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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 26 april 2020 Dnr BL 2020-000107

Byggnadsnämnden

Tranås 9:3 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för 
Nybyggnad av affärslokaler – modulbyggnad med 
skylt

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov till och med 2030-05-13 beviljas i enlighet med 
inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +50 cm över mark 
vid ingången. Lovet beviljas med villkoren att boden rivs och att marken 
är återställd senast det datum så det tidsbegränsade bygglovet upphör.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31 och 33. Motivet till 
beslutet är att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte kräver 
planläggning, inte skapar olägenheter och i övrigt uppfyller gällande krav i 
PBL utom det tekniska egenskapskravet på värmeisolering.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 med villkoren 
att brandskyddsdokumentation utförd av certifierad sakkunnig och att 
ritning yttre VA för avvattning med fördröjningsmagasin dagvatten ska 
lämnas in innan arbetena får påbörjas.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Peter Hjelm.

Utstakning av bodens uppställningsplats och parkeringsytan krävs innan 
arbetena får påbörjas.

Anmälan ska göras hos miljöförbundet angående livsmedelshantering.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 649 kronor (7 
871 kronor för bygglov, plus 1 968 kronor för lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan, minus 2 460 kronor för tidsbegränsning samt 2 270 
kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 13 och 17 i fastställd 
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taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-04-08
Huvudritning              2020-04-08
Teknisk beskrivning    2020-04-08
Förslag till kontrollplan 2020-04-08
Brandskyddsdokumentation 2020-04-08

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för en 
självservicebutik för livsmedel. AutoMat är ett helt nytt koncept som 
bygger på att man legitimerar sig i butiksentrén med mobilt Bank ID. 
Butiken är obemannad och utcheckning sker i en självscanningskassa. 
Bygglov söks för 10 år då verksamheten är en franchiseverksamhet.

Butiken placeras i anslutning till bensinmacken i Tranås, i korsningen 
mellan väg 19 och väg 1570. Infart sker via befintlig infart till 
snickeri/bensinmack.

Byggnaden är en nyframtagen prefabricerad modul som försetts med en 
mer hållfast och bearbetad fasadbeklädnad och tillgänglighetsanpassats.

Parkering sker utanför den befintliga bensinmacken, men med infart från 
denna. Antalet P-platser beräknas med hänsyn till att besökarna sprids ut 
över hela dygnet och att besökarna inte tillbringar lång tid inne i butiken. 
Behovet har därför beräknats till max 5 P-platser.

Åtgärden ansluts till el och fiber men inte till vatten och avlopp.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse i anslutning till Skåne Tranås.

Området omfattas av riksintresse kulturmiljö.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
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3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

PBL kap 9 § 33 För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 
alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som 
avses i § 9 (säsongskaraktär).

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att 
en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna 
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp 
för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.

PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
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1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt 
byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet 
eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor 
behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut 
om slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Räddningstjänsten och Trafikverket har yttrat sig och har inga negativa 
synpunkter. Inga andra negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Den aktuella byggnaden uppfyller samtliga tekniska egenskapskrav utom 
kravet på tillräcklig värmeisolering. Byggnaden uppfyller kraven på 
tillgänglighet fullt ut.

Byggnaden är väl utformad, och ansluter väl till formspråket hos den kiosk 
som är uppförd på andra sidan vägen. Byggnaden ligger i direkt anslutning 
till en buskridå, och exponeras inte ut mot det angränsande 
jordbrukslandskapet. Bymiljön vänder huvudsakligen ryggen mot väg 19 
där byggnaden föreslås placeras, och den värdefulla kulturmiljö som är 
påtaglig inne vid torget i Tranås påverkas inte av den föreslagna 
byggnaden. Riksintresset kulturmiljö bedöms därför inte påverkas negativt 
av den föreslagna byggnationen. För övrigt bedöms föreslagen åtgärd 
uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.

Bygganden är placerad på tillräckligt stort avstånd från väg 19 för att inte 
skapa risk för olyckor vid eventuella avkörningar från väg 19 och väg 
1570. Hastighetsbegränsningen vid befintlig infart till bensinmacken är 50 
km/h. Ingen ny tillfart som kan skapa ytterligare risker för olyckor krävs.
Verksamheten ger inte upphov till buller, emissioner eller utsläpp av 
miljöfarliga ämnen som skapar risk för omgivningen.

Byggnaden ligger inom område med sammanhållen bebyggelse, och strider 
inte mot områdesbestämmelser. Den ringa omfattningen av verksamheten 
i volym och tidsbegränsningen gör att planläggningen inte bedöms 
behövas.
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Den sammanlagda bedömningen görs därför att den föreslagna butiken 
kan beviljas tidsbegränsat bygglov om 10 år med villkoret att boden rivs 
och marken återställs senast när det tidsbegränsade bygglovet upphör.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-26.
Bygglovsritningar och beskrivningar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Prokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
Sörf

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

För utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och Mät, telefon 
0417-18000.

Startbeskedet upphör att gälla två år efter det datum då bygglovet 
beviljades.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original 
skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

7



6 (6)

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet 
till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 26 april 2020 Dnr BL 2020-000103

Byggnadsnämnden

Lansen 14 – Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus 
och ändrad användning 

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Höjd färdigt golv fastställs +70,66 för tillbyggnad på tak.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 18 för ändrad användning 
av plan 1 och med hänvisning till kap 9 § 30 för tillbyggnad på plan 3. 
Motivet till beslut om bygglov för ändrad användning är att ansökan om 
bygglov skickats in inom två år efter att beslutet om positivt 
förhandsbesked fattades och att den föreslagna ombyggnaden uppfyller 
villkoren i förhandsbeskedet. Motivet till beslut om bygglov för 
tillbyggnad med bostäder på plan 3 samt ändrad användning plan 1 är 
åtgärderna uppfyller kraven som följer av kap 9 § 30 inklusive kravet på 
varsamhet.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet 
vann laga kraft.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 66 113 kronor (37 
462 kronor för tillbyggnad, 28 651 kronor för ändrad användning 
inklusive påslag för avvikelse och varsamhet och avdrag för ändring) enligt 
tabell 6, 11 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Nybyggnadskarta      2020-04-07
Planritning källare 2020-04-07
Planritning plan 1            rev 2020-04-28
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Planritning plan 2 och 3  rev 2020-04-28
Fasader och sektioner     rev 2020-04-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om att bygga på ett tvåvåningshus 
med studentlägenheter på plan 3 samt ändra användning för lokaler på 
plan 1 till bostäder. Åtgärden omfattar även att hela byggnaden 
tillgänglighetsanpassas genom att lägenheter på bottenplan förses med 
egna entréer i markplan, byggnaden förses med loftgångar på sydsidan, 
trapphusen gör genomgående i alla plan och befintligt pannrum/skorsten 
ersätts med nytt trapphus som servar alla plan från källare till plan 3. 

Trapphusen byggs om så att samtliga lägenheter kan nås från sydsidans 
loftgångar och hiss. Det nya hisschaktet kläs med tegel lika befintligt 
fasadtegel.

Tillbyggnaden på plan 3 dras in från fasadliv så att loftgång och nya 
balkonger mot gatan ligger inne på befintligt tak. Tillbyggnaden förses 
med fasader av obehandlad lärk som grånar naturligt. Taket på plan 3 
utförs med sedum. Ny takavvattning utförs i grå plåt, befintlig 
plåttäckning och takavvattning i koppar behålls och kompletteras vid 
behov. Alla räcken utförs i glas, även räcken på befintliga balkonger.

Fönster som sätts igen kläs i material lika befintliga fyllnader i fasad och 
anslutande fält.

Källarnedfarten läggs igen och ytan nyttjas till att anlägga parkeringsplatser 
för de nya bostäderna.

Sophanteringen sker samlat i två garage för sopkärl i anslutning till det nya 
trapphuset och de nya parkeringsplatserna.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan ändring Kv Lansen (S 76) 
lagakraftvunnen 1980-03-13. Den gällande planen tillåter utökad 
användning för ”servicecentrum för pensionärer med lägenheter för äldre 
och handikappade” med allmän service på bottenvåningen och bostäder 
på de övre våningarna. Byggnader får uppföras i tre våningar.

Byggnaden är utpekad i kulturmiljöprogrammet och grönklassad, det vill 
säga att den omfattas av ”generella krav på varsamhet enligt ÄPBL kap 3 § 
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10”. Motivet till att byggnaden är klassad är att byggnaden tillsammans 
med biblioteket skapar en helhet genom sina gemensamma material och 
formspråk (röda tegelfasader med inslag av vitmålad betong samt flacka 
tak. Vackra detaljer som takfotens avtäckning i koppar samt de fyrkantiga 
stuprören i koppar). 

Ändrad användning har tidigare godkänts som en mindre avvikelse genom 
positivt förhandsbesked 2018-12-12 § 91. Prövningen av ändrad 
användning skedde mot PBL kap 9 §§ 17, 30 1 och 31 b. Det positiva 
förhandsbeskedet är villkorat med att bostäderna på plan 1 utformas med 
utökad tillgänglighet så att motsvarande standard uppnås som för bostäder 
i dagens trygghets- eller vårdboenden, vilket innebär att hemvård av 
rullstols- eller sängbundna personer ska kunna utföras i bostäderna.

Byggnaden är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp.

Gällande lagstiftning
PBL kap 8 § 13 En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Ändrad användning av plan 1
PBL kap 9 § 18 Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga 
kraft.

Tillbyggnad med bostäder på taket
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
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2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 
eller vilka som är kontrollansvariga, och 

3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

Bedömning och skäl till beslut
Ansökan om bygglov för ändrad användning sker in om två år från att 
positivt förhandsbesked beviljades. Föreslagen utformning av lägenheterna 
uppfyller kraven på utökad standard enligt villkor i förhandsbeskedet. 
Bygglov ska därför beviljas för ändrad användning på plan 1.

Det lätta utförandet och indragningen av påbyggnaden gör att denna inte 
konkurrerar med den befintliga skyddade byggnaden. Indragningen av 
balkongerna och det avvikande materialet på plan 3 gör att byggnadens 
”ansikte” i Östergatans gatumiljö kommer att påverkas mycket lite. 
Däremot kommer gaturummet som helhet att ge ett mer homogent 
intryck både från torget sett och för dem som kommer in till Tomelilla per 
bil österifrån. På sydsidan är den övre loftgången indragen, utom på 
byggnadsvolymen längst i öster. Loftgångarna mot söder förses med glas 
vilket gör att loftgången på plan 3 inte kommer att uppfattas som en egen 
volym. Loftgången på plan 2 kommer inte att dölja befintlig fasad. Det nya 
trapphuset är större än befintlig skorsten, men inklädningen i samma tegel 
kommer att ge trapphuset en liknande relation till byggnaden som 
skorstenen har idag. Tilläggens utformning, tillsammans med bevarandet 
av de koppardetaljerna längs byggnadernas volymer om pekats ut i 
kulturmiljöprogrammet, kommer sammantaget att göra att de ursprungliga 
volymerna och deras utformning även fortsättningsvis kommer att 
dominera betraktarens uppfattning om byggnaderna. Kraven på varsamhet 
kan därför sammantaget anses var uppfyllda.

Den nya sedumbeläggningen på plan 3 kommer satt minska belastningen 
på de kommunala dagvattenledningarna. Det korta avståndet till 
resecentrum kommer att minska behovet av biltransporter till och från 
arbete och/eller fritidsaktiviteter som ligger i anslutning till kollektivtrafik 
på annan ort.

Även de övriga delar som ingår i den föreslagna tillbyggnaden och ändrad 
användning på plan 2 uppfyller kraven i gällande detaljplan och kraven 
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som följer av PBL kap 9 § 30. Bygglov ska därför beviljas även för 
tillbyggnad med bostäder på taket samt övriga åtgärder för 
tillgänglighetsanpassning.

Den sammanlagda bedömningen är därför att bygglovet ska därför 
beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen. Beslutet innebär en ökning av 
antalet boende i område där teknisk infrastruktur som gator och 
vatten/avlopp redan är utbyggda. Detta i sin tur medför ett lägre 
investeringsbehov för ny teknisk infrastruktur.

Barnperspektivet
Beslutet innebär att fler tillgänglighetsanpassade bostäder kan byggas vilket 
innebär att åtaganden enligt artikel 23 kan uppfyllas.

Miljöperspektivet
Beslutet innebär en förtätning av centrum med gångavstånd till 
järnvägsstationen med åtföljande möjlighet att minska bilberoendet och 
öka andelen resande med kollektivtrafik till och från arbete. På sikt kan 
detta medföra minskade utsläpp och bättre folkhälsa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-26.
Bygglovsritningar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar+Kallelse tekniskt samråd:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
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kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original 
skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet 
till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 26 april 2020 Dnr BL 2020-000129

Byggnadsnämnden

Tjustorp 3:53 – Rivnings- och bygglov för tillbyggnad 
av vattenverk samt rivning av personal- och 
verkstadsdel 

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till lika höjd färdigt golv i anslutande byggnadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 31 och 34. Motivet till 
beslutet är att de föreslagna åtgärderna inte omfattas av rivningsförbud, 
inte har skydd på grund av konstnärliga eller andra kulturvärden samt i 
övrigt bedöms uppfylla de krav som följer av PBL kap 9 § 31.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet 
vann laga kraft.

Som kontrollansvarig utses Björn Hernbrant, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 15 041 kronor (10 
217 kronor för bygglov, 2 554 kronor för avvikelse/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan/varsamhet samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) 
enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan        2020-04-22
Fasadritning              2020-04-22
Plan- och sektionsritning    2020-04-22

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget. 
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om rivnings- och bygglov för 
tillbyggnad av ett vattenverk. Vattnet i verket har höga halter av ämnen 
som läcker in från omgivande jordbruksmark, och verket behöver byggas 
om för att klara myndighetskraven på vatten som levereras till kund. 
Ombyggnaden medför inga ökade transporter på befintlig infartsväg.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Verksamheten är en del i 
den kommunala vattenförsörjningen och är pågående.

Infart finns.

Fastigheten omfattas inte av riksintressen eller vattenskydd.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

PBL kap 9 § 34 Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad 
eller byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,
eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.
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Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. En 
fastighetsägare påpekar att vägen som används till vattenverket måste 
återställas när byggarbetena är färdigställda.

Bedömning och skäl till beslut
De föreslagna åtgärderna omfattas inte av rivningsförbud och har inget 
skydd på grund av konstnärliga eller andra kulturvärden. Åtgärderna 
uppfyller därmed kraven i kap 9 § 34 och rivningslov ska därför beviljas.

Åtgärderna kommer inte att ge ökad risk för olyckor på grund av trafik 
eller utsläpp av miljöfarliga ämnen, tvärtom kommer de att bidra till ökad 
vattenkvalitet i recipienten. Åtgärderna bedöms för övrigt uppfylla 
samtliga krav i PBL kap 9 § 31 samt utformningskraven i PBL kap 2 och 
8.

Den sammantagna bedömningen är därför att rivnings- och bygglov ska 
beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför att barns rätt till den levnadsstandard som krävs för 
barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling enligt 
artikel 27 uppfylls.

Miljöperspektivet
Beslutet medför förbättring av det renade vattnet som släpps ut i 
recipienten vilket innebär att kommunens åtgärder för att uppfylla 
miljömålen ökar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-26.
Bygglovsritningar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokoll + handlingar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
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Protokoll+REK:
Sakägare som haft synpunkter
Protokoll:
Miljöföbundet

Övriga upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygg- och rivningslov får verkställas fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Kallelse till tekniskt samråd bifogas.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original 
skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet 
till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 27 april 2020 Dnr BL 2020-000108

Byggnadsnämnden

Jaguaren 30 – Bygglov för tillbyggnad med uterum 
och skärmtak 

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Höjd färdigt golv fastställs till lika befintlig golvhöjd i anslutande 
bostadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 b och 31 d. Motivet är 
att avvikelsen har godtagits vid tidigare bygglovsprövning samt att 
åtgärden inte strider mot gällande detaljplan och i övrigt uppfyller gällande 
krav.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet 
vann laga kraft.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 och innebär att 
åtgärden får påbörjas.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Lars Larsson.

Som underlag för slutbesked ska verifierade kontrollplaner med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 7 326 kronor (4 
844 kronor för bygglov, 968 kronor för avvikelse samt 1514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 12 och 14 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning 2020-04-09
Förslag till kontrollplan 2020-04-09
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Teknisk beskrivning    2020-04-09
Teknisk beskrivning    2020-04-09
Situationsplan 2020-04-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad med 
uterum och skärmtak.

Tillbyggnaden kommer utöka byggnadsarea på tomten med 40 kvm vilket 
ger en total byggnadsarea på 261 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Hermelinen m fl (s 48) laga 
kraftvunnen 1963-05-21. Planen tillåter bostäder som uppförs i 1 våning. 
Hösta tillåtna byggnadsarea är ¼ av tomtens area, dvs 212 m2.

Förslaget strider mot detaljplanen då sammanlagd byggarea efter 
tillbyggnaden blir 261 kvm, det vill säga 23 % över tillåten area. 

På fastigheten har tidigare ett bygglov prövats där nämnden godkänt en 
avvikelse för överskriden byggnadsarea om 9 kvm vilket gav en total 
byggnadsarea 221 kvm.

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov 
med avvikelse för överskriden byggrätt enligt följande:
Jaguaren 4, L 10-0025, tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 152 m2 med ca 52 kvm (34 %).
Jaguaren 29, L 06-0283, tillåten byggnadsarea 175 m2 överskrids med ca 
34 m2 (ca 19 %). 
Jaguaren 10, 1994110035 – 235, tillåten byggnadsarea 181 m2 överskrids 
med 61 kvm (ca 34 %).  

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,
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2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

PBL kap 9 § 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att 
en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna 
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp 
för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.

PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt 
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byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet 
eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor 
behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut 
om slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Tillbyggnaden med uterum skapar en avvikelse från detaljplanen då 
byggrätten överskrids med sammanlagt 23%. I samma kvarter har dock 
tidigare beviljats bygglov för åtgärder som inneburit betydligt större 
avvikelser från tillåten byggyta.

Då kvarteret är relativt luftigt, tillbyggnaden placeras så att den inte stör 
grannarna och dessa inte har några invändningar, samt den planerade 
åtgärden inte strider mot detaljplanen görs den samlade bedömningen att 
avvikelsen kan tillåtas och att den är att betrakta som mindre.

För övrigt bedöms föreslagen åtgärd uppfylla resterande krav som följer 
av PBL kap 9 § 30.

Bygglov kan därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-27.
Bygglovshandlingar.
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Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original 
skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet 
till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 29 april 2020 Dnr BL 2020-000067

Byggnadsnämnden

Tosterup 1:32 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för 
uppställning av kontorsbod 

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov till och med 2030-05-13 beviljas i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +30 
cm ovanför mark. Bygglovet villkoras med att boden ska vara riven vid det 
datum när det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att marken 
då ska vara återställd efter rivning.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 33. Motivet till beslutet om 
det tidsbegränsade bygglovet är att boden uppfyller någon eller några men 
inte alla förutsättningar enligt kap 9 §§ 30-32 a, att sökanden begärt 
tidsbegränsat bygglov och att åtgärden avses pågå under en begränsad tid. 

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Andreas Almer.

I detta ärende krävs utstakning av grundläggning innan arbetena får 
påbörjas.

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 784 kronor
(2 270 kronor för tidsbegränsat bygglov samt 1 514 kronor för hörande av 
sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning            2020-03-09
Teknisk beskrivning    2020-03-09
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Planritning 2020-04-28
Brandskyddsdokument 2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
Kontrollplan bod 2020-04-30

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av arbetsbod. Boden ska ställas upp tillfälligt och ska till att 
börja med fungera som huvudkontor för verksamheten som sökande har 
för avsikt att flytta hit från annan ort.

Boden ska anslutas till el och fiber, men inte vatten och avlopp.

Befintlig infart ska användas, och trafiken beräknas bli försumbar då 
verksamheten huvudsakligen sker ute hos kund.

Förutsättningar
Fastigheten är avstyckad från en jordbruksfastighet och är bebyggd med 
bostad och de ekonomibyggnader som tidigare krävdes för jordbruket.

Infart och avfallshantering är ordnad.

Elanslutning finns.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturvård.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

PBL kap 9 § 33 För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 
alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 
om tillfällig användning av byggnad eller mark.
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Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som 
avses i 9 §.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 
vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att 
en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna 
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp 
för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.

PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt 
byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet 
eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor 
behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
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behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut 
om slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Bodens utförande uppfyller inte kraven på energiåtgång eller tillgänglighet. 
Åtgärden är dock tillfällig. Om verksamheten fortfarande ska bedrivas 
efter att det tidsbegränsade bygglovet gått ut, kommer 
tillgänglighetskraven och kraven på energiåtgång att prövas i vanlig 
ordning när de permanenta lokalerna ska uppföras.

Verksamheten som ska bedrivas på fastigheten kommer huvudsakligen att 
bestå av kontorsarbete i boden, men det huvudsakliga arbetet utförs på 
plats hos företagets kunder. Bedömningen är att verksamheten inte 
kommer att skapa risk för olyckor eller sådana olägenheter för 
omgivningen att den inte kan tillåtas. Verksamheten bedöms inte heller ge 
upphov till ytterligare parkeringsbehov utöver det som ägarna och 
verksamhetsutövarna redan har.

Boden uppfyller resterande krav i PBL kap 2 och 8. Bedömningen görs 
därför att tidsbegränsat bygglov kan beviljas med villkoren att boden rivs 
när det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att marken 
återställs efter rivning.

Då samtliga underlag för att bevilja startbesked finns görs bedömningen 
att även startbesked kan beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-29.
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Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Byggbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

För utstakning kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och Mät, telefon 
0417-18000.

Startbeskedet upphör att två år efter det datum då bygglovet beviljades.

Observera att åtgärderna inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet 
till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Kontrollplan för enkla anmälningsärenden 

Kontrollplan ska finnas i alla ärenden som kräver bygglov eller anmälan.  

Byggherre………………………………………………………   

Fastighetsbeteckning:…………………………………………...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

Härmed intygas att den utförda byggnationen överensstämmer med beviljat lov/anmälan med avseende på 

placering och utförande.  

Byggherrens underskrift: …………………………………………………. 

Datum: ………………………………. 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Konstruktioner     

Anmälan till VA-enheten 
alt Miljöförbundet 

    

Våtrumsintyg     

Elsäkerhetsintyg     

Ventilation OVK     

Imkanal brand     

Brandvarnare     

Egna punkter…     
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 26 april 2020 Dnr BL 2020-000094

Byggnadsnämnden

Brösarp 12:6 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Höjd färdigt golv fastställs till lika befintligt golv i anslutande byggnadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 och 31 b. Motivet till 
beslutet är att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen 
är liten samt att åtgärden i övrigt uppfyller kraven som följer av kap 9 § 30.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet 
vann laga kraft.

Som kontrollansvarig utses Per Börjesson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 7 326 kronor (4 
844 kronor för bygglov, 968 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-03-30
Planritning                                rev 2020-04-29
Fasadritning söder och öster     rev 2020-04-29
Fasadritning norr och väster     rev 2020-04-29

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om att få bygga till bostadshuset 
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på fastigheten. Tillbyggnad sker västerut på angränsande fastighet. 
Befintlig byggnad är placerad nära gatan i en ficka på mark med 
byggförbud.

Övriga åtgärder omfattar ändring av trappa mellan plan 1 och 2, 
igensättning av trappa till källaren, flyttning och utökning av badrum och 
utvidgning av kök på plan 1 samt ombyggnad av kök till badrum på plan 
2.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom förslag till stadsplan för Brösarp (Brösarp S1) laga 
kraftvunnen 1983-12-06. Tillåten användning är bostäder i två våningar. 
Byggnader får byggnader får uppföras fristående eller som parhus i 
fastighetsgräns.

Tillbyggnaden görs som en förlängning av befintlig byggnad. Det medför 
att tillbyggnaden hamnar delvis på mark med byggförbud vilket innebär en 
avvikelse från gällande detaljplan.

Den aktuella byggnaden är enligt fastighetsregistret uppförd 1910 och 
fanns då detaljplanen togs fram.

Byggnaden ingår i kulturmiljöprogrammet och är klassad som värdefull. 
Fasaden och fönsterna har dock bytts ut vid hårdhänta renoveringar, och 
byggnaden har inte kvar särskilt mycket av sitt nationalromantiska 
formspråk.

Fastigheten har infart från Höjerensvägen och är försedd med kommunalt 
vatten och avlopp.

Ansökan om lantmäteriförrättning för att slå samman Brösarp 12:6 och 
12:93 är inskickad.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
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börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

PBL kap 9 § 31 b Trots 30 § första stycket 2 får bygglov ges för en åtgärd 
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen 
är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
avvikelsen är liten.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem
eller vilka som är kontrollansvariga, och
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Inga 
negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på mark med 
byggförbud. Då planförslaget och de närmast föregåden byggnadsplanerna 
för Brösarp togs fram lade man slentrianmässigt ut ett 6 meter brett 
område med byggförbud längs gatorna och undantog befintliga byggnader 
där dessa kom i konflikt med de nya bestämmelserna. En avvägning har 
gjorts mellan funktionen i den planerade tillbyggnaden och två alternativa 
placeringar av tillbyggnaden: Den föreslagna samt alternativet att förskjuta 
tillbyggnaden in bakom marken med byggförbud. Den aktuella byggnaden 
är klassad som värdefull i kulturmiljöprogrammet och omfattas av 
varsamhet vid åtgärder, men bedömningen är att placeringen av 
tillbyggnaden inte påverkar kulturvärdet påtagligt utan återställning av 
fasaden och fönsterindelningar har större betydelse. Då befintlig byggnad 
redan ligger närmare gatan, och åtgärden överensstämmer med syftet med 
detaljplanen görs bedömningen att avvikelsen är att betrakta som liten. 
Tillbyggnad på mark med byggförbud kan därför tillåtas.
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För övrigt bedöms den föreslagna åtgärden uppfylla de krav som följe av 
PBL kap 9 § 30.

Den sammantagna bedömningen är därför att bygglov kan beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-26.
Bygglovsritningar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar+Kallelse tekniskt samråd:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas. Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering.

Observera att åtgärderna inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. 
Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked. När åtgärden är 
utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.
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Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Om du har tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället 
tre veckor på dig att överklaga från det datum du tar emot beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, 
fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om 
varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga 
namnteckning. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 29 april 2020 Dnr BL 2020-000055

Byggnadsnämnden

Ullstorp 11:16 del av - Tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av arbetsbod och marklov för 
schaktning och terrassering

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov för boden till och med 2025-05-13. Marklov för 
schaktning och terrassering beviljas. Loven beviljas i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar. Höjd för färdigt golv bod fastställs 
till +69,82. Bygglovet villkoras med att boden ska vara riven vid det datum 
när det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att marken då ska 
vara återställd efter rivning.

Beslutet om bygg- och marklov fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 
31, 33 och 35. Motivet till beslutet om det tidsbegränsade bygglovet är att 
boden uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt kap 9 
§§ 30-32 a, att sökanden begärt tidsbegränsat bygglov och att åtgärden 
avses pågå under en begränsad tid. Motivet till marklovet är att åtgärden 
inte strider mot en detaljplan, inte förhindrar eller försvårar det berörda 
områdets användning för bebyggelse, inte medför störningar eller 
betydande olägenheter för omgivningen och uppfyller de krav som följer 
av kap 2 § 6 tredje stycket och kap 8 §§ 9-12.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 med villkoren 
att åtgärden får påbörjas när kontakt tagits med VA-enheten för att säkra 
att grundläggning sker utan att skada de VA-ledningar som går genom 
området.

Kontrollplaner fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Per Jönsson.

I detta ärende krävs utstakning av gränser och bodens uppställningsplats 
innan arbetena får påbörjas.

Som underlag för slutbesked ska verifierade kontrollplaner med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.
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Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 16 768 kronor (8 
855 kronor för tidsbegränsat bygglov, 6 400 kronor för marklov samt 1 
514 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 2, 3, 6, och 11 i fastställd 
taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan utsättning 2020-04-23
Fasadritning 2020-04-23
VVS ritning 2020-04-23
Teknisk beskrivning 2020-04-23
Situationsplan höjdplan 2020-04-23
Situationsplan rev 2020-04-28
Planritning bod 2020-04-28
Teknisk beskrivning 2020-04-28
Kontrollplan bod 2020-04-30
Kontrollplan mark 2020-04-30

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av arbetsbod och marklov för schaktning och terrassering.

Boden ska ställas upp tillfälligt och fungera som kontor och 
personallokaler för verksamheten som omfattar mark- och VA-arbeten i 
regionen. Bygglov för permanenta kontors-, personal- och arbetslokaler 
ska sökas senare när markarbeten enligt detta lov är slutförda.

Schaktning och andra markarbeten inklusive terrassering med L-stöd i två 
våningar längs fastighetsgränserna i väster och gränserna i söder utförs för 
att skapa en plan yta som ska användas för uppställning av arbetsfordon 
då dessa inte används för anläggningsentreprenader på annat håll. Ytan ska 
även innehålla parkeringsplats för personal då dessa inte vistas ute på 
anläggningsarbeten på annan plats. Den plana ytan ger också underlag för 
att senare uppföra den permanenta byggnaden.

Infart sker från söder via Verkstadsgatan. Trafik till och från fastigheten 
kommer huvudsakligen att ske vid raster och arbetstidens början och slut, 
samt för övrigt enstaka besök till kontorslokalerna.

Förutsättningar
Fastigheten Ullstorp 11:16 är obebyggd och ligger inom detaljplan för 
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utvidgning av östra industriområdet laga kraftvunnen 1984-12-20 (S 93). 
Planen tillåter småindustri som inte medför störningar för omgivningen. 
Byggrätten begränsas i höjd till 6 meter, och genom mark med byggförbud 
längs fastighetsgränserna.

Åtgärden strider mot detaljplanen till den del som gäller boden som 
föreslås uppförs på mark med byggförbud.

Fastigheten omfattar dels gatumark inom Östra industriområdet, dels 
obebyggd kvartersmark inom planområdet. Lantmäteriförrättning, som 
syftar till att stycka av den del av kvartersmarken som bygglovet gäller, är 
påbörjad.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

PBL kap 9 § 33 För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 
alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som 
avses i 9 §.

PBL kap 9 § 35 Marklov ska ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 
bebyggelse,
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som 
anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen,
och
5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en 
åtgärd inom ett område med detaljplan.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
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2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 
eller vilka som är kontrollansvariga, och 

3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att 
en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna 
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp 
för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.

PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt 
byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet 
eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor 
behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut 
om slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

Yttranden
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Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Inga negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering av bod på mark 
med byggförbud. Bodens utförande uppfyller inte heller kraven på 
tillgänglighet.  Åtgärden är dock tillfällig och ska endast pågå under en 
kortare tid. Tillgänglighetskraven kommer att prövas i vanlig ordning när 
de permanenta lokalerna ska uppföras. Boden uppfyller resterande krav i 
PBL kap 2 och 8. Bedömningen görs därför att uppförande av boden kan 
tillåtas med villkoren att boden rivs när det tidsbegränsade bygglovet 
upphör att gälla samt att marken återställs efter rivning.

Verksamheten som ska bedrivas på fastigheten kommer huvudsakligen att 
bestå av uppställning av arbetsfordon då dessa inte används i lokala 
entreprenadarbeten på annan plats. Boden kommer att användas som 
rastplats för medarbetare samt administration av dessa lokala 
entreprenader. Bedömningen är därför att verksamheten inte kommer att 
skapa risk för olyckor eller sådana olägenheter för omgivningen att den 
inte kan tillåtas.

Föreslagna markåtgärder uppfyller kraven på tillgänglighet på tomt. För 
övrigt görs bedömningen att markåtgärderna uppfyller resterande krav i 
PBL kap 2 och 8.

Den sammanlagda bedömningen är därför att tidsbegränsat bygglov kan 
och marklov ska beviljas.

Då samtliga underlag för att bevilja startbesked finns görs bedömningen 
att även startbesked kan beviljas med villkoren att kontakt tas med VA-
enheten för att säkra att grundläggning sker utan att skada de VA-
ledningar som går genom området.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför minskade transporter för verksamheten som i sin tur 
medför minskade utsläpp av växthusgaser och därför påverkar detta 
miljömål positivt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-29.
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygg- och marklovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov och marklov får verkställas fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

För utstakning kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och Mät, telefon 
0417-18000.

Startbeskedet upphör att två år efter det datum då bygglovet beviljades.

Observera att åtgärderna inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet 
till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Indusgruppen AB
Produktbeskrivning Modulsystem K2000.

Inledning: K2000-serien är en produkt framtagen för långsiktiga behov, och med
sikte framför allt på hög komfort och flexibilitet. Takhöjden 2,7 m gör att
den kan nyttjas inom många användningsområden.
Produkten uppfyller de flesta gällande byggregler – avsteg har dock
gjorts avseende ventilation och vissa områden ljud. För att förbättra
ventilationen finns särskilda lösningar framtagna för krävande miljöer.
Indus frånsäger sig allt ansvar från krav riktade på produkten – utöver
vad som angivits i denna beskrivning.

Mått: Utv. fasadmått: 9.46 m.
Utv. Bredd: 3.0 m.
Utv.totalhöjd: 3.4 m.
Inv.takhöjd: 2.7 m.

Stomme: Fribärande limträstomme.

Golv: Plastmatta 2,0 mm.
Golvspånskiva 16 mm V-313.
Plåt 0,6 mm fenoxylackerad alunzink.
Värmekabel i U-profiler av plåt.
Styrencellplast EPS 30, 170 mm.
Kantbalkar c-profil galvad plåt 3,0 mm.
Plåt 0,6 mm fenoxylackerad alunzink.
Total golvtjocklek t= 190.
Up= 0,236 W/m²/°C.

Modulernas golv är dimensionerade för lokaltyp 2 enligt BK3 94 och
avser laster från normal inredning, tyngre inredning såsom kassaskåp,
arkivhyllor etc. måste beaktas särskilt. Vid tvåvåningsmontage måste
bottenplanet förses med pelare enligt Indus anvisningar. Modulerna är
dimensionerade för 2-våningsmontage och snözon 2,5. (Med sadeltak
dimensioneras lokalen efter aktuell snözon.)

Yttervägg: Akrylaltfärg med ballastmaterial.
Plåt 0,6 mm fenoxylackerad alunzink.
Styrencellplast EPS 30, 100 mm.
Stenullskiva 30 mm, 150 kg/m3.

Träregel 30 x 58 mm.
Gips 13 mm*.

Glasfiberväv fiskbensmönstrad / Vinyltapet, vit*.

Total väggtjocklek 145 mm.
Up= 0,293 W/m²/°C.
* I vissa våtutrymmen utbytes gips och vinyltapet
till spånplatta och våtrumsmatta.

Tak: Brandklassad gummiduk.
Spånskiva 12 mm V-313.
Kantregel plywood 39x110 mm.
Styrencellplast EPS 30, 110 mm.
Spånskiva 12 mm V-313.
Kantbalk av limträ.
Luftspalt 215 mm (installationsutrymme för vent.aggregat).
Motflödesskiva 100 mm*.

Målad glasfiberväv ytskikt Klass I*.

T-profiler, vitmålade.
Total taktjocklek 450 mm.
Takskärm / Sadeltak enligt separat bilaga.
Up= 0,081 W/m²/°C.
Snözon 1,5
* I korridor och i vissa våtutrymmen utbytes motflödesskivan
till vitmålad spånskiva eller plåt.
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Mellanväggar: Glasfiberväv fiskbensmönstrad / Vinyltapet, vit*

Gips 13 mm
Plåtreglar 70 mm
Gips 13 mm*

Glasfiberväv fiskbensmönstrad / Vinyltapet, vit*

Total väggtjocklek 98 mm

* I vissa våtutrymmen utbytes gips och vinyltapet till spånplatta och
våtrumsmatta.

Mellanväggarna är med kassettsystemet helt flexibla och lätt monter-
och demonterbara.

Entrédörr: Trädörr 10x21 vitmålad med eventuella sidoljus enligt ritning.
Högerhängd.

Up= 0,80 W/m²/°C.
Lås typ 565 el likv.

Innerdörr: Vitmålad slät 9 x 21 utan tröskel. RWC= 10 x 21.
Lås typ Boda nr 414 alt 2014.

Fönster: Underhållsfritt PVC-fönster, inåtgående sido- och underhängt.
Försett med barnsäkra beslag.
2 glas argongasfyllda isolerglas, typ Kappa energiglas.
Up= 1,6 W/m²/°C.

Färgsättning: Ljusgrå fasad på modul samt grå takskärm enligt INDUS standard.

El: Varje modul är försedd med egen elcentral med automatsäkring
jordfelsbrytare och huvudbrytare.
Uttagsmöjligheter för El / Data / Tele i kanal vid samtliga modulgavlar.
Elskena i tak för allmänbelysning.

Tomrör från kortvägg till kortvägg för dolda installationer av
snabbtelefoner etc. är standard.
Effektbehov redovisas separat efter beställning.

Belysning: Varje modul är utrustad med 4 st takmonterade belysningsarmaturer
om vardera 2 x 36W typ lysrörsarmaturer. Luxvärdet rakt under en
armatur 900mm över golv är 500 lux. Utanför armaturens
spridningsområde är motsvarande värde 300 lux. I övriga utrymmen
som toaletter, städutrymmen etc. är det monterat en glödljusarmaturer
med 60W glödlampa. Centraltändning vid huvudentré.
Vid entrédörrar finns utvändig belysningsarmatur monterad
på fasaden med 60W glödlampa. Ytterbelysning med skymningsrelä.

Ventilationssystem:
Mekanisk till- och frånluft via korsvärmeväxlare.
Tilluft genom motflödesskivan och frånluft genom frånluftsdon i
korridortak/ hygienutrymmen.
Service av aggregat via luckor i korridortak.
Luftvärmeväxlare Lossnay LGH 25 1 st / modul. Luftflöde är 60 l/s per
modul.

Uppvärmningssystem:
Samtliga moduler är försedda med termostat för golvvärme.
Varje modulhalva styrs via separat termostat

Va-installationer: Utvändiga anslutningspunkter enligt grundritning och anslutningsritning.
Avlopp av PVC-HT.
Kall- & varmvattenledningar av tunnväggiga kopparrör samt PEX-rör.
Varmvattenberedare från 15 – 300 liter anpassade efter funktion.
Vägghängt vitt porslin på våtvägg.
Anslutningspunkt är under bjälklag.
Ledningarna skall isoleras och förses med värmekabel för att förhindra
sönderfrysning vintertid – se leverans och offertbilaga.
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Akustik: Samtliga tak utom korridor och vissa våtutrymmen är försedda med
mjuk ljudabsorbent. Efterklangstid möblerat rum: 0,25-0,5 sek.

Ljudreduktion: Ytterväggar 35 dB
Innervägg alt. dubbel innervägg i modulskarv 31–46 dB
Fönster 31 dB

Övrigt: Lyftöglor i yttertak.
Trappa & räcke galvaniserat stål.
Handikappsramp och räcke ingår längd 6 meter där Rwc ingår i
planritning.

Städ: Städset.
Utslagsback rostfri.

WC: Tvättställ, vitt porslin.
Wc stol ev. vägghängt, vitt porslin.
Toalettpappershållare.
Sanitetspåshållare ingår en per toalettmodul.
Spegel.
Handduksskåp, Edet.
Papperskorg.
Klädkrok.
Handdukskrok 4 st.
Tvålautomat S box.

RWC: WC -stol med armstöd, vitt porslin.
Tvättställ, vitt porslin.
Draghandtag på dörr.
Normenlig larmanordning.

Teknikavd: 2003-02-01 / ES
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VA-Gruppen Entreprenad AB Postgiro  Telefon 0410-107 13 
Transportvägen 9 Bankgiro 5150-0056 Telefax 0410-405 14 

231 62  Trelleborg Org.nr 556187-6631   

 

 

 

 

Fastighet: ULLSTORP 11:16 

TEKNISK BESKRIVNING UPPSTÄLLNING BODAR 

 

Uppställning av arbetsbodar, 5 moduler, sammanlagt yttermått 9,30x15,30 m. 

Bodarna kommer att ställas upp på ny avgrusad yta alt. asfaltsyta med nivån +69,32. 

Grundläggningen sker med betongplattor och på dessa läggs järnvägsräls. Bodarna ställs på 

järnvägsrälsen och får då en FG-höjd på +69,82. 

 

Trelleborg 2020-04-28 

Stefan Andersson 
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Kontrollplan för enkla anmälningsärenden 

Kontrollplan ska finnas i alla ärenden som kräver bygglov eller anmälan.  

Byggherre………………………………………………………   

Fastighetsbeteckning:…………………………………………...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

Härmed intygas att den utförda byggnationen överensstämmer med beviljat lov/anmälan med avseende på 

placering och utförande.  

Byggherrens underskrift: …………………………………………………. 

Datum: ………………………………. 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Konstruktioner     

Anmälan till VA-enheten 
alt Miljöförbundet 

    

Våtrumsintyg     

Elsäkerhetsintyg     

Ventilation OVK     

Imkanal brand     

Brandvarnare     

Egna punkter…     
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Kontrollplan för mycket enkla ärenden markarbete 

Kontrollplanen ska finnas i alla ärenden som kräver bygglov eller anmälan.  

Byggherre………………………………………………………   

Fastighetsbeteckning:…………………………………………...   

Dimensionerande bärighetsklass:………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

Härmed intygas att den utförda rivningen överensstämmer med beviljat lov/anmälan med avseende på placering 
och utförande.  

Byggherrens underskrift: …………………………………………………. 

Datum: ………………………………. 

 

  

 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Schaktbottenbesiktning   MarkAMA  

Dränering/fall mot brunn   MarkAMA  

Packning ledningar   MarkAMA  

Höjdlägeskontroll/fall mot 
brunn 

  MarkAMA  

Anslutning till kom. dagvatten   VAs anvisningar  

Kantsten     

Anslutning asfalt till befintlig     

Återställning av marken     

Egna punkter:     
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 30 april 2020 Dnr BN 2020/12

Byggnadsnämnden

Remissyttrande Förslag till Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om planbeskrivning

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslå Kommunstyrelsen att lämna denna skrivelse 
och Tomelilla kommuns svarsfil som yttrande till Boverket och

 ställa sig positiva till digitalisering av detaljplaner.
 ställa sig positiva till föreskriften om planbeskrivningar med de 

kommentarer som framgår av svarsfilen.
 kräva att konsekvensanalysen uppdateras med korrekta kommunala 

kostnader för genomförandet och en kompletterad 
socioekonomisk analys av genomförandet.

 kräva ny prövning av om kommunerna behöver 
kostnadskompenseras då de faktiska kostnaderna för 
genomförandet är betydligt högre än de som redovisas i Boverkets 
konsekvensanalys.

Ärendebeskrivning
Boverket har tidigare haft Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplaner ute på remiss och Tomelilla kommun har ställt sig 
positiva till digitalisering av detaljplaner och föreskrifter som styr 
detaljplanering. Boverket har nu tagit fram Förslag till föreskrifter med en 
konsekvensutredning och begärt yttrande över rubricerad remiss. 
Remissvaret ska vara Boverket tillhanda senast 2020-07-24.

Motivet till föreskrifterna är att boverket fått i uppdrag att lösa digital 
samhällsbyggnadsprocess och Boverket menar att det saknas 
förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess om man inte styr 
upp innehållet i detaljplaner och planbeskrivningarna hårdare. Syftet med 
regleringen är att komma ett steg närmare en ”obruten 
samhällsbyggnadsprocess där detaljplaneinformation ska kunna överföras 
och återanvändas digitalt”.
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Tomelilla kommun har tidigare anfört att man ser framtida 
utvecklingsmöjligheter genom digitalisering av planprocessen, och 
vidhåller detta. Men den ekonomiska konsekvensutredningen som 
Lantmäteriet har gjort visar att det är entreprenörsledet som drar den 
största nyttan av digitaliseringen, medan kommunerna ser ut att mestadels 
drabbas av kostnader.

Tidsbesparing och kostnader för kommunen
Boverket hänvisar till en Lantmäterirapport, och menar i 
konsekvensanalysen att digitalisering av detaljplaner skulle ge 
tidsbesparingar som i sin tur skulle leda till ca 415 miljoner kronor i 
besparingar för kommunerna. Detta skulle ge en besparing i snitt per 
kommun om ca 1,4 miljoner kronor. 
De korrekta siffrorna i Lantmäteriets rapport (baserad på en finsk rapport 
som menar att 60% av tidsåtgången för detaljplaner kan sparas genom 
digitalisering) är dock betydligt lägre. Lantmäteriet beräknar kommunernas 
besparingar till 170 miljoner kronor per år, vilket reducerar den årliga 
besparingen till i snitt 570 000 kronor per kommun. Därutöver bör siffran 
60 % sparad tid granskas noga då Esbo stad i Finland, som är en expansiv 
del av Helsingforsregionen och hanterar ett par hundra detaljplaner varje 
år, har uppskattat besparingarna till snarare 30 %. Om detta stämmer 
skulle den sammanlagda ekonomiska nyttan för kommunerna bara bli 86 
miljoner kronor, det vill säga i snitt 288 000 kronor per år och kommun. 
Då har man dock inte tagit hänsyn till kommunernas kostnader för 
digitaliseringen.

