att vissa 
planbestämmelser blir inaktuella och minskar i betydelse vilket kan 
påverka vid bedömningen av en avvikelse (Boverket.se² 2013). 
 

2.5 När är en avvikelse liten? 
 
En kvalifikation för att en avvikelse från planeringen ska tas för att vara 
liten är om den endast har en lokal påverkan. Placeringen av till exempel 
en komplementbyggnad någon meter in på en prickad mark bit, det vill 
säga mark som ej får bebyggas, kan ibland men inte alltid anses som en 
mindre avvikelse från planeringen. Placering av mindre byggnader för att 
tillgodose allmänhetens behov, som till exempel toaletter, kiosker, 
uteserveringar och dylikt kan ibland anses som mindre avvikelser från 
planeringen förutsatt att det inte är känsliga miljöer som berörs på ett 
negativt sätt (Boverket.se² 2013). 

 

2.6 När är en avvikelse inte liten? 
 
Om en åtgärd väcker ett bredare intresse än de personer som ska höras 
vid en bygglovsprövning kan en åtgärd inte betraktas som liten. 
Möjligheten till en mindre avvikelse är liten just för att den inte ska 
åsidosätta medborgarinflytandet. Myndigheter behöver inte underrättas 
vid bygglovsprövningar om de inte berörs av lovet.  En ansökt åtgärd bör 
inte betraktas som liten om den berör allmänna intressen som inte 
bevakas vid en vanlig bygglovsprövning. En väldigt liten ökning av 
byggnadsarean i ett fritidshusområde bör inte godkännas som en liten 
avvikelse då det kan stimulera till permanentboende i området. 
Avvikelser från planeringen som i framtiden kan påverka grannarnas 
möjligheter att utnyttja sin mark bör inte anses som små avvikelser. En 
liten avvikelse på en fastighet kan leda till en stor oacceptabel 
miljöförändring om åtgärden upprepas på alla fastigheter i ett område 
(Boverket.se² 2013).  
 
I den gamla Plan- och bygglagen 1987:10 fanns en så kallad 
övergångsbestämmelse för åtgärder som stred emot planen och åtgärder 
i strid med tomtindelning som tillkommit före 1987 års Plan- och 
bygglag. Bygglovskontoren kunde genom den bestämmelsen förklara att 
sådana åtgärder skulle ses som mindre avvikelser enligt Plan-och 
bygglagen 1987:10 (Boverket.se² 2013). 
 
”Plan- och bygglag (1987:10) 17:18a 
18a § Byggnadsnämnden får i ett ärende om bygglov förklara att en 
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nybyggnadsåtgärd eller fastighetsbildning som har utförts i strid mot 
en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning med 
[…]En sådan förklaring får avse endast mindre avvikelser från planen 
eller tomtindelningen vilka är förenliga med syftet med denna. 
Förklaringen får lämnas endast i beslut om bifall till ansökan om 
bygglov (Boverket.se² 2013). 
 
Första stycket ska tillämpas också i fråga om fastighet, byggnad eller 
annan anläggning i den utsträckning den efter ett beslut om 
fastställelse av en stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning avviker 
från planen eller tomtindelningen” (Boverket.se² 2013). 
 
En likande möjlighet för bygglovskontoren att klassa dessa gamla 
åtgärder som liten avvikelse finns i nya Plan- och bygglagen 2010:900, 
Övergångsbestämmelserna paragraf 13 (Boverket.se² 2013).  
 

2.7 Tidigare beviljade avvikelser 
 
Om fastigheten eller byggnationen avviker från den rådande planen men 
har godtagits vid ett tidigare beslut enligt plan- och bygglagen eller andra 
äldre bestämmelser ska ändå en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärden som det ansöks lov för trots att avvikelser redan 
godtagits. Endast om åtgärderna tillsammans innebär en mindre 
avvikelse från planeringen och inte strider mot planens syfte kan ett 
bygglov ges. Den samlade bedömningen kan leda till att den sökta 
åtgärden inte godkänns eftersom tidigare avvikelser förekommit tidigare 
(Boverket.se² 2013). 
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3 METOD 
 
Jag uppmärksammades vid ett besök på bygglovskontoret i Umeå 
kommun av handläggare på bygglovskontoret att begreppet 
”liten/mindre avvikelse” är ett återkommande problem i 
handläggningsyrket och att det finns delade uppfattningar om hur detta 
begrepp bör användas i praktiken.  I detta arbete har därför en 
kartläggning gjorts av samtliga beviljade bygglov som antagits med en 
mindre avvikelse från detaljplan under år 2012 i Umeå kommun. 
 
Underlaget har tillhandahållits av bygglovskontoret i Umeå kommun och 
har innefattat samtliga inkomna lovansökningar under år 2012, samtliga 
lovbeslut under år 2012 och samtliga lov som beviljats med avvikelser 
under år 2012. Kartläggningen har gjorts via fastighetsbeteckningarna i 
underlaget från bygglovskontoret och dessa har märkts ut på 
fastighetskartan, se figur 2 och 3, som tillhandahållits av Lantmäteriet 
Umeå kommun. Kartläggningen via fastighetskartan har gjorts för att 
möjliggöra för en rumslig undersökning av tillåtna avvikelser.  Vid vidare 
undersökning av materialet har jag tagit hjälp av Boverkets rapporter och 
litteratur skriven kring planering.  
 

3.1 Delegationsbeslut och statistik 
 
Statistik på antalet inkomna lovansökningar, antalet lovbeslut samt 
antalet lovbeslut beviljade med en liten/mindre avvikelse från 
detaljplanen tillhandahölls av bygglovskontoret i Umeå kommun. 
Delegationsbesluten har studerats för att få fram vem som ansökt om 
lovet, vad lovet avser, vad som avviker från planeringen och på vilket sätt 
det avviker. Detta anges i delegationsbeslutet som skrivs i samband med 
bygglovsbeskedet, ingen annan statistik finns framtagen om den typen av 
uppgifter, därför fick undersökningen göras manuellt. Varje unikt fall har 
sedan studerats i bygglovskontorets arkiv genom att läsa varje 
delegationsbeslut om bygglovet i fråga och koda informationen från 
delegationsbesluten.  En del intressant information som hittats i 
delegationsbesluten om mått har lyfts ut ur undersökningen för att ge 
tydliga exempel på vad som kan klassas som mindre avvikelser från 
planeringen. Till exempel mått på överskridna boareor och överskridna 
byggnadshöjder presenteras för att ge exempel och ett mått på vad som 
faktiskt klassificeras som en mindre eller liten avvikelse.   
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3.2 Kvalitativ dataanalys 
 
Jag valde att först läsa igenom underlaget jag fick tillhandahållet för att 
öka förståelsen av underlaget samt få en idé om hur urvalsprocessen 
skulle gå till. Enligt Bryman (2008) bör genomläsning ske innan 
datamaterialet kodas. Vid en andra genomläsning valde jag ut nyckelord 
från underlaget som kom till att bli de kategorier som jag använde vid 
den första kategoriseringen av datamaterialet. Jag valde sedan att slå 
ihop vissa kategorier som betydde ungefär samma saker. Enligt Bryman 
(2008) bör man vara observant när detta görs för att inte förlora nyanser 
i materialet. Jag valde att vara försiktig och behöll kategorier som 
plockades bort vid ett senare skede i undersökningen.  När kategorierna 
var klara kodades underlaget in genom placering i kategorierna. Enligt 
Bryman är det viktigt att ha i åtanke vid kodning är att ha en distans till 
kodningen och inte förlora betydelsen i materialet och bli mekanisk i sitt 
tänkande. En vanlig kritik mot kvalitativ kodning av datamaterial är att 
kontexten går förlorad vid kodningen. Den sociala situationen kan 
försvinna och generalisering kan förekomma (Bryman 2008 s.523-526). 
Jag är medveten vid denna brist i min undersökning, att vissa nyanser av 
materialet kan ha fallit bort vid kodningen. Undersökningen av 
förekommande frekvens syftet i denna undersökning och då kan 
nyanserna i materialet spela en mindre roll. 
 