Om man drar ifrån de kommunala kostnader som redovisas i Boverkets 
analys (ca 150 000 kronor för inköp och drift av programvaror för att 
producera detaljplaner enligt den nya standarden), återstår 130 000 – 
420 000 kronor i besparing. I Boverkets analys saknas kommunernas 
kringkostnader för att rusta upp datorer och skärmar för att klara nya 
programvaror, kostnaden för att hålla de digitala planerna tillgängliga för 
övriga aktörer samt kostnaden för att digitalisera befintliga planer. 
Kostnaderna för att göra de digitala detaljplanerna tillgängliga för grupper 
med funktionsnedsättningar som dålig syn, dålig hörsel eller andra 
nedsättningar redovisas inte. När även dessa kostnader har dragits av 
förefaller det som om besparingarna för kommunerna ser ut att försvinna 
helt och i värsta fall medför digitalisering istället kostnader för 
kommunerna. Med så små marginaler hävdar Tomelilla kommun att 
kostnadskalkylen måste granskas oberoende och revideras innan man kan 
dra slutsatsen att genomförandet blir kostnadsneutralt.

Socioekonomiska konsekvenser
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Boverket drar slutsatsen att föreskrifterna kommer att ge bättre kvalitet än 
idag, bättre förutsägbarhet i genomförandet och därför också högre 
rättssäkerhet och bättre transparens för den enskilde. Man menar också att 
förslaget inte medför några konsekvenser för jämställdhet, barn eller 
tillgänglighet.

Övergång till digitalisering påverkar dock olika målgrupper på olika sätt 
och alla har inte samma tillgång till datorutrustning och inte alltid det 
handlag med datorer som krävs för att kunna utnyttja potentialen i de 
digitala detaljplanerna. Av Svenskarna och internet (den svenska delen av 
Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal 
länder deltar) framgår att vi ligger ganska bra till när det gäller tillgång till 
Internet, bredband och datorutrustning, men siffrorna från 2019 visar 
också att ekonomiskt utsatta familjer (lägre medianinkomst än 300 000 
kronor per år), personer som är 66 år eller äldre och personer i hushåll 
med lägre utbildning inte använder internet i samma utsträckning.

Såväl jämställdhet, som barn och tillgänglighet påverkas alltså om förslaget 
genomförs utan en väl genomtänkt finansiering som omfattare insatser för 
att öka tillgängligheten till internet och digital information.

Sammantaget ger digitaliseringen många utvecklingsmöjligheter, men 
framför allt ekonomiska fördelar för byggbolagen. De ekonomiska 
konsekvenserna för kommunerna måste därför klarläggas och utvärderas 
på nytt innan föreskriften kan beslutas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-30.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
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Boverket via Kommunstyrelsen
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Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, 
dnr: 6352/2018
Svar mailas till remiss@boverket.se 

Datum 2020-05-04
Remisslämnare Tomelilla kommun 
Organisation Kommunstyrelsen/Byggnadsnämnden
Kontaktperson Ingrid Järnefelt
E-postadress Ingrid.jarnefelt@tomelilla.se
Adress Gustavs torg 16, 273 80 Tomelilla

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

Avstår
Tillstyrker utan kommentar
Tillstyrker med kommentar x
Avstyrker med motivering
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Föreskrift och 
allmänt råd 
(kapitel och 
paragraf*)

Konsekvensutredning föreskrift 
och allmänna råd

(sida)

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring

S 18 stycke 2 Potentiella ekonomiska fördelarna 
för samhällsbyggnadsprocessen … för 
detaljplaner 415 miljoner kronor per år…

Lantmäteriets rapport är felaktigt citerad. 
415 miljoner skulle ge en besparing i snitt 
per kommun om ca 1,4 miljoner kronor. 
De korrekta siffrorna i Lantmäteriets 
rapport är att besparingarna för 
detaljplaner beräknas till 170 miljoner 
kronor per år, vilket ger en besparing på i 
snitt 570 000 kronor per kommun. Det kan 
dessutom ifrågasättas om siffran i själva 
verket kanske bara är runt 86 miljoner 
koronor per år. Det skulle i så fall i snitt 
ge en besparing om 288 000 kronor per år 
och kommun. Om man drar ifrån 
rapportens redovisade kommunala 
kostnader (ca 150 000 kronor bara för 
programvara för att producera detaljplaner 
enligt den nya standarden) återstår 
130 000 kronor i besparing. I 
konsekvensanalysen saknas kostnader för 
att hålla de digitala planerna tillgängliga 
för övriga aktörer, se nästa punkt. När 
även dessa kostnader har dragits av 
förefaller det som om besparingarna för 
kommunerna i slutänden ser ut att närma 
sig 0 kronor. 

Komplettera konsekvensanalysen med en 
bättre genomarbetad och mer realistisk 
kalkyl för kommunernas kostnader och 
besparingsmöjligheter. 
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S 25 kostnader producera detaljplaner 
programvaror inköp och drift ca 100 000 + 40-
50 000 kronor per år.

Till detta kommer kostnader för att köpa 
in datorer och skärmar som klara nya 
programvaror både processmässigt men 
också lagringskapacitet, kostnad för att 
antingen köpa in programvaror och 
datorer för att hålla lokal databas för 
digitala detaljplaner eller köpa in tjänsten 
från lantmäteriet samt kostnad för 
digitalisering av gamla detaljplaner. Om 
Boverket, som nämnts vid något 
seminarium, har för avsikt att föreslå att  
alla gamla detaljplaner ska upphävas och 
ersättas med nya digitala, måste även 
denna kostnad räknas med.

Komplettera konsekvensanalysen med 
kompletta och korrekta siffror.

S 27 ”…den kommunala finansieringsprincipen 
inte är tillämplig…”

Då den ekonomiska konsekvensanalysen 
baseras på felaktiga siffror bör detta 
ställningstagande omvärderas när 
kommunernas faktiska kostnader har 
klarlagts.

Komplettera konsekvensanalysen med 
kompletta och korrekta siffror, och gör en 
ny värdering.

S 28 ”… föreskriften bedöms inte ge några 
särskilda konsekvenser för jämställdhet, barn 
eller tillgänglighet..

Kap 2 § 1 S 30 ”…vilka värden på platsen eller i 
omgivningen som detaljplanen ska förhålla sig 
till”

Större delen av planbeskrivningen handlar 
om vilka värden på platsen och i 
omgivningen som planen förhåller sig till, 
och framför allt vilka avvägningar mellan 
värden som leder till planens slutliga 
juridiska utformning. Detta kan inte 
sammanfattas på det sätt som syftet kan 
sammanfattas. Digital tolkning av planen 
måste kunna hantera även detta.

Skrivningarna om värden tas bort från § 1.

Kap 2 § 2 S 32 ”…lämpligt med sammanfattande 
redovisning…

Boverkets kommentar att 
planbeskringarna har tenderat att bli 
längre stämmer, men det beror delvis på 

Kraven på sammanfattning tas bort, och 
Boverket nöjer sig med det väl motiverade 
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att kraven från bland annat Boverket på att 
redovisa ställningstaganden har ökat, men 
också på att floran av utbildningar för 
planerare har ökat med varierande kvalitet 
som resultat.
Det är planbeskrivningens inneboende 
funktion att användaren ska kunna läsa ut 
motiven till planbestämmelserna i 
planbeskrivningen. Det är inte lämpligt att 
öka kraven på tydlig redovisning, och 
sedan försöka klämma ihop den i en 
sammanfattning. Lägga till 
sammanfattning=mer att läsa+större risk 
för feltolkningar av planen. 

kravet på tydligare och mer fokuserade 
skrivningar i planbeskrivningarna.

Kap 2 § 2 S 32 stycke 2 ”…huvudmannaskap i 
planbeskrivningen...” redovisas inte alltid i 
detaljplanen

Ska framgå av plankartan, ställ krav på 
detta.

Förtydliga att huvudmannaskap ska framgå 
på plankartan.

Kap 2 § 3 S 34 bestämmelsen ”… redovisa en 
sammanfattning av innehållet i dessa 
(planunderlag och utr) …”

Om man inte vill att planbeskrivningarna 
ska svälla ut ännu mer så ska man inte 
belasta planbeskrivningen med 
sammanfattningar, utan bara ställa krav på 
att de ställningstaganden som har 
betydelse för planen redovisas med tydlig 
hänvisning till rätt underlag. Fler 
sammanfattningar=mer att läsa=större risk 
att underlaget ”suddas ut” och att det blir 
svårare att hitta och förstå det som är 
viktigt. Dessutom behöver man ofta läsa 
hela bakgrundsmaterialet om man har ett 
större och mer krävande projekt.

Ta bort krav på sammanfattning. Förtydliga 
kravet på att slutsatser och 
ställningstaganden i underlag och deras 
påverkan på planbestämmelserna ska 
redovisas tydligt.

Kap 2 § 11 S 39 ”..redovisa om planavgift avses att tas ut…” Det viktigaste är att det framgår av 
plankartan att avgift ska tas ut och när. 
Planaavgiften som tas ut i samband med 
bygglov fastställs årligen av 

§ 11 förtydligas med att redovisning av 
finansieringen av plankostnaden ska 
kompletteras med uppgift på plankartan.
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kommunfullmäktige tillsammans med taxa 
för övriga bygglovsärenden och bör därför 
inte slås fast i detaljplanen.

Kap 3 § 1 De ekonomiska konsekvenserna för 
kommunerna av föreskriften är 
undermåligt utredda. Det framgår tydligt 
av lantmäteriets nyttoberäkningar att det 
är entreprenörsleden som kommer att 
tillgodogöra sig den största ekonomiska 
nyttan av digitaliseringen. Detta i sin tur 
leder till ökade skatteintäkter till staten, 
som i sin tur bör skicka vidare delar av 
dessa ökade intäkter för att finansiera 
kommunernas ökade kostnader för drift av 
databaserna som krävs för de digitala 
detaljplanerna.

Kap 3 § 3 Punkterna 1-3 Måste kompletteras med 3D-info då både 
detaljplaner och fastigheter kan delas in i 
z-led också.

Komplettera med p 4. z-koordinater.

Kap 3 § 5 stycke 2 S 45 Punktlistan med informations om ska 
kopplas

Sökbarhet och enklare vid kommunikation 
med allmänheten och andra användare av 
den beslutade planen

Även planens kommunala namn behövs

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan
* Fyll gärna i kapitel och paragraf enligt följande: X kap. X §. 
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Boverket
Missiv
Datum
2020-04-23 3.2.1

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

Enligt sändlista

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om planbeskrivning
Ni får härmed tillfålle att yttra er över fårslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 24 juli 2020. Lämna synpunkterna i
bifogad svarsfil.

I fårsta hand ska remissynpunktema lämnas via e-post till remiss@boverket.se.
Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att: Stina Jonfjärd, Box 534,
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se

I'· 'I i . ! ( (
'. .:./ I ,I ' i~ , ,

\ i J) I ,
\ ) ... J I1"vonne Svensson

råttschef
\

)

Bilaga:
- BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbe-
skrivning
- Konsekvensutredning BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om planbeskrivning
- Sändlista
- Svarsfil Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskriv-
mng

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Diarienummer
6352/2018
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Boverket 

 

Titel: Konsekvensutredning BFS 20xx:xx 

Utgivare: Boverket, månad, år  

Diarienummer: 3.2.1    6352/2018 

 

Rapporten kan beställas från Boverket. 

 

Webbplats: www.boverket.se/publikationer 

E-post: publikationsservice@boverket.se 

Telefon: 0455-35 30 00 

Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona 

 

Rapporten finns i pdf-format på Boverkets webbplats. 

Den kan också tas fram i alternativt format på begäran. 
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 Boverket 

Förord 

Boverket har fått bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap. plan- 

och bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskrivning samt om 

överföring av digital detaljplaneinformation. Författningsförslaget har ti-

digare varit på remiss men har nu delats i två författningar, en för detalj-

planen och en för planbeskrivningen. Detta författningsförslag om plan-

beskrivningen har kompletterats med vissa förutsättningar för digital 

överföring. Författningsförslagen kommer att träda ikraft vid olika till-

fällen men kravet på att detaljplaner med planbeskrivning ska vara över-

förbara inträder samtidigt från 2022. 

 

Karlskrona månad år 

Namn Efternamn 

titel 
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Konsekvensutredning BFS 20xx:xx 5 

 Boverket 

Sammanfattning  

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning 

syftar till att på en övergripande nivå reglera de grundläggande förutsätt-

ningarna för överföring av informationen i planbeskrivningar. En förut-

sättning är att informationen så långt möjligt är enhetlig, strukturerad och 

tydlig.  Tidigare har planbeskrivningen inte hanterats med tydlighet i reg-

ler och vägledning utan det har istället utvecklats en praxis. Planbeskriv-

ningen har inte heller varit en del i det standardiseringsarbete som gjort 

gällande detaljplaner.  

Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för över-

föring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och 

att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. 

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att 

planhandläggare på kommuner behöver anpassa sitt arbetssätt och sina 

verktyg. Kommunerna kommer att efter en given tidpunkt ta fram planbe-

skrivningar på ett sätt som uppfyller kravet in föreskriften. Detta kan till 

exempel ske med stöd av en programvara. 
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Inledning  

I detta kapital redogörs för bakgrunden till de föreskrifter som Boverket 

föreslår. Här beskrivs också arbetsmetod och remissförfarandet samt de 

avgränsningar som gjorts. 

Bakgrund  
Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska 

bli bäst i världen på att använda digital teknik. Ett av fokusområdena för 

detta arbete är samhällsbyggnadsprocessen. 

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informat-

ionen i detaljplaner med planbeskrivning vara enhetlig och tillgänglig di-

gitalt, exempelvis i samband med genomförandet av planen.  

Idag är möjligheten att tillgängliggöra och utbyta planinformation be-

gränsad och försvåras av att kommuner, konsulter och andra aktörer arbe-

tar med olika tekniska lösningar och att den digitala informationen i de-

taljplaner med planbeskrivning struktureras och lagras på olika sätt.  

Bakgrund till bemyndigande om föreskrifter  

Boverket fick i januari 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsätt-

ningarna för digitala detaljplaner och levererade år 2017 rapporten 

”RAPPORT 2017:21 - Digitala detaljplaner -Reglering av hur detaljpla-

ner ska utformas digitalt”. Regeringen följde upp rapporten med en pro-

position ”Digitalisering av grundkartor och detaljplaner” (Prop. 

2017/18:132).  

Propositionen ledde år 2018 till ändringar i 16 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Kapitlet fick en ny paragraf, 1a §, med följande lydelse: 

1 a §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 

kap. samt grundkartor enligt 5 kap. 8 §.  Lag (2018:636).  

Genom bemyndigandet i PBL fick regeringen möjlighet att meddela ma-

teriella bestämmelser i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 

samt rätt att vidaredelegera till andra myndigheter att meddela föreskrifter 

på området. 

Regeringen beslutade därefter att införa en ny bestämmelse i PBF (2 kap. 

5a §) samt att ge Boverket ett nytt bemyndigande i 10 kap. 29§. I 2 kap. 

5a § infördes en bestämmelse med innebörden att uppgifter (informat-

ionen) i detaljplaner och planbeskrivningar ska kunna tillgängliggöras 

129



Konsekvensutredning BFS 20xx:xx 7 

 Boverket 

och behandlas digitalt. Bestämmelsen kompletterades med bemyndi-

gandet i 10 kap. 29 § om att meddela föreskrifter om detaljplan med plan-

beskrivning. 

Dessa bestämmelser har följande lydelser: 

5 a §   Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan 

tillgängliggöras och behandlas digitalt. Förordning (2019:207). 

29 §   Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterli-

gare föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar 

enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 a §. 

Förordning (2019:207). 

Lantmäteriets specifikation för nationell plattform 

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett frågan om en nationell 

geodataplattform och en nationell plandatabas. Lantmäteriet lämnade sin 

slutrapport till regeringen den 26 april 2019. I slutrapporten föreslås en 

plattform där information av nationellt intresse från samhällsbyggnads-

processen ska tillgängliggöras nationellt. På så sätt ges konsumenter inom 

samhällsbyggnadsprocessen åtkomst till den information som behövs – 

oavsett vem som har producerat den. Lantmäteriets förslag innebär att la-

gen (2010:1767) om geografisk miljöinformation ska vara den juridiska 

förutsättningen för att tillgängliggöra digital information i detaljplaner 

och planbeskrivningar. En av förutsättningarna för en nationell plattform 

av geodata är att det tas fram nationella specifikationer för överföring av 

geodata.1 

Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsätt-

ningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. 

Det underlättar utbyte av information mellan parter i samhällsbyggnads-

processen och effektiviserar processen. 

Boverket är i dagsläget delaktigt i Lantmäteriets arbete med att ta fram en 

nationell specifikation för detaljplaneinformation och att testa denna. I 

detta arbete är även kommuner och programvaruutvecklare involverade.  

Specifikationerna kommer att innehålla preciserade förutsättningar för 

överföring av informationen i detaljplaner och planbeskrivningar. Det är 

specifikationen som mer detaljerat kommer att utgöra kraven för hur 

kommuner ska tillhandahålla/överföra planinformation nationellt och 

 
1 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---

utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikat-

ioner/?qry=digital samhällsbyggnadsprocess  
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samtidigt uppfylla lagstiftningen om geografisk miljöinformation 

(INSPIRE). 

Eftersom de nationella specifikationerna kommer att bli styrande för hur 

kommuner ska leverera sin digitala detaljplaneinformation till den nation-

ella plattformen anser Boverket att de nu föreslagna förskrifterna inte ska 

innehålla preciserade krav på informationen.  

Arbetsmetod och remissförfarande  

Tidig referensgrupp 

Särskilda diskussioner har förts med Lantmäteriet och med en referens-

grupp med experter från SKR, enskilda kommuner, berörda företag och 

länsstyrelserna.  

Tidigare remissförfarande 

Under sommaren 2019 remitterade Boverket ett förslag till föreskrifter 

om detaljplan, inklusive ett kapitel om planbeskrivningen. Remissutfallet 

var blandat. Det framfördes bland annat kritik över den omfattande regle-

ringen av planbeskrivningen. Nedan sammanfattas andra synpunkter som 

framfördes på förslaget:  

• Det finns ett stort behov av vägledning om planbeskrivningar, något 

som saknas idag. 

• Boverket borde testa reglerna i förslaget på föreskrifter i förhållande 

på ett antal planbeskrivningar.  

• Boverket borde ta fram allmänna råd om planbeskrivningen istället 

för bindande föreskrifter.  

• Tveksamt om det förslag på indelning av planbeskrivningar i tre av-

snitt som föreslogs är bra. Dessutom otydligt i vilket avsnitt vissa ty-

per av innehåll i planbeskrivningen ska redovisas. 

• Bra att förslaget innehöll en tydlig reglering av hur detaljplanen syfte 

ska formuleras.  

• Planbeskrivningen behöver bli mer digitalt sökbar.   

Boverket har justerat förslaget till föreskrifter med anledning av dessa 

synpunkter och har utformat ett författningsförslag som enbart hanterar 

planbeskrivningen. 
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Referensgrupper 

Boverket tillsammans med Lantmäteriet bjöd under arbetet med detta för-

slag in till sex digitala referensgruppsmöten som hölls under vecka sju 

2020. Referensgruppsmötena hade tre olika teman, innehåll i planbe-

skrivningen, planbeskrivnigens funktionalitet och digitala dokument. In-

bjudan var personlig, referensgruppsdeltagaran kom från kommun, läns-

styrelse, statliga myndigheter, SKR, programvaruutvecklare och konsult-

företag. Det var ett 50-tal personer som sammanlagt deltog under de sex 

referensgruppsmötena.  

Remissförfarande 

Förslaget till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning kommer 

att vara på remiss från den 24 april 2020 till den 24 juli 2020. Remissen 

kommer att skickas till landets samtliga kommuner, länsstyrelserna, andra 

berörda myndigheter och till berörda privata aktörer.  

Ikraftträdande  

Enligt förslaget träder föreskriften i kraft den 1 januari 2021 och blir obli-

gatoriska att tillämpa på planbeskrivningar till detaljplaner som har på-

börjats från den 1 januari 2022. Anledningen till att föreskriften träder i 

kraft tidigare än den blir obligatorisk att tillämpa är för att ta hänsyn till 

de berörda aktörernas behov av tid för omställning.  

Övergångsperiod 

Idag finns det bindande regler för planbeskrivningen i plan- och byggla-

gen. Innan Boverkets föreskrifter blir obligatoriska att börja tillämpa 

finns det utöver PBL ingen annan bindande reglering. Från och med det 

datum som föreskriften och allmänna råd om planbeskrivningen träder i 

kraft, kan kommunerna därför använda föreskriften och de allmänna rå-

den som vägledning, alltså redan innan de blir obligatoriska att börja till-

lämpa.  

Det betyder att det skapas en övergångsperiod mellan den 1 januari 2021 

– 1 januari 2022, där föreskrifterna och de allmänna råden får ungefär 

samma rättsliga status som Boverkets vägledning eller allmänna råd. Bo-

verket anser att detta är lämpligt för att skapa en smidig övergång till det 

datum då 2 kap. 5 a § PBF samt föreskrifterna utgör obligatorisk regle-

ring.  

Informationsinsatser 

Förslaget till föreskrifter, tillsammans med eventuella regler om nationellt 

tillgängliggörande, kommer att innebära en omställning för alla som arbe-

tar med detaljplaner. Därför kommer det att finnas ett stort behov av att 
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Boverket och Lantmäteriet genomför utbildningsinsatser under tiden fram 

till ikraftträdandet. Dessa utbildningsinsatser behöver riktas till både of-

fentliga och privata aktörer. 

Medgivande av regeringen 

Boverket bedömer att ett medgivande från regeringen inte behöver in-

hämtas. Förslaget bedöms inte medföra ökade kostnader av sådan art för 

kommunerna att ett medgivande krävs. Det är också svårt att särskilja 

kostnader som genereras av detta förslag i förhållande till den digitalise-

ringsomvandling som redan sker inom kommunerna generellt. 

Anmälan till EU 

Boverket gör bedömningen att föreskriften inte behöver anmälas som tek-

niska regler till EU via Kommerskollegium. Föreskrifterna riktar sig till 

myndigheter då det enbart är kommuner som får besluta om detaljplaner 

med planbeskrivning.  

Avgränsningar  
Förslaget till föreskrifter berör informationen i planbeskrivningen och 

förutsättningen för den digitala överföringen av denna information.  

Föreskriftens omfattning 

Föreskrifterna ska läsas tillsammans med överordnade författning, PBL, 

eftersom sådant som regleras där inte återges i föreskriften. 

Varken PBL eller Boverkets förslag till föreskrifter reglerar frågorna om 

nationellt tillgängliggörande. Dessa frågor bereds nu inom regerings-

kansliet. Parallellt arbetar Lantmäteriet med en teknisk lösning för nation-

ellt tillgängliggörande. Lantmäteriet föreslog i sin slutrapport i uppdraget 

att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess2 att den konceptuella 

arkitekturen för en nationell plattform ska implementeras i tre etapper. 

Etapp I omfattar detaljplaneinformation samt cirka tio andra informat-

ionsmängder där information som behövs för att skapa en grundkarta en-

ligt 5 kap. 8 § PBL har högsta prioritet. Etappen förutsätter, enligt Lant-

mäteriets delrapport, beslut av regeringen senast den 31 december 2019 

om juridiska och ekonomiska förutsättningar samt ett beslut som initierar 

en rättslig lösning på lång sikt och att nödvändig rättsutveckling påbörjas 

 
2 Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsproces-

sen. Slutrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-

2018/2019. 
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under etapp I. Juridiska förutsättningar för en provverksamhet föreslås 

träda ikraft senast den 31 december 2022. 

Frågorna om nationellt tillgängliggörande av digital information i detalj-

planer med planbeskrivningar är alltså under beredning och kan inte han-

teras i Boverkets förslag till föreskrifter. 

Bemyndigande 

Boverkets bemyndigande innebär att Boverket får skriva föreskrifter till 4 

kap. Genom kravet i 2 kap. 5 a § PBF på att informationen i detaljplaner 

och planbeskrivningar ska kunna överföras digitalt tillkommer ett funkt-

ionskrav att informationen i detaljplaner med planbeskrivningar ska 

kunna tillgängliggöras och behandlas (överföras) digitalt.  

Genom den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 a § PBF inträder en indirekt 

skyldighet för kommunerna att tillgängliggöra planinformation digitalt. 

Regeringen måste genom kravet på digitalisering komplettera bilagan till 

förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation med krav på 

tillgängliggörande av planinformation. Detta eftersom fysiska planer är 

en informationsmängd som omfattas av INSPIRE-direktivet. Kravet på 

att hålla även planinformation tillgänglig inträder när lagstiftningen om 

miljöinformation ändras. Lantmäteriet föreslår en författningslösning i sin 

slutrapport om nationellt tillgängliggörande som samtidigt uppfyller 

INSPIRE-direktivets krav. Denna lösning underlättar också kommunens 

ansvar enligt INSPIRE-regleringen. Kravet från INSPIRE omfattar såväl 

befintlig digital planinformation som nytillkommande.  

Boverkets förslag till föreskrifter behandlar inte heller frågor om offent-

lighet och sekretess-, personuppgift- (GDPR), förvaltnings- eller arkiv-

lagsfrågor. Dessa regelverk är generella och gäller ändå för kommunerna 

och måste hanteras av regeringen samlat, i synnerhet när det införs ett 

krav på nationellt tillgängliggörande. 
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Problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs motiven till den nya föreskriften. Vidare diskute-

ras vad som sker om ingen reglering införs – det så kallade nollalternati-

vet samt kortfattat även alternativa lösningar på problemet. Avslutnings-

vis beskrivs de rättsliga grunderna för förslaget.  

Planbeskrivningen kan sägas ha tre syften. Den är en beskrivning av de 

överväganden som ligger till grund för planen och därmed för politikens 

beslut, den är samtidigt också en beskrivning av kommunens övervägan-

den och planen och dess konsekvenser som berörda fastighetsägare, rät-

tighetshavare och allmänhet ska kunna förstå och den är också den be-

skrivning av planen som behövs för att kunna genomföra de bestämda 

förändringarna och då också underlag för efterkommande beslut inom 

och i anslutning till planområdet. Planbeskrivningen är inte juridiskt bin-

dande utan syftar till att vara en beskrivning av beslutsunderlaget för poli-

tiker och allmänhet samt innehålla information om ställningstagandena 

bakom detaljplanens reglering. Planbeskrivningen är därför ett viktigt un-

derlag för tolkning av planen vid efterföljande beslut. 

Genom digitaliseringen öppnas nya möjligheter för visualisering genom 

tredimensionella illustrationer och digitala kopplingar till underlag och 

plankartan. Digitaliseringen av informationen skapar därmed förbättrade 

möjligheter till insyn i detaljplaneprocessen och förbättrade möjligheter 

att visa och förklara den reglering som planen innebär för samtliga be-

rörda parter.  

Förvaltningsbeslutet 

Planbeskrivningen är en del av ett förvaltningsrättsligt beslut. Beslutet 

omfattar en detaljplan samt planbeskrivningen. Detaljplanen är juridiskt 

bindande. Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande utan är en tolk-

ningshjälp vid beslut om och tillämpning av detaljplanen. 

Dagens regler 
I plan- och bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad kommu-

nerna ska redovisa i planbeskrivningen. Reglerna som gäller planbeskriv-

ningen är både generella och i vissa fall väldigt detaljerade. Det gör att 

föreskriften enbart reglerar frågor som inte redan är reglerade på en detal-

jerad nivå i lagstiftningen. Plan- och bygglagen och förslaget till före-

skrifter behöver därför läsas ihop.  
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Idag är kommunerna fria att själva välja vilken informationen en planbe-

skrivning ska innehålla utöver sådana direkta krav som ställs i lagen. Fri-

heten medför att resultaten, planbeskrivningarna, ser olika ut, är struktu-

rerade på olika sätt och att tydlighet och kvalitet är mycket växlande. 

Nödvändiga förutsättningar för att hantera planinformation digitalt saknas 

och därmed saknas det också förutsättningar för en digital samhällsbygg-

nadsprocess och ett nationellt system för ett digitalt informationsutbyte.  

Motivet till föreskrifterna 
Boverkets ansvarsområde omfattar delar av samhällsbyggnadsprocessen, 

det vill säga delar av de legala processer som anger förutsättningarna för 

alla de fysiska förändringarna i samhället. Boverket har här ett särskilt 

ansvar för de frågor som regleras i plan- och bygglagen – regionplane-

ring, översiktsplanering, detaljplanering, lov- och byggprocess samt för-

valtning och tillsyn. 

De utredningar Boverket tagit del av som behandlat förutsättningarna för 

att införa en digital samhällsbyggnadsprocess och de aktiviteter Boverket 

deltagit i under de senaste åren har entydigt pekat på att grundläggande 

principer för informationsutbyte måste regleras med tvingande bestäm-

melser. Det räcker inte med rekommendationer att följa givna standarder.  

Riksdagen har också gett regeringen i uppgift att lösa en digital samhälls-

byggnadsprocess och i linje med detta har regeringen gett Boverket i be-

myndigande att skriva regler för digitala detaljplaner och digitala planbe-

skrivningar. 

Samhällsbyggnadsprocessen omfattar ett stort antal delprocesser som 

idag inte kan dra nytta av och återanvända den information som skapas i 

de olika delprocesserna. En del av denna information, planinformationen, 

har särskilt utpekats som vital för övriga delprocesser. 

Syftet med den nya regleringen är att komma ett steg närmare en obruten 

samhällsbyggnadsprocess där detaljplaneinformation ska kunna överföras 

och återanvändas digitalt. Dessutom skapas möjligheter att utveckla efter-

frågade funktionaliteter som digitala tjänster, till exempel automatiserade 

bygglov. När det gäller planbeskrivningar innebär detta mer i detalj: 

• Utveckla plan- och bygglagens bestämmelser om vilken information 

som ska redovisas i en planbeskrivning och hur informationen ska 

struktureras, 

• Ange hur uppgifterna i en planbeskrivning ska behandlas digitalt för 

att uppfylla 2 kap. 5a § PBF,  
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Nollalternativet – om inga ändringar görs  
Om inga regler införs om vilken information planbeskrivningar ska inne-

hålla och hur informationen i planbeskrivningar ska struktureras blir kra-

vet i PBF på överföring av information verkningslöst eftersom detta krav 

syftar till att informationen ska vara enhetlig och tillgänglig för vidare an-

vändning. Nationella tjänster blir omöjliga liksom nationella jämförelser 

och tolkningar. 

Planbeskrivningarna riskerar att användas allt mindre om informationen 

inte digitalt hänger med resten av den digitala utvecklingen. Detta riske-

rar att negativt påverka planprocessen och medborgardialogen eftersom 

planbeskrivningen är den tolkningshjälp som politiker, medborgare, myn-

digheter och exploatörer är beroende av. 

Alternativa lösningar 
Boverket anser att det saknas alternativa lösningar att skapa ett enhetligt 

system för planbeskrivning och överföring av digital planinformation. 

Det är mot denna bakgrund Boverkets uppfattning att en tvingande regle-

ring är nödvändigt för att skapa förutsättningar för en digital samhälls-

byggnadsprocess inom överskådlig tid. 

Boverket menar också att en mer detaljerad reglering än den som föreslås 

på sikt skulle kunna begränsa en naturlig teknisk utveckling. 

Alternativa styrmedel  

Lantmäteriets finansieringsmodell (geodatasamverkan) har använts under 

många år. Den bygger på ett avtal mellan kommuner och Lantmäteriet 

om utbyte av geodata. Många kommuner medverkar inte vilket innebär 

att det kommer att saknas information. Geodata från kommuner som inte 

medverkar kan inte med automatik överföras i brist på ett obligatoriskt re-

gelverk. Boverket ser därför inte detta som ett möjligt alternativ till lagda 

författningsförslag. Informationen i planbeskrivningen har inte heller va-

rit en del i utvecklingen av de programvaror som används idag för digita-

lisering av informationen i plankartan. Det är därför särskilt viktigt att 

standardisera planbeskrivningens information så att den blir användbar 

och funktionell i paritet med plankartans informationsmängder. 

Överensstämmelse med EU-reglering 
Författningsförslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
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Boverket gör bedömningen att förslaget inte behöver anmälas till EU ef-

tersom kraven riktar sig mot kommunen.  

Genom den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 a § PBF inträder indirekt en 

skyldighet för kommunerna att tillgängliggöra detaljplaneinformation di-

gitalt. Regeringen måste genom kravet på digitalisering komplettera bila-

gan till förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation med 

krav på tillgängliggörande av detaljplaneinformation. Detta eftersom fy-

siska planer är en informationsmängd som omfattas av INSPIRE-

direktivet, vilket slår till när krav på digital information ställs på den in-

formationsmängden.  
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Författningsförslaget 

Förslaget innehåller tre kapitel, ett inledande med formalia och definit-

ioner. Kapitel 2 reglerar planbeskrivningens innehåll i den mån Boverket 

har bedömt att det har behövts utöver kraven i 4 kap plan- och bygglagen. 

I förslagets 3 kap. regleras endast de grundläggande principerna för över-

föring av planinformation. Kommunerna åläggs härigenom att utöver den 

arkiverade planen även digitalt kunna överföra den beslutade informat-

ionen. De befintliga regelverken för arkivering, offentlighet och sekre-

tess, personuppgifter etc. gäller parallellt. PBL med tillämpningsföre-

skrifter innehåller i sig inget krav på att den digitala informationen ska 

överföras till någon. 

Lagstiftaren har i förarbetena (Prop. 2017/18:132) om ”Digitalisering av 

grundkartor och detaljplaner” förutsatt att ändringarna i PBL med tillhö-

rande tillämpningsföreskrifter följs av kompletterande lagstiftning om 

nationellt tillgängliggörande av detaljplaneinformation. Detta är bl.a. 

nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen av geografisk miljöinformation. 

Av detta skäl är regleringen i den föreslagna föreskriften allmänt hållen 

för att inte riskera motverka förutsättningarna för nationellt tillhandahål-

lande. 
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Konsekvenser 

Föreskriften riktar sig till kommunerna då det är kommunerna som har 

planmonopolet. Konsekvenserna berör därför kommunerna. Indirekt får 

föreskriften även konsekvenser för de konsultföretag som på kommuner-

nas uppdrag producerar detaljplaner samt de företag som tillhandahåller 

de programvaror som används av kommuner och konsulter. Kapitlet in-

leds med ett avsnitt där det lagda förslaget sätts in i ett större samman-

hang då förslaget endast är ett litet steg på vägen till målet om en digital 

samhällsbyggnadsprocess. 

En digital detaljplane- och 
samhällsbyggnadsprocess 
Innan konsekvenserna av författningsförslaget behandlas i detalj behöver 

förslaget sättas in i ett större sammanhang. Tidigare i konsekvensutred-

ningen redovisas tanken att författningsförslaget ska ge möjligheter till – 

och framförallt inte hindra – en fortsatt digitalisering av samhällsbygg-

nadsprocessen.  

De isolerade effekterna av ovanstående författningsförslag är sannolikt 

inte så stora. Effekterna bör därför sättas i ett större sammanhang. Som 

beskrivits tidigare handlar det inte bara om att planbeskrivningar ska fin-

nas i digital form utan också om digitala planbeskrivningars tillgänglighet 

för nationell åtkomst. De största effekterna uppstår givetvis då informat-

ionen i planbeskrivningar också tillgängliggörs digitalt vilket inte regleras 

i PBL, PBF eller i författningsförslaget. 

En enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess är till nytta för 

medborgare, företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter och 

andra aktörer genom att exempelvis bidra till att förenkla kontakterna 

mellan organisationerna. En enhetlig digital process leder även till en mer 

effektiv tillämpning av PBL, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett 

snabbare bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Ovanstående författningsförslag är således en liten pusselbit i strävan för 

att uppnå detta.  

Lantmäteriet har gjort en uppskattning av det potentiella ekonomiska 

värde som användningen av nationella standardiserade och harmonise-

rade grundläggande data får. Sådana data kan tillgängliggöras i den nat-

ionella plattformen tillsammans med kommunernas egna geodata och 
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privata företags data för aktörerna i den smarta samhällsbyggnadsproces-

sen.3  

De årliga potentiella ekonomiska fördelarna för samhällsbyggnadsproces-

sen beräknades till 22,5 – 42,6 miljarder kronor. För detaljplaner är den 

beräknade siffran 415 miljoner per år. Det konstateras också att de poten-

tiella ekonomiska fördelarna finns i hela samhällsbyggnadsprocessen men 

att de största fördelarna finns i projekterings- och byggfasen, det vill säga 

vid genomförande av detaljplanerna. 

Dessa siffror förutsätter dock att all information i samtliga gällande de-

taljplaner finns digitalt tillgängligt nationellt. Byggbranschen omsätter 

500 miljarder om året och att detaljplaneinformationen är en vital inform-

ationsmängd för alla stora exploateringsprojekt. Den reglering Boverket 

nu föreslår nu handlar endast om de cirka 1 000 – 1 500 tillkommande 

detaljplanerna per år efter år 2022.  

Även om de största effekterna kanske finns utanför den offentliga sektorn 

uppkommer positiva effekter även inom det offentliga. För kommunernas 

del bedöms förutsättningarna för att driva en effektivare digital planpro-

cess bli bättre, planinformationen kommer att bli återanvändbar, vilket 

dels skapar nyttor direkt i den egna organisationen och dels ger möjlighet 

att bygga e-tjänster, vilket också kommer medborgarna/kunderna till 

nytta vid exempelvis ansökan om bygglov. 

En av förutsättningarna för att nå en digital samhällsbyggnadsprocess är 

Lantmäteriets tidigare nämnda arbete med att ta fram de nationella speci-

fikationer som kommer att innehålla preciserade förutsättningar för över-

föring av informationen i detaljplaner och planbeskrivningar. Det är spe-

cifikationen som mer detaljerat kommer att utgöra kraven för hur kom-

muner ska tillhandahålla/överföra planinformation nationellt.  

Nya bindande regler 
Dagens detaljplaneproduktion sker mot bakgrund av en praxis som ut-

vecklats nationellt och lokalt under generationer, samt av de tidigare all-

männa råd om hur planbeskrivningar bör och kan utformas, som Boverket 

och tidigare motsvarande myndigheter har beslutat. 

 
3 Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsproces-

sen. Slutrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-

2018/2019. 
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Föreskrifterna blir nu tvingande regler i stället för generella rekommen-

dationer.  

Övergripande konsekvenser av författningsförslaget 
Som tidigare poängterats är syftet med regleringen i första hand att skapa 

enhetlig planinformation vilket är en förutsättning för överföring av digi-

tal planinformation.  

Detaljplaneinformationen utgör en vital del i flera av samhällsbyggnads-

processens delprocesser. Här handlar det då dels om att förbättra effekti-

viteten i processerna, men också om att utnyttja moderna verktyg och 

tjänster för att tillgängliggöra viktig information till alla som är i behov 

av den. 

Eftersom alla större exploateringar i landet föregås av detaljplanering och 

det rör sig om 1000 – 1500 planer per år så är det många organisationer, 

företag och enskilda som är i behov av att effektivt kunna ta del av denna 

information. 

En övergripande konsekvens av den här typen av reglering är att den som 

är informationsansvarig och den som producerar sådan information som 

regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I 

detta fall är det i första hand kommunerna som påverkas. Kommunerna 

tvingas att efter en given tidpunkt producera planbeskrivningar på ett sätt 

som uppfyller kraven i föreskrifterna.  

Boverket bedömer att det går att uppfylla kraven genom vidareutveckling 

av programvaror som finns tillgängliga på marknaden. Boverket bedömer 

också att det finns ett flertal olika metoder för att, med hjälp av befintlig 

teknik, skapa lösningar för författande och skapande av digitala planbe-

skrivningar. Ett exempel är att bygga vidare på de befintliga programva-

ror som används för att skapa detaljplaner. Andra exempel är integration 

av så kallade insticksprogram (plug-in) i befintliga ordbehandlingspro-

gram eller att skapa webeditorer liknande de som idag används för att 

skapa hemsidor. Även kombinationer av två eller flera av de nämnda me-

toderna bedöms vara möjliga. Kommunen kommer att kunna välja en lös-

ning som passar den bäst. 

Vilka berörs av författningsförslaget 
Föreskrifterna och de allmänna råden berör främst landets kommuner ef-

tersom de ansvarar för detaljplaneringen och de som tillämpar planerna. 

Direkt berörda grupper är: 
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• Kommuner, 290 stycken. 

Indirekt berörda grupper är: 

• Länsstyrelser, 21 stycken. 

• Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter 

• Mark- och miljödomstolarna 

• Andra myndigheter 

• Programvaruutvecklare 

• Konsultföretag verksamma inom planering och arkitektur  

• Byggherrar 

• Byggfirmor 

• Allmänheten 

Konsekvenser för företag 
Bygg- och anläggningssektorn är en av de största sektorerna i svensk eko-

nomi. Därför kan en relativt stor mängd företag potentiellt påverkas av de 

förslagna föreskrifterna. Det rör i ett första skede de företag som levererar 

programvaror för framtagande av detaljplaner men även företag verk-

samma inom planering. Som användare av planinformation kommer även 

byggherrar och olika typer av byggfirmor att påverkas av de föreslagna 

föreskrifterna. Enligt SCB:s statistikdatabas finns det drygt 140 000 före-

tag verksamma inom de branscher som enligt Boverkets bedömning kan, 

direkt eller indirekt, beröras av den föreslagna föreskriften (se bilaga 1). 

Några företag som påverkas av de föreslagna föreskrifterna är program-

varuutvecklarna eftersom föreskriften leder till förändrade krav på pro-

gramvaran. Därför behandlas dessa företag separat.  

Programvaruutvecklare 

Föreskriften reglerar endast vilka informationsmängder som ska och kan 

redovisas i planbeskrivningen och förutsättningar för överföring av denna 

information. Regleringen lägger endast fast vissa grundläggande princi-

per.  Mer detaljerade specifikationer utarbetas av Lantmäteriet, ett arbete 

som just nu pågår. Boverket kan i dagsläget inte bedöma vad dessa nya 

specifikationer kan komma att innebära för programvaruutvecklarna samt 

för kommunerna som kravställare på programvaran, vilka uppdateringar 
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och förändringar som behöver göras jämfört med hur de utformas idag. 

Detta ligger heller inte inom ramen för denna konsekvensanalys.  

De ändringar i programvarorna som explicit behöver göras till följd av de 

föreslagna föreskrifterna är att utveckla dessa till att möjliggöra hantering 

av planbeskrivning och dess informationsmängder. 

Boverket ser två övergripande konsekvenser för de företag som idag leve-

rerar programvara och databaser avsedda för att producera och hantera 

detaljplaner och planinformation. En av konsekvenserna är att dessa före-

tag måste anpassa sina produkter efter kraven i föreskrifterna. Den andra 

konsekvensen är att företagens alla potentiella kunder kommer att ställa 

samma grundläggande krav på produkterna.  

Föreskrifterna påverkar dessa företag på olika sätt beroende på om de re-

dan har påbörjat utveckling av programvara för att hantera digital inform-

ation. Ingen av programvaruutvecklarena har hanterat informationsmäng-

derna i planbeskrivningen tidigare. Detta är helt nytt, men tekniken följer 

samma mönster som för informationen i detaljplan. De som redan utveck-

lat och anpassat sina programvaror kommer att behöva komplettera pro-

gramvarorna med hantering av informationen i planbeskrivningen. De 

som enbart delvis eller inte alls har anpassat sina program efter den nya 

tekniken kommer att behöva göra större utvecklingsinsatser om man vill 

fortsätta att konkurrera på marknaden. Någon eller några leverantörer 

kommer kanske ha svårare att uppfylla de ställda kraven och får möjligen 

lämna denna del av marknaden eller börja samarbeta med andra företag 

för att komplettera sina produkter. 

En annan konsekvens, att företagens alla potentiella kunder kommer att 

ställa samma grundläggande krav på produkterna, är i många avseenden 

positivt för programleverantörerna. Uppfyller företagets produkt de gäl-

lande kraven har man samma potentiella kunder som alla andra som gör 

det, oavsett företagets storlek. Kundernas gemensamma krav innebär en 

förutsägbarhet och en potential som kan motivera att man lägger ner tid 

och pengar på att utveckla en produkt. 

Programvaruutvecklarna har blivit inbjudna till referensgruppsmöten gäl-

lande föreskriften om planbeskrivning. Boverket har även haft en särskild 

träff med programvaruutvecklarna där bland annat planbeskrivningen dis-

kuterades. 

Lantmäteriet har även bjudit in programvaruutvecklarna för diskussioner 

angående det fortsatta arbetet om ett nationellt tillgängliggörande av geo-

data i samhällsbyggnadsprocessen.  
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Övriga företag 

Övriga företag som berörs av de föreslagna föreskrifterna är exempelvis 

byggföretag olika typer av byggentreprenörer, konsultbyråer inom sam-

hällsbyggnadsområdet och företag som bygger tjänster på detaljplanein-

formationen till exempel, bygglovsprogram eller andra ärendehandlägg-

ningssystem. Det är ett stort antal företag som är verksamma inom detta 

område och som potentiellt berörs av de föreslagna föreskrifterna (se bi-

laga 1.). 