3.2.1 Kategorisering av data 
 
Bygglovsansökningar som beviljats med mindre avvikelser har 
undersökts och delats in i fyra kategorier för att möjliggöra en 
undersökning av materialet.  Kategorierna är; Sökande, Byggnadstyp, 
Byggnadsåtgärd och Avvikelsetyp. Dessa kategorier har i sin tur 
underkategorier där underlaget sorterats in. Jag hade fler kategorier 
tidigare men har, liknande Brymans förslag, städat upp bland 
kategorierna och slagit ihop en del kategorier till en, som till exempel 
kategorin Övrig tillbyggnad som tidigare var entré, skärmtak över entré, 
skärmtak för cyklar m.m. och fastställt de kategorier som presenteras 
nedan, se även tabell 1.  
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Tabell 1. Kategorisering av dataunderlag 
 

Sökande 
Denna kategori finns för att möjliggöra en undersökning av vilka typer av 
sökande som oftast får tillåtelse att avvika från planen. Kategorin 
ägandeform består av underkategorierna; Privat, Företag, Landsting, 
Trafikverket och Kommun. Fallen har sorterats in i kategorierna 
beroende på vem som i ansökan står skriven som sökande av bygglovet. 
 

• Privat innehåller fall om privatpersoner. 
 

• Företag innehåller fall berörande företag, i denna kategori har 
även bostadsrättsföreningar och andra typer av föreningar sorteras 
in. Denna indelning har gjorts för att föreningar ofta drivs av fler 
än en person och ibland kan ha ett vinstsyfte liknande företags 
vinstsyften.  

 
• Landstinget  

 
• Trafikverket 

 
• Kommun innehåller fall med kommunen som sökande. Denna 

uppdelning har skett för att i undersökningen skilja på Landstinget, 
Trafikverket och kommunens ansökningar. Detta främst på grund 
av att det är en kommunal enhet som handlägger bygglov.  

Byggnadstyp 
Kategorin Byggnadstyp innehåller fem underkategorier som består av; 
Radhus, Villa, Flerbostadshus, Kontorslokal, Handelslokal och 
Industribyggnader. Denna indelning har skett för att möjliggöra en 
enklare överblick om vilka typer av byggnader som främst godkänns med 

Sökande	   Byggnadstyp	   Byggnadsåtgärder	   	  	   Avvikelsetyp	   	  	   	  	  
Privat	   Radhus	   Tillbyggnad	   Tillbyggnad	  av	  uterum	   Placering	  

	  
	  	  

Företag	   Villa	  
	  

Tillbyggnad	  av	  carport	   Utformning	   Utformning	  takvinkel	  
Landsting	   Flerbostadshus	   Nybyggnad	   Tillbyggnad	  av	  förråd	  

	  
Utformning	  byggnadshöjd	  

Trafikverket	   Kontorslokaler	   Ombyggnad	   Tillbyggnad	  av	  plank	   Markanvänd.	   Utformning	  av	  fasad	  
Kommun	   Handelslokaler	   Rivning	   Tillbyggnad	  av	  garage	  

	  
Utformning	  takkulör	  

	  	   Industribyggnader	  
	  

Tillbyggnad	  övrigt	  
	  

Utformning	  byggnadsarea	  
	  	  

	   	   	   	  
Utformning	  boarea	  
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en mindre avvikelse. Kategorierna är hämtade från delegationsbeslutens 
benämningar.   
 

• Radhus innehar alla lovärenden som berört radhus och parhus.  
 

• Villa innehåller samtliga enbostadshus, även fritidshus. Att 
kategorisera villor och fritidshus under samma kategori har främst 
gjorts för att det idag är svårt att skilja på villor och fritidshus då 
många väljer att bo permanent även i fritidshus. Valet motiveras 
även av att villor och fritidshus är friliggande hus som oftast har en 
säregen utformning som inte är identiskt med något annat hus. 

 
• Flerbostadshus innehåller lägenhetshus och enskilda lägenheter. 

 
• Kontorslokaler innehåller fall om arbetsplatser, och då främst 

kontor. Dessa lokaler är ofta utformade för att passa människors 
behov likande boende då dessa typer av byggnader ofta tar hänsyn 
till buller och andra yttre påverkansfaktorer, men inte behöver 
uppfylla samma behov som en bostad, vilket gör att kontorslokaler 
bör vara en egen kategori. 

 
• Handelslokaler innehåller fall om kommersiella lokaler och ej 

lokaler om industri och tillverkning då dessa fall sorteras in.  
 

• Industribyggnader innehåller industri- och lager byggnader. 
Uppdelningen mellan handelslokaler och industribyggnader har 
främst gjort då dessa tyder av byggnader oftast utformas på helt 
olika vis och oftast ligger på olika typer av områden och därför 
skiljer sig för mycket från varandra för att sorteras in under samma 
kategori.  

Byggnadsåtgärder 
Kategorin byggnadsåtgärder innehåller vilken åtgärd som ansökan om 
bygglov avser. Fallen har sorterats in beroende på vilken typ av åtgärd 
som det ansöks lov om.  Kategorierna är indelade i fyra områden som är 
Tillbyggnad, Nybyggnad, Ombyggnad och Rivning. Kategorierna är 
hämtade från delegationsbeslutens benämningar. 
 

• Tillbyggnad avser tillbyggnad av befintliga byggnader till exempel 
utbyggnader eller byggnation av komplement byggnader som 
garage och skärmtak. Kategorin Tillbyggnad delats upp i totalt sex 
områden då många olika typer av tillbyggnader ofta förekommit i 
materialet.  
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• Tillbyggnader består av Tillbyggnad av uterum, Tillbyggnad av 

carport, Tillbyggnad av förråd, Tillbyggnad av Garage, 
Tillbyggnad av plank samt Tillbyggnad övrigt.  
 

- Tillbyggnad av uterum innehåller fall om inglasning av 
befintlig altan samt nybyggnation av uterum. 

 
- Tillbyggnad av carport innehåller uppställningsplatser för 

bil samt skärmtak då de uppfyller ungefär samma behov, 
det vill säga parkeringsplats och väderskydd. 

 
- Tillbyggnad av förråd innehåller även cykelförråd då de 

avser samma typ av behov det vill säga förvaring.  
 

- Tillbyggnad av plank innehåller både vanliga plank i 
trädgården och bullerplank 

 
- Tillbyggnad av Garage innehåller lov om byggnation av 

garage.  
 

- Tillbyggnad övrigt innehåller byggnationer som bastu, 
soprum, farstukvist, miljöstationer och cykelskärmtak. Fall 
om byggnationer av udda saker och mindre byggnationer 
som inte är så omfattande har hamnat i denna kategori.  

 
• Nybyggnad hus innehåller uppförande av nya hus. Gästhus och 

gäststugor ingår även i denna kategori då gästhus/stugor ofta är 
fristående hus av något större karaktär som ofta är utformade som 
ett bostadshus och inte som en komplementbyggnad. Kategorin 
Ombyggnad innehåller fall om fasadändringar eller inre ändringar 
samt tillägg av våningsplan och även ändring av verksamhet. 
Kategorin Ombyggnad innefattar ändringar av befintliga byggnader 
och exkluderar tillägg som istället sorteras in under området 
tillbyggnad.  
 

• Rivning innehåller fall om rivning, dock kan denna kategori anses 
mindre användbar i undersökningen då rivning inte omfattas av 
fenomenet mindre avvikelse. 

Avvikelsetyp 
Avvikelsetyp är indelad i tre områden, Placering, Utformning och 
Markens Användning.  Denna kategori innefattar på vilket sätt fallet 
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strider mot detaljplanen enligt delegationsbeslutet från 
bygglovskontoret.  
 

• Placering är indelat i tre kategorier, Placering, Placering på 
prickmark och placering nära tomtgräns. Fallen är indelade efter 
vad som står i delegationsbeslutet och har endast placering 
omnämnts har fallet hamnat under kategorin Placering, har det 
där emot specificerats om det är placering på prickmark, det vill 
säga placering på mark som ej får bebyggas sorteras det in i den 
kategorin och omnämns det att byggnationen är för nära 
tomtgränsen hamnar fallet under kategorin Placering nära 
tomtgräns.  
 

• Utformning är indelat i totalt sex kategorier. Utformning 
Byggnadsarea, Utformning Takkulör, Utformning Fasad, 
Utformning Takvinkel, Utformning Byggnadshöjd och 
Utformning Boarea. Fallen är indelade i de olika kategorierna 
beroende på vad som är omnämnt i delegationsbeslutet från 
bygglovskontoret. 

 
- Utformning takvinkel inkluderar de fall som har en annan 

takvinkel än den som är angiven i detaljplanen. 
 

- Utformning byggnadshöjd inkluderar de fall som har en  
annan byggnadshöjd än vad som är angivet i detaljplanen.  
 

- Utformning av fasad och utformning takkulör inkluderar 
de fall som avviker från bestämmelser för fasadutformning i 
planen. 
 

- Utformning byggnadsarea inkluderar fall som överskrider 
den totala angivna arean som får bebyggas av en tomt.   

 
 

- Utformning boarea inkluderar de fall som överskrider den 
totalt angivna boarean som en byggnad får inneha enligt 
planen.  

 
• Markens användning inkluderar de fall när bygglov beviljats trots 

att annan aktivitet ska ske på platsen än vad som är angivet i 
planen. Markens användnings bestämmelser har i dessa fall 
förbisetts.   
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3.3 Boverkets rapporter  
 
Genom att ta del av tre av Boverkets rapporter där svaren från plan- och 
byggenkäten har sammanställts och analyserats har jag bildat mig en 
uppfattning om hur begreppet mindre avvikelse kommer till uttryck i 
praktiken nationellt. Rapporten ”Så planerar Sverige” från år 2005 visar 
att problemet med ett för generöst användande av begreppet mindre 
avvikelse funnits längre bak i tiden. Rapporten ”Boverkets 
uppsiktsrapport” från år 2010 och rapporten ” Plan- och bygglagen i 
praktiken 2011” från år 2011 visar att samma problem med generositet 
om avvikelser fortfarande existerar och inte har förändrats över tiden.  
Genom att söka på meningen ”Mindre avvikelser från detaljplan” och 
orden ”mindre avvikelse” på Boverkets webbarkiv bland rapporter är det 
dessa som kommer upp.  Av Boverkets många rapporter är det endast 
dessa tre som berör problemet mindre avvikelse i det sammanhang som 
jag undersöker fenomenet.  
 

3.4 Litteratur 
 
Jag har använd grundläggande litteratur främst när det gäller 
planeringsteori för att återkoppla till grunderna i planläggningen av 
samhället samt för att belysa att planeringen är en demokratisk process. 
När vi avviker från det planerade blir det intressant att gå tillbaka och se 
varför vi planerar och vilka eventuella konsekvenser det kan bli av att 
inte planera eller inte följa planeringen. Boken Planeringens grunder – 
en översikt skriven av Nyström, 2003, har studerats för att skapa en 
förståelse för grunderna i planeringen. Litteraturen kan även vara av 
värde för yrkesutövare på kommuner och företag inom 
samhällsplanering, därför lämpar den sig för denna studie som handlar 
om tjänstemännens bedömning av vilka avvikelser från planeringen som 
ska tillåtas. Boken Planeringens utmaningar och tillämpningar skriven 
av Forsberg 2005 har använts för att undersöka var planeringen kan gå 
fel och öka förståelsen för planeringens svårigheter. Boken 
Kulturgeografi-en ämnesteoretisk introduktion skriven av Gren och 
Hallin 2003 har använts för att förtydliga begreppet kulturmiljö genom 
att redogöra för kulturgeografins grunder.  
 
Boken Åtta postulat om planering av staden som livsmiljö skriven av 
Arnstberg och Bergström 2001 har studerats för att lyfta fram mjuka 
värden i planeringen och kan anses som minst lika viktigt som 
tvärvetenskaplig litteratur. Boken bär namnet postulat för att det inte 
finns några vetenskapliga konkreta bevis för de påståenden som boken 
uppger, dock är den inte mindre trovärdigt för det. Boken Bostaden i 
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staden – Europa planerar för stadsboende och stadsliv skriven av 
Arnstberg och Bergström 2010, har används i arbetet för att ge ett senare 
perspektiv på vad bostaden i staden är för människan och förden boende 
i hemmet och staden.   
 
En fördjupning kring metod för kodning utav kvalitativdata har även 
genomförts genom litteraturen Samhällsvetenskapliga metoder, Bryman 
2008. Studien gjordes främst för vägledning vid kodningen utav 
underlaget som kan klassas som kvalitativt då det innehöll inte bara 
siffror på mängden avvikelser utan även information om vilka typer av 
avvikelser som förekommit och på vilket sätt.   
 
Sökningar i databasen LIBRIS via Umeå universitetsbibliotek är gjorda 
med sökorden; mindre avvikelse, mindre avvikelse från planeringen, 
avvikelse från planeringen, detaljplan avvikelse, minor divitation, 
divition local plan. Ingen av dessa sökningar på svenska har genererat i 
några träffar. Sökningarna på engelska har genererat resultat men inget 
relevant i denna studie. Detta kan bero på att det svenska platssystemets 
nationella begränsning.  
 

3.5 Avgränsningar 
 
I detta arbete har jag valt att endast titta på tillåtna avvikelser och inte på 
olovligheter, det vill säga avvikelser från planeringen som är uppförda 
utan lov. Detta är för att det sällan finns datamaterial som visar vilka 
olovligheter som uppförts, då dessa just är olovligheter är det inget ett 
bygglovskontor kan hålla reda på samt att de anmälningar som kommer 
in inte fokuserar på överträdelser i planen utan på att byggnationen 
uppförts utan lov. Det intressanta i denna undersökning är inte heller de 
byggnationer som uppförs utan lov som avviker från planeringen utan de 
byggnationer som avviker från planeringen som faktiskt är beviljade och 
tillåtna. Intresset ligger i systemets tendenser att tillåta sådant som är 
otillåtet.  
 