Bland övriga företag som berörs av de föreslagna föreskrifterna kan dessa 

delas in två grupper. Dels de som direkt använder föreskrifterna som kon-

sultföretag inom planering och dels de som använder detaljplaner i sin 

dagliga verksamhet. 

Enhetlig planinformation ökar förutsägbarheten för alla parter inom sam-

hällsbyggnadssektorn. Alla företag som är beroende av tydlighet i tolk-

ning av detaljplaner och som är beroende av tillgång till planinformation 

kommer få nyttor i form av minskad tidsåtgång för att få tag i önskad in-

formation, mer tillförlitlig information, effektivare utbyte mellan organi-

sationer och därmed bättre förutsägbarhet och därmed högre kvalitet på 

beslutsunderlag med mera. 

Föreskrifterna innebär också att de företag som utvecklar e-tjänster suc-

cessivt kan komma att få tillgång till informationsmängderna för hela lan-

det. Marknaden för sådana tjänster är alla som har intressen av den för-

ändring som hanteras i samhällsbyggandet. Den tid som idag läggs ner på 

att anpassa inhämtad kunskap till nya lokala förhållanden kan istället läg-

gas på produktivt arbete. 

Vilket nämnts tidigare pågår Lantmäteriets arbete med att ta fram nation-

ella specifikationer för detaljplaneinformation och att testa dessa. Specifi-

kationerna kommer att innehålla preciserade förutsättningar för överfö-

ring av informationen i detaljplaner och planbeskrivningar. Det är därför 

inte möjligt att i bedöma dagsläget vilka eventuellt ökade kostnader före-

tagen kan komma att få. Det ska dock noteras att eventuellt ökade kostna-

der för programvaruutveckling kommer att slås ut på många användare 

varför kostnaden för det enskilda företaget inte bör påverkas i någon 

större utsträckning. 

Särskild hänsyn till små företag  

Så gott som alla företag som potentiellt påverkas av förslaget till förskrif-

ter är små företag. Det stora flertalet – cirka 95 procent – är till och med 

att definieras som mikroföretag (upp till nio anställda).   
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För de allra flesta små företagen verksamma inom bygg- och anlägg-

ningsbranschen kommer de föreslagna föreskrifterna troligen inte med-

föra några större effekter. Några kostnader bortsett från viss inlärning kan 

Boverket inte se. Ett enhetligt system som skapar informationsmängder 

enligt samma struktur i hela landet bör dock medföra att informationsin-

hämtning blir enklare och mindre kostsamt än idag. Detta bör gynna alla 

mindre aktörer. 

Däremot kan små företag som jobbar direkt på uppdrag av kommunerna 

med att ta fram planerna påverkas. Det rör sig företrädesvis om olika kon-

sultföretag (arkitektkontor etc.).  

Samtidigt bör enhetliga regler skapa tydlighet och träffa alla berörda på 

samma sätt. Detta är en förbättring av förutsägbarheten i förhållande till 

hur det ser ut idag. Föreskrifterna bör på detta sätt skapa bättre förutsätt-

ningar för mindre företag att konkurrera på marknaden. 

Boverket anser det inte möjligt att bedöma eventuella kostnader för små-

företagen då dessa i hög grad beror på vilken teknik företagen använder 

sig av idag. Sammantaget menar Boverket att föreskriftens utformning 

inte påverkar små företag negativt. 

Konsekvenser för allmänheten 
Allmänheten kan beröras av detaljplaner, planbeskrivningen och planpro-

cessen på olika sätt. Dels direkt som enskilda fastighetsägare och rättig-

hetshavare eller boende där en förändring planeras och genomförs (under 

planprocessen och vid genomförande av planen). Dels när någon enskild 

söker lov eller ska genomföra en åtgärd som kräver att en gällande plan 

måste tolkas innan beslut kan fattas. 

Boverket menar att mer detaljerade krav på informationen i planbeskriv-

ningen är gynnsamt för allmänheten i alla avseenden. Det ger goda förut-

sättningar för en generellt högre kvalitet än idag, en bättre förutsägbarhet 

vid genomförande av detaljplan och vid tolkning av planbestämmelser. 

Boverket bedömer att föreskrifterna härigenom medför en högre rättssä-

kerhet och bättre transparens för den enskilde. 

Konsekvenser för staten 
Statens verksamhet är bred och detaljplaner med dess planinformation be-

rör många delar av den. Planer och planinformation är intressant för upp-

följning och statistiksammanställningar inom samhällsbyggnadsområdet 

och för politiken i arbetet med bland annat bostadsfrågor. Flera centrala 

myndigheter och länsstyrelserna berörs i planprocessen och flera 
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regelverk hänvisar på olika sätt till detaljplaner. Domstolar hanterar över-

klaganden av detaljplaner och tolkar detaljplaner vid handläggning av 

andra typer av ärenden, exempelvis tillståndsärenden enligt miljöbalken. 

Föreskrifterna syftar till att planbeskrivningarna ska bli mer användbara 

och innehålla information som är relevant för den enskilda detaljplanen. 

Boverket menar att detta kommer att underlätta statens verksamhet, ex-

empelvis Länsstyrelsernas tillsynsansvar och möjligheten att söka ut stat-

istiska underlag. 

Ett enhetligt system för detaljplaner med planbeskrivningar ger förutsätt-

ningar för att effektivt göra nationella sammanställningar med planin-

formation som en komponent och det öppnar också för möjligheten att 

skapa nationell tillgänglighet till planinformationen via tjänster. 

Boverket menar vidare att statens olika engagemang i processhanteringen 

av en detaljplan har förutsättningar att bli effektivare och få en högre för-

utsägbarhet med exempelvis färre överklaganden som följd. 

Boverket kommer att ta fram ny vägledning om planbeskrivning utifrån 

de nya föreskrifterna och behöver göra en särskild satsning för att sprida 

sådan information till kommuner och andra som berörs. 

Konsekvenser för kommunerna  
Föreskrifterna får direkta konsekvenser för landets samtliga kommuner 

då det är dessa som tar fram och beslutar om detaljplaner.  

Eftersom det idag endast finns sporadisk vägledning gällande planbe-

skrivningen har kommunerna stor frihet att själva forma planbeskriv-

ningen. Föreskrifterna innebär en ändring av detta på så sätt att de anger 

mer i detalj vilken information en planbeskrivning ska innehålla. Dock är 

kommunerna fortsatt fria att presentera informationen i planbeskriv-

ningen.   

Föreskrifterna bygger till stor del på rådande praxis. Boverket gör bedöm-

ningen att det kunskapsmässigt inte bör vara svårt för de som i kommu-

nerna arbetar med detaljplaner att ta till sig de nya reglerna. Detta även 

om reglerna på olika sätt och i olika grad kommer att påverka tidigare lo-

kal praxis. Vägledning om de nya reglerna kommer att behöva tas fram 

av Boverket. 

En detaljplan tolkas och används ofta många gånger, av många männi-

skor i olika sammanhang under många år efter det att planen genomförts. 

Tillgång till digital information underlättar detta. Detta torde innebära 
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snabbare handläggning än idag och förutsägbarheten och kvaliteten på 

besluten bör bli bättre. 

Det kommunala självstyret bedöms inte påverkas. Kommunen kommer 

även fortsättningsvis kunna utforma planbeskrivningen på det sätt som la-

gen medger. 

Kommunernas kostnader för införandet  

I Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, regleras att uppgifterna i 

planbeskrivningen ska vara digitalt överförbara. De av Boverket före-

slagna föreskrifterna reglerar endast förutsättningarna för digital överfö-

ring. Det är redan bestämt i PBF att planbeskrivningar ska kunna överfö-

ras digitalt. Boverket föreslår egentligen inte några närmare preciseringar 

av hur den digitala överföringen ska gå till rent tekniskt. Kommunerna 

träffas av regelverket om miljöinformation och härigenom av ett krav att 

följa Lantmäteriets specifikationer. Eftersom PBL endast reglerar att 

planinformationen ska kunna överföras digitalt är det svårt att uttala sig 

om de kostnadsmässiga konsekvenserna av att följa andra regelverk. Om 

inte något särskilt regelverk beslutas om nationellt tillgängliggörande 

måste kommunerna tillsammans med programvaruutvecklarna hitta en 

egen väg för överföring av informationen i planbeskrivningen. Just in-

formationen i planbeskrivningen omfattas inte av INSPIRE. 

När det gäller programvaror för att producera detaljplaner konstaterade 

Boverket att, för en medelstor kommun, kan det i runda tal handla om 

100 000 kronor i programinköp och 40 000-50 000 kronor i årligt under-

håll.4 Till detta kommer också kostnader för installationer, utbildning, 

eventuell datakonvertering. Omfattningen beror på förkunskaper och da-

tamängder. Att komplettera dessa funktioner i programvarorna för att 

hantera informationen i planbeskrivningen torde inte påverka program-

kostnaderna i betydande grad. 

En potentiell vinst för vissa kommuner är besparing vid upphandling och 

möjligheter till lägre kostnader för nya datasystem. Eftersom kommuner i 

dag inte arbetar med enhetliga system är det svårt att gå samman med 

andra kommuner och ställa samma krav hos systemutvecklare. Med en 

mer standardiserad planbeskrivning kommer olika systemutvecklare istäl-

let kunna arbeta med en generell kravbild. 

 
4 Boverket (2017) Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplaner ska utformas digi-

talt, rapport 2017:21. 
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I en intervjustudie gjord av Sweco på Boverkets uppdrag5 har de allra 

flesta av de intervjuade kommunerna i dagsläget digitala system och ar-

betssätt som är anpassade därefter. Flertalet kommuner har haft detta upp-

lägg under en lång tid och i många fall bedömer man att det inte har varit 

någon speciellt stor kostnadsmässig utmaning att övergå till att ta fram 

nya detaljplaner digitalt. Det ses i regel som en naturlig verksamhetsut-

veckling som utförs integrerat i det löpande linjearbetet och konkreta 

kostnader är främst knutna till programlicenser, viss kompetenshöjning 

samt support för upprättande av databaser. Efter den inledande investe-

ringen bedömer de flesta intervjuade kommuner att det inte är några 

nämnvärda löpande kostnader till följd av det digitala arbetssättet. 

Många kommuner ser ett digitalt arbetssätt med nya planer som en natur-

lig del av planarbetet och därmed även de direkta och indirekta kostnader 

det medför. Investeringar som görs i det arbetet faller oftast inom ramen 

för den ordinarie verksamheten och därför har i regel ingen specifik kon-

sekvensanalys eller uppföljning gjorts kring just den frågan. På flera håll 

registreras tidsåtgång för arbetet med att ta fram detaljplaner, inte minst i 

de fall man anlitar konsulter, men i denna uppföljning separeras inte arbe-

tet kopplat till just digitalisering. Den tidsuppföljning som görs på olika 

håll förefaller heller inte vara möjlig att jämföra med tidsåtgången för att 

ta fram detaljplaner innan man arbetade digitalt på samma sätt. 

I Lantmäteriets slutrapport fanns förslag till statlig finansiering. Det är 

ännu inte bestämt hur förutsättningen för nationellt tillgängliggörande 

kommer att se ut. Det är inte uteslutet att staten på något sätt kommer att 

bidra med finansiering till att informationen kommer att tillgängliggöras. 

Några politiska beslut finns ännu inte på plats. 

Utan författningskrav på tillgängliggörande kommer Lantmäteriet erbjuda 

tillgängliggörande genom en avtalslösning till den geodataplattform som 

är under uppbyggnad. 

Den kommunala finansieringsprincipen 

När kostnader eller intäkter för kommuner eller landsting påverkas av 

statlig reglering kan det bli aktuellt att tillämpa den kommunala finansie-

ringsprincipen. Den innebär att statlig reglering som är tvingande för 

kommuner och landsting i princip ska vara kostnadsneutral för dem. 

Kommuner och landsting ska inte behöva höja skatten eller prioritera om 

annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. Staten gör 

 
5 Sweco (2018) Intervjustudie digitala detaljplaner 
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därför under vissa förutsättningar kostnadsförändringarna neutrala för 

kommun och landsting genom att justera statsbidrag. 

Då mer än 80 procent av landets kommuner redan idag funnit ett värde i 

att använda den typ av programvaror som behövs för att uppfylla de krav 

som ställs i den föreslagna föreskriften är det svårt att se att det finns eko-

nomiska incitament för att inte göra det. Såvitt Boverket kan bedöma är 

det heller inte så att det enbart är små kommuner med svagare ekono-

miska resurser och som endast producerar ett fåtal om ens några detalj-

planer varje år som valt att inte använda dessa programvaror. 

Den kommunala finansieringsprincipen omfattar bland annat statligt be-

slutade åtgärder som direkt berör kommunal verksamhet och gäller när 

staten ändrar ambitionsnivån för befintlig verksamhet. Kommunerna är i 

väldigt olika faser när det gäller digitalisering av nya detaljplaner det är 

på många håll ett sedan länge etablerat arbetssätt. En ekonomisk reglering 

till följd av finansieringsprincipen görs normalt bara vid ett tillfälle och 

inte retroaktivt, vilket skulle innebära svårigheter i att avgöra hur finan-

sieringsprincipen ska tillämpas i detta fall där kommunernas förutsätt-

ningar skiljer sig så mycket åt. En reglering fördelas dessutom i kronor 

per invånare och avser hela kommun- respektive landstingskollektivet 

och görs således aldrig för enskilda kommuner eller landsting. 

Boverket bedömer mot denna bakgrund att den kommunala finansierings-

principen inte är tillämplig för detta författningsförslag.  

Konsekvenser för miljön  
Boverket menar att det i princip är omöjligt att närmare ange vilka, om 

några, konsekvenser föreskrifterna får för miljön. 

I planbeskrivningen så är konsekvenser för miljön en av de aspekter som 

ska beskrivas. Genom att informationen samt underlagen blir digitalt till-

gängliga bör detta kunna leda till positiva konsekvenser för kommunens 

miljöarbete. 

Detta skapar bättre förutsättningar för att samhällets olika aktörer bättre 

ska förstå och kunna ta till sig information under beslutsprocessen och 

bättre förstå villkoren då en plan ska genomföras. Denna kunskapsökning 

bör på sikt också kunna innebära att detaljplaneringens kvalitet kan bli 

bättre och det gäller då också mindre negativ påverkan på miljön vid fy-

siska förändringar. 
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Övriga konsekvenser 
Föreskrifterna bedöms inte ge några särskilda konsekvenser ur följande 

perspektiv:  

• Jämställdhet  

• Barn  

• Tillgänglighet 
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Författningskommentarer med 
konsekvenser 

1 Kap. Inledning, innehåll och definitioner 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om plan-

beskrivningens information och digitala funktionalitet till följande lagar 

och förordningar:  
– plan- och bygglagen (2010:900), och  

– plan- och byggförordningen (2011:338).  

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 

mindre och indragen text.  

Motiv 

Paragrafen ger en överblick av vad författningen omfattar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

 

2 §    Denna författning innehåller följande kapitel: 

1. Inledning, innehåll och definitioner, 

2. Information i planbeskrivningen, och 

3. Digital funktionalitet. 

Motiv 

Paragrafen ger en överblick över hur författningen är strukturerad. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

 

3 §    I denna författning avses med: 

Tema: en övergripande tematisk indelning av planbeskrivningens digi-

tala information,  

Huvudområde: benämningen på den indelning som görs av ett tema 

som beskriver vilken typ av frågor som beskrivs i det angivna ämnet,  

Kategori: en nedbrytning av ett huvudområde till specificerade ämnen 

inom huvudområdet,  

Digital funktionalitet: avser de funktioner som den digital informat-

ionen behöver ha för att understödja en digital samhällsbyggnadsprocess.  

Motiv 

Begreppen är definierade för att få till en enhetlig tillämpning av 

föreskriften. Definitionerna gäller för denna föreskrift. Egentligen är det 

definitionerna som är relevanta, själva begreppen är enbart benämningar 

på de olika informationsnivåerna. 

Konsekvenser 

Underlättar förståelsen av hur informationen är avsedd att struktureras. 
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2 Kap. Information i planbeskrivningen 

Detaljplanens syfte 

1 §     I planbeskrivningen ska kommunen redovisa detaljplanens syfte. 

Detaljplanens syfte ska kortfattat uttrycka vad detaljplanen ska möjlig-

göra samt vilka värden på platsen eller i omgivningen som detaljplanen 

ska förhålla sig till. 

Motiv  

Detaljplanens syfte är väsentligt att förstå när detaljplanen ska tolkas, ex-

empelvis vid bedömning av bygglovsansökningar och speciellt då det 

gäller att bedöma mindre avvikelse. Men även i andra sammanhang kan 

detaljplanens syfte få en avgörande betydelse, till exempel om det är möj-

ligt att göra en ändring av detaljplanen, eller i fastighetsbildningssam-

manhang. Därför regleras vad syftet ska uttrycka. 

Det är inte meningen att syftet ska bli alltför omfattande och motivera 

varje liten detalj i detaljplanen. Föreskriften anger därför att syftet ska 

vara kortfattat uttryckt. Med det avses att syftet tydligt ska ange vad det 

är kommunen vill uppnå genom planläggningen. Syftet bör därför ut-

tryckas med formuleringar som Planen syfte är att möjliggöra bostäder, 

Planens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt industriområde eller 

Planens syfte är att skydda den befintliga kulturmiljön och särskilt XX-

byggnaden. 

Genom att använda ett begrepp som möjliggöra i förhållande till den hu-

vudanvändning som anges i detaljplanen, säg bostäder, innefattar syftet 

mycket mer än bara kvartersmarksanvändningen bostäder. För att i detta 

fiktiva fall bostäder ska vara möjliga krävs även de allmänna platser, tek-

niska anläggningar och vattenområden som detaljplanen reglerar. Bostä-

derna i detta fallet är inte heller lämpliga utan egenskapsbestämmelser 

som reglerar byggrättens utbredning och placering, då detta är avgörande 

ur lämplighetssynpunkt med hänsyn till exempelvis dagvatten eller någon 

annan planeringsförutsättning.  

Boverket har diskuterat om det är rimligt eller lämpligt att i föreskrifter 

eller allmänna råd låsa formuleringen av detaljplanens syfte till vissa till 

viss del förbestämda fraser. Vi ser det dock i dagsläget som alltför vansk-

ligt att låsa formuleringarna och att det istället är en mycket viktig väg-

ledningsfråga.  
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Föreskriften reglerar även att det i detaljplanens syfte även ska uttryckas 

vilka värden på platsen eller i omgivningen som detaljplanen ska förhålla 

sig till. Med det avses exempelvis kulturvärden, vissa viktiga stadsge-

staltningselement eller naturvärden. Finns inga sådana värden behöver 

syftet inte innehålla det. 

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 2 och 4 plan- 

och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom ett tydligare krav på vad syftet ska innehålla kan föreskriften in-

nebära att en del kommuner behöver se över sina rutiner för att formulera 

syften med detaljplaner. I många fall lägger en del kommuner ihop syftet 

med den allmän beskrivning av planens huvuddrag. Detta är inte avsikten 

med den nya regleringen, syftet ska tydligt stå för sig själv. Detta kan i 

vissa fall innebära lite förändrade arbetssätt för vissa planerare. Boverkets 

avsikt med regleringen är att det ska få en positiv konsekvens i form av 

tydligare syften som kan underlätta kommande tolkning vid tillämpning 

och genomförande av detaljplaner.  

Beskrivning av detaljplanen 

2 §    Kommunen ska i planbeskrivningen redovisa: 

1. vilken bebyggelseutveckling som kommunen har avsett med detalj-

planen, 

2. detaljplanen omfattning och lokalisering, 

3. huvudmannaskap och genomförandetid för detaljplanen,  

4. hur de aspekter och förutsättningar som kommunen enligt 2 kap. 

plan- och bygglagen (2010:900) ska ta hänsyn till har hanterats, och  

5. de prövningar enligt annan lagstiftning som genomförts under de-

taljplaneprocessen. 

Motiv  

Planbeskrivningen ska dels utgöra underlag för beslutsfattare och berörda 

under detaljplaneprocessen dels kunna användas vid genomförande och 

tillämpning av detaljplanen när den fått laga kraft. Tyvärr används inte 

planbeskrivningarna alltid så som lagstiftaren har avsett. Kritik har fram-

förts där det menas att planbeskrivningarna genom åren blivit mer omfat-

tande och mer svårlästa i meningen att hitta relevant information. Planbe-

skrivningarna fylls med utredningar och beskrivningar av planeringsför-

utsättningar och det som är relevant för förståelsen av detaljplanen är 

svårt att hitta. Detta har lett till att planbeskrivningarna inte har fått den 

användning som det är tänkt vid genomförande eller tolkning av en de-

taljplan.  
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För att öka förståelsen av detaljplan är det lämpligt med en beskrivning 

av detaljplanen i planbeskrivningen. Med detta avses en sammanfattande 

redovisning av detaljplanens huvuddrag samt de övergripande övervägan-

den som legat till grund för detaljplanens utformning. Kraven på vad som 

ska redovisas enligt föreskriften kan dock uppfattas som en smula hal-

tande. Detta beror på att Boverket bedömer att vissa delar redan tydligt 

finns reglerade i lagstiftningen, som kravet på redovisning av bedöm-

ningen om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller redovisning av beräknade bullervärden vid bostads-

byggande. Dessa delar finns därför inte uppräknade i föreskriften då det 

redan regleras tillräckligt i lagstiftningen.  

Kravet på att det i planbeskrivningen ska redovisas huvudmannaskap 

samt genomförandetid beror på att dessa uppgifter inte alltid kan utläsas 

av detaljplanen. I detaljplanen ska kommunen ange en genomförandetid 

(4 kap. 21 § PBL) och enligt lagen har detaljplanen alltid en genomföran-

detid (4 kap. 23 § PBL). Genomförandetiden får betydelse bland annat för 

möjligheten att ändra eller upphäva detaljplanen (4 kap. 39 § PBL). Den 

kan beskrivas som en period inom vilken detaljplanens bestämmelser kan 

förväntas bli genomförda. Däremot reglerar genomförandetiden inte 

mark- eller vattenområdens användning, bebyggelse eller byggnadsverk 

så som planbestämmelser gör. Information om huvudmannaskap för de 

allmänna platserna samt detaljplanens genomförandetid är ofta väsentligt 

för förståelsen av planen och i olika tolkningssammanhang. Boverket an-

ser det därför motiverat att information om vad som gäller för en specifik 

plan tydligt finns i planbeskrivningen. 

Utifrån 2 kap. PBL ska kommunen vid planläggning ta hänsyn till ett 

stort antal aspekter, som exempelvis stads- och landskapsbilden, männi-

skors hälsa och säkerhet eller möjligheterna att ordna avfallshantering. 

Detta är den så kallade lämplighetsbedömning. Syftet till regleringen i fö-

reskriften är att lämplighetsbedömningen ska redovisas. Boverket har dis-

kuterat om det skulle ställas ett specifikt krav på att kommunen samlat 

skulle redovisa vilka prövningar som gjorts som berör länsstyrelsens så 

kallade ingripandegrunder. Boverket menar dock att krav på redovisning 

för samtliga ingripandegrunder omfattas av listan i 2 kap. 2 § i föreskrif-

ten, framförallt då punkten om hur kommunen har tagit hänsyn till kraven 

i 2 kap. PBL. Detta då ingripandegrunderna kan återfinnas i 2 kap, om 

även indirekt eller med något andra formuleringar jämfört med hur de ut-

trycks i 11 kap. 10 § PBL. 

Kravet på redovisning av prövningar utifrån andra lagstiftningar än PBL 

kan till exempel handla om fastighetsindelningsbestämmelser. Prövningar 
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om fastighetsindelningar och rättigheter görs vanligen i lantmäteriförrätt-

ning vid genomförandet av en detaljplan. Det är dock möjligt att redan i 

detaljplaneprocessen göra dessa prövningar och införa fastighetsindel-

ningsbestämmelser eller bestämmelser om rättigheter. Under genomfö-

randetiden kan inte lantmäterimyndigheten då göra en annan bedömning 

än vad som gjorts under detaljplaneprocessen. För att ge berörda sakägare 

och lantmäterimyndigheten möjlighet att bedöma prövningarna krävs att 

de redovisas och motiveras tydligt i planbeskrivningen. Det kan även 

handla om att kommunen i detaljplanen med planbestämmelser upphäver 

strandskydd. För att det ska vara tydligt för länsstyrelsen och andra be-

rörda på vilka grunder strandskyddet har upphävts i detaljplanen så ska de 

skäl som kommunen anser sig ha för upphävandet och den prövning som 

gjorts redovisas i planbeskrivningen. 

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 31 § och 33 § första stycket 4 

plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Regleringen innebär att det blir tydligare hur kommunen gjort sina avväg-

ningar i lämplighetsbedömningen. 

I många fall lägger en del kommuner ihop en allmän beskrivning av pla-

nens huvuddrag med syftet med planen. Detta är inte avsikten med den 

nya regleringen, syftet ska tydligt stå för sig själv. Detta kan i vissa fall 

innebära lite förändrade arbetssätt för vissa planerare. 

Lämplighetsbedömningen utifrån 2 kap PBL är sällan beskriven i planä-

renden och detta nya krav kan komma att uppfattas som en ny och be-

tungande arbetsuppgift för kommunernas planavdelningar. Kravet i för-

valtningslagens 32 § om motivering av beslut utifrån tillämplig lagstift-

ning har dock alltid gällt, planerarsverige har bara varit dåliga på att till-

lämpa det. En detaljplan ska prövas och motiveras på utifrån 2 kap. på 

samma sätt som ett beslut om bygglov eller förhandsbesked utom plan. 

Föreskriften anger nu hur detta ska redovisas. 

Genom det uttryckliga kravet på redovisning av prövningar som gjorts 

enligt även andra lagstiftningar än PBL tydliggörs det exempelvis för alla 

berörda sakägare hur bedömningen enligt fastighetsbildningslagen, an-

läggningslagen eller ledningsrättslagen har gjorts och ger ett tydligt un-

derlag vid en eventuell överprövning. 

För att ge stöd till kommunerna att tillämpa bestämmelsen bedömer Bo-

verket att det kommer behövas omfattande vägledning från myndighetens 

sida om vad kraven i 2 kap plan- och bygglagen innebär.  
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Planeringsförutsättningar 

3 §    Kommunen ska i planbeskrivningen redovisa en sammanställning 

av de planeringsunderlag och utredningar som legat till grund för detalj-

planens omfattning och utformning.  

Kommunen ska även redovisa en sammanfattning av innehållet i dessa 

och vilka slutsatser som varit relevanta för detaljplanens utformning och 

omfattning. 

Motiv 

En stor del av planläggning är att sammanställa befintlig information, ta 

reda på vilken ny information som behövs och ta fram eller beställa den 

samt att dra slutsatser av informationen. Beroende på platsens och detalj-

planens komplexitet kan denna information bestå av en stor mängd olika 

utredningar och planeringsunderlag. Att på ett tydligt sätt redovisa vilka 

underlag som legat till grund för de överväganden som gjorts i plane-

ringen och lett till detaljplanens utformning ger bland annat länsstyrelsen 

en god inblick i hur planeringen gått till. Många gånger är värdering av 

olika underlag en viktig del i en tillsyns- eller överklagandeprocess. 

Syftet med regleringen i föreskriften är att det på ett samlat sätt ska redo-

visas vilka underlag och utredningar som beslutet om detaljplan grundar 

sig på.  

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 1 plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Regleringen innebär att det blir tydligare vilka underlag som legat till 

grund för beslutet om detaljplan. 

Boverket bedömer att det kommer behövas en hel del vägledning från 

myndighetens sida om hur planeringsunderlag kan tillämpas.  

Motiv till detaljplanens reglering  

4 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de en-

skilda regleringarna i detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån de-

taljplanens syfte samt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900).  

Kommunen ska i anslutning till motiveringen även ange lagstödet en-

ligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) till regleringarna. 

Motiv  

För att kunna tolka de regleringar som finns i en detaljplan är det viktigt 

att förstå motiven till dem. Eftersom varje reglering ska ha stöd i detalj-

planens syfte ställs krav på att stödet ska motiveras i planbeskrivningen. 

Detta för att vid kommande prövningar mot detaljplanen kunna bedöma 

om avvikelser är förenlig med detaljplanens syfte. Regleringen ska dock 
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inte bara motiveras utifrån planens syfte utan även ange på vilket sätt de 

behövs för att uppfylla de krav som ställs i 2 kap. PBL. 

Som nämnts i kommentaren till detaljplanens syfte är det inte meningen 

att syftet ska bli alltför omfattande och motivera varje liten detalj i detalj-

planen. Föreskriften anger därför att syftet ska vara kortfattat uttryckt. 

Med det sagt så går det ändå att motivera en rad regleringar utifrån syftet, 

beroende på hur syftet är formulerat.  

I föreskriften anges att det är de enskilda regleringarna i detaljplanen som 

ska motiveras. Anledningen till att föreskriften är uttryckt på detta sätt 

istället för att planbestämmelserna ska vara motiverade är att samma be-

stämmelseformulering kan finnas på flera platser i en detaljplan, men 

med olika motiv. Som exempel kan en placeringsbestämmelse om bygg-

naders avstånd till gata i en del av detaljplanen motiveras av trafiksäker-

hetsskäl medan bestämmelsen i en annan del av planen handlar om att be-

vara ett viktigt gaturum. 

I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

rekommenderades att lagstöd för varje planbestämmelse skulle redovisas 

i legenden med planbestämmelser. Detta finns inte med som en reglering 

i Boverkets föreskrifter om detaljplan. Istället föreslås att kommunen ska 

redovisa lagstödet för detaljplanens olika regleringar i planbeskrivningen 

i samband med motiveringen. Detta för att det finns en logisk koppling, 

att all motivering och stöd för en reglering ska samlas på ett ställe, dvs i 

planbeskrivningen. 

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 2 och 4 plan- 

och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Kravet på motivering av detaljplanens reglering kommer underlätta tolk-

ningen av detaljplanen vid efterkommande prövning. Eftersom det inte är 

ett arbetssätt som tillämpas i alla kommuner idag så kan det för många 

uppfattas som ett nytt arbetsmoment som kan tänkas ta mer tid under de-

taljplaneprocessen.  

Detaljplanens genomförande 

5 §    Om det inom detaljplanen finns allmän plats ska det av planbeskriv-

ningen framgå vilka rättigheter och skyldigheter som följer av huvudman-

naskapet. Det som kommunen ska redovisas är: 

1. mark- och utrymmesförvärv som måste ske för att genomföra detalj-

planen, 

2. mark och utrymme som huvudmannen är skyldig att lösa in, 

3. mark och utrymme som staten är skyldig att lösa in, 
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4. mark och utrymme som huvudmannen får lösa in, och 

5. rättigheter som kommunen får lösa in. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra var detaljplanens olika regle-

ringar innebär angående markförvärv och inlösen av rättigheter. Om det 

exempelvis är kommunen som är huvudman för de allmänna platserna 

ska det framgå vilken mark som idag är privatägd och som kommunen 

kommer att lösa in för att genomföra de allmänna platserna. 

Föreskriften reglerar inte vilken nivå denna redovisningen ska ske på utan 

detta får avgöras i det enskilda fallet. Det kan i många fall vara olämpligt 

att ange precis hur många kvadratmeter som ska överföras eftersom detta 

bestäms exakt först då detaljplanen genomförs. Däremot bör det alltid 

som lägsta nivå anges att till exempel den östra delen på fastigheten X 

som planeras för gata kommer att lösas in av kommunen.  

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje 

stycket plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i planbeskriv-

ningen blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att genomföras och vilka 

konsekvenser detta får för berörda fastighetsägare och rättighetsinneha-

vare. 

6 §    Om kommunen i detaljplanen bestämmer markreservat för allmänna 

ändamål eller gemensamhetsanläggningar ska kommunen i planbeskriv-

ningen redovisa möjligheterna till markåtkomst. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra hur markåtkomst och rättighets-

upplåtelse för dessa ledningar och anläggningar är tänkt att ske.  Till ex-

empel vilka rättigheter som är tänkta att genomföras som servitut, led-

ningsrätt, gemensamhetsanläggning eller genom avtal. 

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje 

stycket plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i planbeskriv-

ningen blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att genomföras både för 

berörda sakägare och för lantmäterimyndigheten som särskilt ska se till 

dessa frågor under planprocessen och även i många fall genomföra dem. 
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7 §    Om detaljplanen innehåller fastighetsindelningsbestämmelser som 

innebär att fastighetsindelningen ska ändras ska kommunen i planbeskriv-

ningen redovisa på vilket sätt detta är avsett att genomföras och vem som 

ska stå för kostnaderna.  

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka förändringar i fastighetsin-

delningen som genomförandet av fastighetsindelningsbestämmelserna 

medför. Det syftar även till att visa för berörda parter vilka skyldigheter 

och rättigheter som regleringen innebär för dem och att det kan leda till 

kostnader.     

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje 

stycket plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i planbeskriv-

ningen blir det tydligt för berörda sakägare vad regleringen och plange-

nomförandet medför och hur det ska gå till.   

8 §    Om detaljplanens innehåller fastighetsindelningsbestämmelser om 

att gemensamhetsanläggningar eller rättigheter ska bildas, ändras eller 

upphöra att gälla ska kommunen i planbeskrivningen redovisa på vilket 

sätt detta är avsett att genomföras och vem som ska stå för kostnaderna. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka förändringar angående rät-

tigheter som genomförandet av fastighetsindelningsbestämmelserna med-

för. Det syftar även till att visa för berörda parter vilka skyldigheter och 

rättigheter som regleringen innebär för dem och att det kan leda till kost-

nader.     

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje 

stycket plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i planbeskriv-

ningen blir det tydligt för berörda sakägare vad regleringen och plange-

nomförandet medför och hur det ska gå till.   

9 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa vem som ska ansvara 

för: 

1. utbyggnad och drift av allmänna platser, och  

2. utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. 

Allmänt råd 

Om särskild standard eller utformning av en teknisk anläggning på 

en allmän plats med kommunalt huvudmannaskap krävs för att 
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tillgodose de behov eller uppfylla de krav som ställs på anlägg-

ningen bör detta redovisas.  

En tidplan för när och i vilken ordning detaljplanen är avsedd 

att genomföras bör redovisas.  

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vem som ska ansvara för att 

bygga ut allmänna platser och annan infrastruktur och hur den ska förval-

tas.  

Det ska till exempel anges om utbyggnaden ska göras av kommunen, de 

enskilda fastighetsägarna eller av en exploatör med stöd av ett exploate-

ringsavtal. Likaså om förvaltningen kommer att ske av kommunen eller 

de enskilda fastighetsägarna.  

Då det gäller enskilda anläggningar och allmänna platser med enskilt hu-

vudmannaskap syftar inte regleringen till att någon enskild person ska 

anges. Detta eftersom det ofta inte är känt vid detaljplanens antagande 

vem som kommer att vara fastighetsägare vid genomförandet.  Det ska 

dock framgå att det till exempel är de blivande fastighetsägarna inom om-

rådet som kommer att bli ansvariga.  

Syftet med det allmänna rådet är att kommunen, vid kommunalt huvud-

mannaskap, ska klargöra när man avser att frångå ”ortens sed” gällande 

allmänna platser och därmed tydliggöra kostnader som genomförandet av 

den allmänna platsen kan innebära.  Det allmänna rådet rekommenderar 

att även en tidplan för utbyggnaden redovisas. Detta eftersom det är 

lämpligt att redovisa information som påverkar genomförandetakten på 

exploateringen.  

Lagstödet för denna paragraf och detta allmänna råd är 4 kap. 33 § första 

stycket 3 och tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att ge-

nomföras och vilket ansvar olika parter har. 

10 §    Kommunen ska i planbeskrivningen redovisa en ekonomisk be-

dömning över vad genomförandet av detaljplanen kan antas innebära. 

Även den kostnadsfördelning och det betalningsansvar som kan upp-

komma för olika parter som berörs ska redovisas. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka kostnader som genomföran-

det av detaljplanen kan innebära. Här är det viktigt att visa vilka kostna-

der som kan uppkomma även om det exakta beloppet inte är känt. Det ska 
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till exempel framgå om genomförandet kommer att innebära kostnader 

för att lösa in mark eller rättigheter även om det inte är möjligt att ange 

vid planläggningen vilken summa det handlar om.  

Regleringen syftar inte till att kostnadsbedömningen ska vara orimligt 

omfattade och detaljerad eller göras på ett sätt så att uppskattade kostna-

der uppfattas som faktiskt kostnader eller som föregår en upphandling. 

Faktiska kostnadsuppgifter för åtgärder som kommer att genomföras 

långt fram i tiden eller som ska avgöras av annan myndighet kan vara 

olämpligt att ange. Däremot behövs den ekonomiska redovisningen vara 

tillräckligt omfattande så att planbeskrivningen blir ett relevant underlag 

för beslut om detaljplanen. 

Det är även viktigt att klargöra vem som ska stå för kostnaderna. Då det 

gäller att ange vem som ska stå för kostnaderna och det inte är kommu-

nen, syftar inte regleringen till att någon enskild person ska anges. Detta 

eftersom det ofta inte är känt vid detaljplanens antagande vem som kom-

mer att vara sakägare vid genomförandet. Det ska dock framgå att det till 

exempel är de blivande fastighetsägarna inom området som kommer att 

bli ansvariga för kostnaderna för utbyggnaden av olika anläggningar.  

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje 

stycket plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt vilka kostnader som uppstår ge-

nom genomförandet av detaljplanen och vem som kommer att stå för 

dem. 

11 §    Kommunen ska i planbeskrivningen redovisa om kommunen avser 

att ta ut planavgift i samband med bygglov.  

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka kostnader för detaljplanen 

som kan uppkomma i samband med bygglovet.  

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje 

stycket plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt vilka kostnader som uppstår för 

detaljplanen i samband med bygglovet samt hur planen finansieras. 

 

12 §    Om kommunen bedömer att detaljplanen kan antas innebära en 

skada så att en fastighetsägare eller rättighetshavare kan ha rätt till ersätt-

ning eller inlösen av fastighet ska detta redovisas i planbeskrivningen. 
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Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilken rätt till ersättning eller in-

lösen som uppkommer genom detaljplanens antagande.     

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje 

stycket plan- och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt för berörda sakägare vad ge-

nomförandet av detaljplanen medför när det gäller rätten till ersättning el-

ler inlösen.  

Ärendeinformation  

13 §    Informationen i 3 kap. 5 § första stycket 1–6 ska framgå i planbe-

skrivningen.  

Motiv  

Syftet med regleringen är att den information om ärendet som ska finnas 

digitalt kopplad till planområdet även ska kunna läsas samlat. 

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 31 plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Konsekvenser 

Kommunerna måste säkerställa att de analoga och digitala uppgifterna 

om ärendet stämmer överens genom att ha rutiner och verktyg för detta. 

Ändring av detaljplan 

14 §    Vid beslut om ändring av detaljplan ska kommunen uppdatera 

planbeskrivningen med en beskrivning av ändringen.  

Av denna ska det framgå:  

1. avsikten med ändringen,  

2. varför ändring istället för ny eller upphävande,  

3. vad som ändras,  

4. konsekvenser av ändringen, och  

5. hur de aspekter och förutsättningar som kommunen enligt 2 kap. 

plan- och bygglagen (2010:900) ska ta hänsyn till har hanterats gällande 

ändringen. 

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt Boverkets föreskrif-

ter om detaljplan (BFS 20xx:xx) ska även informationen i 3 kap. 5 § 

andra stycket 1–4 framgå i planbeskrivningen. 

Motiv  

Vid ändring av detaljplan behöver inte någon ny planbeskrivning tas fram 

utan kommunen ska istället uppdatera den ursprungliga planbeskriv-

ningen med en beskrivning av ändringen. För att det ska vara tydligt vad 

ändringen avser regleras innehållet i planbeskrivningen vid ändring av 
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detaljplan. Hur kommunen väljer att göra ”uppdateringen” av planbe-

skrivningen är inte reglerat, utan det är upp till kommunen att avgöra vad 

som är bäst i förhållande till de ursprungliga planhandlingarna.  

Kommunen ska i planbeskrivningen så tydligt som möjligt redovisa var-

för detaljplanen ändras, det vill säga avsikten med ändringen. Avsikten 

ska inte ersätta eller förväxlas med planens syfte. Planens syfte fortsätter 

att gälla efter ändringen och avsikten med ändringen måste stämma över-

ens med detta syfte. 

Kommunen ska redogöra för varför ändring av detaljplan valts istället för 

att ta fram en ny plan. Möjligheterna att tillämpa ändring av detaljplan är 

tämligen begränsade, ändå är en ganska stor andel av alla planärenden 

just ändringar. Regleringen innebär att kommunerna måste motivera på 

vilket sätt ändring av detaljplan är tillämpbart. 

Kommunen ska redovisa vad som ändras, till exempel inom vilket om-

råde ändringen görs och vad den innebär. Exempelvis kan varje ny eller 

ändrad bestämmelse redovisas var för sig och för varje bestämmelse be-

skrivs vad den innebär och hur den kompletterar eller skiljer sig från tidi-

gare bestämmelser inom det aktuella området. Även konsekvenserna av 

ändringen ska redogöras, som exempelvis ekonomiska eller fastighets-

mässiga konsekvenser för enskilda. Det ska tydligt framgå vilka fastig-

heter som påverkas av ändringen och på vilket sätt. 

Precis som vid en ny plan införs ett krav på att kommunen ska redovisa 

hur de aspekter och förutsättningar som kommunen enligt 2 kap. plan- 

och bygglagen ska ta hänsyn till vid planläggning har hanterats gällande 

ändringen. Om några förutsättningar tillkommit eller förändrats jämfört 

med när den ursprungliga planen togs fram är det lämpligt att dessa redo-

visas liksom hur kommunen tänker förhålla sig till dem. Det skulle till 

exempel kunna handla om ökade trafikmängder eller ny kunskap om 

översvämningsrisker. 

Lagstödet för denna paragraf är 4 kap. 31 och 33 § första stycket 4 plan- 

och bygglagen (2010:900). 

Konsekvenser 

Genom en tydlig beskrivning av ändringen av detaljplanen underlättas ge-

nomförande och tolkning av planen för beslutsfattare, bygglovhandläg-

gare och andra. 
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3 Kap. Digital funktionalitet 

1§    Planbeskrivningens information ska kunna återges i sin beslutade 

form. 

Motiv 

I paragrafen regleras att den digitala informationen ska kunna återges i 

den form den beslutades. Det innebär att den digitala informationen ska 

kunna återges i den läsordning som den var sorterad när detaljplanen med 

planbeskrivningen beslutades. Orsaken är att underlätta en framtida digi-

tal hantering av förvaltningsbeslutets arkivering.  

Lagstödet för denna paragraf är 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

Konsekvenser 

Kommunerna behöver säkerställa tillgång till en programvara som är ka-

pabel att skapa den information som krävs för att efterleva denna författ-

ning genom upphandling eller egen utveckling av programvara. De när-

mare konsekvenserna redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen 

för berörda aktörer.  

2 §    I bilagan till denna författning anges hur teman ska benämnas, inde-

las och identifieras. 

All information i planbeskrivningen ska inordnas under de teman och 

huvudområden som anges i bilagan.  

I de fall planbeskrivningen innehåller information som handlar om nå-

gon av de kategorier som tas upp i bilagan ska informationen indelas efter 

dessa. 

Motiv  

Paragrafen säkerställer digital funktionalitet genom att all digital inform-

ation i planbeskrivningar struktureras enligt en gemensam övergripande 

struktur. Det möjliggör som exempel att informationen kan sökas ut base-

rat på denna struktur från en eller flera detaljplaner samtidigt.   

Lagstödet för denna paragraf är 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

Konsekvenser 

Kommunerna behöver säkerställa tillgång till en programvara som är ka-

pabel att skapa den information som krävs för att efterleva kraven an-

tingen genom upphandling eller egen utveckling av programvara. Struk-

tureringen av den digitala informationen förväntas ske vid författandet av 

planen med hjälp av funktionalitet i den programvara som används. Ar-

betsmetodiken vid författandet av planbeskrivningen kommer att 
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förändras vilket under införandefasen förväntas innebär en marginellt 

högre tidsåtgång. Förändringen förväntas kunna ge tids och kvalitetsvins-

ter vid genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningens innehåll eller 

de avvägningar som måste göras vid framtagandet av en detaljplan påver-

kas inte. De närmare konsekvenserna redovisas i den allmänna konse-

kvensbeskrivningen för berörda aktörer. 

3 §    Informationen ska vara lägesbestämd utifrån: 

1. planområde, 

2. ett eller flera bestämmelseområden, eller  

3. annan punkt, linje, yta eller volym inom planområdet.  

Motiv 

Syftet med regleringen är att informationen ska vara lägesbestämd för att 

vara sökbar och användbar i olika typer av tjänster. Den digitala inform-

ationen ska vara lägesbestämd genom att kopplas till den geografiskt lo-

kaliserad geometri inom planområdet som informationen beskriver eller 

refererar till.  