I studien av underlaget har jag endast studerat alla lovbeslut och inte 
sorterat ut de beslut som berör detaljplanelagda områden. Detta kan 
medföra att resultatet blir en aning missvisande, och att andelen mindre 
avvikelser från detaljplan är större än den andel resultatet visar. Detta 
beror på ett rått dataunderlag och då detta är ett tidsbegränsat arbete har 
inte tiden för vidare studier av vilka lov som berörs av en detaljplan eller 
inte sorterats ut. Dock kan inte mindre avvikelser från detaljplan ske om 
en detaljplan inte finns, men ett lovbeslut kan fattas utan att en 
detaljplan finns.  
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Ett alternativ hade varit att studera en specifik stadsdel och utreda vilka 
avvikelser som skett under en längre tidsperiod och sett vad en tillåten 
avvikelse kunde medföra över tid inom ett område med en ganska 
homogen bebyggelse. Studier av områdets utveckling och områdets 
planläggning hade också kunnat genomföras för att se vilka brister som 
finns i planen och när och hur planen har framtagits. Jag ville kartlägga 
samtliga mindre avvikelser under ett år i Umeå kommun för att få en 
överblick och se frekvensen av avvikelser på ett år.  
 

3.6 Bygglov 
 
Bygglov krävs för att uppföra och ändra byggnader.  I bygglovet prövas 
om åtgärden stämmer med detaljplanens krav på placering och 
utformning. I ett förhandsbesked prövas om en åtgärd som kräver 
bygglov kan tillåtas på en viss plats. Förhandsbeskedet är bindande vid 
kommande bygglovsprövning (Boverket 2011 s.35).  
 

3.6.1 Bygglovsprocessen 
 
Ansökan om lov och förhandsbesked sker till byggnadsnämnden. Den 
sökande vänder sig till tjänstemännen på bygglov kontoret, en 
förvaltning som jobbar under byggnadsnämnden, och gör sin ansökan 
om bygglov. En bygglovsansökan ska lämnas in skriftligen och innehålla 
ritningar, fastighetsbeteckning, byggherrens namn samt adress för att ett 
beslut om bygglov ska kunna fattas av handläggaren. När samtliga 
handlingar kommit in genomförs en första granskning av 
bygglovsärendet och sedan får den sökande ett mottagningsbevis om att 
handläggningen av ärendet är påbörjat. Handläggaren gör en bedömning 
och ett beslut om bygglov ska fattas inom tio veckor, dock kan 
handläggningstiden förlängas och då måste den sökande informeras 
skriftligen om förlängningen och själen till att handläggningstiden 
förlängs. När beslutet är fattat skickas ett delegationsbeslut från 
kommunen ut skriftligen som anger statusen för bygglovsbeslutet och en 
kort beskrivning av själen till beslutet. Beslutet om bygglov går att 
överklaga och information om överklagande möjligheten ska medfölja 
det skriftliga delegationsbeslutet som skickas till den sökande 
Boverket.se !( (2013). 

 

3.7 Boverket 
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Boverket är en förvaltningsmyndighet som hanterar frågor om 
fysiskplanering, byggdmiljö, hushållning av mark- och vattenområden, 
byggande och förvaltning av bebyggelse samt boende och 
bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för statliga stöd och bidrag 
inom dessa områden (Boverket !2013). 
 

3.8 Plan- och byggenkäten 
 
Plan- och byggenkäten 2010 är uppdelad i fyra olika delar och ska till 
största del besvaras av Länsstyrelserna. Del ett handlar om utvecklingen 
av länen och består av öppna frågor. De övriga tre delarna berör 
kommunal detalj-och översiktsplanering samt byggande. Dessa tre delar 
består av bundna svarsalternativ.  Samtliga länsstyrelser har besvarat 
enkäten från år 2010, dock finns brister i delen som berör byggande.  I 
Boverkets rapport 2011:4 återges erfarenheterna från det seminarium 
som hållits om byggenkäten år 2010 (Boverket 2011 s.9-10). 
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4 TIDIGARE STUDIER: VARFÖR PLANERING? 
 
Mark och vatten är naturresurser, som kan vara begränsade eller 
frånvarande, vilka människan kan använda för att tillfredsställa sina 
behov på flera olika vis. De mänskliga aktiviteterna och organiseringen 
av samhället kräver stora areor och tar upp mycket av markytan. 
Bostäder, arbetsplatser, kommunikationer och utvinning av energi 
kräver stora markytor men användningen av naturtillgångarna handlar 
inte bara om exploatering utan handlar även om att bevara det 
ekologiska systemet. Avgörandet om naturmark och vattensystem ska 
exploateras eller bevaras blir därför den centrala frågan i 
markanvändningsplanering. Planeringen handlar om att fördela 
markresurser och bestämma hur de ska användas men fysiskplanering är 
även en metod för att öka välbefinnande och trivsel samt ett verktyg för 
att garantera en balanserad samhällsbyggnad för lång tid framöver 
(Nyström 2003 s.11). 
 
De naturresurser som är intressanta för människan är ojämnt fördelade 
geografiskt och det medför att attraktiviteten för vissa platser blir större 
än till andra. Ofta uppstår konflikter om rätten att använda attraktiva 
platser och då fungerar planeringen som ett verktyg för att lösa konflikter 
samt samordna olika behov av markanvändning.  
Markanvändningsplanering blir då också ett medel för att sammanställa 
samhällets behov och styra nyttjandet av mark- och vattenresurser med 
hänsyn till medborgarnas välbefinnande och välfärd samt till fördel för 
företag och organisationers användning(Nyström 2003 s.11-12). 
 
En fråga som ofta kommer upp om markanvändningsplanering är ”hur 
planeringen kan avgränsa andra delar av exploateringsprocessen”. 
Planeringen bör inte avgränsa övriga delar av exploateringsprocessen då 
ett avgränsande ofta resulterar i ett bristfälligt planeringsresultat.  Under 
planeringens process bör brukarna eller de kommande förvaltarna 
inkluderas i planeringen för att anpassningen för de verkliga 
förhållandena ska bli så bra som möjligt. Planering, genomförande och 
förvaltning är delar av planerings processen och planeringen kan ändras 
under byggandets gång, då erfarenheter från byggandet bör tillföras till 
planen för att uppnå ett bättre resultat av planen. Dock är de kunskaper 
som krävs för att genomföra och förvalta ett byggnadsprojekt inte samma 
som de kunskaper som krävs för översikts-och detaljplanering. Den 
översiktliga planeringen kräver insamling av information och vetenskap 
om metoder för planering samt vetenskap om samhällets olika 
funktioner. Detaljplaneringen och exploatering kräver specialkunskaper 
och inkluderar ofta arkitekter, lantmätare, ekonomer och ingenjörer 
(Nyström 2003 s.13).  
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4.1 Planering och vackert byggande 
 
Arnstberg och Bergström ifrågasätter i boken Åtta postulat om planering 
vem som ska bestämma vad som är vackert i en stad.  Författarna ställer 
sig frågan om det är de professionella personerna som är utbildade till 
arkitekter och planerare som ska bestämma vad som är en bra och vacker 
livsmiljö eller om det är uppföraren av byggnaderna, beställaren av 
byggnaderna eller politikerna. Politiker ser ofta ur ett ekonomiskt 
perspektiv eller ur ett perspektiv som går ut på att attrahera besökare och 
medborgare. Författarna ställer frågan om det är viktigare att besökare 
av områden och städer attraheras av stadsmiljön, ofta attraheras 
medborgarna själva om besökare uppskattar livsmiljön. Estetik och 
formspråk är ofta viktigt för besökaren medan de boende har ett annat 
intresse om funktionen av staden. Fina byggnader och vackra miljöer är 
en sak, men byggnader måste också uppfylla en del funktionella krav för 
att byggnaden ska gå att se som vacker av användaren.  En byggnad som 
endast uppfyller estetiska normer utan den funktion som byggnaden 
behöver framstår oftast som konstig istället för vacker.  En vacker 
byggnad är en byggnation som har ett bra samspel mellan estetik och 
funktion (Arnstberg & Bergström 2001 s.142-143). 
 
Det går att planera för vackra miljöer och det bör planeras för en vacker 
bebyggdmiljö.  Planen bör stimulera ett vackert byggande genom att ge 
det gemensamma ytorna en konkret form och ge det privata i staden ett 
gott utrymme. Det är möjligt att bygga vackert och det är viktigt att bygga 
vackert och att planera för skönhet.  Problemet med att alla inte kan enas 
om vad som är vackert och inte ska inte hindra från att vi bygger vackert. 
Estetiken ska inte anses som onödig eller vara ett alternativ som går att 
välja bort och endast tillämpa i en del miljöer som anses viktigare. Hur 
funktionell en byggnad än är så är toleransen för en ful byggnad generellt 
låg. Skönhetsbehovet är viktigt och en vacker bostad omhändertas bättre 
av de boende, dock är svaret på vad som är vackert tidsbundet och 
ändras ständigt just på grund av den ständigt pågående diskussionen om 
vad som är vackert och inte (Arnstberg & Bergström 2001 s.148-149). 
 
Arnstberg och Bergström 2001 skriver att det är orealistiskt att en privat 
byggare på egen hand ska tänka på framtiden och lämna plats för 
eventuella framtida byggnationer. Det är inte heller den privatas uppgift 
utan samhällets uppgift och ansvar. Samhället ska planläggas så att 
staden kan växa och förvandlas i en riktning som gynnar staden. Att låta 
marknaden planera staden är ett kortsiktigt tänkande då marknaden 
styrs av vad som efterfrågas för stunden. Samhällets planering måste 
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styra stadens exploatering åt rätt håll genom tydliga planramar som 
marknaden måste agera utefter. Friheten för byggaren och brukaren av 
byggnaden kan vara fria, så länge det finns ett tydligt ramverk.  
Arnstberg och Bergström menar att istället för att sträva efter perfekta 
miljöer att flytta in i, ska istället en utveckling av områden över tid 
främjas genom att ge utrymme och att tillåta idéer och önskningar hos de 
boende (Arnstberg & Bergström 2001 s.140-142).  
 
Arnstberg och Bergström 2010 skriver att det är självklart att en bostad 
måste uppfylla en del estetiska krav. Det är inte viktigt att ett hem fint 
och stilfullt i någon generell mening men om de boende ska trivas i sitt 
hem måste utformningen stämma med de boendes föreställning om hur 
ett hem ska se ut. Till den estetiska utformningen hör även bostadens 
funktion och även om de efterfrågade ytorna över tiden har förändrats 
något är hemmets viktigaste funktion fortfarande att rymma allt 
människan och hushållet behöver för sina sociala relationer. Enligt 
Arnstberg & Bergström 2010 handlar den estetiska utformningen av ett 
hus om att visa upp status för andra och visa vilken del av samhället 
familjen vill tillhöra (Arnstberg & Bergström 2010 s.142-144).   
 

4.2 Kulturgeografins grunder 
 
Kulturgeografers huvudområde är att analysera och studera hur 
människan över tid väljer att använda det geografiska landskapet. 
Människans sätt att fysiskt omvandla ett naturlandskap till en stad är en 
central fråga inom kulturgeografi och historia spelar en betydande roll. 
Samhällets utveckling och hur det påverkar de rumsliga företeelserna i 
en stad, samspelet mellan sociala processer och rummets ordning samt 
hur det materiella i naturlandskapet skapar olika slags geografier är 
kulturgeografins grunder (Gren & Hallin 2003 s.10-12, 16-17).  
 

4.2.1 Planeringshistoria och kulturmiljöarv 
 
Forsberg 2005 ställer sig frågan om varför vi borde lägga stor vikt vid 
stadens historiska aspekter när det kommer till planering och arkitektur.  
Tanken på en bebyggd miljö som en konsekvens av socioekonomiska 
faktorer och teknisk utveckling är vanlig utan att väga in historia och 
estetik från förr.  Samhällsplanerare har nytta av att lära känna tidigare 
planerares tankar och göra sig införstådda i historien för att dra nytta av 
de misstag som gjort tidigare. Kunskaper om planer som inte blivit till 
verklighet kan vara en av de viktigaste historiska kunskaper en planerare 
kan ha. Bebyggda miljöer som inte fungerat och inte utvecklats som 
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planeraren hade hoppats kan ge efterkommande planerare kunskap och 
visdom till att inte göra samma misstag. Förhoppningsvis kan även en 
planerare förstå varför en plan från förr inte fungerade och förstå hur 
planläggning bör ske för att en plan ska bli till verklighet (Forsberg 2005 
s.102).  
 
Vad som är och inte är kulturhistoriskt varierar över tiden. Den fysiska 
planeringen kan även hantera bevarandet av kulturmiljöer och det 
byggnadsmässiga kulturarvet. Det konstnärliga i en bebyggd miljö är ett 
viktigt kulturarv och inte minst är vanliga byggnader så som skolor, 
bostadshus och handelslokaler skapade av mindre kända arkitekter värda 
att värdesätta trots att många inte lägger något större värdering i dessa 
typer av byggnader. Att med tiden kunna läsa stadens utveckling, 
planeringsideal och arkitekturtrender bör värdesättas och inte arbetas 
bort. Det är samhällsplaneringens uppgift att bevara dessa miljöer och 
historiska spår för framtiden (Forsberg 2005 s.105-106).  
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5 RESULTAT 
 
I Umeå kommun under år 2012 vilket var 1403 stycken ansökningar. 
Tabell 2 visar att av de 1403 var det endast 69 procent av ansökningarna 
som blev till faktiska lovbeslut, det vill säga 968 stycken.  Av de totalt 968 
besluten var det 27, 8 procent av besluten, det vill säga 269 stycken som 
avvek från giltig detaljplan och klassades som mindre avvikelser från 
planeringen. Figur 1 visar andelen mindre avvikelser från detaljplanen 
från antalet lovbeslut. 
 
Tabell 2. Ärendestatistik Bygglov Umeå kommun år 2012 
Bygglovsärenden Umeå kommun år 2012 

 
  Antal inkomna ärenden 1403 
Antal lovbeslut 968 
Antal mindre avvikelser 269 

  Del ärenden som beslutats 69,0% 
Del ärenden av beslutade ärenden som godtagits med en mindre 
avvikelse 27,8% 
Källa: Bygglov Umeå kommun 
 

 

Figur 1. Diagram över mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 
Källa: Bygglov Umeå kommun 
 

5.1 Kartor 
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I Umeå kommun har avvikelserna från detaljplanerna under år 2012 en 
jämn spridning i kommunen, se figur 2. Inget tydligt mönster går att 
utskilja dock är det fler avvikelser in mot tätorten Umeå, men fler 
byggnader finns även i tätorten. I figur 3 visas en in zoomning av tätorten 
i Umeå och de mindre avvikelserna. Inget mönster går att se i tätorten, 
avvikelserna har en jämn spridning över hela tätorten.  
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Figur 2. Karta över mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012.  
Källa: Bygglov Umeå kommun, Lantmäteriet Umeå kommun 
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Figur 3. Karta över mindre avvikelser från detaljplan i Umeå tätort år 2012. 
Källa: Bygglov Umeå Kommun, Lantmäteriet Umeå kommun. 
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5.2 Byggnadstyp  
 
Villor är den byggnadstyp som främst berörts av mindre avvikelser från 
planeringen i Umeå kommun under år 2012, se figur 4. Flerbostadshus 
och radhus är även berörda i en större grad än handels-, industri- och 
kontorslokaler.  
 