Lagstödet för denna paragraf är 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

Konsekvens 

Kommunerna behöver säkerställa tillgång till en programvara som är ka-

pabel att skapa den information som krävs för att efterleva kraven an-

tingen genom upphandling eller egen utveckling av programvara. Struk-

tureringen av den digitala informationen förväntas ske vid författandet av 

planen med hjälp av funktionalitet i den programvara som används. Ar-

betsmetodiken vid författandet av planbeskrivningen kommer att föränd-

ras vilket under införandefasen förväntas innebär en marginellt högre 

tidsåtgång. Förändringen förväntas kunna ge tids och kvalitetsvinster vid 

genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningens innehåll eller de av-

vägningar som måste göras vid framtagandet av en detaljplan påverkas 

inte. De närmare konsekvenserna redovisas i den allmänna konsekvens-

beskrivningen för berörda aktörer. 

4 §    Planbeskrivningen ska som helhet vara kopplad till planområdet. 

Information i planbeskrivningen som rör hela planområdet eller områ-

den utanför detaljplan ska digitalt kopplas till planområdet.  

Information i planbeskrivningen om motiv till reglering i detaljplan en-

lig 2 kap. 4 § ska digitalt kopplas till det bestämmelseområde som regle-

ringen gäller.   

Allmänt råd 

Information i planbeskrivningen som berör ett eller flera bestäm-

melseområden bör digitalt kopplas till detta område.   
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Information i planbeskrivningen som berör en viss punkt, linje, 

yta eller volym i detaljplanen som inte är ett bestämmelseområde 

bör digitalt kopplas till detta område.  

Motiv 

För att möjliggöra att all information som berör detaljplanen oavsett loka-

lisering ska vara sökbar tillsammans med detaljplanen måste denna vara 

kopplad till planområdet.  

I paragrafen regleras även att motiven till regleringarna i detaljplanen ska 

kopplas till den bestämmelsegeometri i detaljplanen som regleringen av-

ser. En sådan koppling gör motivet sökbart tillsammans med regleringen 

och det geografiska utrymme regleringen avser.  

Syftet med det allmänna rådet är att annan information som inte behöver 

vara kopplad enligt föreskriften ändå bör kopplas till den geometri eller 

plats den beskriver för att erhålla ytterligare digital funktionitet.  

Lagstödet för denna paragraf är 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

Konsekvenser 

Kommunerna behöver säkerställa tillgång till en programvara som är ka-

pabel att skapa den information som krävs för att efterleva kraven an-

tingen genom upphandling eller egen utveckling av programvara. Struk-

tureringen av den digitala informationen förväntas ske vid författandet av 

planen med hjälp av funktionalitet i den programvara som används. Ar-

betsmetodiken vid författandet av planbeskrivningen kommer att föränd-

ras vilket under införandefasen förväntas innebär en marginellt högre ge-

nomförande av detaljplanen. Planbeskrivningens innehåll eller de avväg-

ningar som måste göras vid framtagandet av en detaljplan påverkas inte. 

De närmare konsekvenserna redovisas i den allmänna konsekvensbe-

skrivningen för berörda aktörer. 

För att kunna följa rådet behöver programvaran ha funktionalitet för att 

lägesbestämma information utöver det som följer av föreskriften.  

5 §    Följande information (ärendeinformation) ska digitalt kopplas till 

planområdet:  

1. kommunens namn,  

2. detaljplanens namn, 

3. kommunens diarienummer för detaljplanen, 

4. hänvisning till beslutsprotokollet, 

5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, och 

6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. 
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Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt Boverkets föreskrif-

ter om detaljplan (BFS 20xx:xx) ska även följande information digitalt 

kopplas till planområdet: 

1. kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen, 

2. hänvisning till beslutsprotokollet, 

3. när ändringen påbörjades, och 

4. när ändringen fick laga kraft. 

Motiv 

Syftet med regleringen är att koppla ihop informationsmängderna i plan-

beskrivningen och detaljplanen. Ärendeinformationen hämtas från den di-

gitala detaljplaneinformationen. Syftet är även att ärendeinformationen 

enklare ska kunna redovisas i klartext i planbeskrivningen för att under-

lätta för läsaren.  

Lagstödet för denna paragraf är 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

Konsekvens 

Programvaran måste ha en koppling mellan planbeskrivningen och detalj-

planen. En sådan koppling medverkar till att informationen blir den 

samma i båda informationsmängderna.  

6 §    Vid ändring av detaljplan som inte har upprättats enligt Boverkets 

föreskrifter om detaljplan (BFS 20xx:xx) gäller inte kraven i 1–5 §§.  

Motiv 

Det som anges i 1–5 §§ är inte tillämpbart på äldre planbeskrivningar 

som är författade med en annan metodik och i övervägande del är att be-

trakta som analoga. En stor andel av dessa planbeskrivningar följer inte 

vad som idag innehållsmässigt förväntas av en planbeskrivning. En digi-

talisering av dessa hade därmed inte fyllt syftet då informationen som ska 

sorteras i många fall inte finns.  

Lagstödet för denna paragraf är 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

Konsekvens 

Planbeskrivningar till ändringar av detaljplaner som inte upprättats enligt 

denna författning kommer inte att få den digitala funktionalitet som efter-

strävas. Omfattande digitaliseringsarbete av äldre planbeskrivningar som 

ändå inte hade fått önskad funktionalitet kan undvikas.  
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Bilaga för digital indelning av planbeskrivningen i teman, 

huvudområden och kategorier 

Teman som ska 
anges 

Huvudområden som ska 
anges 

Kategorier som ska 
anges 

UUID 

Detaljplanens syfte    

Beskrivning av detalj-
planen 

   

 Hela detaljplan   

  Genomförandetid  

 Allmän plats   

  Huvudmannaskap  

 Kvartersmark   

 Vattenområde   

 Befintligt   

 Annat   

Motiv till detaljplanens 
regleringar 

   

 Motiv till reglering   

Genomförandefrågor    

 Mark- och utrymmesförvärv   

  Skyldighet inlösen, hu-
vudman 

 

  Skyldighet inlösen, stat  

  Rätt till inlösen, huvud-
man 

 

  Rätt till inlösen av rättig-
het, kommun 

 

 Fastighetsrättsliga frågor   

  Fastighetsindelningsbe-
stämmelser 

 

  Förändrad fastighetsin-
delning 

 

  Rättigheter  

 Tekniska frågor   

  Tekniska åtgärder  

  Utbyggnad allmän plats  

  Drift allmän plats  

  Utbyggnad vatten och 
avlopp 

 

  Drift vatten och avlopp  

 Ekonomiska frågor   

  Planekonomi  

  Planavgift  

  Ersättning  

  Inlösen  

 Organisatoriska frågor   

  Exploateringsavtal  

 Skyddsbestämmelser   
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  Ersättningsanspråk   

  Rivningsförbud   

  Bevarandekrav  

 Annat   

Konsekvenser    

 Konsekvenser vid genomfö-
rande av planen 

  

  Fastigheter och rättig-
heter 

 

  Miljö  

  Närmiljö  

  Miljökvalitetsnormer   

  Hälsa och säkerhet  

  Sociala  

  Jämlikhet  

  Mellankommunalt  

  Strandskydd  

  Riksintresse   

 Konsekvenser som avgör ut-
formningen av planen 

  

  Fastigheter och rättig-
heter 

 

  Miljö   

  Närmiljö  

  Miljökvalitetsnormer  

  Hälsa och säkerhet  

  Sociala  

  Jämlikhet   

  Mellankommunalt  

  Strandskydd  

  Riksintresse   

 Annat   

Planerings-förutsätt-
ningar 

   

 Kommunala   

  Översiktsplan  

 Regionala   

 Riksintressen   

  Yrkesfiske   

  Rennäring  

  Friluftsliv  

  Naturvård  

  Kulturmiljövård  

  Värdefulla ämnen och 
material 

 

  Energidistribution  

  Energiproduktion  

  Vattenförsörjning  
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  Avfallshantering  

  Kommunikationer  

  Anläggningar för industri-
ell produktion 

 

  Slutförvaring kärnbränsle 
och -avfall 

 

  Totalförsvar  

  Rörligt friluftsliv  

  Obruten kust  

  Högexploaterad kust  

  Obrutet fjäll  

  Skyddade vattendrag  

  Nationalstadspark  

 Natura 2000   

 Miljökvalitetsnormer   

  Luft  

  Vatten  

  Buller  

 Mellankommunala intressen   

 Strandskydd   

 Hälsa och säkerhet   

 Risk för olyckor, översväm-
ning eller erosion 

  

 Geotekniska förhållanden   

 Hydrologiska förhållanden   

 Fornlämningar   

 Landskapsbildskydd   

 Stadsbild   

 Pågående markanvändning   

 Markägoförhållanden   

 Teknisk försörjning   

 Offentlig service   

 Kommersiell service   

 Samhällsskydd   

 Parkering   

 Friyta   

 Trygghet    

 Omgivningsbuller    

 Strategisk miljöbedömning   

 Miljökonsekvensbeskrivning   

 Annat   

Planeringsunderlag    

 Kommunala    

  Grundkarta  

  Översiktsplan  

  Strategisk miljöbedöm-
ning 
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  Miljökonsekvens-beskriv-
ning 

 

 Utredningar   

  Dagsljus och skugga  

  Dagvattenutredning  

  Handelsutredning  

  Naturinventering  

  Geoteknisk utredning  

  Markmiljöutredning  

  Bullerutredning  

  Förprojektering  

  Riskutredning  

  Trafikutredning  

  Barnkonsekvensanalys  

  Andra utredningar  

 Regionala   

 Annat   

Motiv 

Bilagan skapar ramverket till den struktur som behövs för att möjliggöra 

den digitala funktionalitet som föreskriften eftersträvar. Strukturen byg-

ger på en hierarkisk ordning med teman i toppen, huvudområden i mitten 

och kategorier som den finmaskigaste sorteringen. Ämnena under respek-

tive kolumn kan användas av den kommun som så önskar för rubriksätt-

ning i planbeskrivningen. Avsikten är dock att kommunen eller planför-

fattaren själv väljer hur de vill rubriksätta och sortera informationen i 

planbeskrivningen förutsatt att de anger informationen enligt bilagan. 

Med andra ord behöver den indelning som återges i bilagan inte vara syn-

lig för läsaren vid läsning av planbeskrivningen i sin helhet. Den avsedda 

funktionen med nyckelorden i bilagan är endast att planbeskrivningens 

information ska kunna utsökas och sorteras utifrån dessa.   

Temana avser att utgöra en heltäckande lista på de delar som ska ingå i 

planbeskrivningen. All information i planbeskrivningen ska indelas under 

ett av dessa teman.  

Huvudområdena är en lista på övergripande sakfrågor som avhandlas i 

planbeskrivningen. Ett textavsnitt, en bild eller informationsmängd som 

ingår i planbeskrivningen kan förses med flera huvudområden om de in-

nehåller information om flera olika övergripande sakfrågor. Om informat-

ionen i planbeskrivningen inte kan insorteras under något av de fördefini-

erade huvudområdena ska det istället insorteras som ”annat”.  

Kategorier enligt bilagan utgörs av specifika sakfrågor som avhandlas i 

planbeskrivningen. När det finns information som tillhör någon av de 
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ämnen som finns i bilagans tabell ska denna insorteras till det ämnet. De 

kategorier som har listats är i huvudsak sådant som är viktigt då det berör 

länsstyrelsens ingripandegrunder, enskildas rättighet till ersättning och 

frågor som är viktiga för genomförandet av detaljplanen. Listan är icke 

uttömmande och det går därför att ange kategorier som inte finns i tabel-

len. Den information som inte tillhör någon av de namngivna kategori-

erna i bilagan behöver däremot inte förses med en kategori.  

Delar av de nyckelord som finns i kolumnen för kategorier är avsedd att 

ytterligare förstärkas med värdelistor. Ett exempel är miljökvalitetsnor-

merna som är angivna med nyckelorden luft, vatten och buller. När plan-

författaren väljer exempelvis luft som kategori ges ytterligare ett val där 

de miljökvalitetsnormer gällande luft (utomhusluft, kvävedioxid, kväve-

oxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar, ozon) som berörs 

av beskrivningen kan selekteras.  

Lagstödet för bilagan är 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen 

(2011:338). 

Konsekvenser 

Konsekvenserna beskrivs i författningskommentarerna till 2 kap.  
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Bilaga 1 Företag som påverkas  

Tabell 1 visar i vilka branscher företag som påverkas av de nya eller änd-

rade föreskrifterna är verksamma i samt antal företag efter storlek.  

Tabell 1: Antal företag och storlek på företagen 

SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

41.1 Utvecklare av bygg-

projekt 
0 anställda 340 

1-4 anställda 102 

5-9 anställda 8 

10-19 anställda 5 

20-49 anställda 3 

50-99 anställda 2 

100-199 anställda 1 

200-499 anställda 0 

500+ anställda 0 

41.2 Entreprenörer för 

bostadshus och andra 

byggnader 

0 anställda 13 408 

1-4 anställda 7 871 

5-9 anställda 1 571 

10-19 anställda 822 

20-49 anställda 467 

50-99 anställda 130 

100-199 anställda 40 

200-499 anställda 16 

500+ anställda 7 

 

 

 

 

  

0 anställda 503 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

42.1 Anläggningsentre-

prenörer för vägar och 

järnvägar 

1-4 anställda 340 

5-9 anställda 56 

10-19 anställda 46 

20-49 anställda 36 

50-99 anställda 15 

100-199 anställda 4 

200-499 anställda 3 

500+ anställda 7 

42.2 Anläggningsentre-

prenörer för allmännyt-

tiga projekt 

0 anställda 728 

1-4 anställda 381 

5-9 anställda 85 

10-19 anställda 57 

20-49 anställda 35 

50-99 anställda 7 

100-199 anställda 5 

200-499 anställda 3 

500+ anställda 1 

42.9 Andra anläggnings-

entreprenörer 
0 anställda 375 

1-4 anställda 146 

5-9 anställda 27 

10-19 anställda 16 

20-49 anställda 12 

50-99 anställda 3 

100-199 anställda 0 

200-499 anställda 0 

500+ anställda 0 

0 anställda 8 755 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

43.1 Rivningsfirmor, fir-

mor för mark- och grund-

arbeten 

1-4 anställda 4 622 

5-9 anställda 922 

10-19 anställda 515 

20-49 anställda 278 

50-99 anställda 56 

100-199 anställda 11 

200-499 anställda 2 

500+ anställda 0 

43.2 Elinstallationsfirmor, 

vvs-firmor och andra 

bygginstallationsfirmor 

0 anställda 9 474 

1-4 anställda 7 526 

5-9 anställda 1 830 

10-19 anställda 1 060 

20-49 anställda 554 

50-99 anställda 100 

100-199 anställda 37 

200-499 anställda 11 

500+ anställda 13 

43.3 Firmor för slutbe-

handling av byggnader 
0 anställda 18 580 

1-4 anställda 9 409 

5-9 anställda 1 668 

10-19 anställda 785 

20-49 anställda 378 

50-99 anställda 68 

100-199 anställda 15 

200-499 anställda 4 

500+ anställda 1 

0 anställda 6 240 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

43.9 Andra speciali-

serade bygg- och an-

läggningsentreprenörer 

1-4 anställda 3 351 

5-9 anställda 939 

10-19 anställda 527 

20-49 anställda 266 

50-99 anställda 46 

100-199 anställda 20 

200-499 anställda 2 

500+ anställda 0 

71.1 Arkitektkontor och 

tekniska konsultbyråer 

o.d. 

0 anställda 23 062 

1-4 anställda 12 454 

5-9 anställda 1 075 

10-19 anställda 648 

20-49 anställda 363 

50-99 anställda 108 

100-199 anställda 58 

200-499 anställda 20 

500+ anställda 23 

Källa: SCB, Statistikdatabasen.  

1) Branschindelning enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007).  
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Boverkets författningssamling 

 

Utgivare: Förnamn Efternamn 

BFS 2020:xx 

  
 

1 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning; 
Utkom från trycket 

den 0 månad 0 

 

beslutade den 0 månad 0. 

 
Boverkets föreskriver följande med stöd av 10 kap. 29 § plan- och 

byggförordningen (2011:338). 

1 Kap. Inledning, innehåll och definitioner 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivningens information och digitala funktionalitet till följande lagar och 

förordningar:  
– plan- och bygglagen (2010:900), och  

– plan- och byggförordningen (2011:338).  

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med mindre 

och indragen text.  

 

2 §    Denna författning innehåller följande kapitel: 

1. Inledning, innehåll och definitioner, 

2. Information i planbeskrivningen, och 

3. Digital funktionalitet. 

 

3 §    I denna författning avses med: 

Tema: en övergripande tematisk indelning av planbeskrivningens digitala 

information,  

Huvudområde: benämningen på den indelning som görs av ett tema som 

beskriver vilken typ av frågor som beskrivs i det angivna ämnet,  

Kategori: en nedbrytning av ett huvudområde till specificerade ämnen inom 

huvudområdet,  

Digital funktionalitet: avser de funktioner som den digital informationen 

behöver ha för att understödja en digital samhällsbyggnadsprocess.  

2 Kap. Information i planbeskrivningen 

Detaljplanens syfte 

1 §     I planbeskrivningen ska kommunen redovisa detaljplanens syfte. 

Detaljplanens syfte ska kortfattat uttrycka vad detaljplanen ska möjliggöra samt 

vilka värden på platsen eller i omgivningen som detaljplanen ska förhålla sig till. 

Beskrivning av detaljplanen 

2 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa: 

1. vilken bebyggelseutveckling som kommunen har avsett med detaljplanen, 

2. detaljplanen omfattning och lokalisering, 

3. huvudmannaskap och genomförandetid för detaljplanen,  
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4. hur de aspekter och förutsättningar som kommunen enligt 2 kap. plan- och 

bygglagen (2010:900) ska ta hänsyn till har hanterats, och  

5. de prövningar enligt annan lagstiftning som genomförts under 

detaljplaneprocessen. 

Planeringsförutsättningar 

3 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa en sammanställning av de 

planeringsunderlag och utredningar som legat till grund för detaljplanens 

omfattning och utformning.  

Kommunen ska även redovisa en sammanfattning av innehållet i dessa och 

vilka slutsatser som varit relevanta för detaljplanens utformning och omfattning. 

Motiv till detaljplanens reglering  

4 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda 

regleringarna i detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte 

samt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900).  

Kommunen ska i anslutning till motiveringen även ange lagstödet enligt 4 kap. 

plan- och bygglagen (2010:900) till regleringarna. 

Detaljplanens genomförande 

5 §    Om det inom detaljplanen finns allmän plats ska det av planbeskrivningen 

framgå vilka rättigheter och skyldigheter som följer av huvudmannaskapet. Det 

som kommunen ska redovisas är: 

1. mark- och utrymmesförvärv som måste ske för att genomföra detaljplanen, 

2. mark och utrymme som huvudmannen är skyldig att lösa in, 

3. mark och utrymme som staten är skyldig att lösa in, 

4. mark och utrymme som huvudmannen får lösa in, och 

5. rättigheter som kommunen får lösa in. 

 

6 §    Om kommunen i detaljplanen bestämmer markreservat för allmänna 

ändamål eller gemensamhetsanläggningar ska kommunen i planbeskrivningen 

redovisa möjligheterna till markåtkomst. 

 

7 §    Om detaljplanen innehåller fastighetsindelningsbestämmelser som innebär 

att fastighetsindelningen ska ändras ska kommunen i planbeskrivningen redovisa 

på vilket sätt detta är avsett att genomföras och vem som ska stå för kostnaderna.  

 

8 §    Om detaljplanens innehåller fastighetsindelningsbestämmelser om att 

gemensamhetsanläggningar eller rättigheter ska bildas, ändras eller upphöra att 

gälla ska kommunen i planbeskrivningen redovisa på vilket sätt detta är avsett att 

genomföras och vem som ska stå för kostnaderna. 

 

9 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa vem som ska ansvara för: 

1. utbyggnad och drift av allmänna platser, och  

2. utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. 

Allmänt råd 

Om särskild standard eller utformning av en teknisk anläggning på en 

allmän plats med kommunalt huvudmannaskap krävs för att tillgodose de 

behov eller uppfylla de krav som ställs på anläggningen bör detta redovisas.  

En tidplan för när och i vilken ordning detaljplanen är avsedd att 

genomföras bör redovisas.  
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10 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa en ekonomisk bedömning 

över vad genomförandet av detaljplanen kan antas innebära. Även den 

kostnadsfördelning och det betalningsansvar som kan uppkomma för olika parter 

som berörs ska redovisas. 

 

11 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa om kommunen avser att ta ut 

planavgift i samband med bygglov.  

 

12 §    Om kommunen bedömer att detaljplanen kan antas innebära en skada så att 

en fastighetsägare eller rättighetshavare kan ha rätt till ersättning eller inlösen av 

fastighet ska detta redovisas i planbeskrivningen. 

Ärendeinformation  

13 §    Informationen i 3 kap. 5 § första stycket 1–6 ska framgå i 

planbeskrivningen. 

Ändring av detaljplan 

14 §    Vid beslut om ändring av detaljplan ska kommunen uppdatera 

planbeskrivningen med en beskrivning av ändringen.  

Av denna ska det framgå:  

1. avsikten med ändringen,  

2. varför ändring istället för ny eller upphävande,  

3. vad som ändras,  

4. konsekvenser av ändringen, och  

5. hur de aspekter och förutsättningar som kommunen enligt 2 kap. plan- och 

bygglagen (2010:900) ska ta hänsyn till har hanterats gällande ändringen.  

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt Boverkets föreskrift om 

detaljplan (BFS 20xx:xx) ska även informationen i 3 kap. 5 § andra stycket 1–4 

framgå i planbeskrivningen. 

 

3 Kap. Digital funktionalitet 

1 §    Planbeskrivningens information ska kunna återges i sin beslutade form. 

 

2 §    I bilagan till denna författning anges hur teman ska benämnas, indelas och 

identifieras. 

All information i planbeskrivningen ska inordnas under de teman och 

huvudområden som anges i bilagan.  

I de fall planbeskrivningen innehåller information som handlar om någon av de 

kategorier som tas upp i bilagan ska informationen indelas efter dessa. 

 

3 §    Informationen ska vara lägesbestämd utifrån: 

1. planområde, 

2. ett eller flera bestämmelseområden, eller  

3. annan punkt, linje, yta eller volym inom planområdet.  

 

4 §    Planbeskrivningen ska som helhet vara kopplad till planområdet. 

Information i planbeskrivningen som rör hela planområdet eller områden 

utanför detaljplan ska digitalt kopplas till planområdet.  
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Information i planbeskrivningen om motiv till reglering i detaljplan enlig 

2 kap. 4 § ska digitalt kopplas till det bestämmelseområde som regleringen gäller.   

Allmänt råd 

Information i planbeskrivningen som berör ett eller flera bestämmelse-

områden bör digitalt kopplas till detta område.   

Information i planbeskrivningen som berör en viss punkt, linje, yta eller 

volym i detaljplanen som inte är ett bestämmelseområde bör digitalt kopplas 

till detta område.  

 

5 §    Följande information (ärendeinformation) ska digitalt kopplas till 

planområdet:  

1. kommunens namn,  

2. detaljplanens namn, 

3. kommunens diarienummer för detaljplanen, 

4. hänvisning till beslutsprotokollet, 

5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, och 

6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. 

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt Boverkets föreskrifter om 

detaljplan (BFS 20xx:xx) ska även följande information digitalt kopplas till 

planområdet: 

1. kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen, 

2. hänvisning till beslutsprotokollet, 

3. när ändringen påbörjades, och 

4. när ändringen fick laga kraft. 

 

6 §    Vid ändring av detaljplan som inte har upprättats enligt Boverkets 

föreskrifter om detaljplan (BFS 20xx:xx) gäller inte kraven i 1–5 §§.  

 

                       

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.  

2. Författningen ska tillämpas på planbeskrivningar som påbörjas efter den 

31 december 2021. 

 

På Boverkets vägnar 

 

 

FÖRNAMN EFTERNAMN 

 

 

   Förnamn Efternamn  
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Bilaga 

Bilaga för digital indelning av planbeskrivningen i teman, 

huvudområden och kategorier 

Teman som ska 
anges 

Huvudområden som ska 
anges 

Kategorier som ska 
anges 

UUID 

Detaljplanens syfte    

Beskrivning av 
detaljplanen 

   

 Hela detaljplan   

  Genomförandetid  

 Allmän plats   

  Huvudmannaskap  

 Kvartersmark   

 Vattenområde   

 Befintligt   

 Annat   

Motiv till detaljplanens 
regleringar 

   

 Motiv till reglering   

Genomförandefrågor    

 Mark- och utrymmesförvärv   

  Skyldighet inlösen, 
huvudman 

 

  Skyldighet inlösen, stat  

  Rätt till inlösen, 
huvudman 

 

  Rätt till inlösen av 
rättighet, kommun 

 

 Fastighetsrättsliga frågor   

  Fastighetsindelningsbest
ämmelser 

 

  Förändrad 
fastighetsindelning 

 

  Rättigheter  

 Tekniska frågor   

  Tekniska åtgärder  

  Utbyggnad allmän plats  

  Drift allmän plats  

  Utbyggnad vatten och 
avlopp 

 

  Drift vatten och avlopp  

 Ekonomiska frågor   

  Planekonomi  

  Planavgift  

  Ersättning  

  Inlösen  

 Organisatoriska frågor   

  Exploateringsavtal  
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 Skyddsbestämmelser   

  Ersättningsanspråk   

  Rivningsförbud   

  Bevarandekrav  

 Annat   

Konsekvenser    

 Konsekvenser vid 
genomförande av planen 

  

  Fastigheter och 
rättigheter 

 

  Miljö  

  Närmiljö  

  Miljökvalitetsnormer   

  Hälsa och säkerhet  

  Sociala  

  Jämlikhet  

  Mellankommunalt  

  Strandskydd  

  Riksintresse   

 Konsekvenser som avgör 
utformningen av planen 

  

  Fastigheter och 
rättigheter 

 

  Miljö   

  Närmiljö  

  Miljökvalitetsnormer  

  Hälsa och säkerhet  

  Sociala  

  Jämlikhet   

  Mellankommunalt  

  Strandskydd  

  Riksintresse   

 Annat   

Planerings-
förutsättningar 

   

 Kommunala   

  Översiktsplan  

 Regionala   

 Riksintressen   

  Yrkesfiske   

  Rennäring  

  Friluftsliv  

  Naturvård  

  Kulturmiljövård  

  Värdefulla ämnen och 
material 

 

  Energidistribution  

  Energiproduktion  

  Vattenförsörjning  
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  Avfallshantering  

  Kommunikationer  

  Anläggningar för 
industriell produktion 

 

  Slutförvaring kärnbränsle 
och -avfall 

 

  Totalförsvar  

  Rörligt friluftsliv  

  Obruten kust  

  Högexploaterad kust  

  Obrutet fjäll  

  Skyddade vattendrag  

  Nationalstadspark  

 Natura 2000   

 Miljökvalitetsnormer   

  Luft  

  Vatten  

  Buller  

 Mellankommunala intressen   

 Strandskydd   

 Hälsa och säkerhet   

 Risk för olyckor, 
översvämning eller erosion 

  

 Geotekniska förhållanden   

 Hydrologiska förhållanden   

 Fornlämningar   

 Landskapsbildskydd   

 Stadsbild   

 Pågående markanvändning   

 Markägoförhållanden   

 Teknisk försörjning   

 Offentlig service   

 Kommersiell service   

 Samhällsskydd   

 Parkering   

 Friyta   

 Trygghet    

 Omgivningsbuller    

 Strategisk miljöbedömning   

 Miljökonsekvensbeskrivning   

 Annat   

Planeringsunderlag    

 Kommunala    

  Grundkarta  

  Översiktsplan  

  Strategisk 
miljöbedömning 

 

  Miljökonsekvens-
beskrivning 
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 Utredningar   

  Dagsljus och skugga  

  Dagvattenutredning  

  Handelsutredning  

  Naturinventering  

  Geoteknisk utredning  

  Markmiljöutredning  

  Bullerutredning  

  Förprojektering  

  Riskutredning  

  Trafikutredning  

  Barnkonsekvensanalys  

  Andra utredningar  

 Regionala   

 Annat   
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Datum 

2020-04-23 
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Diarienummer 

6352/2018 

 

 

  

 

 

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.  

E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Sändlista: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om planbeskrivning 
Adtollo AB 

Ale kommun 

Alingsås kommun 

Alvesta kommun 

Aneby kommun 

Arboga kommun 

Arjeplogs kommun 

Arkitektprogrammet Umeå univer-

sitet 

Arkitektur och teknik Chalmers 

Tekniska Högskola 

Arkitektutbildning KTH 

Arkitektutbildning Lunds universi-

tet 

Arvidsjaurs kommun 

Arvika kommun 

Askersunds kommun 

Avdelningen för fastighetsveten-

skap, KTH  

Avesta kommun 

Bengtsfors kommun 

Bentley Systems Sweden AB 

Bergs kommun 

Bjurholms kommun 

Bjuvs kommun 

Bodens kommun 

Bollebygds kommun 

Bollnäs kommun 

Borgholms kommun 

Borlänge kommun 

Borås stad 

Bostadsrätterna  

Botkyrka kommun 

Boxholms kommun 
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Brandskyddsföreningen Sverige 

Bromölla kommun 

Bräcke kommun 

Burlövs kommun 

Byggherrarna 

Båstads kommun 

Civilingenjörsutbildning i lantmä-

teri, Lunds universitet 

Dals-Eds kommun 

Danderyds kommun 

Degerfors kommun 

Digpro Solutions AB 

Dorotea kommun 

Eda kommun 

Ekerö kommun 

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Eslövs kommun 

Essunga kommun 

Fagersta kommun 

Falkenbergs kommun 

Falköpings kommun 

Falu kommun 

Fastighetsägarna Sverige AB 

Filipstads kommun 

Finspångs kommun 

Flens kommun 

Forshaga kommun 

Fortifikationsverket 

Fysisk planering, Blekinge Tek-

niska Högskola 

Färgelanda kommun 

Föreningen Sveriges Bygglovs-

granskare och Byggnadsnämnds-

sekreterare, FSBS 

Föreningen Sveriges Byggnadsin-

spektörer, FSB 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare 

Försvarsmakten 

Gagnefs kommun 

Geoforum 

Gislaveds kommun 

Gnesta kommun 

Gnosjö kommun 

Grums kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Gällivare kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs stad 

Götene kommun 

Habo kommun 

Hagfors kommun 

Hallsbergs kommun 
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Hallstahammars kommun 

Halmstads kommun 

Hammarö kommun 

Handikappförbunden 

Haninge kommun 

Haparanda stad 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV 

Heby kommun 

Hedemora kommun 

Helsingborgs stad 

Herrljunga kommun 

Hjo kommun 

Hofors kommun 

HSB Riksförbundet 

Huddinge kommun 

Hudiksvalls kommun 

Hultsfreds kommun 

Hylte kommun 

Hyresgästföreningen Riksförbundet 

Håbo kommun 

Hällefors kommun 

Härjedalens kommun 

Härnösands kommun 

Härryda kommun 

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högsby kommun 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Institutionen för fastigheter och 

byggande, KTH 

Jokkmokks kommun 

Järfälla kommun 

Jönköpings kommun 

Kalix kommun 

Kalmar kommun 

Karlsborgs kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskoga kommun 

Karlskrona kommun 

Karlstads kommun 

Katrineholms kommun 

Kils kommun 

Kinda kommun 

Kiruna kommun 

Klippans kommun 

Knivsta kommun 

Kommerskollegium 

Kramfors kommun 

Kristianstads kommun 

Kristinehamns kommun 

Krokoms kommun 

Kumla kommun 

Kungsbacka kommun 
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Kungsörs kommun 

Kungälvs kommun 

Kävlinge kommun 

Köpings kommun 

Laholms kommun 

Landskapsarkitektprogrammet Al-

narp 

Landskrona stad 

Lantmätarprogrammet, Högskolan 

Väst 

Lantmäteriet, division fastighets-

bildning 

Lantmäteriet, division geodata 

Lantmäteriprogrammet, Högskolan 

i Gävle 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Leksands kommun 

Lerums kommun 

Lessebo kommun 

Lidingö stad 

Lidköpings kommun 

Lilla Edets kommun 

Lindesbergs kommun 

Linköpings kommun 

Ljungby kommun 

Ljusdals kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Lomma kommun 

Ludvika kommun 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Lycksele kommun 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne  

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Östergötland 

Malmö stad 

191



5(8) 

    

 

Malung-Sälens kommun 

Malå kommun 

Mariestads kommun 

Mark- och miljödomstolen vid 

Nacka tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen vid Ös-

tersunds tingsrätt 

Mark- och miljööverdomstolen 

Markaryds kommun 

Marks kommun 

Melleruds kommun 

Mjölby kommun 

Mora kommun 

Motala kommun 

Mullsjö kommun 

Munkedals kommun 

Munkfors kommun 

Myndigheten för delaktighet, MFD 

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB 

Mölndals stad 

Mönsterås kommun 

Mörbylånga kommun 

Nacka kommun 

Naturvårdsverket 

Nora kommun 

Norbergs kommun 

Norconsult Astando 

Nordanstigs kommun 

Nordmalings kommun 

Norrköpings kommun 

Norrtälje kommun 

Norsjö kommun 

Nybro kommun 

Nykvarns kommun 

Nyköpings kommun 

Nynäshamns kommun 

Näringslivets regelnämnd 

Nässjö kommun 

Ockelbo kommun 

Olofströms kommun 

Orsa kommun 

Orust kommun 

Osby kommun 

Oskarshamns kommun 

Ovanåkers kommun 

Oxelösunds kommun 

Pajala kommun 

Partille kommun 

Perstorps kommun 

Piteå kommun 

Ragunda kommun 

Regelrådet 

Region Gotland 
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Riksantikvarieämbetet 

Riksbyggen  

Rikstrafiken 

Robertsfors kommun 

Ronneby kommun 

Rådhuset arkitekter 

Rättviks kommun 

Sala kommun 

Salems kommun 

Samhällsbyggnad, Luleå tekniska 

universitet 

Samhällsplanerarprogrammet 

Umeå universitet 

Samhällsplanerarprogrammet, 

Stockholms universitet 

Sandvikens kommun 

S-GROUPS Solutions AB 

Sigtuna kommun 

Simrishamns kommun 

Svenska institutet för standarder, 

SIS (TK 501, TK 323) 

Sjöbo kommun 

Skara kommun 

Skellefteå kommun 

Skinnskattebergs kommun 

Skurups kommun 

Skövde kommun 

SIP Smart Built Environment 

Smedjebackens kommun 

Sokigo AB 

Sollefteå kommun 

Sollentuna kommun 

Solna stad 

Sorsele kommun 

Sotenäs kommun 

Stadsbyggnad, stadsutveckling och 

planering, Malmö universitet 

Staffanstorps kommun 

Statens Fastighetsverk 

Statens geotekniska institut 

Stenungsunds kommun 

Stockholms stad 

Storfors kommun 

Storumans kommun 

Strängnäs kommun 

Strömstads kommun 

Strömsunds kommun 

Studentbostadsföretagen 

Sundbybergs stad 

Sundsvalls kommun 

Sunne kommun 

Surahammars kommun 

Svalövs kommun 

Svedala kommun 

Svenljunga kommun 

Svenska kraftnät 
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Svensk byggtjänst 

Svensk Handel 

Sveriges allmännytta 

Sveriges Arkitekter  

Sveriges geologiska undersök-

ningar 

Sveriges ingenjörer 

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges planerares riksförbund 

Sveriges Väg- och vattenbyggares 

förening, SVR 

Symetri AB 

Säffle kommun 

Säters kommun 

Sävsjö kommun 

Söderhamns kommun 

Söderköpings kommun 

Södertälje kommun 

Sölvesborgs kommun 

Tanums kommun 

Tibro kommun 

Tidaholms kommun 

Tierps kommun 

Timrå kommun 

Tingsryds kommun 

Tjörns kommun 

T-Kartor Group AB 

Tomelilla kommun 

Torsby kommun 

Torsås kommun 

Trafikverket 

Tranemo kommun 

Transportstyrelsen 

Tranås kommun 

Trelleborgs kommun 

Trimble Solutions Sweden AB 

Trollhättans stad 

Trosa kommun 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Töreboda kommun 

Uddevalla kommun 

Ulricehamns kommun 

Umeå kommun 

Upplands Väsby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Uppsala kommun 

Uppvidinge kommun 

Urban minds 

Vadstena kommun 

Vaggeryds kommun 

Valdemarsviks kommun 

Vallentuna kommun 

Vansbro kommun 

Vara kommun 
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Varbergs kommun 

Vaxholms stad 

Vellinge kommun 

Vetlanda kommun 

Vilhelmina kommun 

Villaägarnas Riksförbund 

Vimmerby kommun 

Vindelns kommun 

Vingåkers kommun 

Vårgårda kommun 

Vänersborgs kommun 

Vännäs kommun 

Värmdö kommun 

Värnamo kommun 

Västerviks kommun 

Västerås stad 

Växjö kommun 

WSP Stadsplanering 

Ydre kommun 

Ystads kommun 

Åmåls kommun 

Ånge kommun 

Åre kommun 

Årjängs kommun 

Åsele kommun 

Åstorps kommun 

Åtvidabergs kommun 

Älmhults kommun 

Älvdalens kommun 

Älvkarleby kommun 

Älvsbyns kommun 

Ängelholms kommun 

Öckerö kommun 

Ödeshögs kommun 

Örebro kommun 

Örkelljunga kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Östersunds kommun 

Österåkers kommun 

Östhammars kommun 

Östra Göinge kommun 

Överkalix kommun 

Övertorneå kommun 
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1 Uträkningen av den potentiella kostnadsbesparingen för detaljplaner var felaktig i slutversionen av denna rapport daterad den 22 mars 2019. 

Denna version, daterad den 16 maj 2019, innehåller rättade siffror avseende detaljplaner på följande sidor: sid 3 (tabellen i sammanfattningen 
samt Figur 1) och sid 6 (avsnitt 2.2). 196
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1. Sammanfattning 

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor och påverkar hela den bebyggda miljön. 

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att arbeta för en Digital samhällsbyggnadsprocess. Första steget 

mot en digital samhällsbyggnadsprocess är nationell tillgång till all geodata, vilket Lantmäteriet kommer att 

föreslå en lösning för i slutrapporten som avser en Smartare Samhällsbyggnadsprocess. De beräkningar som 

har gjorts i denna nyttoanalys omfattar följande informationsmängder: 

1. Bild, 2. Höjd och djup, 3. Geodetisk infrastruktur, 4. Adress, 5. Markdetaljer, 6. Vatten,7. Transportnät, 

8. Markanvändning och marktäcke, 9. Byggnad, 10. Planer/bestämmelser, 11. Fastighetsindelning, 

12. Ortnamn. 13. Administrativ indelning, 14. Geologi, 15. Tekniska försörjningssystem 

 
Flera fallstudier med anknytning till den digitala samhällsbyggnadsprocessen som har gjorts i Sverige visar 

på att tydliga fördelar kan uppnås om grundläggande geodata finns tillgängliga och digitala lösningar 

används. En heltäckande bedömning av det ekonomiska värdet av användningen av geodata och digitala 

verktyg i samhällsbyggnadsprocessen och dess delprocesser har inte varit möjlig att göra. 

Ett oavbrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen kan spara miljarder. Inom innovations- 

programmet Smart Built Environment är målsättningen att minska byggtiden och kostnaderna med en 

tredjedel med hjälp av digitala lösningar, vilka behöver kunna konsumera information. 

Sammanställningen nedan visar de kvantifierbara nyttor som går att identifiera i närtid. Direkta nyttor bygger 

på nyttor av att informationen tillgängliggörs nationellt standardiserad. Indirekta nyttor uppstår först efter att 

verktyg och processer har utvecklats. I nedanstående tabell utgörs den indirekta nyttan av effekter i 

bygglovsskedet och bygger på lokal information hos kommunerna, som i nästa steg skulle bli nationellt 

standardiserad. 
 

Aktör Direkta nyttor minst mnkr Indirekta nyttor minst mnkr 

Kommun 256 91 

Statlig myndighet 538 saknas statistik 

Privat eller offentligt byggbolag 22 000 * saknas statistik 

Privatperson   

Dessa nyttor fördelas över samhällsbyggnadsprocessen enligt nedan (min-max): 

 
 

 

Figur 1. Delprocesserna i samhällsbyggnadsprocessen: Översiktsplan, Detaljplan, Fastighetsbildning, Bygglov, Markarbete och 

byggnation samt Förvaltning. (Ur Lantmäteriets delrapport Strategi för regeringsuppdraget Digitalt först- för en smartare 

samhällsbyggnadsprocess) 
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2. Samhällsbyggnadsprocessen och nyttan 

Samhällsbyggnadsprocessen är fragmenterad med många aktörer och processer. Målet är att göra relevanta 

geodata tillgängliga och användbara för att enkelt kunna skördas och uppdateras i samtliga processdelar av 

samtliga behöriga aktörer, främst via maskinläsbara gränssnitt. En sömlös hantering av byggnads- 

informationsmodeller (BIM) och klassificering (CoClass) tillsammans med de svenska myndigheternas och 

kommunernas geodata är en av de nyckelåtgärder som möjliggör en mycket mer effektiv användning av 

geodata än vad som är möjligt idag. 

Av den Nationella geodatastrategin1 framgår att det kommer att krävas utveckling av arbetssätt och 

systemstöd för att få ut full effekt av tillgängliga geodata. Inom olika organisationer pågår för närvarande en 

förändring av arbetssätt, processer och rutiner. Maskinläsbara data ställer nya krav på IT-stöd. Det 

omställningsarbete som pågår är komplext och svåröverskådligt, men den rådande övertygelsen är att nyttan 

överstiger kostnaderna. 

Nedan följer beskrivningar av nyttor per delprocess, så långt möjligt i dagsläget, utifrån de av oss kända 

resultat som finns. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Nationell geodatastrategi 
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2.1 Översiktsplan 

I översiktsplanen (ÖP) ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och 

hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen 

tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att 

tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen ska samordnas med nationella och regionala 

mål samt i vilka områden i strandnära lägen som dispens från strandskyddet bör kunna ges. 
 

 

Figur 3. Boverket (2018). Genomföra och följa upp planen (https://www.boverket.se/sv/PBL- 

kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/genomfora//). 
 

Översiktsplaneringen behöver ingå i en kontinuerlig process där mål och strategier successivt stäms av mot 

det som händer i kommunen (figur 3). 

I arbetet med upprättande och genomförande av översiktsplaner har man stor nytta av nationell 

harmonisering av grundläggande geodata och en gemensam nationell plattform för åtkomst till geodata. 

Nyttan består av (Eskilstuna, 2019): 

 

1. Tillgång till aktuellt faktaunderlag inkl. nationella basdata under upprättandet av ÖP 

2. Tillgång till relevant geodata för GIS-analyser under upprättandet av ÖP 

3. Ställningstaganden beslutade i kommunen finns tillgängliga för alla under genomförandet av ÖP 

4. Tillgång till aktuellt faktaunderlag inkl. nationella basdata under genomförandet och uppföljningen 

av ÖP 

5. Transparens och geografisk presentation av ÖP ger alla möjlighet att titta, läsa och kommentera ÖP 

6. Möjlighet att jämföra ÖP med annan geodata under upprättandet och genomförandet av ÖP 
 
 

 

Nyttan av att geodata tillgängliggörs och harmoniseras visar sig genom ökad transparens, förbättrad 

dialog och större möjligheter till visualisering med stöd av grundläggande geodata under arbetet med 

upprättande och genomförande av ÖP. Kvalitetshöjning uppnås därmed i alla steg i 

samhällsbyggnadsprocessen med stöd av översiktsplanens ställningstaganden i kombination med 

faktaunderlag och aktuell, grundläggande geodata. Tidsbesparing sker genom tillgängligheten till 

information och möjligheten att kombinera och analysera annan geodata tillsammans med information i 

översiktsplanen. Det gäller bland annat vid pågående detaljplanering och handläggning av 

bygglovsansökningar. Under 2017 har 21 översiktsplaner aktualitetsförklarats och 19 översiktsplaner 

antagits (Boverket, 2017). 
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2.2 Detaljplan 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden ska användas till de ändamål som 

området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till områdets beskaffenhet, läge och behov 

utifrån faktaunderlag och ställningstaganden i översiktsplanen. 

Ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner förutsätter en satsning på hela infrastrukturen. En 

förutsättning för att tolkningen av gamla detaljplaner ska bli korrekt vid digitalisering är att de digitala 

fastighetsgränserna har en nödvändig noggrannhet (bristande noggrannhet förs annars över till den 

digitaliserade detaljplanen). Ett tänkt första steg är att nya detaljplaner från och med år 2022 ska vara 

nationellt standardiserade och baserade på en standardiserad grundkarta med kontrollerade fastighetsgränser. 

Målsättningen är att digitaliseringen av alla detaljplaner, ska vara klar år 2025 (Boverket, 2017), vilket är en 

förutsättning för att effektiviseringen av flera delar i samhällsbyggnadsprocessen ska vara möjlig. 

I planeringsfasen ingår dialogen med medborgare, för vilket det finns ett gott exempel på i Göteborg (Min 

Stad). Att tidigt involvera medborgare förväntas medföra stor samhällsnytta. Genom att använda exempelvis 

3D-visningar och VR-glasögon kan en visualisering ske av hur staden kommer att se ut om några år, vilket 

förväntas bidra till färre överklaganden och dyra väntetider. 

Baserat på en finsk studie (Ministry of Environment Finland, 2017), kan den sammanlagda årsarbetstid som 

läggs ned på arbete med förfrågningar och utredningar i samband med detaljplaner uppskattas till följande: 

 

• kommuner ca 5 734 personmånader 

• regionala myndigheter ca 1 147 personmånader 

• domstolar ca 287 personmånader 

• Trafikverket ca 1 147 personmånader 

• Övriga myndigheter, företag och privatpersoner använder också detaljplaner men uppgifter om detta 

saknas i studien. 

 

I beräkningen används en månadskostnad på 50 000 kr/mån vilket innebär en månadslön på 34 000 kr/mån. 

Den totala kostnaden för arbete med förfrågningar och utredningar i samband med detaljplaner utifrån 

ovanstående uppskattningar uppgår till 415 mnkr.  

 

I Finland har de tjänster som en nationell geodataplattform som tillhandahåller detaljplaner i harmoniserade 

digitala format uppskattats kunna spara 60 % av den totala persontiden som går åt för förfrågning och 

utredning (Ministry of Environment Finland, 2017). Lantmäteriet utgår från att dessa uppskattningar kan 

tillämpas även på svenska förhållanden. 

 

 

Den uppskattade kostnadsbesparingen för kommunerna är alltså 172 mnkr, för regionala myndigheter 

34 mnkr, för domstolarna 9 mnkr och för Trafikverket 34 mnkr. Den uppskattade sammanlagda 

besparingen är därmed 249 mnkr. 
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2.3 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning utförs av en lantmäterimyndighet som kan vara antingen statlig eller kommunal. Med 

fastighetsbildning avses hela processen från ansökan till mätning och registrering av fastigheten i 

fastighetsregistret. 
 

Följande geodata är väsentliga i processen (Lantmäteriet Fastighetsbildning, 2018): 
 

1. Avgränsningslinjer 

2. Område/ytor för bestämmelser 

3. Område med bebyggelseförbud 

4. Punkter 

5. Information kopplad till linjer, punkter, ytor 

 

En fastighet utgörs vanligtvis av en yta på marken, men det finns även 3D-fastigheter som motsvaras av ett 

utrymme ovanför eller under markytan. Ett behov finns att visualisera och tillhandahålla information om 

fastigheter i 3D (Smart Built Environment, 2016). 

Under 2018 avslutades 14 727 stycken lantmäteriförrättningar hos det statliga Lantmäteriet (SLM) och 

uppskattningsvis 5 500 stycken hos de kommunala lantmäterimyndigheterna (KLM). 

Enligt en uppskattning gjord av Lantmäteriets division Fastighetsbildning skulle en tidsbesparing på 5–10 

timmar per lantmäteriförrättning vara möjlig om grundläggande informationsmängder fanns lätt tillgängliga. 

I nedanstående kostnadsberäkning används en personkostnad på 50 000 kr/mån vilket innebär en månadslön 

på 34 000 kr/mån. Ett snitt om 169 tim/mån ger en kostnad om ca 296 kr/tim. 

5 timmar på 14 727 ärenden för 296 kr/tim ger en besparing på ca 21 mnkr. 

10 timmar 14 727 ärenden, 296 kr/tim ger en besparing om ca 43 mnkr. 

Motsvarande beräkning på KLMs 5 500 ärenden ger ca 8-16 mnkr. 

 

 

De kommunala och statliga lantmäterimyndigheterna skulle med hjälp av nationella basdata och en 

nationell plattform för geodataaccess kunna göra kostnadsbesparingar motsvarande 21–43 mnkr per år 

för det statliga Lantmäteriet och 8–16 mnkr per år för det kommunala lantmäteriet. (Totalt 29–59 

mnkr/år) 
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2.4 Bygglov 

Bygglovsprocessen är ett mycket bra exempel på hur en pappersbaserad kommunal process kan reformeras 

till en digital process, som gör arbetet mer effektivt samt skapar nyttor för sökanden och andra aktörer. 

Processen baseras på flera geodatateman som redan idag ingår i nationella grunddata samt kommunernas 

egna specifika data som behöver standardiseras nationellt. Processen kan inte utföras utan geodata. 

Det kommer att bli möjligt att realisera ytterligare nyttor när e-tjänster och GIS integreras fullt ut, vilket i sin 

tur förutsätter att grundkartan och detaljplaner finns digitalt och nationellt standardiserad, inklusive 

kvalitetssäkrade fastighetsgränser. En framtida målsättning är att bygglovtjänster möjliggör användning av 

BIM-modeller och klassifikationssystemet CoClass i processen (Smart Built Environment, 2016). 

Kommunala bygglovsenheter i Sverige fick över 201 100 förfrågningar och hanterade ca 91 100 

tillståndsansökningar 2017 (Boverket, 2017). 

Följande exempel visar på besparingsmöjligheterna: Norrtälje kommun har infört en digital bygglovsprocess 

som möjliggör en helt papperslös hantering av bygglovsärenden vilket effektiviserar både för kunder och 

kommunala myndigheten. Tack vare detta har den genomsnittliga handläggningstiden minskat från 34 till 17 

arbetsdagar. Den årliga mängden tillstånd har ökat från 1 000 till 2 500. Hela 45 % av kunderna ansöker om 

bygglov via e-tjänsten. Den mycket effektivare digitala processen har inte bara förkortat tiden för processen, 

utan också givit kunderna ekonomiska fördelar. Kommunen har kunnat reducera avgiften för bygglov, 

baserat på PBL-taxan, och den totala besparingen för kunderna uppgick till 2,5 mnkr 2016 (Norrtälje, 2019). 

Kostnadsbesparingen för bygglovssökande i Norrtälje kommun uppgår till omkring 1 000 kronor per 

sökande. Baserat på detta underlag skulle de årliga totala besparingarna avseende bygglov uppgå till närmare 

91 mnkr, vilken skulle kunna falla ut i lägre taxa på nationell nivå, om man väljer att nyttja 

kostnadssänkningen så. De sänkta kostnader som uppstår för privatpersoner när man inte behöver uppsöka 

sitt kommunkontor för att hämta och lämna underlag och kanske ta ledigt från jobbet för detta, finns inte med 

i beräkningen. 

Enligt Ovalgroup (2014) innebär 100 digitala bygglov en kostnadsbesparing om ca 200 000 kronor, 

motsvarande ca 2 000 kronor per bygglov. Den beräknade sammanlagda besparingen kan därmed beräknas 

uppgå till 190 mnkr per år (baserat på 91 110 bygglov). 
 

 

Den potentiella kostnadsbesparingen för kommunerna till följd av besparad arbetstid genom 

användningen av digitala bygglovtjänster, uppskattas till mellan 91 mnkr och 190 mnkr per år. 
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2.5 Projektering 

Kiruna stadsomvandling är ett exempel på datasamordning där geodata lagras och fylls på över tid under 

projektet. Med en gemensam hantering av geografiskt underlag kan man reducera tiden för att skapa en bild 

av befintliga förhållanden och förutsättningar vid starten av ett byggprojekt. I Kirunaexemplet bedöms denna 

tid kunna reduceras med 50 % (Sweco, 2017)2. Detta skapar nytta för såväl kommunen som byggherrar och 

samhällsmedborgare. 

Mark- och grundläggningskostnader bedömdes av Sweco uppgå till omkring 20 % av den totala bygg- och 

anläggningskostnaden. 

En utvärdering som Sweco har genomfört visar att projekteringskostnaderna utgör 8 % av mark- och 

grundläggningskostnaderna. 15 % av projekteringstiden går åt till att hämta och läsa in underlag och skapa 

en bild över förhållanden och förutsättningar för projektet. Enligt Sweco kan tiden för projektering skäras 

ned med 50 % med hjälp av en gemensam lägesbild och ett gemensamt underlag. Kostnaden för byggande 

och konstruktion skulle kunna minska med så mycket som 3 mdkr vilket motsvarar 0,6 % (Sweco, 2017) av 

byggindustrins totala omsättning om 500 mdkr (Sveriges byggindustrier). 

Esbo stad i Finland har uppskattat att de skulle kunna spara upp till 30 % i samband med planeringen av 

infrastruktur om grundläggande information skulle finnas tillgänglig som datamodeller. Det skulle medföra 

besparingar i planeringskostnader på omkring 50,3 mnkr per år (Esbo stad, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Sweco, 2017. Kubens samhällsekonomiska nyttoeffekter. https://www.youtube.com/watch?v=TX5oozRGWcU&feature=youtu.be 

Viktiga faktorer i projekteringsfasen är att det finns en gemensam lägesbild och lättillgänglig 

information. Den uppskattade besparingen av byggnadskostnaderna uppskattas då uppgå till omkring 

3 mdkr. 
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2.6 Markarbete och byggnation 

Byggindustrin har omsatt över 500 mdkr per år de senaste åren och värdet på fastighetsbeståndet i Sverige 

kan uppskattas till drygt 6 000 mdkr (Sveriges Byggindustrier). Här ska värdet av infrastruktur som vägar, 

broar, järnvägar, hamnar, flygplatser m.m. tilläggas. 

Genom att implementera BIM i anläggningsbranschen kommer man långsiktigt att få en bättre kontroll över 

både väg- och järnvägsanläggningen i Sverige. Detta i sin tur kommer att leda till effektiviseringar och högre 

kvalitet både i planeringsskedet, byggskedet och vid förvaltningen av anläggning. På nivå tre i den s.k. BIM- 

trappan (Svensk Byggtjänst, 2016)3 är det en helt öppen process och dataintegration är möjlig för kravställd 

strukturerad objektbaserad information. På denna nivå är det önskvärt att koppla ihop GIS med BIM. Genom 

ett nytt digitaliseringssprång och gränsöverskridande samverkan blir 3D-modeller framtidens ritningar. 

Värdet av byggverksamheten (nybyggnation och ombyggnad) i Sverige 2018 var ca 500 mdkr. Detta 

innefattar även kostnader i samband med uppförande av byggnader (Sveriges Byggindustrier, 2018)4. 

Investeringarna inom landtransportinfrastrukturen (vägar, järnvägar) uppgick i Sverige år 2016 till 31 mdkr 

varav byggnationen motsvarade 11 mdkr (International transportforum). Av byggkostnaden avseende 

byggnader och transportinfrastruktur uppgick arbetskostnaden till 39 % (Sveriges Byggindustrier, 2018). 

Produktiviteten kan förbättras om alla aktörer använder gemensamma datakällor och har en gemensam 

lägesbild och tillgång till samma information. Fragmenteringen av information är det största hindret för 

produktivitetsutvecklingen. Det rapporteras att byggnadsarbetare endast använder 30 % av sin arbetstid till 

produktivt arbete. Deras tid går i stället åt till att hämta varor/gods, söka efter verktyg och sortera saker 

(Kauppalehti, 2018). Det uppskattas att besparingen avseende arbetskostnader vid byggande uppgår till 

omkring 10–20 % (ACIL Allen, 2017). Besparingar som avser markarbete kan uppnås på flera sätt, till 

exempel genom effektiva vägval och maskinstyrning. Bränslebesparingar kan uppgå till 25 % om 

schaktningen planeras och rutterna är optimerade för Entre (ACIL Allen, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 Svensk Byggtjänst, 2016. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i förvaltningsprocesser 

https://byggtjanst.se/globalassets/tjanster/bsab/bsabcoclass/rapport-svensk-byggtjanst---besparingsmojligheter-genom-effektivare-kommunikation-i- 
forvaltningsprocesser-20160525.pdf 
4 Sveriges Byggindustrier: Vi bygger Sverige 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/statistik-byggmarknad/bygginvesteringar  6907 

De totala besparingarna avseende arbetskostnader vid husbyggnation kan uppskattas till 19–38 mdkr 

och motsvarande kostnader vid infrastrukturbyggnation till 0,4–0,9 mdkr vid användning av geodata, 

BIM-modeller samt en gemensam lägesbild och information. De totala besparingarna beräknas därmed 

vara 19–39 mdkr per år. 
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3. Ej kvantifierbara nyttor 

De allra största samhällsnyttorna förväntas uppstå när nödvändiga användarnära verktyg och processer har 

kommit på plats. Dessa nyttor kommer alltså inte att kunna kvantifieras förrän längre fram i 

digitaliseringsprocessen. 

 

Samma plattform och juridiska ramverk förväntas långsiktigt: 

 

• vara applicerbart även på andra samhällsutmaningar som kris och beredskap, miljö, innovation och 

tillväxt samt digitaliseringen av den offentliga sektorn. 

• täcka behov inom 112-verksamheten, I SOU 2018:28, En nationell alarmeringstjänst– för snabba, 

säkra och effektiva hjälpinsatser, beskrivs behovet. (kap 14). 

• eventuellt kunna nyttjas för miljöinformation. I Naturvårdsverkets slutrapport, Regeringsuppdrag att 

verka för Digitalt först – för smartare miljöinformation, lyfter man fram som exempel (s.38): 

”Lantmäteriets och Naturvårdsverkets samarbete kring effektivt och säkert 

informationsutbyte innebär att dagens plattform för tillgängliggörande av geodata 

kan utvecklas till att bli en generell informationsutbytesplattform även för 

miljöinformation mellan olika parter på lokal, regional och nationell nivå.” 

 

Genom att en nationell åtkomst till standardiserad geodata sker i en rollbaserad lösning: 

 

• säkerställs ansvaret för informationen. 

• kan de tekniska lösningarna byggas nationellt standardiserade och därmed billigare. 

• tillgängliggörs informationen på ett sätt som gör att även små företag och entreprenörer kan få bättre 

villkor, vilket i sin tur förbättrar deras möjligheter att använda informationen för att skapa nationella 

innovationer. 

• utgör grunden för nationella tjänster och gör det möjligt för människor, oavsett var man bor i landet, 

att tillgodogöra sig service från offentlig sektor. 

• med kvalitetsmärkt information, från källan, ges också betydligt bättre möjligheter att undvika 

kvalitetsbrister i senare skeden. 

• som öppen information skulle de tekniska lösningarna kunna göras mindre komplexa och därmed 
billigare. 

Genom att kommuner erbjuds stöd i arbetet med datalagring och framtagandet av nationella tjänster: 

 

• förbättras kommunernas möjligheter, oavsett storlek, att komma igång med digitaliseringen. 

• ger storskalighetsfördelar som bidrar till att lägre kostnader totalt (Att bygga infrastruktur med 

tjänster på nationell nivå, istället för på varje kommun) 

 

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen: 
 

• kan den demokratiska processen stärkas genom tidiga, visuella, medborgardialoger. 

• Stärks beslutsstödet för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar, genom faktabaserade analyser. 

• möjliggörs automatiska processer och återanvändbarheten av information stärks. 

 
I denna metastudie visas den ekonomiska nyttan främst i form av kostnadsbesparingar, eftersom de flesta 

fallstudier eller exempel koncentrerar sig på antingen tids- eller kostnadsbesparingar. Bättre produktivitet 

inom samhällsbyggnadsprocessen möjliggör dock större projektvolymer vilket förväntas få en positiv 

inverkan på BNP (bruttonationalprodukten). 

Om kostnads-/nyttoanalysen ska utföras mer detaljerat bör man systematiskt samla in statistiska uppgifter om 

användningen av geodata och om de kostnader som investeringarna innebär. 
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4. Påverkan av öppna data 

När kommuner och statliga myndigheter öppnar upp sina data, får fler aktörer enkel tillgång till intressanta 

och användbara data för effektivisering och innovation. Öppna geodata innebär avgiftsfri tillgång att 

använda, förädla och sprida geodata. När geodata är öppna försvinner de flesta ekonomiska och 

administrativa hinder för att använda, förädla och sprida data vidare. 

Öppna geodata kan skapa stor samhällsnytta inom en mängd områden, det visar samhällsekonomiska 

forskningsstudier i såväl Sverige, Finland och Danmark. 

En svensk forskningsrapport, (2016) av forskaren Erik Laakoma vid Handelshögskolan, visar att det skulle 

vara samhällsekonomiskt lönsamt att släppa offentliga geodata som öppna data. En försiktig beräkning visar 

att öppna geodata skulle ge samhällsvinster på cirka 200 miljoner kronor. Potentialen till en större 

ekonomisk utväxling är dock betydande och i mångmiljardklassen, enligt Lakomaa. 

I Danmark har en uppskattning av värdet av geodata gjorts av Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 

(SDFE) 2012 före lanseringen av öppna data och en uppföljande uppskattning av värdet gjordes tre år senare 

2016 (PWC, 2017). Värdet av geodata bedöms ha ökat från 1,6 miljarder DKK (motsvarande svenska 2,2 

mdkr) till 3,5 miljarder DKK (motsvarande svenska 4,9 mdkr). Effektiviteten bedöms har ökat från 190 

miljoner DKK till 999 miljoner DKK. Antalet användare av SDFE-distributionstjänsten har ökat från 800 till 

60 000. Den största ökningen har skett i antalet privata företag och särskilt i användningen av geodata i 

mikroföretag. Typiska användare är arkitekter, konsultingenjörer och IT-konsulter som har nyckelroller i 

samhällsbyggnads processen (Hansen, 2019). 

Lantmäteriverket i Finland öppnade sina topografiska databaser 2012 och efter ett år gjordes en uppföljning 

av effekterna av Aalto-universitetet (Ahonen-Rainio, Mäkelä och Virrantaus, 2014). Baserat på intervjuer 

med befintliga användare inom offentlig sektor och privata företag ansågs den största nyttan bestå i 

kostnadsbesparingar vid anskaffning av geodata, sparad arbetstid (minskad tid för fältarbete), effektivare 

drift, nya produkter och tjänster som gav konkurrensfördelar på internationella marknader samt bättre 

kvalitet i arbetet. Totalt 3711 användare (373 från offentlig sektor, 574 från små och medelstora företag 

(SMF), 205 från stora företag och 2559 privat personer) besvarade ett frågeformulär skickat till personer som 

hade hämtat öppna topografiska data från Lantmäteriverkets tjänst. En effekt av att öppna data var relativt 

ökat antal nya användare i SMF (41 %) och privatpersoner (60 %). Respondenterna betonade fördelarna med 

att planering kan ske direkt inomhus med mindre och därmed billigare fältarbete, mer omfattande 

användning i planeringen inom många sektorer och mer grundligt resonemang kring planer, nya 

forskningsprojekt t.ex. inom miljösektorn samt bättre status i internationellt samarbete. Lantmäteriverket i 

Finland har publicerat sina öppna geodata via geodatatjänster (hämtnings-, visnings- och 

nedladdningstjänster). Antalet årliga användare av tjänster har vuxit stadigt, från 224 000 år 2013 till 4,8 

miljoner år 2018. 

 

4.1 Samhällsbyggnadsprocessen och öppna data 

Samhällsbyggnadsprocessen kännetecknas av ett särskilt stort geodataberoende, till exempel behövs såväl 

kartinformation, fastighetsinformation, geologisk information som information om planer, bestämmelser och 

andra restriktioner kring markanvändningen. Processen kännetecknas också av att den normalt omfattar en 

stor mängd olika intressenter, beslutsfattare och entreprenörer. Det är därför av stor vikt att alla inblandade 

har tillgång till bästa möjliga och enhetliga geodata under hela processen och att tillgången till dessa geodata 

är såväl enkel som effektiv. 

 
EXEMPEL PÅ NYTTOR MED ÖPPNA DATA INOM SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN 

• Större möjlighet för medborgaren att bidra i till exempel planärenden om geodata är öppna och kan 

delas på nätet. 

• Enklare att ansöka om fastighetsbildning och bygglov om de geodata som behövs är öppna och 

lättillgängliga. 
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• Lättare att få insyn och följa framdriften i plan-, fastighetsbildnings- och bygglovsärenden. 

 
ÖPPNA DATA SNABBAR PÅ BYGGLOVSHANTERINGEN 

Lantmäteriet får många frågor från medborgare som söker bygglov. För att ansöka behöver de en karta över 

sin fastighet med fastighetsgränser och beteckningar för att kunna rita in en bygglovspliktig tillbyggnad eller 

anläggning. Tillgången till digital information i form av flygfoton och kartor kan snabba upp processen, både 

för den som söker och den som ska hantera bygglovsansökan. Öppna geodata är en förutsättning för att göra 

informationen tillgänglig för alla. I dag kan Lantmäteriet endast erbjuda papperskopior avgiftsfritt. 

En fastighetsägare som till exempel vill bygga en badbrygga i anslutning till sin fastighet måste kunna bevisa 

att det tidigare funnits en brygga på platsen. Det säkraste sättet att verifiera detta är att titta på äldre kartor 

och flygfoton. Även historiska geodata bör därför vara avgiftsfria och öppna geodata. 

 
Läs gärna mer om nyttor med öppna data i Lantmäteriets rapporter och Geodatarådets skrivelse5. 

 

ÖPPNA DATA MINSKAR INVESTERINGS- OCH FÖRVALTNINGSKOSTNADER 

En plattform som ger tillgång till geodata som inte är avgiftsfria kräver upprättande av olika avtalsrelationer. 

Dels behöver producenter och dataleverantörer av geodata komma överens om förutsättningarna och dels 

behöver användarna teckna avtal för att få använda data. Plattformen kräver då avgiftsmodeller, 

avtalsstrukturer, fördelningsberäkningar och fakturering/betalning. 

Ett exempel är affärsmodellen för Geodatasamverkan som krävde två års arbete för tre personer på heltid och 

ett antal personer på deltid. I det exemplet var det 290 + ~20 offentliga aktörer som skulle vara köpare av 

data och fyra-fem som skulle ”sälja”. 

Avgifter och användningsvillkor ställer krav på plattformens funktionalitet – kunden vill kunna se vad den 

ska betala för i kundkorgen. Att bygga in avgiftsmodeller är enligt Lantmäteriets erfarenhet komplext och 

kostsamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 Effekter och konsekvenser av öppna data, 109–2016/4287, Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet, 109-2018-5255, Geodatarådet 
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Meningsfull tid på nätet –  
och det digitala samhällets 
fram- och baksidor
 
I Sverige år 2019 ökar tillgången till fiber, hela 98 procent har tillgång till 
internet i hushållen och 95 procent av befolkningen anger att de använder 
internet. Men hur meningsfull är all den tid vi lägger? När vi för första 
gången ställer frågor om meningsfullhet syns stora skillnader för olika 
aktiviteter vad gäller hur väl använd tiden upplevs. Bara en fjärdedel 
tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull. Det kan jämföras 
med användandet av nyhetsappar, som nästan 60 procent av användarna 
anser vara väl använd tid. Motsvarande siffra för mobilspel är bara  
12 procent. Det digitala utanförskapet minskar men är ändå fortfarande 
påtagligt i vårt samhälle. Det blir extra tydligt i årets rapport när vi 
sätter strålkastarljuset på de digitala samhällstjänsterna, som exempelvis 
e-tjänster inom sjukvården, kollektivtrafiken och Skatteverket, som är till 
för alla medborgare. Majoriteten anser att dessa e-tjänster underlättar 
för dem och att Mobilt BankID har varit en stor möjliggörare på detta 
område, samtidigt säger en del istället att e-tjänsterna försvårar. Vi tittar 
även närmare på den växande oron för att myndighetssverige - och 
stora företag som Google och Facebook - ska inkräkta på vår personliga 
integritet på nätet. Nära hälften känner sig övervakade på internet. Vi har 
blivit mer restriktiva med att dela andras inlägg på sociala medier och 
överlag tycks användandet av sociala medier börja plana ut.

 
Om framsidan av samhällets digitala transformation är delaktighet är baksidan 
utanförskap. I kölvattnet av förra årets rapport, som belyste klyftorna på nätet, 
följer vi upp det digitala utanförskapet från flera olika vinklar i årets upplaga.  
Vi tar reda på i vilken grad vi känner oss delaktiga i det digitala samhället – något 
som de flesta överlag gör. Likaså redovisar vi det utanförskap som framkommer 
i användandet av digitala samhällstjänster där hög ålder, låg inkomst och låg 
utbildning blir tydliga riskfaktorer. 
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Vidare redovisar vi det totala antalet av de som antingen aldrig kopplar upp sig 
och de som gör det mer sällan. Sammantaget handlar det omräknat om drygt en 
miljon svenskar som lever i ett digitalt utanförskap. Det är en liten minskning från 
förra året. Värt att poängtera är att det är befolkningen som blir äldre och således 
ingår fler internetanvändare i de äldre åldersgrupperna för varje år. Därmed ska 
inte ökad digital aktivitet tolkas som en stor beteendeförändring hos de äldre. 

För de digitala samhällstjänsterna har vi valt att titta närmare på tio utvalda 
där Skatteverkets e-tjänster hamnar i topp i andel användare. De följs av 
kollektivtrafiken och på en tredjeplats hamnar sjukvårdens digitala tjänster. 
Betydligt fler nyttjar sjukvårdens e-tjänster för att boka ett fysiskt läkarbesök, 
än de nya och mer omtalade apparna som ersätter läkarbesök. Hälften använder 
idag en digital brevlåda vilket sannolikt Skatteverket bidragit till då de erbjuder 
snabbare utbetalning av skatteåterbäring till de som har en digital brevlåda. 
Digitala tjänster för pension nyttjas inte av ens hälften av befolkningen. Detta är 
den enda e-tjänst i vår studie där de äldre är mer aktiva än de yngre.

Tack vare digitaliseringen har den offentliga förvaltningen idag stora  
möjligheter att skapa effektivitetsvinster och därmed spara pengar för 
skattebetalarna, att skapa stora miljövinster i form av minskad pappersförbrukning 
och att ge ökad service för medborgarna genom ökad tillgänglighet, snabbare 
processer etcetera. Vissa grupper riskerar dock att lämnas utanför. Det är viktigt 
att myndighetssverige tar hänsyn till att de som inte är så digitala kan behöva 
alternativa sätt till kontakt. Samtidigt som det behövs utbildningsinsatser och hjälp 
för de som vill använda digitala lösningar men inte kommit igång ännu. För att 
minimera risken för utanförskap och för att skapa delaktighet - för alla medborgare.  

Läs mer i kapitel 2: Digitala samhällstjänster – s. 23–50

 
Tillgången till fiber ökar 
Efter att ökningen av fiberuppkopplade hushåll bromsade in år 2018 har 
utvecklingen nu tagit fart igen. Mer än hälften av hushållen har nu tillgång till fiber 
och störst är ökningen på landsbygden. 

Hela 98 procent har tillgång till internet i sina hushåll och 95 procent använder 
också internet. De äldre börjar här komma ikapp övriga befolkningen. 

Vilka är det som använder iPhone respektive Android? Det tar vi reda på liksom 
hur många som har uppkopplade högtalare och elektroniska lås i sina hem.

Läs mer i kapitel 1: Allmänt om internetutvecklingen – s. 8–22

 
Få upplever sociala medier som väl använd tid
Hur meningsfull och väl använd betraktar vi den tid vi lägger på olika appar och 
e-tjänster? För första gången frågar vi användarna av ett antal utvalda aktiviteter 
om de tycker att deras tid på dessa är meningsfulla eller ej. Nyhetsappar hamnar i 
topp och mobilspel intar jumboplatsen. Sociala medier hamnar långt ned på listan. 
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I kapitel 1 ges en totalbild av de utvalda aktiviteterna som sedan finns redovisade 
mer i detalj under respektive tillhörande kapitel.

Läs mer i kapitel 1: Allmänt om internetutvecklingen – s. 8–22

Mobilt BankID och Swish ökar
Mobilt BankID och Swish fortsätter att växa. Främst sker ökningen bland de äldre 
då allt fler internetanvändare når de högre åldrarna.

Män är något mer benägna att sälja något online än kvinnor. De ser också 
e-handelsappar och begagnatsajter som något mer meningsfull tid än kvinnor,  
men främst är det föräldrar med hemmaboende barn som ser dem som väl använd 
tid. Föräldrar säger att de är extra utsatta för bland annat missvisande köp  
och kortbedrägerier.

Läs mer i kapitel 3: Banktjänster och e-handel – s. 51–63

 
Ökad oro att Google och Facebook kränker integritet
När hälften känner oro för att storföretag som Google och Facebook ska 
inkräkta på deras personliga integritet på internet. Endast var femte oroar sig för 
myndighetssveriges inkräktande. Oron har ökat på båda dessa områden sett ur  
ett femårsperspektiv. 

Näthat drabbar i synnerhet yngre men har inte ökat de senaste åren. Det har 
däremot andelen kränkande e-post gjort. 

Internet blir allt viktigare såväl i den privata sfären som i arbete och studier. 
Känslan av att vara delaktighet i det digitala samhället infinner sig hos majoriteten 
av befolkningen. 

Läs mer i kapitel 4: Digital integritet och delaktighet – s. 64–82

Allt färre delar andras innehåll 
Jämfört med föregående år har andelen som delar andras innehåll i sociala medier 
minskat. I synnerhet gäller det de över 55 år. Mindre än hälften litar på majoriteten 
av informationen på internet. Fler yngre än äldre har fått utbildning i källkritik, 
medan äldre överlag är mer tillitsfulla. 

Är den nya datalagstiftningen GDPR tandlös? De flesta internetanvändare säger 
att de accepterat användarvillkor på en sajt utan att läsa igenom dem.

Läs mer i kapitel 5: Sökkällor och källkritik – s. 83–94

 
E-post dominerar – men kommer chatt att ta över?  
Praktiskt taget alla e-postar. Det dagliga e-postandet är lägre bland de yngre än 
de äldre. De yngre väljer istället chatten, som fortsätter att växa. Även videosamtal 
och telefonsamtal över internet ökar något. 
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Whatsapp ökar, Skype minskar och Facebook Messenger ligger kvar på samma 
nivå som föregående år. Messenger används mest av alla men minskar bland de 
yngre och ökar bland äldre.

Läs mer i kapitel 6: Digitala kommunikationstjänster – s. 95–105

Antalet användare av sociala medier börjar plana ut
Majoriteten av internetanvändarna använder sociala medier. Från år 2010 har 
det årligen skett en konstant ökning i användandet men i år har den avstannat. 
Instagram och Snapchat, som tidigare vuxit stort, ligger mer eller mindre kvar 
på samma nivå som föregående år. Facebooks tillväxt tycks ha stannat av och 
eventuellt kan vi till och med ana en nedåtgående trend. 

Endast en fjärdedel av användarna av sociala medier anser att tiden de 
spenderar på de olika sociala nätverken är meningsfull.

Läs mer i kapitel 7: Sociala medier – s. 106–122

Mer poddar och digitala böcker i våra lurar
Poddar har vuxit för varje år och sedan år 2015 har det totala poddlyssnandet 
dubblerats till att idag nå 55 procent. Likaså ökar konsumtionen av digitala böcker 
stadigt. Idag konsumerar 42 procent av internetanvändarna digitala böcker där 
ljudboken har ett litet försprång framför e-boken. Pappersboken behåller dock sin 
starka, stabila ställning över åren och läses fortfarande i mer än dubbelt så hög 
grad som de digitala versionerna. 

Läs mer i kapitel 8: Mediekonsumtion – Titta, lyssna, läsa digitalt – s. 123–152

Fler betalar för film och musik på nätet 
Det digitala filmtittandet och musiklyssnandet ökar. Likaså ökar andelen som 
betalar för digitala abonnemang på film- och musiktjänster. De yngsta har högst 
betalningsvilja. Ökningen är störst för streamingtjänster för film, tv och videor 
(57%) som nu ligger i princip på samma nivå som musik (58%). I jämförelse ligger de 
digitala tidningsprenumeranterna (32%) på en relativ låg nivå.

Läs mer i kapitel 8: Mediekonsumtion – Titta, lyssna, läsa digitalt – s. 123–152

Spel online domineras av yngre män
Att spela nöjesspel (60%), spela om pengar (8%) eller titta på nätet på andra som 
spelar spel (19%) är i huvudsak aktiviteter som unga män ägnar sig åt. Äldre 
kvinnor är också mer aktiva i nöjesspelandet. Oavsett kön eller ålder är mobilen 
vårt förstahandsval för spel, även om män oftare väljer datorn och äldre spelar på 
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surfplattan oftare än andra. Överlag ses varken mobilspel eller dataspel som så 
värst väl använd tid av dess användare. 

Läs mer i kapitel 9: Spel online – s. 153–163

Några nyckeltal för Svenskarna och internet år 2019

  Andel av befolkning Andel av internetanvändare

Använder internet 95% 100%
Använder internet dagligen 91% 96%
   
Använder internet i dator 91% 96%
Använder internet i mobilen 90% 95%
Använder internet i surfplatta 61% 64%

Internetanslutning hemma  
Fiber 57% 59%
Kabel-tv 10% 10%
ADSL 10% 10%
Mobilt bredband (router, ej via 
mobiltelefon) 16% 17%
   
Innehav  
Dator (i hushållet) 93% 96%
Surfplatta (i hushållet) 70% 72%
Mobiltelefon (egen) 99% 99%
Smartmobiltelefon (egen) 92% 95%
Uppkopplade saker /IoT (i hushållet) 54% 55%
Dagstidningsprenumeration 49% 48%
Mobilt BankID 84% 89%

Fakta om undersökningen och Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.  
Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.  
Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration 
av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad 
satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och 
stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Med den här undersökningen, Svenskarna och internet 2019, vill vi bidra med 
fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge 
förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker 
på välinformerad grund.
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Fiber ökar och äldre  
alltmer digitala
 

 
 
Liksom föregående år anger 98 procent att de har tillgång till internet i sina hushåll. 
Hela 95 procent använder också internet. Det som sticker ut något i årets rapport 
är att tillgången till fiber ökar i hushållen, i synnerhet på landsbygden, efter en 
avmattning föregående år. Vi ser också att våra äldre blir alltmer digitala, även 
om de har en bit kvar börjar de komma ikapp den övriga befolkningen. Nytt i årets 
Svenskarna och internet är bland annat en kartläggning av hur många som har en 
uppkopplad högtalare och elektroniska lås i hemmet. Vi frågar också användarna 
om hur meningsfull och väl använd tid de anser att olika aktiviteter på internet är.

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…

Internettillgång och uppkoppling
1.1 År 2019 har 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet
1.2 Tillgången till fiber i hushållen ökar igen
1.3 Hushållen på landsbygden får ökad tillgång till fiber

Internetanvändandet
1.4 År 2019 använder 95 procent av Sveriges befolkning internet
1.5 De äldsta börjar komma ikapp i internetanvändandet 
1.6 Drygt 1 miljon personer använder inte internet dagligen
1.7 Icke-användare ser inte nyttan med internet

Enheter och uppkopplade saker
1.8 Datoranvändandet tenderar minska till förmån för mobilen
1.9 Surfplattan används mest av de mellan 66–75 år
1.10 Fler använder Iphone än Android
1.11 Antalet uppkopplade saker ökar i hushållen
1.12 1 av 20 har en uppkopplad högtalare
1.13 Elektroniskt lås finns i 7 procent av de svenska hushållen

Meningsfullhet/Väl använd tid
1.14 Nyhetsappar i topp och mobilspel jumbo i meningsfullhet
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

Internettillgång och uppkoppling
 
 
År 2019 har 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet

Diagram 1.1 Andel av befolkningen (16+ år), Tillgång till internet i hushållet, år 1995–2019

I år anger 98 procent att de har tillgång till internet i hushållet. Det är på samma 
nivå som föregående år (98%) och den höga andelen indikerar att vi är på väg mot 
regeringens mål ”Sverige helt uppkopplat år 2025 – en bredbandsstrategi”.1 För tio 
år sedan var endast 81 procent av hushållen uppkopplade och för tjugo år sedan 
(1999) hade bara 30 procent av hushållen tillgång till internet. 

Hur kopplar vi då upp oss i våra hushåll? Det ser vi i nästa graf (diagram 1.2).
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1  https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025---en-
bredbandsstrategi/
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Tillgången till fiber i hushållen ökar igen

Diagram 1.2 Andel av befolkningen (16+ år), Bredbandsuppkoppling hemma, år 2010–2019 
* År 2018–2019 delades frågan om mobilt bredband upp i två alternativ: Mobilt bredband via 
mobil och ej via mobil - diagrammet visar de båda alternativen sammanslagna.

Tillgången till fiber i de svenska hushållen ökar igen (57%) efter en lugnare tillväxt 
mellan 2017 (48%) till 2018 (50%). Ökningen av tillgång till fiber sker i synnerhet på 
landsbygden men även till viss del i städerna. (Se diagram 1.3.) 

Även mobilt bredband ökar något från 30 procent till 32 procent i år. Av dessa 
32 procent anger 20 procent att de har mobilt bredband via mobiltelefonen och  
16 procent ej via mobil. Några har alltså båda varianterna.

ADSL, det vill säga internet via det gamla kopparnätet för telefoni, fortsätter att 
minska. År 2010 var ADSL den i särklass vanligaste internetuppkopplingen, då  
42 procent bodde i ett hushåll med internet via ADSL. Förra året var siffran  
13 procent, i år har den sjunkit till 10 procent.

Cirka 1 av 10 hushåll kopplar fortfarande upp sig via kabel-tv. 
På frågan om hur man har kopplat upp sig den senaste månaden anger drygt  

90 procent att de använder en internetuppkoppling i hemmet vilket är det vanligast 
sättet att koppla upp sig i Sverige.
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Hushållen på landsbygden får ökad tillgång till fiber

Diagram 1.3 Andel av befolkningen (16+ år), Tillgång till fiber i hushållet fördelat på stad och 
landsbygd, år 2011–2019

Tillgången till fiber har ökat markant på svenska landsbygden det senaste året.  
År 2018 hade 43 procent av hushållen tillgång till fiber medan 55 procent i år anger 
att de har det. Även i städerna har en mindre ökning från 53 procent till 58 procent 
skett det senaste året.

För att alla ska ha tillgång till digitala tjänster, oavsett var i landet man bor, 
införde regeringen den 1 mars år 2018 den statliga internetgarantin. Den innebär 
att regeringen ger ett stöd till privatpersoner som ska ge dem telefoni och internet 
på minst 10Mbit/s.2  
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2 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-sidanu-borjar-den-statliga-
internetgarantin-galla/
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

Internetanvändandet
 
 
År 2019 använder 95 procent av Sveriges befolkning internet

Diagram 1.4 Andel av befolkningen (12+ år), Använder internet respektive har internet hemma, 
år 2010–2019

Nästan alla svenskar, 95 procent, använder internet. Sedan år 2010 har 
internetanvändandet ökat med cirka tio procentenheter – från 85 procent till  
95 procent i år. Ökningen börjar dock plana ut och skillnaden mot år 2018 (94%)  
är marginell.

Eftersom majoriteten av befolkningen numera är online blir det allt mindre som 
särskiljer internetanvändarna från icke-användarna. I jämförelse med befolkningen 
som använder internet (95%) finns det emellertid några grupper som har signifikant 
fler respektive signifikant färre internetanvändare. Dessa är:

Signifikant fler Signifikant färre
Högskoleutbildning (97%) – (85%) Grundskoleutbildning

Hushållsinkomst 750’+ SEK (100%) – (90%) Hushållsinkomst upp till 300’ SEK
Män (97%) – (94%) Kvinnor

12–45 år (99%) – (84%) 66 år eller äldre
 

Den största ökningen av internetanvändandet sker i åldersgrupperna över 65 år 
som alltmer börjar knappa in på den yngre befolkningen. (Se diagram 1.5.)
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

De äldsta börjar komma ikapp i internetanvändandet

Diagram 1.5 Andel av befolkningen (66+ år), Använder internet, år 2010–2019 

År 2010 använde drygt 2 av 10 (23%) av de som var äldre än 75 år internet. 
Idag använder närmare 7 av 10 (69%) av vår äldsta befolkning internet. Bara det 
senaste året har en ökning skett från 58 procent till 69 procent. Det är främst 
40-talisterna i denna åldersgrupp som står för ökningen. Bakgrunden ligger i mångt 
och mycket i att de som gick i pension för tio–femton år sedan hade blivit vana 
internetanvändare på sina arbetsplatser. Idag har de hunnit bli 76 år eller äldre och 
har tagit med sig det beteendet.

I den näst äldsta åldersgruppen, 66–75 år, använde 6 av 10 (61%) internet redan 
2010. Sedan dess har internetanvändandet ökat till drygt 9 av 10 (93%) procent i 
år. Ökningen från föregående år är marginell – då låg internetanvändandet på  
91 procent.

Sammantaget ligger internetanvändningen i gruppen 66+ år på 84 procent.
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Drygt 1 miljon personer använder inte internet dagligen

Diagram 1.6 Åldersfördelning av de drygt 1 miljon svenskar (12+ år) som inte använder internet 
dagligen eller inte alls, år 2019

Alla använder inte internet dagligen. Tillsammans med de som aldrig använder 
internet utgör de drygt 1 miljon av vår befolkning 12 år eller äldre. Jämfört  
med år 2018 har denna grupp minskat något, totalt sett handlar det om runt  
50 000–60 000 personer. För denna grupp är åldern den tydligast särskiljande 
faktorn. Runt 70 procent är äldre än 65 år och utgör cirka 746 000 personer. 
(Beräknat på SCB:s befolkningsstatistik.)

Det är också signifikant fler som bor på landsbygden (11%) än i stan (7%).  
Andra faktorer som är framträdande bland dessa icke- och sällananvändare är en 
högre andel med enbart grundskoleutbildning och fler med lägre hushållsinkomst. 
Även något fler som är födda utanför Sverige tenderar att ingå i denna grupp.

12-25 år: 26 000

26-45 år: 51 000

46-65 år: 225 000

66+ år: 746 000

12-25 år 26-45 år 46-65 år 66+ år
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

Icke-användare ser inte nyttan med internet

Diagram 1.7 Andel av icke-användare av internet (12+ år), Viktigaste skäl till att inte använda 
internet överhuvudtaget, år 2019 

Hälften av de som inte använder internet anger att de inte ser det som användbart 
eller att de inte har något intresse för det. En femtedel upplever att tekniken är en 
tröskel – det är för krångligt och de kan helt enkelt inte. 

Drygt var femte av icke-användarna anger att de har använt internet tidigare. 
Att be andra om hjälp att uträtta ärenden på internet är en vattendelare – hälften 

av icke-användarna anger att de gör det och andra hälften att de aldrig gör det. 
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Enheter och uppkopplade saker

Datoranvändandet tenderar minska till förmån för mobilen

Diagram 1.8 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder internet på respektive enhet totalt 
sett (totala stapeln) och dagligen (röd del av stapeln), år 2017–2019

Nästan alla använder internet någon gång via dator (96%) eller mobil (95%). På 
daglig basis används däremot mobilen (87%) oftare än datorn (67%). Trenden 
över de senaste åren ser ut att vara att datoranvändandet minskar till förmån för 
mobilen. Datorn används på daglig basis oftare av män (74%) än av kvinnor (58%). 
Mobilen används istället dagligen oftare av kvinnor (90%) än av män (85%).

Cirka två tredjedelar använder sig någon gång av surfplatta och knappt en 
tredjedel använder surfplatta dagligen. Totalt sett har surfplatteanvändandet både 
totalt och på daglig basis minskat något från föregående år. Surfplattan används 
i likvärdig utsträckning av män och kvinnor men användandet skiljer sig något åt i 
åldrar. (Se diagram 1.9.) 
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

Surfplattan används mest av de mellan 66–75 år

Diagram 1.9 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder dagligen internet i dator, 
mobiltelefon respektive surfplatta, Åldersfördelning år 2019

Nästan alla i yngre halvan av internetbefolkningen använder mobilen på daglig 
basis. De som är 16–25 år använder även datorn i högre grad än genomsnittet. 
Surfplattan tycks de däremot vara allt mindre intresserade av.

Först efter 35 år börjar surfplattan bli mer gångbar även om både mobil och 
dator används i högre utsträckning.

De allra äldsta (76+ år) kopplar dagligen oftast upp sig via dator även om 
mobilen knappar in. I åldersgruppen 66–75 år används mobilen nu oftare än datorn 
och i denna grupp nyttjas surfplattan mest av alla på daglig basis.
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

Fler använder Iphone än Android

Diagram 1.10 Andel av befolkningen (12+ år), Mobiltelefoninnehav, år 2019

Totalt sett anger 99 procent att de har en mobiltelefon, vilket är en marginell ökning 
mot föregående år (97%). Andelen som har en smartmobil ligger på 92 procent. 
Fler svenskar har en Iphone än en Android vilket ligger i linje med år 2018.

Profilen på Iphoneanvändare och Androidanvändare skiljer sig något år.  
Iphone används i högre utsträckning av kvinnor (54%) än män (42%). Den är också 
mer populär bland de yngre 12–25 år och i hushåll med en hushållsinkomst på  
750 000 SEK eller högre. 

Android är i sin tur mer populär bland män (44%) än kvinnor (32%) och används i 
högre utsträckning av de i åldern 26–55 år.