 
Figur 4. Diagram över byggnadstyp som mindre avvikelse från detaljplan avser, 
Umeå kommun år 2012. 
Källa: Bygglov Umeå kommun 

5.3 Sökande 
 
Det är främst privatpersoner som i sin bygglovsansökan berörs av 
avvikelser från detaljplan i Umeå kommun under år 2012, se figur 5. 
Även företag har berörts vid ansökan om bygglov - som beviljats trots 
avvikelse från detaljplan. Kommunen kommer på tredjeplats men även 
Landstinget i Västerbotten och Trafikverket har ansökt om avvikelser 
från planeringen. 
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Figur 5. Diagram över typ av sökande som mindre avvikelse berör, Umeå kommun 
år 2012. 
Källa: Bygglov Umeå kommun 

5.4 Byggnadsåtgärd 
 
Främst har tillbyggnader beviljats trots avvikelser från planeringen 
under år 2012 i Umeå kommun, se figur 6, övrigt kategorin för 
tillbyggnader är högst. Tillbyggnad av carport och garage är vanliga 
avvikelser från planeringen men även tillbyggnad av uterum och förråd 
är vanliga åtgärder som förekommer trots avvikelse från detaljplan. 
Nybyggnad av hus är också en vanlig avvikelse från detaljplanen samt 
ombyggnationer. Tillbyggnad av plank är också en vanlig åtgärd som 
tillåts trots avvikelse från giltig plan. Tillbyggnad övrig är en stor kategori 
som visar att tillbyggnad, som inte är specificerad i delegationsbeslutet, 
är vanlig. Slutsatsen går att dra att tillbyggnad är en vanligt 
förekommande byggnadsåtgärd som strider mot detaljplanens 
bestämmelser.  
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Figur 6. Diagram över vilka byggnadstyper som är mindre avvikelser från 
detaljplan, Umeå kommun år 2012. 
Källa: Bygglov Umeå kommun 

5.5 Avvikelsetyp  
 
Den vanligaste orsaken till avvikelse från detaljplanen är placeringen i 
Umeå kommun under år 2012, se figur 7. Placering på prickmark, mark 
som ej får bebyggas, och placering nära tomtgräns är vanliga avvikelser. 
Utformningen av byggnader avviker också ofta från planen och då främst 
när det gäller byggnadshöjd och takvinkel.  Överskriden boarea och 
överskriden byggnadsarea är också vanliga orsaker till avvikelser från 
planeringen.  Överareor på upp till 26 kvadrat meter har godtagits med 
motiveringen att avvikelsen går att betrakta som liten. Byggnadshöjder 
med 0,5 meter högre höjd än tillåtet enligt planen har också det beviljats 
med motiveringen att avvikelsen går att betrakta som liten. Fasad 
utformning och takkulörer är också avvikelser från planeringen som 
tillåtits under år 2012. Studier av delegationsbesluten visar också att 
många avvikelser motiveras med att ”liknande avvikelser har beviljats 
sedan tidigare”.  
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Figur 7.  Diagram över vilken typ av mindre avvikelse som förekommit, Umeå 
kommun år 2012. 
Källa: Bygglov Umeå kommun 

5.6 Slutsatser av resultat  
 
Studier av Plan- och bygglagens bestämmelser om avvikelser från 
planeringen visar att det är en bedömningsfråga om en avvikelse från 
detaljplanen bör godtas eller ej. Samtliga faktorer som kan strida mot 
planens syfte om säkerhet, estetik och exponeringsgrad ska vägas in vid 
ett beslut om planens bestämmelser ska förbi ses och även tidigare 
avvikelser bör tas i beaktning. Om en avvikelse från planeringen kan 
anses som förenlig med planen är också en bedömningsfråga och kräver 
förståelse och noga genomgång av detaljplanen som avvikelsen berör.  
 
Vid studie av figur 2 och 3 kan slutsatsen dras att det inte finns något 
rumsligt fenomen när det gäller avvikelser från planeringen. Avvikelser 
tycks ske överallt i kommunen där vi valt att bosätta oss, på 
detaljplanelagda områden till störst del, det vill säga längst kusterna och 
i tätorten. Inzoomningen av tätorten visar att avvikelserna tycks vara 
jämt fördelade även inne i tätorten. 
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Vid jämförelse av figur 4 och 5 syns att det är främst privatpersoner med 
villa som ansöker om byggnadsåtgärder som strider mot detaljplanen. 
Den vanligaste typen av byggnadsåtgärd visas vidare i figur 6 vara 
tillbyggnader som exempelvis carport, garage och uterum samt andra 
typer av komplementbyggnader som främst berör villor. Vidare i figur 7 
syns att placeringen av dessa komplementbyggnader ofta är det som 
avviker från rådande plan och klassificeras som mindre avvikelser. Vid 
studie av delegationsbeslut om beviljade bygglov har boareor på 
maximalt 26 kvadratmeter tillåtits som mindre avvikelser, även denna 
typ av avvikelse som är vanlig, enligt figur 7, gäller främst villor eller 
radhus, se figur 4, då det kan vara svårt att bygga ut en lägenhets boarea. 
En slutsats av undersökningen om typ av sökande, typ av byggnad, typ av 
byggnadsåtgärd och typ av avvikelse visar att det är främst 
privatpersoner med villa som vill bygga en komplementbyggnad eller 
tillbyggnad som ansöker och beviljas lov att överträda detaljplanens 
bestämmelser främst när det gäller placering eller utformning av 
byggnadens takvinkel och höjd.  
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6 DISKUSSION 
 
En detaljplan tas fram genom en demokratisk planprocess där faktorer 
som ökad trafik, buller, estetiska aspekter, funktion och placering med 
mera ska vägas in och medborgarna ska ha inflytande. Ändå vill vissa 
medborgare senare avvika från planen och ansöker om bygglov som inte 
följer planens bestämmelser. Planen kan överklagas på många instanser 
och kommunernas planläggning regleras och kontrolleras av 
Länsstyrelsen, ändå följer vi inte planeringen som så noga ska 
säkerställas.  
 
Enligt Boverkets rapporter slarvar de flesta kommuner med 
planläggningen och lägger inte tillräckligt med resurser på att planlägga 
områden eller omarbeta gamla planer så de är uppdaterade och passar 
dagens samhälle. Den bedömningen görs för att Boverket anser att 
planerna bör uppdateras, och kommunerna verkar inte göra det på grund 
av till exempel tidsbrist. Jag förstår därför att fler resurser bör läggas på 
att uppdatera planerna. Länsstyrelserna i landet är också dåliga på att 
följa upp planernas aktualitet och ingriper sällan fast de borde. Detta 
medför att en del fastighetsägare med fastigheter som styrs av en icke 
uppdaterad detaljplan måste avvika från planen för att tillgodose dagens 
behov. Carport och garage samt uterum är de vanligaste 
byggnadsåtgärderna som människor efterfrågar om att få bygga trots att 
planeringen säger något annat. Det kan vara så att när planerna framtogs 
var varken garage eller carport något som alla efterfrågade och även 
uterum var något som inte heller var vanligt att ta med i planeringen. 
Detta medför idag överskridna byggnadsytor, placering på mark som inte 
bör bebyggas och placeringar nära tomtgränser, för att planeringen 
misslyckats med att ta dessa typer av behov i beaktning vid planeringen.  
 