Iphone: 47%
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

Antalet uppkopplade saker ökar i hushållen

Diagram 1.11 Andel av befolkningen (16+ år), Antal uppkopplade saker i hushållet, år 2019

I år anger mer än hälften (54%) att de har någon uppkopplad sak (IoT – Internet 
of Things), som till exempel klockor, kylskåp och bilar. Förra året, första gången 
denna företeelse mättes, var motsvarande siffra 50 procent. Det finns en okunskap 
kring om man har några uppkopplade saker hemma och sannolikt kring vad 
begreppet ”uppkopplad sak” innebär, för liksom föregående år anger 7 procent att 
de inte vet om de har något dylikt i sitt hushåll.

Det är signifikant fler yngre 16–45 år, drygt 60 procent, som anger att de har 
uppkopplade saker i sina hushåll. Likaså är det fler män (57%) än kvinnor (50%) 
som använder sig av ”Internet of Things”. 
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

1 av 20 har en uppkopplad högtalare 

Diagram 1.12 Andel av befolkningen (16+ år), Innehav av uppkopplad högtalare, år 2019

I år är första året som frågan ställs om innehav av en uppkopplad högtalare som 
går att styra med rösten, som till exempel Google Home eller Amazon Echo. Hela  
5 procent av befolkningen anger att de har en sådan. 

I åldersgruppen 36–45 år (9%) är en uppkopplad högtalare något mer vanligt 
förekommande och likaså bland de med en årlig hushållsinkomst på 750 000 SEK 
eller högre (9%).
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

Elektroniskt lås finns i 7 procent av de svenska hushållen

Diagram 1.13 Andel av befolkningen (16+ år), Innehav av elektroniskt lås till hemmet, år 2019

Frågan om innehav av elektroniskt lås i hemmet ställs för första gången i år.  
Hela 7 procent av befolkningen anger att de har ett sådant.

För den yngre åldersgruppen 16–25 år (10%) är ett elektroniskt lås i hemmet 
något mer vanligt förekommande och likaså bland de med en årlig hushållsinkomst 
på 750 000 SEK eller högre (11%). Något färre ensamstående (5%) har ett 
elektroniskt lås i sitt hushåll.
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Vet ej: 2%
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KAPITEL 1: ALLMÄNT OM INTERNETUTVECKLINGEN

Meningsfullhet/väl använd tid

Nyhetsappar i topp och mobilspel jumbo i meningsfullhet

Diagram 1.14 Andel av internetanvändarna som använder respektive app/e-tjänst (16+ år), 
Anser att deras tid används väl/meningsfullt vid användandet av respektive app/e-tjänst,  
Skala 1–5 5=Mycket meningsfullt och 1=Inte alls meningsfullt, år 2019

För första gången frågar vi om hur meningsfulla och väl använd tid ett antal 
utvalda appar/e-tjänster och aktiviteter på internet upplevs av dess användare. 
Bland dessa hamnar nyhetsappar, poddar/radioprogram och film/video i topp för 
mest väl använd tid. Minst meningsfulla betraktas mobilspel, dataspel och sociala 
medier vara. 

Frågorna är ställda till de som använder respektive app/e-tjänst. Viktigt att ha 
i åtanke att det finns många andra olika appar/e-tjänster som kan betraktas som 
mer eller mindre meningsfulla av dess användare än de som redovisas här. Detta 
är således ingen totalbild över de mest meningsfulla apparna/e-tjänsterna utan 
ett axplock som vi jämför ur olika demografiska och sociodemografiska gruppers 
perspektiv. Läs mer om varje app/e-tjänst under respektive tillhörande kapitel.
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Digitala samhällstjänster – 
underlättar för majoriteten 
men inte för alla

 
 
 
 
Sveriges regering har satt ett högt övergripande mål i digitaliseringspolitiken; 
Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I globala 
jämförelser betraktas redan Sverige som ett av världens ledande länder när det 
gäller digitalisering. Enligt OECD är Sverige exempelvis ledande i användningen 
av digital teknik och har mindre digitala klyftor än de flesta andra länder. Detta 
framkommer i OECDs utvärdering av hur myndighetssverige hanterar digital teknik 
för att effektivisera och utveckla sin verksamhet, beställd av finansdepartementet.3

OECDs rapport pekar också på att vi i Sverige har våra utmaningar. 
Framförallt handlar det om brist på koordination i den svenska modellen med ett 
decentraliserat styrelseskick. Koordination är ett förekommande problem även i 
andra länder men med 290 kommuner, 20 regioner (landsting) och självständiga 
myndigheter har Sverige en något större utmaning att bemästra. Arbetet med att se 
om, och i så fall hur, en nationell digital infrastruktur är möjlig för vissa områden 
har påbörjats. Detta dels för att skattebetalare ska slippa betala för att varje 
enskild myndighet, kommun och landsting lägger resurser på att bygga en egen 
digital lösning och dels för att dessa offentliga förvaltningar ska kunna fokusera 
på sin kärnverksamhet. Det är en av anledningarna till att DIGG, Myndigheten för 
digital förvaltning, grundades i september 2018.4 

Vad är då syftet med att digitalisera den offentliga förvaltningen och skapa 
e-tjänster? Förenklat handlar det om att effektivisera förvaltningsarbetet och dess 
samhällstjänster med hjälp av internet – från pappershantering till digital hantering. 
Det ger bland annat kostnadsbesparingar för skattebetalarna, stora miljövinster 
i minskad pappersförbrukning och ökad service för medborgarna genom ökad 
tillgänglighet, snabbare processer etcetera. 

Nytt för årets undersökning är att vi frågar befolkningen om tio utvalda 
digitala samhällstjänster. Överlag anser majoriteten av svenskarna att digitala 
samhällstjänster underlättar för dem vilket Mobilt BankID bidragit stort till. Det 
finns också en mindre grupp som anser att dessa e-tjänster försvårar, i synnerhet 

3 https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-digital-transformation-
going-digital-in-sweden_9789264302259-en#page1

4 https://www.digg.se
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bland de äldsta i vårt samhälle. Sett till användande hamnar Skatteverkets digitala 
tjänster i topp då de används av 74 procent av befolkningen. Skatteverket sporrar 
oss också att använda en digital brevlåda genom att vi då får skatteåterbäring 
tidigare, en e-tjänst där annars Danmark och Norge kommit betydligt längre än oss 
i nyttjandegrad. Ett annat område där våra grannländer ligger före oss är ansökan 
om bygglov digitalt.

För flera e-tjänster på landstings- och kommunnivå som exempelvis för 
kollektivtrafiken och sjukvården har myndighetssverige börjat se över vad som 
kan göras på nationell nivå för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Bland 
sjukvårdens e-tjänster är vårdappar som ersätter läkarbesök en av de mest 
omskrivna, men det är inte den som används flitigast. Hittills har 1 av 10 använt 
den medan sjukvårdens andra e-tjänster som exempelvis tidsbokning online till 
fysiska läkarbesök nyttjas av drygt 5 av 10 av medborgarna.

Vi har även tittat på konsumtionen av politisk information på nätet och efter 
ett valår med en utdragen regeringsbildning har intresset av att ta del av politisk 
information online ökat. Offentlig information från kommuner och myndigheter på 
nätet ligger i sin tur kvar på samma höga nivå som tidigare år. 

Ett begrepp som förekommer i media är pensionsångest. Det blir tydligt i och 
med att inte ens hälften av svenskarna nyttjar digitala tjänster för pension. Mest 
aktiva på e-pensionsområdet är de mellan 56–65 år. 

För övriga tjänster är det de äldre som hamnar på efterkälken tillsammans med 
de med lägre utbildning och lägre inkomster. De äldre än 65 år ligger i synnerhet 
efter när det gäller att ha en digital brevlåda och att nyttja kollektivtrafikens 
e-tjänster. De med lägst utbildning och de som bor i hushåll med lägst inkomster 
ligger långt efter i nyttjandet av e-tjänster för pension. Sammantaget risker de med 
hög ålder, låg inkomst och låg utbildning att hamna i ett utanförskap i det digitala 
samhället. En utmaning som myndighetssverige brottas med.

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…

Samhällets digitala tjänster – övergripande
2.1 Fler än 7 av 10 använder digitala samhällstjänster
2.2 Könsskillnader i användandet av digitala tjänster
2.3 Fler i stad än på landsbygd använder samhällets digitala tjänster
2.4  Äldre hamnar på efterkälken i det digitala samhället
2.5 Lågutbildade högriskgrupp för de digitala samhällstjänsterna
2.6 Låginkomsttagare långt efter på det digitala pensionsområdet
2.7 Majoritet anser att digitala samhällstjänster underlättar

Statliga myndigheters digitala tjänster
2.8 3 av 4 använder Skatteverkets digitala tjänster
2.9    Hälften av svenskarna har en digital brevlåda
2.10  Mindre än hälften nyttjar digitala tjänster för pension
2.11  3 av 10 använder Försäkringskassans e-tjänster
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Landstingens digitala tjänster
2.12 7 av 10 använder kollektivtrafikens digitala tjänster
2.13  5 av 10 nyttjar sjukvårdens e-tjänster – 1 av 10 nyttjar vårdapp
2.14  Fler än 8 av 10 söker efter hälso- och medicinsk information på nätet
2.15 Kvinnor finner tid på hälsoappar mer meningsfull än män

Kommunala digitala tjänster
2.16 3 av 4 med hemmaboende barn använder en digital skolplattform
2.17 8 av 10 med barn i förskoleåldern ansöker om förskoleplats digitalt
2.18 7 procent ansöker om bygglov digitalt

Samhällsinformation – offentlig och politisk
2.19 Fler än 8 av 10 tar del av offentlig information på internet
2.20 Fler än 7 av 10 tar del av politisk information på internet
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Samhällets digitala tjänster – 
övergripande
 
Fler än 7 av 10 använder digitala samhällstjänster

Diagram 2.1 Andel av befolkningen (16+ år), Använder respektive digital samhällstjänst, år 2019

Att en samhällstjänst är digital innebär kort och gott att den kan utföras på 
internet. Diagrammet visar nyttjande av ett antal utvalda e-tjänster totalt sett hos 
befolkningen (16+ år) i fallande ordning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
vissa av tjänsterna nyttjas endast av en mindre andel, som Försäkringskassan, 
skolplattform och ansökan om förskoleplats och bygglov. För dessa kan det vara 
mer intressant att se hur de används i sin givna målgrupp än bland allmänheten 
vilket vi kommer att titta närmare på under respektive e-tjänst. Likaså finns det 
givetvis många fler digitala tjänster i samhället och detta ska inte ses som en 
totalbild av användandet av e-tjänster.

En del digitala samhällstjänster kräver en individuell inloggning och för detta 
anger 76 procent av svenskarna att de använder sig av Mobilt BankID. (Mer om 
Mobilt BankID i diagram 3.2.) Andra digitala e-tjänster kan användas utan eget 
konto eller identifikation som exempelvis kollektivtrafikens reseplanerare. Sett till 
antal inloggningar per år är Skatteverket den mest nyttjade digitala tjänsten i vårt 
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samhälle enligt Försäkringskassan. Skatteverket (74%) toppar även användandet 
bland samhällstjänsterna i denna fråga.5 

För några av e-tjänsterna – inte alla – finns det signifikanta skillnader mellan kön 
och mellan boende i stad och på landsbygd. Se diagram 2.2 och 2.3

Ett tydligt utanförskap i det digitala samhället har också utkristalliserat sig. 
Det förekommer genomgående i tre delgrupper – de äldre, de lågutbildade och 
låginkomsttagare. Detta ligger även i linje med internetanvändandet i samhället. 
Med ett så högt internetanvändande som 95 procent i Sverige är skillnaden 
mellan befolkningen och internetanvändarna i många fall endast marginell. För 
de samhällstjänster som har majoriteten av befolkningen som målgrupp kommer 
vi titta mer i detalj på de som riskerar utanförskap och jämföra e-tjänsterna mot 
varandra. Se diagram 2.4, 2.5 och 2.6.

5 https://www.forsakringskassan.se/privatpers/nyhetsarkiv/!ut/p/z0/
fYxLDoJAEAVPw3LSIyYGlhD_iSs3MBvSSgcasflMh-jtHT2Au1eVygMHBTjBhRtUHgT
7wKXbVElsL3m-ymxytYk9pcd0t0_jQ7Zdwxnc_yA8cDdNLgN3H0TppVD8hqinaiY_
DuJ5ocjKuyWlObI1N6zYo9EOxQdlbj1KbWoyT_JqUJaAaNh8NSmMD1d-AEGCkvk!/
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Könsskillnader i användandet av digitala tjänster

Diagram 2.2 Andel av befolkningen (16+ år), Signifikanta skillnader mellan kön i användandet av 
digitala samhällstjänster, år 2019

För fem av de utvalda samhällstjänsterna i denna studie finns det signifikanta 
skillnader mellan män och kvinnor i användandet. Män nyttjar i högre grad 
e-tjänster som är förknippade med ekonomi som Skatteverket och pension – och 
även bygglov. Fler kvinnor använder istället de digitala tjänsterna för sjukvård. 
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Fler i stad än på landsbygd använder samhällets digitala tjänster

Diagram 2.3 Andel av befolkningen (16+ år), Signifikanta skillnader mellan stad och landsbygd i 
användandet av digitala samhällstjänster, år 2019

Stadsbor är mer benägna att använda en del digitala samhällstjänster än boende 
på landsbygd. Det som signifikant sticker ut för de boende i stad är digitala tjänster 
från Skatteverket, kollektivtrafiken, sjukvården och att ha en digital brevlåda. En 
förklaring till att stadsbor nyttjar digitala samhällstjänster i högre utsträckning kan 
vara att fler yngre än äldre nyttjar samhällstjänsterna och rent demografiskt bor fler 
yngre i städer och fler äldre på landsbygden.
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Äldre hamnar på efterkälken i det digitala samhället

Diagram 2.4 Andel av befolkningen (16+ år), Använder respektive digital samhällstjänst, 
Åldersfördelning, år 2019

Sett till ålder är det genomgående de äldsta som använder samhällstjänsterna i 
lägst utsträckning, i synnerhet de över 75 år. I jämförelse med genomsnittet ligger 
de äldsta framför allt efter i nyttjandet av kollektivtrafikens e-tjänster och digital 
brevlåda. (Se mer under diagram 2.12 och 2.9.)

Den åldersgrupp som är mest digital i kontakten med dessa samhällsfunktioner 
är 36–45-åringar. Enda undantaget är digitala tjänster för pension där flest 
användare är i åldern 55–65 år, alltså när pensionsåldern närmar sig. Där hamnar 
även 16–25-åringar på en lägre nivå av förklarliga skäl.
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Lågutbildade högriskgrupp för de digitala samhällstjänsterna

Diagram 2.5 Andel av befolkningen (16+ år), Använder respektive digital samhällstjänst, 
Utbildningsnivå, år 2019

Att endast ha en grundskoleutbildning tenderar vara en av de största riskfaktorerna 
för att inte ta till sig och använda de digitala samhällstjänsterna. Klyftorna 
mellan lågutbildades och högutbildades nyttjandegrad är stora, som mest för 
Skatteverkets digitala tjänster på hela 43 procentenheter. Mer om det under 
diagram 2.8.

Högutbildade har genomgående överlägset högst nyttjandegrad. I jämförelse 
med genomsnittet är de i synnerhet aktiva på e-pensionsområdet. 
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Låginkomsttagare långt efter på det digitala pensionsområdet

Diagram 2.6 Andel av befolkningen (16+ år), Använder respektive digital samhällstjänst,  
Årlig hushållsinkomst, år 2019

De med lägst hushållsinkomst halkar också efter, dock inte riktigt lika mycket  
som de lågutbildade och de äldsta, i nyttjandet av digitala samhällstjänster. I 
synnerhet vad gäller e-tjänster för pension, där gapet till höginkomsttagare  
är hela 32 procentenheter. (Se mer under diagram 2.10.) Generellt är klyftorna 
genomgående mycket stora mellan de med lägst hushållsinkomst och  
högst hushållsinkomst.
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Majoritet anser att digitala samhällstjänster underlättar

Diagram 2.7 Andel av befolkningen (16+ år), Andel som använder Mobilt BankID för digitala 
samhällstjänster (16+ år), I vilken grad digitala samhällstjänster underlättar för dem, år 2019

Hela 85 procent av Sveriges befolkning (16+ år) anser att digitala samhällstjänster 
underlättar för dem, varav 66 procent uppger att de underlättar mycket. Bland 
internetanvändarna anser 89 procent att de underlättar. En bidragande orsak kan 
vara att för många av samhällets e-tjänster går det att använda Mobilt BankID. 
Bland befolkningen anger 76 procent (internetanvändarna 79%) att de vid behov 
använder Mobilt BankID för att nyttja digitala samhällstjänster. Av de som 
använder Mobilt BankID för digitala samhällstjänster anser hela 95 procent att 
dessa e-tjänster underlättar för dem. (Mer om Mobilt BankID i diagram 3.2.)

Män och kvinnor anser i lika hög grad att digitala samhällstjänster underlättar 
för dem. Däremot är de med hemmaboende barn (94%) mer hjälpta än 
befolkningen i stort. Mest hjälpta känner sig de i höginkomsthushåll (97%). 

Även här finns ett större gap i hushållsinkomst- och utbildningsnivå och i ålder. 
Minst hjälpta känner sig de som är 76 år eller äldre (49%) där var femte (18%) 
tycker att e-tjänsterna försvårar för dem. Det är viktigt för samhället att ta höjd för 
att vissa grupper har lång vana av tidigare tillvägagångssätt att göra ärenden. För 
grupper med lägre utbildning, lägre inkomster samt de äldsta kan det därför finnas 
en längre startsträcka och högre trösklar för att ta till sig de nya möjligheterna som 
digitaliseringen innebär. De kanske inte ser hur dessa tjänster underlättar för just 
dem, och denna del av befolkningen riskerar då att hamna i ett digitalt utanförskap.
Nedan visas en kort översikt av några grupper där signifikant fler eller färre anser 
att digitala samhällstjänster underlättar, i jämförelse med befolkningen (85%).
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Signifikant fler Signifikant färre
Högskola (91%) – (65%) Grundskola

Hushållsinkomst 750’+ SEK (97%) – (75%) Hushållsinkomst upp till 300’ SEK
26–45 år (96%) – (68%) 66+ år eller äldre

Stad (87%) – (82%) Landsbygd
 

Statliga myndigheters digitala tjänster 
 
3 av 4 använder Skatteverkets digitala tjänster

Diagram 2.8 Andel av befolkningen (16+ år), Använder Skatteverkets digitala samhällstjänster, 
Åldersfördelning år 2019

Skatteverket ligger i framkant vad gäller digitala tjänster bland svenska 
myndigheter. Deras digitala tjänster och beräkningsverktyg har omskrivits i 
media som lättillgängliga, användarcentrerade och till och med ”busenkla”. Bland 
annat av nättidningen Internet World som utsåg Skatteverket till vinnare i sin 
”Topp100 2018: Här är de 5 bästa myndigheterna på nätet” och tidigare kallat dem 
”E-tjänsternas okrönta mästare”. Skatteverket uppger själva i ett pressmeddelande 
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att de under många år haft en ökande digital trend. På fem år har exempelvis de 
som deklarerat digitalt ökat med över en miljon personer. 6, 7

Skatteverkets digitala tjänster berör praktiskt taget hela befolkningen som 
till exempel deklaration, flyttanmälan och personbevis. Deklarerar gör alla 
som har som har någon form av inkomst (inklusive pension, utdelning på aktier 
med mera) en gång varje år. Skatteverkets digitala tjänster är de mest nyttjade 
av myndighetstjänster sett till antal inloggningar och bland svenskarna anger 
74 procent att de använder dessa e-tjänster. Bland internetanvändarna är 
motsvarande siffra 78 procent.

Av naturliga skäl anger fler av de mellan 16–25 år (24%) att det är inte är 
relevant för dem (än). Det är för övrigt ett stort gap mellan yngre och äldre, där 
endast 39 procent av de allra äldsta över 75 år nyttjar e-tjänsterna. Gapen är också 
stora mellan högutbildade och lågutbildade, och mellan höginkomsttagarhushåll 
och låginkomsttagarhushåll. Utöver en generellt lägre digital mognad hos dessa 
grupper kan en förklaring ligga i att det i många fall går att deklarera via SMS 
utan att en e-tjänst eller internet behövs, och att de då inte haft behov av eller 
varit motiverade att ta till sig Skatteverkets digitala tjänster. Se nedan för en 
översikt över vilka grupper som i jämförelse med befolkningen (74%) använder 
Skatteverkets digitala e-tjänster i högre och lägre utsträckning.

Signifikant fler Signifikant färre
Högskola (85%) – (42%) Grundskola

Hushållsinkomst 750’+ SEK (89%) – (64%) Hushållsinkomst upp till 300’ SEK
26–45 år (91%) – (58%) 66+ år eller äldre

Stad (77%) – (69%) Landsbygd

6 https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/
rekordmangadeklareradedigitalt.5.8bcb26d16a5646a1489ab.html

7 https://topp100.idg.se/2.39772/1.698731/topp100-2018-myndigheter
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Hälften av svenskarna har en digital brevlåda

Diagram 2.9 Andel av befolkningen (16+ år), Använder digital brevlåda, Åldersfördelning år 2019

En digital brevlåda är en e-tjänst för e-meddelanden som funnits sedan år 2012 i 
Sverige. Den kräver inloggning med e-legitimation som exempelvis Mobilt BankID, 
och kan endast ta emot elektroniska meddelanden – det går ej att vidarebefordra 
dem. Det är två anledningar till att den digitala brevlådan är säkrare än vanlig 
e-post. I Sverige finns idag fyra leverantörer av digitala brevlådor; Kivra, Digimail, 
E-boks och Min Myndighetspost. Statens digitala brevlåda är Min Myndighetspost 
där mottagaren endast får meddelanden från myndigheter och kommuner. Andra 
leverantörer tillhandahåller även kundmeddelanden från företag.

Sverige har länge legat efter våra grannländer i användningen av digitala 
brevlådor. En förklaring ligger i skillnader i politik och lagstiftning för digitalisering. 
I Danmark har digitala brevlådor över 80 procent täckning. Där är det tvång 
för företag och privatpersoner att ha en digital brevlåda men på avsändarsidan 
finns ingen tvingande lagstiftning. Det uppges ha sparat in hundratals 
miljoner i portokostnader och givit enorma miljövinster i form av minskad 
pappersförbrukning – och en i majoritet positivt inställd befolkning som inte  
saknar fönsterkuverten.8

I Sverige finns idag inga krav på att ha en digital brevlåda och även om vi 
fortfarande ligger något efter så börjar vi komma ikapp med rejäla kliv. Idag anger 
hälften (51%) av befolkningen (16+ år) och 54 procent av internetanvändarna att 
de använder sig av en digital brevlåda. Enligt tidningen Ny teknik var motsvarande 
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8 https://www.nyteknik.se/digitalisering/svenskar-samst-i-skandinavien-pa-att-anvanda-digitala-
brevlador-6879073
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siffra 20 procent år 2017.9 Ökningen kan högst sannolikt bero på att Skatteverket 
sporrar oss att skaffa en digital brevlåda om vi vill ha snabbare skatteåterbäring.

Vilka är det då i befolkningen som i signifikant högre och lägre grad har en 
digital brevlåda i jämförelse med befolkningen (51%)? Nedan listar vi de parametrar 
som särskiljer sig. De som i synnerhet halkat efter är de lågutbildade och de äldsta 
i samhället. Bland de över 75 år har endast 19 procent en digital brevlåda. 

Signifikant fler Signifikant färre
Högskola (58%) – (28%) Grundskola

Hushållsinkomst 750’+ SEK (66%) – (43%) Hushållsinkomst upp till 300’ SEK
26–45 år (66%) – (32%) 66+ år eller äldre

Stad (55%) – (46%) Landsbygd

Mindre än hälften nyttjar digitala tjänster för pension

Diagram 2.10 Andel av befolkningen (16+ år), Använder digitala tjänster för pension, 
Åldersfördelning år 2019

På pensionsområdet finns digitala tjänster både från staten och privata aktörer. 
Många svenskar upplever pensionen som komplicerad och krånglig, bland 
annat för att den består av olika delar; den allmänna statliga pensionen, 
eventuell tjänstepension från ibland flera olika arbetsgivare och eventuellt eget 
pensionssparande. Pensionsmyndigheten, statens myndighet som har det samlade 
ansvaret för den allmänna pensionen, arbetar med att utveckla digitala tjänster 
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9 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/digital-myndighetspost-sparar-stora-resurser-16258

KAPITEL 2: DIGITALA SAMHÄLLSTJÄNSTER

249

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/digital-myndighetspost-sparar-stora-resurser-16258


INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 38

för pension åt medborgarna. De ansvarar bland annat för det orangea kuvertet, 
som endast ger ett årsbesked för den allmänna pensionen (ej övriga delar), som 
går att få till en digital brevlåda istället för i ett fönsterkuvert. För att se hela sin 
pension har dels Pensionsmyndigheten och de privata pensionsinstituten utvecklat 
en pensionsportal Minpension.se och dels tillhandahåller Pensionsmyndigheten en 
egen digital tjänst kallad Mina sidor. 

Pension berör majoriteten av befolkningen, till exempel får alla som arbetat eller 
bott i Sverige allmän pension som grundas på alla inkomster vi betalar skatt för, 
alltså inte bara lön utan även studiebidrag, arbetslöshetsersättning, sjukersättning, 
föräldrapenning etcetera. Ändå anger endast 45 procent av befolkningen (16+ 
år) att de nyttjar de digitala tjänsterna för pension. Bland internetanvändarna 
är motsvarande siffra 47 procent. Hela 17 procent av befolkningen anser inte 
att dessa e-tjänster är relevanta. Yngre i betydligt högre utsträckning än de som 
närmar sig pensionsåldern, men även de med lägst utbildning och hushållsinkomst 
ser inte e-tjänsterna som relevanta för dem. En förklaring kan som sagt ligga i att 
det upplevs som komplicerat av ovan nämnda skäl. I media finns många artiklar 
som talar om ”pensionsångest”, närmare bestämt något vi känner att vi borde ta 
tag i men gärna skjuter på framtiden. 

Det sägs att måttlig stress kan göra oss effektiva. Sett till ålderskurvan verkar 
det stämma in på oss svenskar på pensionsområdet. Först efter 35 års ålder nyttjar 
mer än hälften digitala tjänster för pension, för att ”peaka” mellan 56–65 år (62%). 
För de som har nått pensionsåldern kan digitala tjänster som att till exempel se 
pensionsutbetalningar, beställa pensionärsintyg, ansöka om bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd vara högaktuella. Ändå nyttjar endast 38 procent dessa 
tjänster efter 65 år, och endast 21 procent efter 75 år.

De i höginkomsthushåll har högst nyttjandegrad av alla (se diagram 2.5). En 
orsak kan vara att de troligen har tjänstepension och eventuellt får rådgivning 
via sin arbetsgivare och mer stöd än andra grupper. Lågutbildade, de i 
låginkomsttagarhushåll och de med funktionsvariation är däremot de som har lägre 
användning. De får sannolikt i lägre utsträckning tjänstepension, kanske har färre 
ett eget pensionssparande och eventuellt upplever de att morötterna är för små 
eller för få för att de ska ta till sig e-tjänsterna i detta komplexa system? 

Se nedanstående översikt för vilka grupper som i jämförelse med befolkningen 
(45%) använder e-tjänster för pension i högre och lägre utsträckning.

Signifikant fler Signifikant färre
Högskola (55%) – (25%) Grundskola

Hushållsinkomst 750’+ SEK (63%) – (31%) Hushållsinkomst upp till 300’ SEK
Man (49%) – (41%) Kvinna

Har inte funktionsvariation (47%) – (28%) Har funktionsvariation
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3 av 10 använder Försäkringskassans e-tjänster 

Diagram 2.11 Andel av befolkningen (16+ år), Använder Försäkringskassans digitala tjänster, 
Sysselsättning år 2019

Försäkringskassan, en av Sveriges största statliga myndigheter, har gjort 
digitaliseringen av sina tjänster till en central del av sin verksamhetsutveckling.10  

E-tjänster finns bland annat för att ansöka om olika bidrag och det går att följa sina 
ärenden digitalt på en tjänst kallad ”Mina sidor”. Försäkringskassan ansvarar för 
stora delar av socialförsäkringen som omfattar i princip alla som bor eller arbetar 
i Sverige. I befolkningen i stort använder 29 procent Försäkringskassans digitala 
tjänster och bland internetanvändarna 30 procent. 

Dock nyttjas Försäkringskassan endast vid behov under olika skeden i livet 
av framförallt barnfamiljer, långtidssjuka, arbetssökande och personer med 
funktionsvariation. Bland de i befolkningen med hemmaboende barn skjuter 
användandet i höjden till 76 procent, men för de med en funktionsvariation är 
siffran endast 31 procent. 

När vi tittar på sysselsättning, där vi lagt ihop sjukskrivna, arbetssökande och 
föräldralediga (för att få tillräckligt många sammantaget för att kunna uttala oss om 
dem) ser vi att runt 60 procent använder e-tjänsterna. Det är fler än genomsnittet 
men ändå är det runt 40 procent som inte nyttjar Försäkringskassans e-tjänster 
trots att de är deras huvudsakliga målgrupp. Bör vi fråga oss om de som mår dåligt, 
är sjuka, står utan jobb eller har en funktionsvariation har ork, möjlighet eller 
teknisk kunskap att till sig de digitala tjänsterna?
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10 http://digitaltforst.se/digitalisering-en-forutsattning-for-utvecklingen-pa-fk/
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I befolkningen finns inga signifikanta skillnader för nyttjandegraden av 
Försäkringskassans e-tjänster mellan män och kvinnor, eller om man är bosatt i 
en stad eller på landsbygden, men även här dominerar de i hushåll med högst årlig 
inkomst och/eller högskoleutbildning. 
 

Landstingens digitala tjänster

7 av 10 använder kollektivtrafikens digitala tjänster

Diagram 2.12 Andel av befolkningen (16+ år), Använder kollektivtrafikens digitala tjänster, 
Åldersfördelning år 2019

Kollektivtrafikens digitala resa går snabbt framåt med exempelvis digitala biljetter, 
andra e-betalningslösningar och reseplanerare. Möjligheterna är stora och målen 
är högt satta. Exempelvis har regeringen beslutat att se över möjligheterna för 
ett nationellt digitalt biljettsystem i kollektivtrafiken för att i så fall införas år 
2022. Kollektivtrafiken styrs av regionala trafikmyndigheter på landstingsnivå 
och har idag separata biljettsystem vilket ibland upplevs som hämmande för den 
digitala utvecklingen i branschen.11, 12 Kollektivtrafikens digitala tjänster används 
av 72 procent av svenskarna och 75 procent av internetanvändarna. Högst är 
användandet i åldern 26–45 år (84%) och planar sedan ut ju äldre resenärerna blir. 
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11 https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/ 
12 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Mg0MLr/nationellt-system-for-kollektivtrafik-infors
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Endast hälften av de som är äldre än 65 år nyttjar e-tjänsterna och blott 31 procent 
av de äldre än 75 år. Även de med en funktionsvariation (48%) nyttjar e-tjänsterna i 
lägre grad. 

Stadsbor, där det kollektiva utbudet i många fall är större och mer tillgängligt, 
har generellt en något högre nyttjandegrad än de som bor på landsbygden. Det 
skiljer sig åt i hushållsinkomst där fler höginkomsthushåll nyttjar tjänsterna än i 
låginkomsthushåll. Dock är de i låginkomsthushåll något mer frekventa användare 
än andra utsatta grupper som äldre och lågutbildade. (Se även diagram 2.5, 2.6.) 
Se nedanstående översikt för vilka grupper som i jämförelse med befolkningen 
(72%) använder kollektivtrafikens digitala tjänster i högre och lägre utsträckning.

Signifikant fler Signifikant färre
Högskola (81%) – (46%) Grundskola

Hushållsinkomst 750’+ SEK (88%) – (59%) Hushållsinkomst upp till 300’ SEK
26–45 år (84%) – (51%) 66+ år eller äldre

Har inte funktionsvariation (75%) – (48%) Har funktionsvariation
Stad (77%) – (62%) Landsbygd

5 av 10 nyttjar sjukvårdens e-tjänster – 1 av 10 nyttjar vårdapp

Diagram 2.13 Andel av befolkningen (16+ år), Använder sjukvårdens digitala tjänster respektive 
vårdappar för läkarbesök, Åldersfördelning år 2019

Regeringens vision är att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. 
Målsättningen är att öka digitaliseringen i hälso– och sjukvården, och de digitala 
vårdtjänsterna är på frammarsch. Några exempel är e-recept, e-remisser och 
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onlinebokning av tid hos läkare. Just tidsbokning online har ökat med närmare  
400 procent under de senaste två åren i Stockholm.13 Utveckling inom vården av 
olika hälsoappar inriktade på medicin och omvårdnad pågår och redan idag kan 
man exempelvis monitorera hjärtat, hantera diabetes etcetera.

Digitala läkarbesök via vårdappar utförs både i landstingens och den privata 
sektorns regi. Enligt en kartläggning från SVT Nyheter Örebro har antalet digitala 
vårdbesök ökat från 200 000 till över 550 000 under 2018.14 Notan för nätläkarna 
har också blivit hög vilket varit omdiskuterat. Nu har dock landstingen på 
allvar tagit upp konkurrensen med de privata aktörerna. Region Stockholm har 
exempelvis lanserat vårdappen ”Alltid öppet”. 

Generellt i befolkningen uppger 53 procent att de använder sjukvårdens digitala 
tjänster, bland internetanvändarna är motsvarande siffra 55 procent. En vanlig 
digital tjänst i sjukvården är tidsbokning online till ett fysiskt läkarbesök. Vad gäller 
vårdappar som ersätter läkarbesök så nyttjar idag 1 av 10 dessa.

Sjukvården är givetvis till för alla men i nyttjandet av denna tjänst behövs hänsyn 
tas till att behovet kan vara större i vissa grupper än andra. Många av våra äldre 
är i högre grad i behov av sjukvård. Dock använder endast 40 procent av de äldre 
än 65 år sjukvårdens e-tjänster och blott 4 procent gör digitala läkarbesök. Bland 
de över 75 år är motsvarande siffror 32 procent respektive 3 procent. Äldre har 
generellt en lägre digital mognad och kan därmed inte tillgodogöra sig nyttan av 
e-tjänsterna vilket är en utmaning som myndighetssverige tar i beaktning.

På landsbygden, där avstånden till vården ofta är längre än i städerna, borde 
nyttjandet av sjukvårdens digitala tjänster kunna vara högre än i städerna men 
förhållandet är det motsatta. Det kan delvis förklaras av demografiska skäl, det vill 
säga att det är fler äldre bosatta i glesbygd och fler yngre i städerna. Användandet 
av vårdappar för läkarbesök skiljer sig inte signifikant åt i stad och på landsbygd. 
Barnfamiljer tenderar att nyttja dessa tjänster mer än andra, i synnerhet digitala 
läkarbesök. Kvinnor är också generellt i högre grad användare än män.

Utbildning är en intressant faktor. För digitala tjänster i vården är totalt sett är 
klyftan mellan hög och låg utbildning stor, där de lågutbildade riskerar att hamna 
utanför den digitaliserade vården. För vårdappar som ersätter läkarbesök finns 
dock ingen signifikant skillnad i utbildning (Se diagram 2.5). Det framgår dock 
tydligt att de som riskerar att hamna utanför den digitala sjukvården totalt sett, 
utöver vårdappar, ändå är de med lägst utbildning och de som är äldre än 65 år – i 
synnerhet de allra äldsta över 75 år.

Se nedanstående översikt för vilka grupper som i jämförelse med befolkningen 
använder sjukvårdens digitala tjänster respektive vårdappar för läkarbesök i högre 
och lägre utsträckning.
 
 

13 https://www.dn.se/sthlm/snart-ar-digital-kontakt-det-vanligaste-i-primarvarden-i-stockholm/
14 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/notan-for-natlakarna-2018-over-en-kvarts-miljard
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Sjukvårdens digitala tjänster – Används av 53% av befolkningen

Signifikant fler Signifikant färre
Högskola (60%) – (37%) Grundskola

Hushållsinkomst 750’+ SEK (65%) – (45%) Hushållsinkomst upp till 300’ SEK
26–55 år (60%) – (40%) 66+ år eller äldre
Kvinnor (58%) – (48%) Män

Stad (56%) – (47%) Landsbygd

Vårdapp för läkarbesök – Används av 11% av befolkningen

Signifikant fler Signifikant färre
Hushållsinkomst 750’+ SEK (17%) – (5%) Hushållsinkomst upp till 300’ SEK

36–45 år (20%) – (4%) 66+ år eller äldre
Kvinnor (13%) – (9%) Män

Har hemmaboende barn (18%) – (9%) Har ej hemmaboende barn

Fler än 8 av 10 söker efter hälso- och medicinsk information på nätet
 

Diagram 2.14. Andel av befolkningen (16+ år), Andel av internetanvändarna (16+ år), Tar del av 
hälso- och medicinsk information på internet, år 2014–2019

Majoriteten av befolkningen söker efter hälso- och medicinsk information på  
nätet. En av de främsta källorna på nätet för denna typ av information är  
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1177 Vårdguiden, en e-tjänst vars syfte är att ge kunskap och råd om vård samt 
guida till att ta kontakt med rätt vårdinstans vid behov. 

I linje med förgående år uppger 82 procent av befolkningen att de söker efter 
medicinsk information på nätet vilket är en betydligt större andel än de som 
uppger att de använder sjukvårdens digitala tjänster (53%) och de som ersätter 
läkarbesök med en vårdapp (11%). Ser vi till sökandet i bland just de som använder 
sjukvårdens digitala tjänster och vårdappar för att ersätta läkarbesök är det mycket 
högt på 95 procent i båda grupperna.

De som i högre grad söker denna information är bland annat de som har 
hemmaboende barn (93%), bor i ett höginkomsttagarhushåll (93%), är mellan  
26–45 år (91%), är högutbildade (88%), bor i stad (84%) eller är kvinnor (84%).

 

Kvinnor finner tid på hälsoappar mer meningsfull än män

Diagram 2.15 Andel användare av hälsoappar (16+ år), I vilken grad tid används väl/meningsfullt 
vid användande av hälsoappar, Skala 1–5 5= Mycket meningsfullt och 1=Inte alls meningsfullt,  
år 2019

De senaste åren har privata aktörer lanserat mängder av olika hälsoappar för 
att mäta olika hälsoaspekter som till exempel sömn, puls, antal steg per dag 
samt registrera kost- och alkoholintag och annat inom området hälsa. Bland de 
internetanvändare som anger att de använder en hälsoapp som till exempel Lifesum 
eller Runkeeper finner 36 procent att deras tid används meningsfullt och ungefär 
lika många (37%) tycker istället inte att tiden är väl använd.
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De i höginkomsthushåll är betydligt mer positiva än genomsnittet och i synnerhet 
i jämförelse med låginkomsthushåll. Likaså är kvinnor betydligt mer positiva än 
män. Fler med hemmaboende barn anser också att denna tid är mer meningsfull. 

Åldersmässigt är de mest positiva 36–45 år (47%) och de minst positiva 
66+ år (19%). Det matchar även att färre användare bland pensionärer ser 
meningsfullheten i dessa appar än de som studerar och arbetar. 
 

Kommunala digitala tjänster
 

3 av 4 med hemmaboende barn använder en digital skolplattform 

Diagram 2.16 Andel av befolkningen (16+ år) samt andel med hemmaboende barn i 
förskoleålder, Använder skolplattform, år 2019

En skolplattform är ett webbaserat skoladministrativt system som används 
i förskolan, grundskolan, gymnasiet och i Komvux. Syftet är att underlätta 
kommunikation mellan skola, förälder och elev men media rapporterar om att 
systemen ibland upplevs ha motsatt effekt. Att kommunikationen försvåras med 
tekniskt krångliga inloggningar, mängder av meddelanden av varierande relevans, 
och ibland flera olika system att för barn i olika åldrar och skolor. Varje kommun 
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upphandlar och/eller utvecklar egna system utifrån sina förhållanden. Våra 
grannländer tampas i stort med samma problem som vi på området.15

I befolkningen (16+ år) i stort nyttjar 31 procent en skolplattform. I denna 
siffra ingår både föräldrar och de som studerar på gymnasium eller Komvux där 
en skolplattform används. Mer intressant är det att se till huvudmålgruppen för 
e-tjänsten – föräldrar med hemmaboende barn. Bland de nyttjar 75 procent en 
skolplattform. Det är något fler mammor (78%) än pappor (72%) som använder 
e-tjänsten idag.

 

8 av 10 med barn i förskoleåldern ansöker om förskoleplats digitalt

Diagram 2.17 Andel av befolkningen (16+ år) samt andel som har hemmaboende barn i 
förskoleålder, Ansöker om förskoleplats digitalt, år 2019

Sveriges kommuner är ansvariga för att erbjuda förskola till barn som är bosatta i 
Sverige från och med ett års ålder. Det finns både kommunala och privata förskolor 
och kommunen ansvarar för ansökningen till samtliga förskolor.

Denna digitala tjänst är endast relevant för föräldrar med barn i förskoleåldern 
varav 8 av 10 anger att de nyttjar den. Ser vi till befolkningen i stort ansöker 1 
av 10 om förskoleplats digitalt. Tittar vi närmare på föräldrarna så ser vi att fler 
mammor (85%) än pappor (76%) ansöker om förskoleplats till sina barn. 
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15 https://svenska.yle.fi/artikel/2019/02/02/hotar-skolornas-informationstsunami-foraldrars-
mentala-halsa-i-danmark-ar
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7 procent ansöker om bygglov digitalt

Diagram 2.18 Andel av befolkningen (16+ år) samt andel av befolkningen som anser e-tjänst 
relevant (16+ år), Använder digitala tjänster för bygglov, år 2019

Bygglov ansöks hos och utfärdas av aktuell kommun. Utvecklingen av digitala 
tjänster för bygglov har kommit betydligt längre i Norge och Danmark än i 
Sverige. Detta visar Teknikföretagens kartläggning från 2017 som också visar att 
skillnaderna mellan de svenska kommunerna är stora där många kommuner inte 
har en digital lösning på plats.16

Bland befolkningen i stort och bland internetanvändarna ansöker 7 procent om 
bygglov digitalt. Mer intressant för denna tjänst är att titta på de som anser att den 
är relevant för dem – bland dessa ansöker 15 procent digitalt. En anledning till 
att Sverige halkat efter våra grannländer på detta område är att de har nationella 
lösningar för bygglovshantering vilket vi saknar idag.

Män söker bygglov i något högre grad än kvinnor. Totalt bland befolkningen är 
fördelningen 9 procent män och 6 procent kvinnor. Bland de som anser att denna 
e-tjänst är relevant för dem använder män (17%) den i högre utsträckning än 
kvinnor (13%). 

7%

15% 17%
13%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Män - Anser e-tjänst
relevant

Samtliga Anser e-tjänst
relevant

Män - Anser e-tjänst
relevant

Kvinnor - Anser
e-tjänst relevant

16 https://www.teknikforetagen.se/i-debatten/nyheter/2017/analog-bygglovshantering-bromsar-
foretag
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Samhällsinformation – offentlig  
och politisk 

Fler än 8 av 10 tar del av offentlig information på internet

Diagram 2.19. Andel av befolkningen (16+ år) / Andel av internetanvändarna (16+ år), Tar del av 
offentlig information från kommun och myndigheter på internet, år 2010–2019
* År 2013 år ställdes inte frågan.

Sett till Sveriges befolkning (16+ år) tar 84 procent del av offentlig information 
från kommuner och myndigheter på nätet – motsvarande siffra för Sveriges 
internetanvändare är 89 procent. Det ligger i linje med föregående år. Även om 
nyttjandet har planat ut på höga nivåer de senaste tre åren har ändå ökningen varit 
markant sedan år 2010 då endast hälften (50%) av Sveriges befolkning tog del av 
offentlig information på nätet.

De som i högre grad söker offentlig information från kommuner och myndigheter 
på nätet bor i ett höginkomsttagarhushåll (95%), är mellan 36–45 år (95%), har 
hemmaboende barn (94%), är arbetande (91%) eller är högutbildade (89%).
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Fler än 7 av 10 tar del av politisk information på internet

Diagram 2.20 Andel av befolkningen respektive internetanvändarna (16+ år), Tar del av politisk 
information på internet, år 2010–2019
* År 2013, 2016 och 2017 ställdes inte frågan.

Året efter valåret 2018, med bland annat en utdragen regeringsbildning, är det en 
signifikant ökning i att ta del av politisk information. Förra året (2018 kvartal 1) tog 
66 procent av befolkningen del av politisk information på nätet med en ökning till 
74 procent i år (2019 kvartal 1). Sett till internetanvändarna har en ökning skett 
från 71 procent förra året till 79 procent i år.

De som i högre grad söker politisk information på nätet bor i ett 
höginkomsttagarhushåll (88%), är mellan 26–45 år (87%), har hemmaboende barn 
(84%), är studerande (83%), är arbetande (81%), är högutbildade (81%), är män 
(78%), eller bor i storstad (77%).
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Nils Ahlén, 77 år 

Använder du BankID?
Nej, mitt BankID är för gammalt. Min 

son hjälpte mig att skaffa ett för några år 
sedan. Men jag har inte använt det, jag har 
inbillat mig att det bara är krångligt. Jag 
använder min dator och min mobil väldigt 
lite. Och jag behöver det inte för att förnya 
recept, jag är läkare så jag kan skriva ut åt 
mig själv.
Kan du se några fördelar med att  
använda BankID?

Ja, det finns säkert fördelar. Det går 
säkert snabbare med vissa transaktioner 
och så. Men jag har ingen lust att använda 
det i alla fall.

Vad tycker du om Swish?
Jag har också fått det installerat av 

min son som kan allt sånt där, men jag 
använder det inte. Jag skulle vilja att Swish 
var enklare.
Vad tycker du om att det är många 
situationer som kräver BankID i vardagen?

Det blir lite som i boken Kallocain, 
det känns som att vi är övervakade. Det 
är otäckt på något sätt. Det kan leda till 
att samhället blir… kaputt. Jag tycker 
att datorvärlden har gjort saker mycket 
svårare. Min hustru använder aldrig dator 
till exempel. Vi har nog tänkt att gå en kurs 
i datoranvändning för pensionärer, men 
det har inte blivit av. Men chansen finns att 
jag skulle använda BankID om jag gick en 
datorkurs.
Hur skulle du vilja att det fungerade istället 
för att använda BankID/Swish?

Jag skulle vilja att det var som det 
varit förut. Man förlorar den personliga 
kontakten när det blir mer och mer som 
sköts på internet.
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Mobilt BankID och  
Swish ökar

Majoriteten av Sveriges befolkning använder sig av internetbank, Mobilt BankID 
och Swish. Både Mobilt BankID och Swish fortsätter att öka i antal användare. 
Främst sker ökningen bland de äldre då allt fler internetanvändare når de  
högre åldrarna. 

Föräldrar som använder sig av e-handelsappar och begagnatsajter tycker 
att detta är väl använd tid. Barnfamiljer är också en grupp som anger att de är 
extra utsatta när det gäller att få sina kreditkortsuppgifter stulna på nätet, att bli 
kontaktade om bank- och personliga uppgifter online och likaså att näthandla 
missvisande produkter. Det handlar dels om att föräldrar är en grupp som är mer 
aktiva i e-handeln än andra och därmed utsätts för risk oftare men det kan också 
bero på att det finns aktörer på nätet som utnyttjar barns godtrogenhet.

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…

Internetbank, Mobilt BankID och Swish
3.1 Drygt 90 procent av befolkningen använder internetbank
3.2 Över 80 procent av befolkningen använder Mobilt BankID
3.3 Nästan 80 procent av befolkningen använder Swish
3.4  Allt fler äldre använder Mobilt BankID och Swish

Köpa och sälja online
3.5 6 av 10 säljer saker på nätet
3.6 Drygt 8 av 10 köper något med digital leverans
3.7 Tid på e-handelsappar/begagnatsajter mest meningsfull för barnfamiljer

Trygghet i e-handel och banktjänster
3.8 7 procent känner sig inte trygga vid betalning på nätet
3.9 Föräldrar får oftare kreditkortsuppgifter stulna på nätet
3.10 Var femte nätkontaktad om bank- och personliga uppgifter
3.11 Drygt 1 av 10 drabbas av missvisande produkter i e-handeln
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Internetbank, Mobilt BankID  
och Swish 

Drygt 90 procent av befolkningen använder internetbank

Diagram 3.1 Andel av befolkningen respektive internetanvändarna (16+ år), Använder 
internetbank, år 2010–2019

I december år 1996 lanserades de första internetbankerna i Norden. Under drygt 
20 år har mycket hänt och bankärenden har bland annat tagit steget från datorn till 
mobilen. Av Sveriges befolkning (16+ år) ligger användandet på 91 procent idag och 
har sedan år 2013 legat på minst 80 procent.

Sedan år 2013 har användandet av internetbank bland internetanvändarna legat 
på över 90 procent och de senaste tre åren på hela 96 procent.

Nästan alla svenskar betalar också räkningarna på nätet – 92 procent av 
internetanvändarna och 87 procent av befolkningen totalt sett. Att fler använder 
internetbank än betalar räkningar kan ha flera anledningar. Till exempel bor en del 
i den yngsta gruppen 16–25 år fortfarande hemma och betalar ännu inga räkningar. 
Likaså är det bara en person i vissa flerpersonshushåll som betalar räkningarna. 
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Över 80 procent av befolkningen använder Mobilt BankID 

Diagram 3.2 Andel av befolkningen, internetanvändarna resp. smartmobilanvändarna (16+ år), 
Använder Mobilt BankID, år 2014–2019  
(Notera att frågan om användning av Mobilt BankID ställs enbart till de deltagare som har 
smartmobil. I redovisningen ovan har andelarna räknats om för andel av internetanvändare och 
andel av befolkningen)

Mobilt BankID är en elektronisk legitimation i smartmobiler som används via 
en app (mobilapplikation) som lanserades år 2011. Användningen av Mobilt 
BankID fortsätter att öka i befolkningen. Av Sveriges befolkning (16+ år) 
använder 84 procent Mobilt BankID, jämfört med 81 procent föregående år. Av 
smartmobilanvändarna nyttjar 94 procent Mobilt BankID. Sedan år 2014 har 
användandet av Mobilt BankID mer än dubblerats bland befolkningen.
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Nästan 80 procent av befolkningen använder Swish

Diagram 3.3. Andel av befolkningen, internetanvändarna resp. smartmobilanvändarna (16+ år), 
Använder en betalapp som Swish, år 2015–2019 

Swish är en mobil betaltjänst som slagit igenom stort i Sverige och användandet 
fortsätter att öka. Sedan år 2015 har användandet av Swish mer än dubblerats i 
befolkningen i stort.

Numera får Swish användas av alla åldrar och sett till Sveriges befolkning 12+ år 
använder 78 procent Swish. Förra året låg nyttjandegraden på 75 procent. 
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Allt fler äldre använder Mobilt BankID och Swish

Diagram 3.4 Andel av befolkningen (66+ år), Använder Mobilt BankID respektive Swish,  
år 2015–2019 

Både användandet av Mobilt BankID och Swish har ökat och det är i synnerhet de 
som är äldre än 65 år som står för ökningen. Sedan år 2015 har användandet av 
Mobilt BankID bland 66+ år ökat kraftigt – från 11 procent till 61 procent.  
Samtidigt använder tio gånger så många av de äldsta Swish idag jämfört med år 
2015. Bara sedan förra året har en ökning med runt tio procentenheter skett för 
båda tjänsterna.

Ökningen ligger i linje med den ökade användningen av internet bland de 
äldsta. Värt att poängtera är att det är befolkningen som blir äldre vilket gör att 
fler internetanvändare ingår i de äldre åldersgrupperna för varje år. Därmed ska 
ökningen inte tolkas som en stor beteendeförändring hos de äldre.

Det finns inga skillnader mellan kön i användandet av varken Swish eller  
Mobilt BankID. 
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Köpa och sälja online 

6 av 10 säljer saker på nätet

Diagram 3.5 Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder internet för att sälja,  
år 2014–2019, respektive köpa saker eller tjänster, år 2007–2019

Internetanvändare som säljer något på nätet har ökat från 40 procent år 2014 
till 60 procent i år. Årets siffra ligger i nivå med föregående år, med en marginell 
minskning. Likaså är det i princip lika många internetanvändare som köper något 
på nätet som föregående år. 

Barnfamiljer (81%) är flitiga på att sälja saker online. Det speglas även 
åldersmässigt då det främst är de mellan 26–45 år, drygt 75 procent, som ägnar sig 
åt att sälja saker på nätet. Runt hälften av de 16–25 år gör detsamma och  
38 procent av de äldre än 65 år. 

Män (64%) är mer benägna att sälja saker på nätet än kvinnor (56%) men ingen 
skillnad förekommer mellan boende i stad eller på landsbygd.
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Drygt 8 av 10 köper något med digital leverans

Diagram 3.6 Andel av internetanvändarna (16+ år), Köper saker/tjänster på internet med 
leverans via post eller via internet, år 2016–2019

Leverans via post (89%) eller via internet, till exempel program, biljetter, filmer 
(82%), ligger på en stabil nivå mot föregående år. Det finns inga skillnader i 
demografi i val mellan dessa två leveranssätt.
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Tid på e-handelsappar/begagnatsajter mest meningsfull för barnfamiljer

Diagram 3.7 Användare av e-handelsappar/begagnatsajter, I vilken grad tid används väl/
meningsfullt vid användande av e-handelsappar/begagnatsajter, Skala 1–5 5=Mycket 
meningsfullt och 1=Inte alls meningsfullt, år 2019

Det finns idag mängder av e-handelsappar och begagnatsajter tillgängliga online. 
Bland de som uppger att de använder dessa tycker 36 procent att deras tid 
används väl och 28 procent att den inte används väl.

De som i högre grad anser att tid på dessa appar/sajter är meningsfull är de med 
hemmaboende barn, de i höginkomsthushåll och de med högskoleutbildning. Män 
ser dem som mer meningsfulla än kvinnor.
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Trygghet i e-handel och banktjänster 

7 procent känner sig inte trygga vid betalning på nätet

Diagram 3.8 Andel av internetanvändarna (16+ år), Känner mig trygg och säker vid betalning 
på internet, Instämmandeskala 1–5, 1=Stämmer inte alls, 5=Stämmer helt och hållet, 
Åldersfördelning år 2019

Majoriteten, 80 procent, känner sig idag trygga och säkra vid betalning på internet, 
varav 31 procent känner sig helt och hållet trygga (skalsteg 5). Av de 7 procent som 
inte känner sig trygga uppger 2 procent att de inte alls (skalsteg 1) känner någon 
trygghet. Tryggheten ligger på samma nivå bland smartmobilanvändarna. Sannolikt 
har Mobilt BankID och Swish bidragit till denna höga andel av trygghet. Denna 
fråga ställs för första gången i år.

Minst trygga känner sig de som är äldre än 65 år och de med lägst utbildning. 
Mest trygga känner sig höginkomsttagare och de som är mellan 26–35 år.
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Föräldrar får oftare kreditkortsuppgifter stulna på nätet 

Diagram 3.9 Andel av internetanvändarna (16+ år) / Andel som har hemmaboende barn (16+ år), 
Utlandsfödda (16+ år), Fått kreditkortsuppgifter stulna på internet, år 2018–2019

Bland internetanvändarna uppger 3 procent att de har fått sina kreditkortsuppgifter 
stulna på internet. Det ligger i linje med föregående år. 

Två grupper som drabbats dubbelt så mycket som genomsnittet är de med 
hemmaboende barn och de som är födda utanför Norden. Vad gäller föräldrar 
hanterar de även barn och ungas betalningar, och deras svar tyder på att denna 
grupp kan vara särskilt utsatt. Till exempel har media rapporterat om bedrägliga 
dataspel där barn luras att lämna ut sina föräldrars kontouppgifter för att de ska få 
fördelar i spelet.
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Var femte nätkontaktad om bank- och personliga uppgifter

Diagram 3.10 Andel av internetanvändarna (16+ år), Blivit kontaktad av någon på internet som 
bett om bankuppgifter eller andra personliga uppgifter, år 2017–2019

Förra året 2018 uppgav 28 procent att de blivit kontaktade på internet av någon 
som bett om att få deras bankuppgifter eller andra personliga uppgifter det senaste 
året. I årets mätning är motsvarande siffra 22 procent. 

De som anger att de drabbats är i något högre utsträckning de med 
funktionsvariation (29%), de med hemmaboende barn (28%) och de i åldern  
46–55 år (28%). Bland internetanvändarna äldre än 65 år anger endast 12 procent 
att de drabbats. 
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Drygt 1 av 10 drabbas av missvisande produkter i e-handeln 

Diagram 3.11 Andel av internetanvändarna (16+ år), Köpt något som presenterats  
missvisande/felaktigt på internet, år 2017–2019

Lite mer än 1 av 10 har fått något levererat som såg annorlunda ut när de gjorde 
beställningen på nätet. Det har varken skett en ökning eller minskning på detta 
område utan liksom år 2018 anger 13 procent att de köpt något som presenterats 
på ett felaktigt eller missvisande sätt på internet.

De som drabbas i något högre utsträckning är de yngsta 16–25 år (20%) och 
föräldrar till hemmaboende barn (18%).
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Madelene Lovereus, 46 år 

Hur använder du BankID?
Jag kommer knappt ihåg hur jag gjorde 

innan jag hade BankID eller Swish. Jag 
använder det i väldigt många sammanhang. 
Det blir mycket enklare att boka tider till 
läkare, göra bankärenden, handla på nätet 
och förnya recept.
Känns det tryggt att använda BankID?

Ja jag känner mig trygg. Sen vet jag 
inte om jag är blåögd, men jag har inte ens 
tänkt tanken att det skulle vara riskabelt. 
När jag skaffade ett abonnemang på 
glasögon kunde jag signera för det direkt i 
butiken med bankID. Det var supersmidigt! 
Vilka tycker du är fördelarna med att 
använda BankID?

Det underlättar vardagen. Ärenden bara 
går av sig själv. Jag har inte reflekterat 
över hur mycket jag faktiskt använder det, 
men nu fattar jag inte hur jag gjorde innan 
bankID och Swish kom.

Vad tycker du om Swish?
Jag betalar ofta med Swish. Jag swishar 

barnen när de behöver pengar. I somras 
swishade jag för jordgubbar och jag har 
swishat hos frisören. Till och med om 
man går i kyrkan så kan man swisha till 
kollekten. En gång när jag handlade mat 
och stod vid kassorna upptäckte jag att jag 
hade glömt kortet hemma. Då sa tjejen i 
kassan “Men du kan swisha mig!” och så 
betalade hon min mat den gången.
Känner du oro för bedrägerier online?

Nej, det gör jag inte. Min man har varit 
med om bankkortsbedrägeri online. När 
det hände fick vi pengarna tillbaka utan 
konstigheter. Jag känner mig lugn.
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Ökad oro att Google och 
Facebook kränker integritet

 
 

Nytt för i år är att vi frågar internetanvändarna om de generellt sett känner sig 
övervakade på internet – vilket nära hälften gör. Vi följer även upp om de oroar sig 
för att myndigheter respektive storföretag som Google och Facebook inkräktar på 
deras personliga integritet på nätet. En femårstrend visar att oron för integriteten 
på dessa två områden har ökat. I synnerhet för storföretagen som nära hälften 
känner oro för till skillnad från myndighetssverige som endast var femte oroar  
sig för.

Under en treårsperiod har andelen som fått kränkande e-post ökat medan 
näthatet har legat på samma nivå. Män som utsatts för näthat upplever generellt 
inte att det varit så allvarligt vilket däremot kvinnor gör. Näthatet drabbar i 
betydligt högre utsträckning yngre, som också oftare vistas på nätet, än äldre.

Internet blir allt viktigare såväl i privatlivet som i vårt arbete och i våra studier. 
Majoriteten känner sig också delaktiga i det digitala samhället. I synnerhet de som 
använder internet dagligen. Känslan av delaktighet minskar dock bland de som är 
över 55 år.

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…

Övervakning och intrång
4.1 Nära hälften känner sig övervakade på internet
4.2 Var femte oroad att myndigheter inkräktar på integritet på nätet
4.3 Män mer oroade än kvinnor över myndigheters inkräktande på nätet
4.4 Ökad oro för att Google och Facebook kränker integritet
4.5 Barnfamiljer mer oroade över storföretags inkräktande på nätet
4.6 Yngre mindre oroade för storföretags inkräktande på nätet
4.7 Utbildningsnivå påverkar digital tillit till myndigheter och storföretag
4.8 En fjärdedel otrygga med att lagra personlig information i molntjänster
4.9 Användning av publika wifi minskar
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Kränkning och näthat
4.10 Kränkande e-post ökar
4.11 3 av 10 i åldern 12–25 år drabbas av näthat
4.12 Män upplever oftare näthat som mindre allvarligt än kvinnor

Delaktighet och relevans
4.13 Majoriteten känner sig delaktiga i det digitala samhället
4.14 1 av 10 känner sig inte delaktiga i det digitala samhället
4.15 De äldsta känner minst digital delaktighet av alla
4.16 Internet viktigt för majoriteten i det privata vardagslivet 
4.17 Internet allt viktigare i både arbete och studier

Övervakning och intrång
 
 
Nära hälften känner sig övervakade på internet

Diagram 4.1 Andel av internetanvändarna (16+ år), Jag känner mig övervakad på internet / Jag 
är oroad att myndigheterna inkräktar på min personliga integritet på internet / Jag är oroad 
att stora företag som Google och Facebook inkräktar på min personliga integritet på internet, 
5-gradig instämmandeskala 5=Instämmer helt, 1=Instämmer inte alls, år 2019

I årets undersökning frågar vi för första gången om internetanvändarna känner sig 
övervakade på nätet. Vi kompletterar även med frågor om det finns någon oro för 
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att den personliga integriteten inkräktas av antingen myndigheter eller storföretag 
som Google och Facebook.

Övergripande är det fler som känner sig övervakade på internet än de som 
inte gör det (45% mot 30%). Gällande den personliga integriteten är det inte 
främst myndigheters (21%) inkräktande internetanvändarna oroar sig för utan 
mer storföretags som Google och Facebook (46%). Skandaler som Cambridge 
Analytica, ett privat företag som samlade in information om miljontals användare 
från Facebook för att tillverka riktade kommersiella och politiska kampanjer, har 
sannolikt påverkat oron för storföretagen.

I diagram 4.2 och 4.4 ser vi hur oron påverkats under en femårsperiod för 
respektive område.  
 

Var femte oroad att myndigheter inkräktar på integritet på nätet

Diagram 4.2 Andel av internetanvändarna (16+ år), Jag är oroad att myndigheterna inkräktar 
på min personliga integritet på internet, 5-gradig instämmandeskala 5=Instämmer helt, 
1=Instämmer inte alls, år 2015–2019

Betraktad ur en femårsperiod är trenden tydlig; internetanvändarna har blivit 
mer oroade för att myndigheterna ska inkräkta på den personliga integriteten på 
internet. Sedan 2015 har de som är oroade (4+5) ökat med 6 procentenheter och 
de som inte oroar sig (1+2) minskat med 13 procentenheter. Från föregående år har 
emellertid ingen förändring ägt rum vilket kan indikera att oron på myndighetsnivå 
kan vara på väg att plana ut. Det får vi låta tiden utvisa.
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Män mer oroade än kvinnor över myndigheters inkräktande på nätet

Diagram 4.3 Andel av internetanvändarna (16+ år), Jag är oroad att myndigheterna inkräktar 
på min personliga integritet på internet, 5-gradig instämmandeskala 5=Instämmer helt, 
1=Instämmer inte alls, år 2019

Vilka internetanvändare oroar sig mer än andra för att myndighetssverige ska 
inkräkta på deras personliga integritet? Framförallt sticker två grupper ut som mer 
oroliga än genomsnittet – funktionsvarierade och de i låginkomsthushåll. 

Skillnaden i oro är också stor mellan hushåll med låg respektive hög inkomst. 
Vi ser också att män är något mer oroade än kvinnor att myndighetssverige ska 
inkräkta på deras personliga integritet på internet. 
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Ökad oro för att Google och Facebook kränker integritet

Diagram 4.4 Andel av internetanvändarna (16+ år), Jag är oroad att stora företag som Google 
och Facebook inkräktar på min personliga integritet på internet, 5-gradig instämmandeskala 
5=Instämmer helt, 1=Instämmer inte alls, år 2015–2019

Nära hälften, 46 procent, är oroade (4+5) för att stora företag som Google och 
Facebook inkräktar på deras personliga integritet på internet. Denna oro ökar för 
varje år. Sedan år 2015 har den ökat med hela 17 procentenheter, och det senast 
året med 5 procentenheter. 
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Barnfamiljer mer oroade över storföretags inkräktande på nätet

Diagram 4.5 Andel av internetanvändarna (16+ år), Jag är oroad att stora företag som Google 
och Facebook inkräktar på min personliga integritet på internet, 5-gradig instämmandeskala 
5=Instämmer helt, 1=Instämmer inte alls, år 2019

Oron över att stora företag som Google och Facebook inkräktar på den personliga 
integriteten ökar för varje år. Framförallt barnfamiljer och höginkomsthushåll anger 
i högre grad än genomsnittet att de är oroliga. 

Skillnaden i oro är också stor mellan låg- och höginkomsthushåll och 
likaså mellan högskoleutbildade och grundskoleutbildade. Tillsammans med 
pensionärerna utgör de grundskoleutbildade de minst oroliga. Det är också två 
grupper som till stor del överlappar varandra.
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Yngre mindre oroade för storföretags inkräktande på nätet

Diagram 4.6 Andel av internetanvändarna (16+ år), Jag känner mig övervakad på internet / Jag 
är oroad att myndigheterna inkräktar på min personliga integritet på internet / Jag är oroad att 
stora företag som Google och Facebook inkräktar på min personliga integritet på internet, Oroad 
(4+5) i 5-gradig instämmandeskala 5=Instämmer helt, 1=Instämmer inte alls, Åldersfördelning  
år 2019

Idag är de flesta medvetna om att vi hela tiden lämnar spår efter oss på nätet, 
både när vi surfar och när vi handlar. De yngsta, 16–25 år, tenderar känna sig mer 
övervakade än genomsnittet men samtidigt känner de sig mindre oroade för att 
storföretag som Google och Facebook inkräktar på deras personliga integritet.

Vad gäller övervakning generellt är det betydligt fler yngre än äldre som känner 
sig övervakade, runt 50 procent upp till 45 år. Bland internetanvändarna äldre än 
65 år känner sig endast 31 procent övervakade. 

Åldersmässigt är det intressant nog en relativt jämn fördelning för oro över 
myndigheters inkräktande på nätet där faktiskt ingen åldersgrupp signifikant  
sticker ut. 

Den åldersgrupp som känner sig mest oroad för att storföretag som Google och 
Facebook inkräktar på integriteten är 26–45-åringarna. Oron avtar sedan gradvis ju 
högre upp i åldern vi kommer.  
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Utbildningsnivå påverkar digital tillit till myndigheter och storföretag

Diagram 4.7 Andel av internetanvändarna (16+ år), Jag är oroad att myndigheter respektive 
stora företag som Google och Facebook inkräktar på min personliga integritet på internet,  
Oroad (4+5) i 5-gradig instämmandeskala 5=Instämmer helt, 1=Instämmer inte alls, 
Utbildningsnivå år 2019

Utbildning påverkar stort hur vi oroar oss för att myndigheter respektive storföretag 
som Google och Facebook inkräktar på den personliga integriteten på internet. 
De med hög utbildning är något mindre oroade för myndigheter än de med lägre 
utbildning. För storföretag är det motsatta förhållanden – där är högutbildade mer 
oroade än de lågutbildade. 
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En fjärdedel otrygga med att lagra personlig information i molntjänster 

Diagram 4.8 Andel av internetanvändarna (16+ år), Jag känner mig säker och trygg med att lagra 
personlig information eller fotografier i molntjänster, 5-gradig instämmandeskala 5=Instämmer 
helt, 1=Instämmer inte alls, Åldersfördelning år 2019

En molntjänst är en IT-tjänst som lagrar data på en server som tillhandahålls över 
internet. Exempelvis lagringstjänster av fotografier och andra filer som nås  
över internet, i molnet, istället för att lagra dem på en hårddisk på datorn, i 
mobilen eller liknande. Exempel på molntjänster är Google Drive, Icloud, Dropbox 
med flera. 

Inte ens hälften (44%) av internetanvändarna känner sig trygga med att lagra 
personlig information och fotografier i molntjänster och en fjärdedel säger sig vara 
otrygga. De yngre är i betydligt högre utsträckning mer trygga.
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Användning av publika wifi minskar 

Diagram 4.9 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använt publika wifi senaste månaden,  
år 2017–2019

Publika wifi finns numera tillgängliga på åtskilliga platser som restauranger, 
flygplatser, hotell, skolor och till och med ute på gatan. Det kan ses som ett 
bekvämt och smidigt sätt att surfa utan att behöva använda upp sin egen 
mobildata. Dock finns det baksidor med dessa offentliga wifi, som risken att bli 
hackad på personlig information och att få virus. 

Under en treårsperiod kan vi se att användandet av publika wifi har minskat 
något. Några tänkbara anledningar kan vara att vi blivit mer säkerhetsmedvetna 
tack vare medias rapportering om riskerna. Likaså har det blivit betydligt enklare 
att använda mobilnätet på många platser och även när vi är utomlands. Priset på 
mobildata kan också ha påverkan. Unga 16–25 år (27%) använder något oftare 
offentliga wifi.
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Kränkning och näthat

Kränkande e-post ökar

Diagram 4.10 Andel av internetanvändarna (16+ år), Har det senaste året fått obehaglig eller 
kränkande e-post, år 2017–2019

Det senaste året har var femte internetanvändare drabbats av obehaglig eller 
kränkande e-post. Det är en ökning med 5 procentenheter sedan föregående år.
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3 av 10 i åldern 12–25 år drabbas av näthat

Diagram 4.11 Andel av internetanvändarna (12+ år), Har utsatts för näthat eller att någon skrivit 
negativt om dem på internet, Åldersfördelning år 2019

Under en treårsperiod har näthatet legat på en konstant nivå. Totalt drabbas var 
sjunde internetanvändare av näthat eller att någon skriver negativt om dem på 
internet. De yngre upp till 25 år drabbas i betydligt högre utsträckning – här är cirka 
3 av 10 utsatta.
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Män upplever oftare näthat som mindre allvarligt än kvinnor

Diagram 4.12 Andel av internetanvändarna som utsatts för näthat (12+ år), Hur allvarligt näthat 
upplevdes, Kön år 2019

Av de som drabbats av näthat upplevde sammantaget 30 procent det som allvarligt, 
varav 8 procent som mycket allvarligt. Män (75%) svarar i högre utsträckning än 
kvinnor (60%) att det inte var särskilt allvarligt. 
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Delaktighet och relevans
 
Majoriteten känner sig delaktiga i det digitala samhället

Diagram 4.13 Andel av befolkningen (12+ år), Känner sig delaktig i det digitala samhället,  
år 2019

Majoriteten av befolkningen känner sig delaktiga i det digitala samhället. Hela  
88 procent svarar att de känner sig delaktiga varav 27 procent svarar helt och 
fullt, 41 procent till stor del vilket sammantaget ger 69 procent, och 20 procent att 
de endast känner sig lite delaktiga. De som inte alls känner sig delaktiga utgör 9 
procent. Detta ligger i linje med föregående år. 

Det finns också 3 procent som svarar att de inte vet om de känner sig delaktiga 
i det digitala samhället eller ej, vilket kan tyda på att det finns en otydlighet i 
begreppet ”det digitala samhället”.
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1 av 10 känner sig inte delaktiga i det digitala samhället

Diagram 4.14 Andel av befolkningen, internetanvändarna respektive icke- och sällananvändarna 
(använder ej internet eller använder internet mer sällan än dagligen) (12+ år), Känner sig delaktig 
i det digitala samhället, år 2019

Vid en jämförelse mellan befolkningen i stort, internetanvändarna (som utgör 95% 
av befolkningen år 2019) och de som sällan (ej dagligen) eller aldrig använder 
internet ser vi att det finns stora skillnader i känslan av delaktighet. 

Runt 7 av 10 av befolkningen respektive internetanvändarna känner sig delaktiga 
i det digitala samhället helt och fullt eller till stor del medan endast cirka 1 av 10 
av de som sällan eller aldrig använder internet delar den känslan. I denna grupp 
känner sig istället hälften inte alls delaktiga.
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De äldsta känner minst digital delaktighet av alla

Diagram 4.15 Andel av befolkningen (12+ år), Känner sig delaktig i det digitala samhället, 
Åldersfördelning år 2019

Det är de äldsta i befolkningen som känner sig minst delaktiga i det digitala 
samhället. Särskilt de som är äldre än 55 år.
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Internet viktigt för majoriteten i det privata vardagslivet 

Diagram 4.16 Andel av befolkningen respektive internetanvändarna (12+ år), Internet viktigt i det 
privata vardagslivet (4+5), Skala 1–5, 1=Inte alls viktigt, 5=Mycket viktigt, år 2010–2019

Internet i det privata vardagslivet har blivit allt viktigare genom åren. Sedan 2010 
har andelen som tycker att det blivit viktigare ökat 20 procentenheter bland 
befolkningen från 59 procent till 79 procent. Bland internetanvändarna har 
ökningen också varit stor till årets 83 procent. Blott 5 procent anser i år att internet 
inte är viktigt i vardagens privata sfär.

Internet privat är absolut viktigast för de som är 26–35 år (91%) bland 
internetanvändarna. Efter 65 år anser tre fjärdedelar (76%) att internet är viktigt i 
det privata vardagslivet.
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Internet allt viktigare i både arbete och studier

Diagram 4.17 Andel av internetanvändarna som arbetar/studerar (12+ år), Internet viktigt i 
studier/arbetslivet (4+5), Skala 1–5, 1=Inte alls viktigt, 5=Mycket viktigt, år 2015–2019

Majoriteten av de internetanvändare som studerar eller arbetar anser att internet är 
viktigt för dem i deras studier respektive arbete. Sedan år 2016 har det varit över 
90 procent bland de studerande som sett internet som viktigt för deras studier.

Bland de yrkesverksamma har en ökning skett från 72 procent år 2015 till 
dagens 83 procent.
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André Jacquet, 27 år

Vilka sociala medier använder du?
Jag har Facebook, mest för att svara 

på meddelanden. Twitter och Instagram är 
jag på tio minuter per dag. Instagram för 
att se vad mina vänner postar, och Twitter 
för pausunderhållning när jag är uttråkad i 
kollektivtrafiken.
Har dina sociala medie-vanor förändrats 
över tid?

Jag har markant dragit ner på mitt 
användande och jag har bytt fokus. Jag 
har nästan helt slutat posta inlägg. Om jag 
postar något är det inte för att få mycket 
gilla-markeringar, utan snarare om det är 
något som betyder något för mig. Ett minne 
som jag vill bevara och dela med mina 
vänner på Instagram.

Upplever du någon skillnad sedan du 
trappat ned?

Det var en märklig boost att få många 
gilla-markeringar på en status, men det 
gav inget i längden. Jag började jaga efter 
den rätta statusen som skulle få mig att 
känna mig uppskattad, samtidigt som jag 
satt ensam. Att trappa ner användandet 
av Facebook och sluta söka bekräftelse 
genom gilla-markeringar gjorde mig väldigt 
gott. Det hjälpte mig att värdera verkliga 
relationer som faktiskt betyder någonting. 
Har du haft någon taktik för att använda 
sociala medier mindre?

Jag har avinstallerat apparna för 
Facebook och Twitter. På så sätt får jag 
inga notiser och det blir bökigare att 
använda. Enkelheten att nå apparna gjorde 
att jag slentrianmässigt använde dem 
alldeles för mycket. Jag har också ställt in 
nattläget på mobilen som stänger av alla 
notiser efter ett visst klockslag.
Hur känner du kring att ha konton hos stora 
sociala nätverk som Facebook?

Det känns ganska obekvämt. Hela min 
historia finns dokumenterad. Mina tweets 
från 2012 vill jag verkligen inte läsa idag. 
På Facebook har jag försökt radera alla 
mina tveksamma statusar från när jag 
växte upp. Det är obehagligt att Facebook 
håller koll på mig genom gilla-knappar 
över hela internet, för att kunna rikta 
marknadsföring till mig.
Är du orolig över hur din data används?

Jag är inte så orolig än. Eller jo, en 
sak gör mig orolig. Dokumenteringen 
av politiska åsikter som har sålts och 
sedan använts för att påverka en 
att ändra politisk riktning, som med 
Cambridge Analytica-skandalen. Riktad 
marknadsföring som sker genom sociala 
medier för att påverka väljargrupper gör 
mig orolig.
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

Allt färre delar  
andras innehåll 

Praktiskt taget alla söker information på nätet, såväl yngre som äldre, och likaså 
använder närmast alla Google. Majoriteten använder också Wikipedia som sökkälla 
numera, i synnerhet de som studerar.

Färre än hälften litar på största delen av informationen på internet. Äldre är mer 
tillitsfulla än yngre. Det är också övervägande de unga som har fått utbildning i 
källkritik på nätet. 

Till skillnad från föregående år så är det färre som delar andras innehåll i sociala 
medier. Minskningen märks i synnerhet bland de över 55 år. 

Under år 2018 trädde också den nya datalagstiftningen GDPR i kraft. Frågan är 
vad denna lag har haft för effekt. Hela 83 procent av internetanvändarna anger att 
de accepterat användarvillkor på en sajt utan att läsa igenom dem.

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…

Sökkällor och sökord
5.1 Det dagliga informationssökandet på nätet ökar
5.2 4 av 10 pensionärer googlar dagligen
5.3 De yngsta och äldsta har svårast att hitta sökord
5.4 94 procent av de studerande använder sig av Wikipedia

Källkritik – Att värdera information
5.5 Äldre litar mer på information på nätet än yngre
5.6 Knappt 4 av 10 internetanvändare har fått utbildning i källkritik
5.7 Var tredje lär sig om källkritik via tidningsartiklar
5.8 4 av 5 accepterar användarvillkor utan att läsa igenom dem
5.9 Allt färre delar andras innehåll i sociala medier
5.10 De över 55 år har minskat sitt delande av andras innehåll
5.11 Något färre kontrollerar avsändare eller innehållets trovärdighet
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

Sökkällor och sökord 
 
 
Det dagliga informationssökandet på nätet ökar

Diagram 5.1 Andel av internetanvändarna (12+ år), Söker efter information på internet,  
år 2014–2019

Praktiskt taget alla internetanvändare använder internet till att söka information. 
De senaste tre åren har detta legat på en konstant nivå på 97 procent. Att söka 
information på daglig basis ökar dock konstant. Sedan år 2014 har den dagliga 
informationssökningen mer än dubblerats. 
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

4 av 10 pensionärer googlar dagligen
 
Diagram 5.2 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Google sök minst någon gång 
(totala stapeln) respektive dagligen (röd del av stapeln), Sysselsättning år 2019

Att använda Googles söktjänst ligger på samma nivå som föregående år, både 
totalt sett och dagligen. Praktiskt taget alla – hela 96 procent – googlar. Det dagliga 
användandet ligger på 61 procent och är störst hos de som studerar på 78 procent 
och lägst bland pensionärer på 38 procent. 

61%

78%
68%

38%

96% 98% 99%

90%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PensionärSamtliga Studerar Arbetar Pensionär

Dagligen Totalt

76%

Pensionär

297



INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 86

KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

De yngsta och äldsta har svårast att hitta sökord

Diagram 5.3 Andel av internetanvändarna (12+ år), Jag tycker det är enkelt att hitta bra sökord 
när jag ska söka på nätet (googla), Instämmer (4+5) i 5-gradig instämmandeskala, 5=Instämmer 
helt, 1=Instämmer inte alls, Åldersfördelning år 2019

När det gäller att hitta bra sökord på nätet finner lika många som förra året att det 
är enkelt, det vill säga 83 procent. 

Det är de yngsta 12–15 år (76%) och de äldsta 66+ år (71%) som har störst 
utmaning att hitta bra sökord. Enklast anser de som är 16–35 år att det är, där runt  
90 procent hittar bra sökord.
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

94 procent av de studerande använder sig av Wikipedia

Diagram 5.4 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Wikipedia minst någon gång (totala 
stapeln) respektive dagligen (röd del av stapeln), Sysselsättning år 2019

Liksom Google sök ligger Wikipedia, en mångspråkig encyklopedi på internet, på 
samma nivå som föregående år, både totalt sett och i daglig användning. Totalt 
sett används Wikipedia av 83 procent av internetanvändarna och 10 procent 
nyttjar Wikipedia dagligen. Hela 94 procent av de som studerar använder sig av 
Wikipedia. De som arbetar kommer tätt efter på 87 procent och 62 procent av 
pensionärerna använder Wikipedia.
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

Källkritik – att värdera information
 

Äldre litar mer på informationen på nätet än yngre

Diagram 5.5 Andel av internetanvändarna (12+ år), Hur mycket av informationen de tar del av på 
internet som de anser är pålitlig, år 2019

Bara 1 procent tror att all information på internet är pålitlig och lika många att 
ingen information alls går att lita på. Totalt sett tror 80 procent att minst hälften  
går att lita på varav 43 procent tror det mesta och 36 procent endast hälften.  
Drygt var tionde, 13 procent, tror att det endast är en liten del av informationen 
som är pålitlig.

Högst förtroende har män, 56–65-åringar och högutbildade. Lägst förtroende 
har 16–35-åringar.
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

Knappt 4 av 10 internetanvändare har fått utbildning i källkritik

Diagram 5.6 Andel av internetanvändarna (12+ år), Har fått utbildning/information om hur 
värdera information på nätet, Åldersfördelning år 2019

Drygt en tredjedel av internetanvändarna har fått utbildning/information om hur de 
ska värdera information på nätet (37%). Det är en stor övervikt bland de unga där 
cirka två tredjedelar av de som är 12–25 år har fått utbildning/information. Bland 
de äldre än 65 år har endast 10 procent fått någon utbildning/information om hur 
man värderar information på nätet.
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

Var tredje lär sig om källkritik via tidningsartiklar

Diagram 5.7 Har fått utbildning i att värdera information på internet (12+ år), Hur de fått 
utbildning/information, år 2019 (Fler svarsalternativ möjliga)

Var tredje uppger att de har fått utbildning/information om hur man värderar 
information på internet via en webb- eller tidningsartikel. Utöver skola och arbete 
så spelar således media en viktig roll för detta ändamål. I synnerhet tenderar de 
som är 36–55 år (40%) att läsa webb- och tidningsartiklar i ämnet.

Av naturliga skäl anger de upp till 35 år oftare skolan som kunskapskälla och 
de äldre än 35 år arbetet. Var fjärde 12–15-åring anger också att deras föräldrar 
informerar dem om källkritik på nätet.
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

4 av 5 accepterar användarvillkor utan att läsa igenom dem

Diagram 5.8 Andel av internetanvändarna (16+ år), Har under året accepterat användarvillkor på 
någon sajt utan att läsa igenom dem (GDPR), år 2019

Under år 2018 trädde den nya datalagstiftningen GDPR i kraft. GDPR är en 
europeisk förordning som skyddar individen genom att hindra företag och 
organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke, till exempel 
av användarvillkor. 

Hela 83 procent av internetanvändarna anger att de accepterat användarvillkor 
på en sajt utan att läsa igenom dem, varav 61 procent uppger att de har gjort detta 
frekvent. Endast 13 procent säger att de inte gjort det. En mindre andel, 4 procent, 
uppger också att de inte vet om de gjort detta eller ej.

De som mer än genomsnittet accepterar utan att läsa igenom villkor är de i 
höginkomsttagarhushåll (94%), de i åldern 36–45 år (93%) och högutbildade (88%).
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

Allt färre delar andras innehåll i sociala medier

Diagram 5.9 Andel av internetanvändarna (12+ år), Delar eller skickar vidare andras innehåll i 
sociala medier, år 2018–2019

Förra året angav 59 procent att de delade eller skickade vidare andras innehåll 
i sociala media vilket sjunkit med hela 10 procentenheter till 49 procent i år. 
Användningen av sociala media totalt sett har inte minskat (för mer information  
se kapitel 7).

Låt oss titta närmare på i vilka åldrar det delas och vilka som har minskat 
delandet av andras innehåll i nästa diagram 5.10.
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

De över 55 år har minskat sitt delande av andras innehåll 

Diagram 5.10 Andel av internetanvändarna (12+ år), Delar eller skickar vidare andras innehåll i 
sociala medier, Åldersfördelning år 2018–2019

De yngsta 12–25 år (60%) är den mest frekventa åldersgruppen på att dela andras 
innehåll. Minskningen märks i alla åldersgrupper men den har i synnerhet skett 
bland de äldre än 55 år. 

Sett till kön är överlag kvinnor (56%) flitigare på att dela andras innehåll i sociala 
media än män (43%). Vi ser även att män tenderar dela något mer sällan i år. 

Det är främst de som delar andras innehåll ”någon gång” än de som delar ofta 
som har minskat sitt delande. De som delar ofta ligger kvar på samma nivå.
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KAPITEL 5: SÖKKÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

Något färre kontrollerar avsändare eller innehållets trovärdighet

Diagram 5.11 Andel av internetanvändarna som delar andras innehåll i sociala medier  
(12+ år), Kontrollerar att innehållet verkar trovärdigt / Kontrollerar att avsändaren är en person 
eller organisation jag litar på / Söker efter information som bekräftar innehållet innan jag delar 
vidare, år 2018–2019

Vilka kontroller är det då vi gör innan vi delar andras innehåll i sociala medier? 
Vi har tittat närmare på tre olika – att kontrollera trovärdigheten, att kontrollera 
avsändare och att söka information som bekräftar innehåll – och mer än 7 av 10 gör 
någon form av kontroll. De flesta kontrollerar att innehållet verkar trovärdigt (88%) 
följt av att kontrollera att avsändaren är pålitlig (84%). Det är dock något färre i år 
som gör dessa kontroller till skillnad från föregående år. Det är framförallt de som 
alltid gjorde kontrollerna tidigare som minskat något. Att söka information som 
bekräftar innehållet ligger på samma nivå som år 2018. 

De som i högre grad gör kontroller är de i åldern 36–45 år och de som gör dem i 
något lägre grad är de yngre.
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

E-post dominerar – men 
kommer chatt att ta över?  

E-post är den kommunikationstjänst som praktiskt taget alla använder. Värt att 
notera är att e-post är en av de få företeelser på internet som de äldre nyttjar 
oftare varje dag än de unga. De yngre chattar oftare dagligen och chattandet 
fortsätter att öka. Likaså ökar videosamtal och telefonsamtal över internet något. 

Facebook Messenger är den meddelande- och samtalstjänst som flest använder 
av de vi frågat om. Den ökar bland de äldre och minskar bland de yngre men ligger 
totalt sett på samma nivå som föregående år. Whatsapp ökar däremot något medan 
Skype minskar jämfört med föregående år.

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…

E-post, Chatt, Internettelefoni och Videosamtal
6.1 E-post fortfarande vanligare än chatt
6.2  Treårstrend – 97 procent använder e-post
6.3  De äldsta e-postar oftare än de yngsta på daglig basis
6.4  Daglig chatt har dubblerats på fem år
6.5  Drygt 9 av 10 under 45 år chattar
6.6.  Antal telefonsamtal över internet har dubblerats på åtta år
6.7  7 av 10 ringer videosamtal – fortsätter att öka
6.8  Kommer chatt att ta över e-postens dominerande roll i framtiden?

Meddelande- och samtalstjänster
6.9    Messenger populärast, Skype minskar, Whatsapp ökar
6.10  Drygt 8 av 10 mellan 16–35 år använder Messenger
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

E-post, Chatt, Internettelefoni  
och Videosamtal
 
 
E-post fortfarande vanligare än chatt 

Diagram 6.1 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sätt att kommunicera över 
internet minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (röd del av stapeln), år 2019 

E-post, en av de äldsta kommunikationstjänsterna på internet, har en dominerande 
ställning både totalt sett och på daglig basis. Chatt, det vill säga korta 
meddelanden över internet, växer dock och likaså videosamtal och telefonsamtal 
över internet. Allt detta ska vi titta närmare på i detta kapitel.
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Treårstrend – 97 procent använder e-post

Diagram 6.2 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder e-post minst någon gång 
respektive dagligen, år 2007–2019

Redan för tio år sedan låg e-postandet på över 90 procent totalt sett och nära 
60 procent på daglig basis. De senaste tre åren så e-postar 97 procent av 
internetanvändarna någon gång och nästan 70 procent gör det dagligen. 
Användandet av e-post skiljer sig dock åt åldersmässigt vilket vi kan se i nästa graf 
– diagram 6.3.
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

De äldsta e-postar oftare än de yngsta på daglig basis

Diagram 6.3 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder e-post minst någon gång (totala 
stapeln) respektive dagligen (röd del av stapeln), Åldersfördelning år 2019

Totalt sett använder minst 90 procent av alla åldersgrupper e-post någon gång. 
Av de i åldern 26-35 år använder alla – 100 procent – e-post. I det dagliga 
användandet skiljer det sig dock en hel del åt.

De som är 36–45 år (85%) är flitigast i den dagliga användningen. Bland de 
yngsta 12–15 år (21%) och de äldsta 66+ år (56%) är glappet stort. E-post är alltså 
en av de få företeelser på internet som de äldre nyttjar oftare på daglig basis än de 
unga. Män och kvinnor e-postar lika mycket.
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Daglig chatt har dubblerats på fem år

Diagram 6.4 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder chatt minst någon gång respektive 
dagligen, år 2014–2019

De senaste åren har runt hälften av alla internetanvändare chattat på daglig basis. 
Både det dagliga och totala användandet ökar varje år och det sistnämnda ligger nu 
på höga 86 procent. Ordet chatt kommer från engelskans ”småprata” – helt enkelt 
att skriva korta meddelanden och småprata på internet. 
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Drygt 9 av 10 under 45 år chattar

Diagram 6.5 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder chatt/direktmeddelanden minst 
någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (röd del av stapeln), Åldersfördelning år 2019 

Chattandet är på frammarsch, i synnerhet hos den yngre halvan av 
internetbefolkningen. Upp till 35 år är det totala chattandet 95 procent eller 
högre. Värt att notera är att de yngsta 12–15 år chattar dagligen (74%) i betydligt 
högre utsträckning än de e-postar dagligen (23%). För de äldre är förhållandet det 
motsatta. Än så länge.