Jag anser att det kan vara så att bedömningen om en avvikelse bör 
tillåtas eller inte är svår att avgöra, och just därför kan lite vad som helst 
tillåtas ibland beroende på vem som gör bedömningen. Definitionen av 
vad som krävs för att en avvikelse från planeringen ska tillåtas är vag och 
lämnar stort utrymme för tolkning. En idé kunde vara att skärpa upp 
reglerna och förtydliga i Plan- och bygglagen vad som är en mindre 
respektive stor avvikelse från planen för att undvika en för varierad 
tillåtelse och bedömning om vad som är och inte är en mindre avvikelse. 
 
Enligt Arnstberg och Bergström (2001) ska staden planeras relativt fritt 
men med tydliga rambestämmelser om vad som får och inte för göras, 
dock ska önskemål och idéer från boende bejakas för att öka trivseln i 
staden. Jag tolkar detta som att avvikelser från planer kan vara bra för att 
individen ska trivas och för att individens behov ska täckas upp trots att 
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planeringen missat vissa behov. Dock bör inte vilka avvikelser som helst 
tillåtas då det är viktigt att en byggnad behåller sin funktion och inte blir 
utformad på ett vis som kan uppfattas som konstigt istället för vackert. 
Det är viktigt att staden är vacker och det är viktigt att följa 
planbestämmelser som ska se till så staden förblir vacker (Arnstberg & 
Bergström 2001) att då avvika för mycket från rådande 
planbestämmelser kan förstöra stadsbilden eller en bebyggdmiljö 
avsevärt. Jag anser att anledningen till att vi måste tillåta avvikelser från 
planen kan vara för att vad som är vackert och funktionellt förändras 
över tiden och planens aktualitet går att ifrågasätta relativt fort på grund 
av den ständiga debatten om hur vi bör bygga och inte.  
 
Frågan är dock vad som händer med ett område när avvikelser från 
planen tillåts. Området får ofta följdeffekter av en avvikelse då grannar 
gärna vill upprepa en avvikelse som beviljats tidigare, till exempel 
motiveras ofta avvikelser i delegationsbesluten från bygglovskontoret 
med att tidigare liknade avvikelser beviljats i området vilket visar att en 
avvikelse lätt föder en annan. Frågan är då var gränsen ska gå? Hur stor 
får en mindre avvikelse från planen vara? Bara för att avvikelsen är liten 
på själva byggnaden kan avvikelsen innebära en stor förändring av ett 
helt område om den upprepas. Flera små avvikelser på samma fastighet 
kan också innebära en stor förändring från det planerade i helhet, och 
enligt plan- och bygglagens bestämmelser ska en helhetsbedömning av 
även tidigare avvikelser göras.  
 
Grunderna i planeringen säger att markanvändningsplanering måste 
förekomma för att förhindra felaktig användning som kan vara farlig för 
människan eller miljön. När konflikter i planeringen uppstår, är det ofta 
attraktiva miljöer som konflikterna gäller. En konflikt som rör 
planeringen, men inte själva planläggningen är när marken faktiskt ska 
användas och ett bygglov söks. Att avvika från planen kan anses som en 
plankonflikt och då ska grannar och andra berörda parter höras igen, 
som även hördes vid planläggningen. Jag drar slutsatsen att även om en 
planläggning genomförs korrekt och låter medborgarna ha ett inflytande, 
som enligt Nyström (2003) är ett viktigt inslag för att uppnå en bra plan, 
är det inte säkert att allas behov täcks upp och att alla vill följa planen. 
Planläggningen är dock inte onödig och fyller en samhällsviktig funktion. 
En avvikelse från planeringen kanske inte spelar en stor roll i 
sammanhanget men, som Boverket (2013) uppger på kan en upprepad 
åtgärd spela en större roll för ett större område då en plan ofta hänger 
ihop med andra planer. Kundunderlag och kollektivtrafikunderlag berörs 
ofta av planer då planen visar hur många boende som ska finnas i ett 
område. Blir planeringen bortsedd ifrån och till exempel villor byggs 
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istället för flerbostadshus blir kund- och kollektivtrafikunderlag lägre än 
beräknat och servicen drabbas på ett negativt sätt.  
 
Gaturummet och stadsbilden kan ändras och som Boverket nämner, att 
vissa miljöer är känsligare än andra, dock bör inte vissa miljöer förbises 
enligt Arnstberg och Bergström då även miljöer som kan anses som 
mindre känsliga ofta är känsliga.  Jag drar slutsatsen att en mindre eller 
liten avvikelse inte är något som bör användas slentrianmässigt och 
tillåtas i en för generös utsträckning är enkel att dra då en liten avvikelse 
kan medföra en större påverkan i stort. Dock bör inte möjligheten att 
tillåta avvikelser minskas eller borttas då planeringen har svårt att hålla 
jämn takt med övrig utveckling av olika anledningar. Människors behov 
måste täckas upp men varje avvikelse bör noga beaktas och för stora 
avvikelser, speciellt i homogena områden, bör inte tillåtas på grund av 
upprepningseffekten.  
 
Enligt Forsberg (2005) bör planerare lära sig av historiska misstag om 
planer som inte blivit förverkligade.  Jag anser att planerare bör granska 
tillåtna avvikelser från planeringen för att se vilka avvikelser från planen 
som gjorts och på så sätt se var planeringen brustit. Avvikelser av olika 
slag från planen kan vara en indikation på var planen brustit, för en plan 
med för många avvikelser är egentligen inte en förverkligad plan. Planen 
är inte förverkligad för att det som var planerat helt enkelt inte var rätt 
för området. De personer som valt att bosätta sig i området har inte velat 
följa planen och därför är inte planen korrekt genomförd.  
 
Forsberg (2005) skriver att även vanliga enklare byggnader så som 
bostäder även bör ges ett kulturhistoriskt värde. I framtiden kommer 
dessa typer av hus vara ett spår från den byggnadstrend och funktion 
som efterfrågades i dåtidens samhälle. Att tillåta förstora avvikelser från 
vad som är planerat gör att planen med tiden suddas ut och försvinner, 
och med planen suddas också alla historiska spår om planerings ideal 
och stadstrender ut. Jag anser att en slutsats - om att för många mindre 
avvikelser från planeringen är ett hot mot bevarandet av kulturmiljöer - 
går att dra. Planeringen ska värna om kulturmiljöer och att värna om 
dess historiska värden och det går endast om planen efterföljs. Resultatet 
av undersökningen av Umeå kommuns mindre avvikelser under år 2012 
visar att det främst är villabebyggelse som är drabbad av mindre 
avvikelser och främst är det olika typer av tillbyggnaders placering som 
avviker från planeringen. Denna trend kan medföra att en kulturmiljö 
blir förstörd då mönstret i bebyggelsen och gatubilden förändras på 
grund av tillbyggnader placerade på, enligt detaljplanen, olämpliga 
platser.  
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Arnstberg och Bergström (2001) ställer sig frågan om vem som 
bestämmer om vad som är vackert och vad som är rätt för staden. Är det 
människorna som bor i staden eller är det de professionella arkitekterna 
och planerarna?  Trots att, som tidigare nämnt, plansystemet är en 
demokratiskprocess är uppfattningen ofta att det är tjänstemän och 
andra professionella personer som planlägger områden och bestämmer 
utformningen av byggnader. Frågan är hur mycket boende i ett område 
borde få bestämma om planen för deras område. Många kan tycka att de 
bästa vore att alla fick bygga som de ville så blev alla nöjda, men går vi 
tillbaka till planeringens grunder så är det, enligt Arnstberg och 
Bergström (2001), naivt att tro att den enskilda byggaren ska tänka på 
framtiden och kulturarvet vid uppförande eller ombyggnad av sitt eget 
hem. Detta medför att planer upprättade av professionella planerare 
behövs som inkluderar alla faktorer så som en strukturerad stadsbild och 
bevarandet av kulturmiljöer. 
 
Arnstberg och Bergström skriver år 2010 att utformningen av hemmet 
har med funktion och status att göra och att hemmet måste representera 
det de boende behöver och vad de boende vill förmedla. Frågan jag 
ställer mig är då om alla måste få utforma sin bostad som de vill, oavsett 
planens bestämmelser, för att vara totalt nöjda med sin bostad? Är det 
därför avvikelser från planen måste ske, för att vi alla är olika och för att 
vi alla vill förmedla något med vår bostad och har olika funktionella 
behov av hemmet? Nästa fråga som föds är om individen vet bäst vad den 
behöver, eller om planeraren bättre vet vad som är nödvändigt i ett hem 
eller inte. Planeraren behöver kartlägga vilka komplementbyggnader som 
ska uppföras och vilken funktion dessa ska ha för att skapa ordning i 
samhället, dock kanske planeraren inte borde lägga så stor vikt vid 
funktionen av olika byggnader utan endast koncentrera sig på ordningen 
och låta individen själv bestämma vilken funktion som behövs i 
bostaden. Detta är enkelt vid planläggning av ett helt nytt bostadsområde 
men kan vara knepigare vid tillbyggnad av befintliga byggnader – vilket 
visat sig enligt resultatet vara den vanligaste avvikelsen från planeringen.  
Vid tillbyggnad krävs att kulturmiljöer bevaras samtidigt som individens 
nutida behov ska täckas upp och bredas plats för. Avvägningen för hur 
detta ska gå till läggs ofta på bygglovshandläggaren som ska hantera 
planens bestämmelser kontra individens efterfrågan. Slutligen ställer jag 
mig då frågan; Är det planeraren, bygglovshandläggaren eller individen 
som har den bästa förmågan att fatta beslutet om hur vårt samhälle och 
bebyggelsen i staden ska utvecklas? En mindre avvikelse från 
detaljplaneringen kan ha en stor effekt på lång sikt. Vem bär ansvaret 
och förmågan att fatta beslutet om hur utvecklingen ska ske i Umeå 
kommun och i övriga kommuner i Sverige?  
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6.1 Vidare forskning 
 
Vid vidare forskning av detta ämne kan undersökning ske om vilka 
detaljplaner som avvikits ifrån och detaljplanernas aktualitet. Eventuellt 
kan det vara nödvändigt att undersöka om planerna bör ändras om för 
många avvikelser sker. Informativa intervjuer med planerare och 
bygglovshandläggare skulle också kunna utveckla ämnet och ge en 
inblick i varför avvikelser från planeringen sker på ett djupare plan och 
eventuellt finns det något som inte litteratur eller statistik kan visa.  
 
En möjlighet att fördjupa arbetet kan även vara att vid vidare 
kartläggning se var de olika typerna av avvikelser har förekommit i 
kommunen, har till exempel överareor om byggrätten till mesta dels 
tillåtits utanför tätorten och så vidare. 
 
Vid vidare forskning kunde även anledningarna och motiveringarna till 
varför avvikelserna beviljas redas ut tydligare. Till exempel motiveras 
avvikelser med att tidigare avvikelser gjort sedan innan, en fördjupning 
kunde var att studera de tidigare avvikelserna och söka efter ett mönster 
och på så vis utreda vad som ligger till grund för en avvikelse och hur 
många avvikelser en avvikelse kan föda.  
 
En idé kan även vara att titta på den nationella frekvensen av tillåtna 
mindre avvikelser i Sveriges övriga kommuner för att få en uppfattning 
om frekvensen av mindre avvikelser i Umeå kommun är ovanligt hög 
eller liten. En jämförelse mellan andra kommuner går även att göra för 
att se om typerna av byggnader och avvikelser skiljer sig i övriga Sverige.  
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7 SAMMANFATTNING 
 
Enligt Boverket 2007 används begreppet mindre avvikelse på ett 
slentrianmässigt och felaktigt sätt, tolkningarna av begreppet är ofta för 
vida och varierande vilket är en stor brist vid bygglovsprövningar i 
landets kommuner. 
  
En undersökning av Umeå kommuns bygglov beviljade med en mindre 
avvikelse från detaljplan år 2012 är genomförd genom undersökning av 
dataunderlag tillhandahållet av Bygglovskontoret i Umeå kommun. 
Undersökningen besvarar vilka typer av byggnadsåtgärder som avviker 
från planeringen, på vilka sätt dessa byggnationer avviker, vilka typer av 
byggnader som berörs av avvikelser samt vilka som ansöker om rätt att 
avvika från planen. Undersökningen och undersökningen besvarar även 
vilka bestämmelser som finns om mindre avvikelser från planeringen och 
varför avvikelser från planeringen görs.  
 
Framtagning av statiskt har skett genom en kvalitativ kodning av 
underlaget samt kategorisering. Detta har genererat i ett resultat som 
visar vilken typ av sökande, byggnadstyp, byggnadsåtgärd samt 
avvikelsetyp som är vanligast i Umeå kommun när det gäller tillåtna 
mindre avvikelser från detaljplanen. En kartläggning av samtliga 
avvikelser under år 2012 är utförd, för att eventuellt se en rumslig 
företeelse av avvikelser, genom användning av fastighetskartan över 
Umeå kommun tillhandahållen av Lantmäteriet Umeå kommun. Som 
stöd i undersökningen av det genererade underlaget har litteratur om 
grunderna i planering, planeringsprocessen, kulturgeografi samt 
planeringsteorier används. Boverkets rapportering från plan- och 
byggenkäten ligger även till grund för undersökningen och 
undersökningen av fenomenet mindre avvikelse från detaljplan. 
 
Tillbyggnader av villor utförda av privatpersoner som avviker från 
detaljplaneringen när det kommer till placering är den vanligaste mindre 
avvikelsen som vid bygglovsprövning tillåtits i Umeå kommun under år 
2012. Totalt har 27 % av de beviljade lovansökningarna under år 2012 i 
Umeå kommun varit mindre avvikelser från rådande detaljplan. Inga 
speciella rumsliga företeelser går att utskilja av kartläggningen av 
avvikelserna i Umeå kommun, fallen är jämt utspridda i kommunen och 
även inom tätorten.  
 
Enligt Plan – och bygglagen får en mindre avvikelse från planeringen 
tillåtas förutsatt att den är liten och inte strider mot planens syfte. Vid 
bedömning av om en avvikelse är liten eller inte ska även tidigare 
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eventuella avvikelser från planen vägas in och en helhetsbedömning av 
området och planen bör göras.   
 
En anledning till varför avvikelser detaljplaner sker kan bero på 
inaktuella detaljplaner som inte längre tillgodoser de efterfrågade 
behovet av funktion av ett hem i nutida mått. En avvägning om 
kulturmiljöbevarande och individens efterfrågan på funktion bör ske vid 
bedömningen om en avvikelse från planen ska ske eller inte. En mindre 
avvikelse föder ofta fler mindre avvikelser och kan på så sätt påverka ett 
större närliggande område utöver området som berörs av detaljplanen. 
Denna spridningseffekt gör att frågan om mindre avvikelser från 
detaljplan blir en stor fråga om planering och beviljande av bygglov.  
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