Sett till män och kvinnor är det inga signifikanta skillnader varken totalt eller på 
daglig basis. Däremot tenderar kvinnor chatta oftare flera gånger dagligen än män.
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Telefonsamtal över internet har dubblerats på åtta år

Diagram 6.6 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder internet för att ringa upp eller ta 
emot telefonsamtal någon gång respektive dagligen, år 2007–2019

Att ringa över internet ökar stadigt. Idag ringer 7 av 10 internetanvändare 
telefonsamtal över internet och nära 2 av 10 gör det dagligen. 

De yngre är flitigare användare än de äldre. Under 35 år ringer nära 9 av 10 
någon gång över nätet och efter 65 år är det knappt hälften som gör det. Här finns 
inga skillnader mellan män och kvinnor men däremot är det fler som är födda 
utanför Norden (85%) som nyttjar denna samtalstjänst.
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

7 av 10 ringer videosamtal – fortsätter att öka

Diagram 6.7 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder internet för videosamtal någon 
gång respektive dagligen, år 2014–2019 

Videosamtal ökar något mer än röstsamtal över internet. I år är det totalt sett lika 
många som ringer röstsamtal över internet som ringer videosamtal – hela  
71 procent. På daglig basis hamnar dock videosamtalen efter på blott 7 procent där 
samtal över internet är mer än dubbelt så många (18%). 

Även här dominerar den yngre halvan av internetbefolkningen. Fler än 8 av 
10 under 45 år nyttjar tjänsten, användandet avtar sedan med stigande ålder. De 
som är födda utanför Norden (84%) är även här flitigare användare. Det finns inga 
könsskillnader i användandet av videosamtal.
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Kommer chatt att ta över e-postens dominerande roll i framtiden?

Diagram 6.8 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sätt att kommunicera över på 
daglig basis, Sysselsättning år 2019.

De som idag studerar (83%) chattar i betydligt högre utsträckning än de e-postar 
(65%) dagligen. De ringer oftare videosamtal och telefonsamtal över internet än 
de som arbetar eller är pensionärer. Majoriteten av de som studerar är födda på 
00- och 90-talet och kommer de att ta med sig dessa kommunikationssätt när de 
kommer ut i arbetslivet? Kommer chatten på sikt att ta över e-postens första plats i 
den digitala kommunikationen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

69%
65%

81%

56%54%

83%

57%

22%
18%

26%

16%
12%

7%

13%

7%
2%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PensionärSamtliga Studerar Arbetar Pensionär

Dagligen e-post Dagligen chatt Dagligen internetsamtal Dagligen videosamtal

315



INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 104

KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Meddelande- och samtalstjänster 

Messenger populärast, Whatsapp ökar, Skype minskar 

Diagram 6.9 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Skype och Whatsapp  
år 2017–2019 samt andel av internetanvändarna (16+ år) Använder Facebook Messenger  
år 2017–2019

Det finns idag många olika meddelande- och samtalstjänster och här tittar vi 
närmare på tre av dem – Facebook Messenger, Whatsapp och Skype. Facebook 
Messenger är den tjänst som flest använder och användandet ligger i nivå med 
föregående år (62%).

Whatsapp ökar däremot något jämfört med förra året och på tre år har 
användandet ökat 6 procentenheter. Det dagliga användandet ligger på 11 procent, 
vilket är i linje med föregående år.

Skype minskar istället något jämfört med år 2018. Det dagliga användandet 
ligger idag på cirka 5 procent vilket också är i nivå med år 2018.
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KAPITEL 6: DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Drygt 8 av 10 mellan 16–35 år använder Messenger

Diagram 6.10 Andel av internetanvändarna, Använder Facebook Messenger (16+ år), Whatsapp 
respektive Skype (12+ år) minst någon gång, Åldersfördelning år 2019 

Facebook Messenger används i högre utsträckning i samtliga åldrar utom bland 
56–65-åringarna där Skype är snäppet vanligare. Bland de allra äldsta över 65 år 
är användningen ungefär jämt fördelat mellan Messenger och Skype.

Messenger har sin största målgrupp bland 16–35-åringar (81%). Whatsapp och 
Skype används som mest av 36–45-åringar. 

Både Skype (57%) och Whatsapp (65%) används dessutom i något högre 
utsträckning av de som är födda utanför Norden.

Observera! Viktigt att ha i åtanke att dessa tre inte enbart konkurrerar med 
varandra utan att det även finns många andra tjänster på marknaden.
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Antalet användare av sociala 
medier börjar plana ut

En stor majoritet – 83 procent – av internetanvändarna använder sociala medier. 
Från år 2010 har det skett en ökning i användandet varje år men den har nu 
avstannat. De tjänster som vuxit snabbt de senaste åren som Instagram och 
Snapchat har minskat i tillväxttakt och ligger mer eller mindre kvar på samma 
nivåer som föregående år. Facebooks tillväxt tycks ha stannat av och eventuellt kan 
vi till och med ana en nedåtgående trend. 

De unga är i majoritet på sociala medier och de yngsta föredrar Snapchat 
framför Facebook där i många fall deras föräldrar befinner sig. Vilka beteenden 
kommer de att ta med sig framöver och hur kommer det att påverka de olika 
sociala nätverkens roller i vårt digitala samhälle? Faktum är att bland användarna 
av sociala medier så känner endast en fjärdedel att tiden de spenderar på de olika 
sociala nätverken är meningsfull. 

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…

Användandet av sociala medier – en översikt
7.1  Sociala medier används på samma nivå som föregående år
7.2  4 av 10 upplever inte sin tid på sociala medier som meningsfull
7.3  De största sociala nätverken minskar i tillväxttakt
7.4  Kvinnor använder sociala medier oftare än män
7.5  Praktiskt taget alla som studerar använder sociala medier
7.6  Tre sociala nätverk är mer populära i städerna

Facebook, Instagram och Snapchat
7.7    Har Facebook nått sin peak?
7.8    Färre lägger ut bilder, skriver eller delar andra inlägg på Facebook
7.9    Instagram växer men har minskat i tillväxttakten
7.10  Snapchat har tappat tempo i sin tillväxt
7.11  De yngsta föredrar Snapchat och väljer bort Facebook

KAPITEL 7: SOCIALA MEDIER
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Twitter, Linkedin och Flashback
7.12  Användningen av Twitter fluktuerar något över åren
7.13  Linkedins tillväxt planar ut
7.14  En tredjedel använder Flashback
7.15  Fler 26–35-åringar på Flashback än på Twitter och Linkedin

 

Användandet av sociala medier –  
en översikt 
 
Sociala medier används på samma nivå som föregående år

Diagram 7.1 Andel av internetanvändarna (12+ år), Besöker sociala medier minst någon gång 
respektive dagligen, år 2010–2019

Liksom föregående år ligger användandet av sociala medier på 83 procent totalt 
sett. Det dagliga användandet har ökat marginellt till 65 procent.

I Europa använder Sverige i högre grad sociala medier än genomsnittet bland 
EU-länderna som år 2018 låg på 56 procent. (Källa: EU:s statistikmyndighet 
Eurostat.) Islänningarna toppar EU:s lista i användning och Sverige kommer på  
en femteplats.
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4 av 10 upplever inte tid på sociala medier som meningsfull

Diagram 7.2 Andel användare av sociala medier (16+ år), I vilken grad tid används väl/
meningsfullt vid användande av sociala media, Skala 1–5 5= Mycket meningsfullt 1=Inte alls 
meningsfullt, år 2019

Nytt för i år är att vi frågar om hur meningsfull vi upplever att den tid är som vi 
lägger på sociala medier. Faktum är att endast en fjärdedel (24%) finner sin tid 
meningsfull. Hela 40 procent anser att tiden inte används väl/är meningsfull och 
nästan lika många tycker att den tiden är varken eller (36%).

Några som i högre grad tycker att tiden används väl är de som är födda utanför 
Norden (38%) som sannolikt delvis använder sociala medier för att hålla kontakt 
med släkt och vänner i andra länder. En grupp som i lägre grad finner att tiden 
används väl är de med hemmaboende barn (17%).

Sett till ålder så ser de 16–25 år (31%) i högre utsträckning att tiden på sociala 
media är meningsfull och de 26–35 år (16%) i lägre utsträckning. Likaså skiljer det 
sig stort åt utbildningsmässigt där fler grundskoleutbildade (33%) ser tiden som 
mer meningsfull till skillnad från högskoleutbildade (21%).
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De största sociala nätverken minskar i tillväxttakt

Diagram 7.3 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon 
gång respektive dagligen, år 2017–2019

De tre största sociala nätverken Facebook (74%), Instagram (61%) och Snapchat 
(39%) ligger alla tre i det totala användandet på ungefär samma nivå som 
föregående år. I det dagliga användandet är det främst Instagram som ökar något, 
från 38 procent till 41 procent. 

Twitter som har en tendens att fluktuera något i användandet har ökat något 
i år till 24 procent. Linkedin (31%) och Flashback (32%) ligger kvar i nivå med 
föregående år. 
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Kvinnor använder sociala medier oftare än män

Diagram 7.4 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon 
gång, Kön år 2019

Totalt sett använder fler kvinnor (86%) sociala medier än män (79%). Kvinnor är 
flitigare på att använda de tre stora sociala nätverken Facebook, Instagram och 
Snapchat än män. Män är i sin tur i högre grad än kvinnor användare på Twitter, 
Linkedin och Flashback. 
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Praktiskt taget alla som studerar använder sociala medier

Diagram 7.5 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon 
gång, Sysselsättning år 2019

Hela 98 procent av de som studerar använder totalt sett sociala medier och är, med 
undantag av Linkedin och Flashback, i betydligt högre grad användare av de andra 
sociala nätverken. Av de som arbetar använder 87 procent sociala medier och är 
av naturliga skäl i högre grad än andra på Linkedin. I övrigt har de arbetande hög 
användning av Facebook. Bland pensionärerna använder 60 procent sociala medier 
och de är främst på Facebook och även till viss del på Instagram.
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Tre sociala nätverk är mer populära i städerna

Diagram 7.6 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon 
gång, Stad/Landsbygd år 2019

Total sett är användningen av sociala medier ganska jämnt fördelad mellan stad 
(84%) och landsbygd (80%). 

För de tre stora sociala nätverken Facebook, Instagram och Snapchat är 
skillnaderna små mellan stadsbor och boende på landsbygd. Däremot är det 
betydligt större skillnad för Twitter, Linkedin och Flashback där det är en större 
andel stadsbor som använder dessa.
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Facebook, Instagram och Snapchat 

Har Facebook nått sin peak?

Diagram 7.7 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Facebook minst någon gång 
respektive dagligen, år 2011–2019

Facebook är världens största sociala nätverkstjänst och har funnits sedan år 2004. 
Idag använder tre fjärdedelar (74%) av internetanvändarna Facebook minst någon 
gång och hälften (51%) gör det dagligen. Tillväxten för Facebook tycks ha stannat 
av och eventuellt kan en nedåtgående trend vara på gång. Det får tiden utvisa.

Den grupp vi ser lägre användning i är de yngsta 12–15 år, till skillnad från 
deras föräldrageneration. Mindre än hälften av de yngsta använder idag Facebook 
totalt sett vilket är lika många som bland de äldsta. Faktum är att det är fler äldre 
än 66 år som använder Facebook dagligen, runt 4 av 10, än de 12–15 år, där färre 
än 1 av 10 använder Facebook på daglig basis. (Se diagram 7.11.)
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Färre lägger ut bilder, skriver eller delar andras inlägg på Facebook  

Diagram 7.8 Andel av Facebookanvändarna (16+ år), Uppger om de gör respektive aktivitet på 
Facebook, år 2017–2019

Messenger är den av Facebooks tjänster som flest nyttjar. De senaste tre åren 
har användandet legat på 81 procent bland Facebookanvändarna. Grupper och 
evenemang ligger ungefär på samma nivå som förra året, medan att skriva och dela 
andras inlägg samt lägga ut bilder minskar.

De i åldern 16–35 år använder framförallt Messenger samt evenemang och 
grupper på Facebook. En grupp som är flitigare på att skriva egna inlägg, lägga upp 
bilder, dela andras inlägg och nyheter är 36–55-åringar. Just vad gäller att skriva 
egna inlägg är funktionsvarierade något mer aktiva än genomsnittet.

Vänligen notera att frågan endast är ställd till 16 år och äldre – ej till 12–15 år.
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Instagram växer men har minskat i tillväxttakten

Diagram 7.9 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Instagram minst någon gång 
respektive dagligen, år 2015–2019

Instagram är världens näst största sociala nätverkstjänst och har funnits sedan 
år 2010. Instagram köptes av Facebook år 2012 men räknas som en egen tjänst.
Instagrams snabba tillväxttakt fram till förra året har nu planat ut. På total nivå 
ligger nyttjandet i princip i linje med föregående år och på daglig basis har det ökat 
till 41 procent. Ökningen har framförallt skett i gruppen 36–45 år. 

Mer än hälften av alla upp till 55 år använder Instagram och drygt två 
tredjedelar av de i åldern 12–35 år använder Instagram dagligen.  
(Se diagram 7.11.)

40%
44%

53%

60% 61%

23%
26%

31%

38%
41%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20192015 2016 2017 2018 2019

Använder Instagram Dagligen

98%

2019

KAPITEL 7: SOCIALA MEDIER

327



INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 116

Snapchat har tappat tempo i sin tillväxt

Diagram 7.10 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Snapchat minst någon gång 
respektive dagligen, år 2015–2019

Den sociala nätverkstjänsten Snapchat lanserades år 2011. Snapchat har vuxit 
stort de senaste åren men nu har tillväxttakten avtagit såväl totalt sett (39%) som på 
daglig basis (24%). 

Majoriteten av de som är på Snapchat totalt sett är i åldern 12–25 år (86%) 
och på daglig basis används denna tjänst av fler än 7 av 10 i denna unga grupp. I 
synnerhet unga flickor. För mer information om åldersfördelning, se diagram 7.11.
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De yngsta föredrar Snapchat och väljer bort Facebook

Diagram 7.11 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Facebook, Instagram och 
Snapchat totalt sett (övre graf) respektive dagligen (nedre graf), Åldersfördelning år 2019

En åldersmässig jämförelse av de tre största sociala nätverken visar att de i 
åldern 12–25 år föredrar Instagram och Snapchat framför Facebook i sitt dagliga 
användande. De yngsta 12–15 år använder nästan inte alls Facebook på  
daglig basis.
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Bland de som är 26 år och äldre börjar Facebook ta över. Frågan är vad som 
kommer att ske ju äldre 12–25-åringarna blir. Kommer de att ta med sig sitt 
högre användande av Instagram och Snapchat eller kommer de att börja använda 
Facebook i högre utsträckning? Eller rentav någon annan tjänst?
 

Twitter, Linkedin och Flashback

Användningen av Twitter fluktuerar något över åren

Diagram 7.12 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Twitter minst någon gång 
respektive dagligen, år 2011–2019

Twitter är en social nätverkstjänst som funnits sedan år 2006. Denna tjänst är en så 
kallad mikroblogg och har en något smalare användarbas på totalt sett 24 procent 
bland internetanvändarna i år, jämfört med Facebook, Instagram och Snapchat. De 
som twittrar är i högre utsträckning män och twittrarna bor i högre grad i städer. 
Högst är användandet hos de unga 16–25 år (45%).

Användandet av Twitter har fluktuerat något över åren. Från föregående år har 
det ökat en aning igen, men knappt 1 av 10 använder Twitter på daglig basis.
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Linkedins tillväxt planar ut 

Diagram 7.13 Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Linkedin minst någon gång 
respektive dagligen, år 2015–2019

Linkedin är ett socialt nätverk, med det professionella nätverkandet som fokus, 
som grundades år 2003. Användandet av Linkedin har totalt sett legat på runt  
30 procent de senaste tre åren. Det är i synnerhet de i åldern 36–45 år som är mitt i 
karriären som nyttjar detta nätverk. 

Det är något fler män, något fler stadsbor, fler högutbildade och i synnerhet fler 
som bor i ett höginkomsttagarhushåll som befinner sig på Linkedin. 
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En tredjedel använder Flashback

Diagram 7.14 Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Flashback minst någon gång 
respektive dagligen, år 2018–2019

Flashback är ett internetforum som säger sig verka för yttrandefrihet och 
vars digitala nätverkstjänst har funnits sedan år 2000. Runt en tredjedel av 
internetanvändarna använder totalt sett Flashback. Nyttjandet ligger i princip på 
samma nivå som föregående år. Det är inget forum som besöks ofta utan endast  
1 procent är där på daglig basis. 

Det är främst personer upp till 45 år som är på Flashback och allra flest i 
åldern 36–45 år. Fler användare är män, fler är stadsbor och fler bor också i ett 
höginkomsttagarhushåll. 
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Fler 26–35-åringar på Flashback än på Twitter och Linkedin

Diagram 7.15 Andel av internetanvändarna, Använder Twitter (12+ år), Linkedin (16+ år), 
Flashback (16+ år) minst någon gång, Åldersfördelning år 2019

Twitter, Linkedin och Flashback har fler män och fler storstadsbor som användare. 
Jämför vi dessa tre nätverk åldersmässigt så ser vi att Twitter har en majoritet 
användare i yngre åldern 16–25 år och därefter lägst antal användare i jämförelse 
från 26 år och uppåt. Även Flashback väger tungt bland de yngsta men peakar 
bland 36–45 år. Linkedin, som främst är till för den arbetande befolkningen, 
används oftast av de som är 36–45 år.
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Eneida Berisha, 25 år

Vilka appar för sociala medier  
använder du?

Jag använder Messenger, Facebook, 
Instagram och Snapchat.
Hur mycket använder du sociala medier?

Typ varenda ledig stund. Jag använder 
sociala medier både i jobbet och privat, 
det är en vana och en naturlig del av min 
vardag. Jag kan fastna på Instagram och 
brukar kolla på videor i två timmar innan 
jag lägger mig.
I vilket syfte använder du sociala medier?

Min familj bor utspridd i olika städer, så 
vi har en familjechatt för att hålla kontakt 
dagligen. Där skickar vi roliga bilder på vad 
vi gör. Sociala medier gör det också möjligt 
att följa släktingar som bor utomlands och 
gamla klasskompisar. 

Vad tycker du om sociala medier  
som fenomen?

Det har lett till en demokratisering av 
samhället. En helt vanlig person kan skriva 
sin historia som sedan blir viral och så kan 
den personen få upprättelse. Människor 
kan kopplas samman över hela världen! 
Men det kan bli problematiskt att alla blir 
publicister – information om vad som helst 
kan lätt spridas okritiserat.
Har ditt beteende på sociala medier 
förändrats över tid?

Jag har aldrig varit aktiv med att posta 
inlägg själv, men tidigare delade jag ofta 
andras inlägg och nyhetsartiklar. Nu 
använder jag sociala medier främst för att 
hålla koll på vad andra gör. Jag chattar 
mycket mer med familj och vänner än jag 
delar saker offentligt.
Hur tror du att framtiden för sociala medier 
kommer se ut?

Jag tror att människor kommer använda 
sociala medier mer, som en naturlig och 
integrerad del av våra liv. Min mamma som 
är fett oteknisk skaffade Facebook sent, 
men hon blev aktiv väldigt snabbt. Jag 
tror att det finns ett fundamentalt behov 
hos människor att dela med sig av sånt 
vi tänker och gör. Men jag hoppas att det 
kommer utvecklas verktyg för att förhindra 
desinformation.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Poddar och digitala  
böcker ökar

Medielandskapet har de senaste årtiondena haft en hisnande utveckling i och 
med digitaliseringen. Bland annat har ny teknik lett till att medierna alltmer 
smälter samman, och skillnaden mellan tv, radio och press blir därmed mindre 
tydlig. Det är något som börjar märkas i våra mätpunkter för digitalt tittande, 
lyssnande och läsande. Ett exempel är att videotjänsten Youtube numera 
erbjuder musik och att ljudtjänsten Spotify sänder musikvideos, poddar  
och radioprogram. 

Den största tillväxten bland våra digitala mätpunkter har skett för poddar  
och digitala böcker. Att lyssna på poddar har vuxit signifikant för varje år  
och sedan år 2015 har det totala poddlyssnandet dubblerats till att idag nå  
55 procent. Likaså ökar konsumtionen av digitala böcker stadigt. Idag 
konsumerar 42 procent av internetanvändarna (12+ år) digitala böcker och 
ljudboken har ett litet försprång framför e-boken. Pappersboken behåller dock 
sin starka, stabila ställning över åren och läses fortfarande i mer än dubbelt så 
hög grad som de digitala versionerna. 

För de traditionella medierna har vi tittat på hur internetanvändarna 
konsumerar dessa i jämförelse med deras största digitala motsvarigheter.  
Viktigt att ha i åtanke är att utöver dessa finns det flera utmanare som exempelvis 
streamingtjänster för film, musik och även till viss del sociala medier. I vår 
jämförelse används traditionell tv och radio fortfarande i högre utsträckning,  
till skillnad från dagstidningen där den digitala versionen nu har hunnit  
om pappersvarianten. 

Sammantaget ökar både konsumtionen av film/video och musik på nätet. 
Likaså vill allt fler betala för film- och musiktjänster på nätet. Mest villiga att 
betala är de yngsta. Störst ökning har skett för abonnemang för film-, tv- och 
videotjänster (57%) som nu ligger i princip på samma nivå som musiktjänster 
(58%) på nätet. I jämförelse med de digitala film- och musiktjänsterna så ligger de 
digitala tidningsprenumerationerna (32%) på en relativ låg nivå.

Idag ligger den totala andelen tidningsprenumerationer, papper och/eller 
digitalt, på 48 procent bland internetanvändarna och den sjunker något för varje 
år. Det är pappersdelen, som huvudsakligen konsumeras av de äldre, som står 
för minskningen. De digitala prenumerationerna ökar något för varje år men ser 
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man till det totala läsandet av digitala dagstidningar, som man i många fall inte 
behöver prenumerera på för att del av, så minskar antalet läsare. Sannolikt kan 
det vara ett tecken på att vi alltmer börjar konsumera nyheter på andra sätt än via 
dagstidningar.

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…

Traditionell media vs Digital media
8.1 Traditionell tv och radio fortfarande störst bland internetanvändarna
8.2 I en treårsjämförelse minskar traditionell media
8.3 Pensionärer största konsumenterna av traditionell media

Titta digitalt
8.4 Allt fler tittar på digital film och video dagligen
8.5 Nära hälften upplever att tittande på film/video online är meningsfull tid
8.6 Youtube slår tv:s playtjänster och Netflix
8.7 8 av 10 tittar på tv-kanalernas playtjänster
8.8 Netflix fortsätter att öka
8.9 Youtube har avstannat i tillväxt
8.10  Nära hälften på Youtube lyssnar på musik

Lyssna digitalt
8.11  Fler lyssnar på poddar än på ljudböcker
8.12  Alla studerande lyssnar på musik på nätet
8.13  Dagligt digitalt lyssnande på musik ökar
8.14  7 av 10 lyssnar på Spotify
8.15  6 av 10 lyssnar på radiostation på internet
8.16  Poddar i lurarna har nästan fördubblats sedan år 2015
8.17  Lyssna på poddar/radio online är meningsfull tid för nära hälften
8.18  1 av 3 lyssnar på ljudböcker
8.19  Ljudböcker är meningsfull tid för många barnfamiljer

Läsa digitalt
8.20  Drygt var tredje läser dagstidning på nätet varje dag
8.21  Något färre läser dagstidning på nätet i år
8.22  Tid på nyhetsappar upplevs mer meningsfull av de i höginkomsthushåll
8.23  Runt hälften läser bloggar
8.24  Nära 3 av 10 läser e-böcker
8.25  Konsumtion av digitala böcker ökar stadigt

Betalningsvilja online media
8.26  Fler betalar för film och musik online än för tidning
8.27  Fler yngre betalar för film och musik på nätet 
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Traditionell media vs digital media
 

Traditionell tv och radio fortfarande störst bland internetanvändarna

Diagram 8.1 Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder nämnda medier minst någon gång 
(totala stapeln) respektive dagligen (röd del av stapeln), år 2019

Bland internetanvändarna (16+ år) används traditionell tv och radio används 
fortfarande i högre utsträckning än deras största digitala motsvarigheter. Vad gäller 
dagstidningen har den digitala versionen (80%) hunnit om den på papper (77%) 
totalt sett och den dagliga digitala tidningskonsumtionen (39%) har också gått om 
dagsläsandet av papperstidningen (31%).

Tittandet på tv-apparat ”offline” (89%) toppar den traditionella 
mediekonsumtionen. Totalt sett börjar tv-kanalernas playtjänster att komma ikapp 
men i det dagliga tittandet har de en bit kvar.

Liksom tv-apparaten är radioapparaten mer flitigt använd för att lyssna på 
radiostationer än den digitala motsvarigheten, både totalt sett och på daglig basis. 

Pappersboken har fortfarande en stark ställning på 88 procent vilket är mer än 
dubbelt så mycket som de digitala böckerna (41%). 

Men hur ser utvecklingen ut över tid för dessa medier? (Se nästa diagram 8.2.)

Tänk på att det finns fler digitala utmanare än de vi har använt i denna jämförelse 
som exempelvis olika streamingtjänster för film, musik och även till viss del  
sociala medier.
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I en treårsjämförelse minskar traditionell media
  
Diagram 8.2 Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder nämnda medier minst någon gång, 
år 2017–2019

Vid en treårsjämförelse bland internetanvändarna (16+ år) framgår det att 
konsumtionen av de traditionella medierna överlag minskar. Traditionell tv tappar 
både totalt och i synnerhet på daglig basis. Samtidigt börjar tv-kanalernas digitala 
playtjänster komma ikapp.
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Att lyssna på radiostation via radioapparat minskar också en del till skillnad  
från föregående år. Att lyssna på en radiostation över internet minskar marginellt 
vilket tyder på att annat lyssnande än just radiostation kan vara på framväxt. 
Exempelvis poddar vilket vi ska titta närmare på i avsnittet ”Lyssna digitalt” senare i 
detta kapitel.

Papperstidningen tappar såväl totalt som dagligen. Även det digitala läsandet  
av dagstidning minskar vilket sannolikt kan vara ett tecken på att vi börjar 
konsumera nyheter på andra sätt än via dagstidningar, exempelvis via  
sociala medier.

Pappersboken har den mest stabila ställningen bland de traditionella medierna i 
denna jämförelse. De digitala böckerna är dock på frammarsch och tiden får utvisa 
om de blir ett komplement till pappersböckerna som ökar bokkonsumtionen totalt 
sett eller om pappersbokens ställning påverkas.

Vi ska titta närmare på respektive digitalt medieslag i efterföljande avsnitt:  
”Titta digitalt”, ”Lyssna digitalt” respektive ”Läsa digitalt ”. Först ska vi emellertid 
ge en bild av vilka de internetanvändande traditionella mediakonsumenterna är 
(diagram 8.3).
 

Pensionärer största konsumenterna av traditionell media

Diagram 8.3 Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder nämnda medier minst någon gång 
(totala stapeln) respektive dagligen (röd del av stapel), Sysselsättning år 2019

Bland internetanvändarna är pensionärerna de största konsumenterna 
av de traditionella medierna. Om det är något som särskiljer traditionell 
mediekonsumtion från den digitala så är det ålder. De som studerar, som i 
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huvudsak är födda på 00- och 90-talet, väljer genomgående i hög grad bort de 
traditionella medierna, i synnerhet i den dagliga konsumtionen. Det blir extra 
tydligt i den dagliga konsumtionen av papperstidningar där skillnaden är hela  
62 procentenheter mellan de studerande och pensionärerna.

Pappersboken är ett undantag, där de studerande ligger på samma nivå som 
pensionärerna totalt sett. Sannolikt använder de tryckt litteratur i sina studier. 
Pensionärerna läser dock pappersböcker mer frekvent på daglig basis än övriga. 
Överlag läser fler än 8 av 10 i alla åldrar pappersböcker.

 
Utöver pensionärerna finns det några andra demografiska faktorer som sticker ut 
för de respektive traditionella medielagen. Här är några exempel:

• Tv-apparat: Fler kvinnor, fler landsortsbor
• Radioapparat: Fler landsortsbor
• Papperstidning: Fler gymnasieutbildade
• Pappersbok: Fler kvinnor, fler högskoleutbildade

 
 

340



INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 129

KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Titta digitalt 

Allt fler tittar på digital film och video dagligen

Diagram 8.4 Andel av internetanvändarna (12+ år), Tittar på film/video på internet minst någon 
gång respektive dagligen, år 2007–2019

Att titta på film och video på internet fortsätter att öka. Det är framförallt det 
dagliga tittandet som har ökat med fyra procentenheter från 32 procent år 2018 till 
36 procent i år. Det är mer än en fördubbling sedan år 2015 då det dagliga film- 
och videotittandet på nätet började ta fart.

Det är överlag de yngre som tittar på film och video på nätet. Mellan 12–25 
år tittar runt 7 av 10 dagligen och de är även de som huvudsakligen som står för 
ökningen i den dagliga konsumtionen. Bland internetanvändarna äldre än 65 år ser 
6 av 10 någon gång på film/video online men på daglig basis är det färre än 1 av 10 
som ägnar sig åt det. 

Utöver de yngre är det bland andra fler med hemmaboende barn och något fler 
stadsbor som konsumerar film/video online i högre grad än genomsnittet. På daglig 
basis är det också något fler män än kvinnor som tittar på film/video på nätet.
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Nära hälften upplever att titta på film/video online är meningsfull tid

Diagram 8.5 Andel som tittar på film/video på internet (16+ år), I vilken grad tid används väl/
meningsfullt vid tittande på film/video på internet, Skala 1–5 5= Mycket meningsfullt och 1=Inte 
alls meningsfullt, år 2019

Nära hälften (46%) av internetanvändarna som är 16 år eller äldre och tittar på 
film/video på nätet anser att det är meningsfullt – att deras tid används väl. En 
femtedel (20%) tycker inte att tiden används väl och en tredjedel (34%) anser att det 
är varken eller.

Mest väl använd tid anser de som är födda utanför Norden, barnfamiljer och de 
i höginkomsthushåll att titta på film/video på internet är. Minst meningsfullt anser 
pensionärerna att detta är.
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Youtube slår tv:s playtjänster och Netflix

Diagram 8.6 Andel av internetanvändarna (12+ år), Tittar på tv-kanalernas playtjänster, Netflix 
respektive Youtube minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (röd del av stapeln), 
Sysselsättning år 2019

Det finns många olika tjänster för att titta på film, video och tv på nätet och vi 
kommer här att titta närmare på tre av dessa – tv-kanalernas playtjänster, Netflix 
och Youtube – och vilka som konsumerar dessa.

Youtube är störst. Totalt sett tittar fler på playtjänsterna än på Netflix men på 
daglig basis är förhållandet motsatt.

Netflix och Youtube har flest tittare bland de som studerar, som i majoritet 
består av de unga, medan playtjänsterna har fler konsumenter bland den 
arbetande befolkningen. Pensionärerna nyttjar playtjänsterna mer än Youtube och 
endast en femtedel använder Netflix.

Föräldrar med hemmaboende barn konsumerar alla tre tjänster i högre grad 
och stadsbor sticker ut både för playtjänsterna och Netflix. För Youtube syns en 
skillnad mellan kvinnor och män där män i större utsträckning är konsumenter.
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8 av 10 tittar på tv-kanalernas playtjänster

Diagram 8.7 Andel av internetanvändarna (12+ år), tittar på tv-kanalernas playtjänster minst 
någon gång respektive dagligen, år 2007–2019

Tv-kanalernas playtjänster ligger på ungefär samma nivå som föregående år med 
en marginell ökning till 80 procent. På tio år har dock nyttjandet dubblerats.

Hela 8 av 10 av internetanvändarna tittar i år på dessa playtjänster. De största 
konsumenterna är mellan 26–55 år, detta peakar bland 36–45-åringar där  
90 procent tittar. 
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Netflix fortsätter att öka

Diagram 8.8 Andel av internetanvändarna (12+ år), Tittar på streamingtjänsten Netflix,  
år 2015–2019

Netflix har vuxit det senaste året och det totala tittandet ligger nu på 58 procent. 
Sedan år 2015 har antalet tittare dubblerats.

Netflix har en högre andel konsumenter i den yngre halvan av 
internetbefolkningen. Mellan 12–35 år nyttjar minst 80 procent tjänsten och det är 
bland de som andelen tittare främst ökar. Efter 56 år sjunker nyttjandet och endast 
2 av 10 över 66 år tittar på Netflix.

Det är fler stadsbor (62%) och färre landsortsbor (52%) som tittar på Netflix 
totalt sett.
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Youtube har avstannat i tillväxt

Diagram 8.9. Andel av internetanvändarna (12+ år), Tittar på Youtube minst någon gång 
respektive dagligen, år 2013–2019

Youtube ligger totalt sett kvar på samma nivå som föregående år. De senaste årens 
trend visar en långsam tillväxt som alltså nu har mattats av. Däremot ökar det 
dagliga tittandet fortfarande och når i år 32 procent.

Av de mellan 12–45 år använder minst 95 procent Youtube totalt sett och 
användandet är 100 procent bland 12–15-åringar. 

Det är fler män än kvinnor som använder Youtube, både totalt sett och i 
synnerhet på daglig basis.

Totalt sett Män 90%  Kvinnor 84%
Dagligen  Män 39%  Kvinnor 23%

 

 
 

78%
81% 83% 85% 86% 87% 87%

16% 18%
21%

25% 27% 28%
32%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20192013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tittar på Youtube Tittar dagligen

346



INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 135

KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Nära hälften på Youtube lyssnar på musik

Diagram 8.10. Andel av Youtubeanvändarna (12+ år), Tar del av olika sorters innehåll/aktiviteter 
på Youtube, år 2018–2019

Aktiviteterna på Youtube ligger överlag i nivå med föregående år. Den vanligaste 
aktiviteten är att titta på underhållningsfilmer vilket 58 procent gör. Därefter följer 
instruktionsfilmerna på 53 procent. På tredje plats hamnar musik som nära hälften 
använder. I detta ingår dels musikvideos och dels den nya musiktjänst Youtube 
lanserade i Sverige i juni 2018, som bland annat konkurrerar med Spotify.

Män, som är flitigare användare av Youtube än kvinnor, är något mer benägna 
att titta på sport, instruktionsfilm, prenumerera på kanal samt skapa och lägga ut 
egna filmer.
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Lyssna digitalt 

Fler lyssnar på poddar än på ljudböcker

Diagram 8.11 Andel av internetanvändarna (12+ år), Lyssnar på musik på internet, Spotify, 
radiostation på internet, poddar och ljudböcker på internet minst någon gång (totala stapeln) 
respektive dagligen (röd del av stapeln), år 2019

Lyssnandet på nätet är brett och olika genres och ljudtjänster korsar varandra. 
Exempelvis innehåller ljudtjänsten Spotify både musik, poddar och olika 
radiostationer. En radiostation kan i sin tur bland mycket annat sända såväl musik 
som poddar. De fem utvalda mätpunkterna i denna studie överlappar således 
varandra. Av dessa är musik det vi i synnerhet lyssnar på både totalt sett och 
dagligen. Nära 9 av 10 internetanvändare lyssnar på musik minst någon gång och 
nära hälften gör det dagligen. 

Spotify har stor spridning bland svenska internetanvändare och används idag av 
7 av 10 totalt sett. Nära 4 av 10 använder Spotify dagligen.

Mer än hälften lyssnar på radiostationer på internet och nästan lika många på 
poddar. En tredjedel lyssnar någon gång på ljudböcker.

 
Vilka är det då som lyssnar digitalt och hur har utvecklingen sett ut över tid? Det 
kommer vi att se härnäst.
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Alla studerande lyssnar på musik på nätet

Diagram 8.12 Andel av internetanvändarna (12+ år), Lyssnar på musik på internet, Spotify, 
radiostation på internet, poddar och ljudböcker på internet minst någon gång (totala stapeln) 
respektive dagligen (röd del av stapeln), Sysselsättning år 2019

De äldsta internetanvändarna, pensionärerna, lyssnar i synnerhet på musik och 
på radiostationer på nätet. Bland de studerande, som i huvudsak är födda på 
00- och 90-talet, lyssnar 100 procent på musik och hela 93 procent använder 
Spotify. Vidare lyssnar 73 procent på poddar och de studerande lyssnar till och 
med oftare på poddar än på radiostation på nätet. De studerande toppar alltså inte 
lyssnandet på radiostationer utan det gör de arbetande, som sannolikt tillhör deras 
föräldrageneration. Ljudböcker lyssnar de studerande och arbetande på i ungefär 
lika hög utsträckning.

Män lyssnar i något högre utsträckning på musik och Spotify än kvinnor och 
kvinnor tenderar att lyssna mer på ljudböcker än män gör. Fler stadsbor lyssnar på 
musik, poddradio och radiostationer än de på landsbygden.
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Dagligt digitalt lyssnande på musik ökar

Diagram 8.13 Andel av internetanvändarna (12+ år), Lyssnar på musik på internet, år 2007–2019

Musiklyssnandet på internet är stort i Sverige. Hela 87 procent lyssnar på musik 
vilket är nära en fördubbling jämfört med år 2007. På daglig basis lyssnar idag  
47 procent på musik online och för tio år sedan år 2009 lyssnade endast 17 procent 
dagligen, det vill säga en ökning på hela 30 procentenheter.

Störst är lyssnandet bland 16–25-åringar där 100 procent lyssnar på musik 
digitalt och 84 procent gör det dagligen. Tätt därefter på 99 procent kommer 
26–35-åringarna. Av de lyssnar 66 procent på daglig basis, och är de som i 
huvudsak står för den dagliga ökningen. Män är något mer frekventa lyssnare  
än kvinnor.

Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat hade Sverige år 2018 tillsammans med 
Finland och Grekland det högsta musiklyssnandet på internet i Europa. I EU-
länderna lyssnade i genomsnitt 56 procent på musik på internet. Att vi i Sverige 
kom igång så tidigt med det digitala musiklyssnandet kan vara tack vare Spotify, 
som grundades år 2008 i Sverige.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

7 av 10 lyssnar på Spotify

Diagram 8.14 Andel av internetanvändarna (12+ år), Lyssnar på Spotify, år 2014–2019

Spotify är idag världens största digitala musiktjänst med över 60 miljoner 
användare. Användandet bland svenska internetbefolkningen ligger i princip kvar 
på samma nivå som föregående år. Totalt sett anger 70 procent att de lyssnar på 
Spotify minst någon gång och 37 procent dagligen. 

Bland de yngre 12–35 år lyssnar 9 av 10 på Spotify och mer än hälften lyssnar 
dagligen. Allra störst är lyssnandet bland 16–25-åringar.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

6 av 10 lyssnar på radiostation på internet

Diagram 8.15 Andel av internetanvändarna (12+ år), Lyssnar på radiostation på internet minst 
någon gång respektive dagligen, år 2007–2019

De senaste årens tillväxt i att lyssna på radiostation på internet tycks ha avstannat. 
I år lyssnar 61 procent totalt sett och 12 procent dagligen. Från en större ökning 
mellan år 2016 till 2017 har nivån varit förhållandevis jämn de senaste tre åren. 

Åldersmässigt är radio inte de yngstas kanal utan faktum är att fler 66+ år  
(49%) lyssnar än de mellan 12–15 år (39%). De som lyssnar i högst grad är 
36–45-åringarna (76%).
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Poddar i lurarna har nästan fördubblats sedan år 2015

Diagram 8.16 Andel av internetanvändarna (12+ år), Lyssnar på podd minst någon gång 
respektive dagligen, år 2015–2019

Att lyssna på poddar, även kallat poddradio, poddsändning och podcast, har ökat 
stadigt de senaste åren och så även i år. Faktum är att lyssnandet på poddar ökar 
mest av alla ljudtjänster i årets studie. Det totala lyssnandet har gått från  
51 procent till 55 procent. Sedan år 2015 har lyssnandet på poddar nästan 
dubblerats. På daglig basis lyssnar ungefär 9 procent på poddar idag vilket är en 
tredubbling sedan år 2015.

Ökningen har skett brett i alla åldrar men allra störst i gruppen 26–35 år. Mer än 
hälften av alla mellan 12–55 år lyssnar på podd totalt sett. Flitigast lyssnare är de 
mellan 16–35 år. Bland de 66 år och äldre lyssnar endast en fjärdedel på poddar.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Lyssna på poddar/radio online är meningsfull tid för nära hälften

Diagram 8.17 Andel som lyssnar på poddar/radioprogram på internet (16+ år), I vilken  
grad tid används väl/meningsfullt vid lyssnande på poddar och radioprogram på internet,  
Skala 1–5 5= Mycket meningsfullt och 1=Inte alls meningsfullt, år 2019

Bland de som anger att de lyssnar på poddar/radioprogram på internet (16+ år) 
anger 48 procent att de anser att det är väl använd/meningsfull tid, 28 procent 
tycker motsatsen och de som anser att det är varken eller utgör 25 procent. 

De som i högre grad anser att lyssnade på poddar och radioprogram på internet 
är meningsfullt är de i höginkomsthushåll, föräldrar med hemmaboende barn och 
högskoleutbildade. Kvinnor är i sin tur mer positiva än män.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

1 av 3 lyssnar på ljudböcker 

Diagram 8.18 Andel av internetanvändarna (12+ år), Lyssnar på ljudböcker minst någon gång 
respektive dagligen, år 2019

Totalt sett lyssnar en tredjedel av internetanvändarna på ljudböcker. Flest lyssnare 
finns i den yngre hälften av befolkningen upp till 45 år där cirka 4 av 10 lyssnar på 
ljudböcker. Därefter avtar lyssnandet med åldern och bland 66 år och äldre lyssnar 
endast knappt 2 av 10. 

Detta är första gången vi frågar om lyssnandet på ljudböcker separat. Tidigare 
år ställdes frågan tillsammans med e-böcker – se mer redovisning av e- och 
ljudböcker i diagram 8.24 och 8.25.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Ljudböcker är meningsfull tid för många barnfamiljer

Diagram 8.19, Andel som lyssnar på ljudböcker på internet (16+ år), I vilken grad tid används 
väl/meningsfullt vid användande av ljudböcker, Skala 1–5 5= Mycket meningsfullt och 1=Inte 
alls meningsfullt, år 2019

Bland internetanvändarna (16+ år) som anger att de lyssnar på ljudböcker upplever  
41 procent att de finner tiden meningsfull. Något färre, 37 procent, ser inte tiden 
som meningsfull.

De som i högre grad anser att lyssna på ljudböcker online är meningsfull tid är 
de i höginkomsthushåll, föräldrar med hemmaboende barn och högskoleutbildade. 
Kvinnor är i sin tur mer positiva än män.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Läsa digitalt

Drygt var tredje läser dagstidning på nätet varje dag

Diagram 8.20 Andel av internetanvändarna (12+ år), Läser dagstidningar på nätet, bloggar 
samt läser e-böcker minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (röd del av stapel), 
Sysselsättning år 2019

Nära 8 av 10 läser dagstidningen på nätet, 5 av 10 läser bloggar och nära 3 av 
10 läser e-böcker minst någon gång. Det digitala läsandet domineras inte av de 
studerande, som i huvudsak är födda på 00- och 90-talet, såsom i det digitala 
tittandet och lyssnandet. De studerande läser i högre utsträckning e-böcker 
men ligger efter både sina föräldrar (de arbetande) och mor- och farföräldrar 
(pensionärerna) när det gäller att läsa dagstidningen på nätet. När det gäller 
bloggar är de arbetande bara snäppet flitigare läsare än de studerande. E-böcker 
lockar inte de internetanvändande pensionärerna i dagsläget då endast 18 procent 
läser sådana.

Stadsbor och de med hemmaboende barn läser i högre grad digitalt. Bloggar 
sticker också ut genom att de läses av fler kvinnor.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Något färre läser dagstidning på nätet i år

Diagram 8.21 Andel av internetanvändarna (12+ år), Läser dagstidningar på nätet minst någon 
gång respektive dagligen, år 2007–2019

För andra året i rad sjunker det totala läsandet av digitala dagstidningar till  
77 procent, exakt samma nivå som för tio år sedan år 2009. Att läsa dagstidningar 
på nätet har legat runt 75–80 procent de senaste tio åren och nu återstår att se om 
vi har en nedåtgående trend på gång eller om det kommer att vända uppåt igen. 
Det dagliga läsandet var som högst år 2016 – på 81 procent total sett och  
43 procent på daglig basis. Nu har det dagliga läsandet avstannat på samma nivå 
som föregående år – 37 procent.

Att läsa en dagstidning på nätet är en av de företeelser som står sig bäst upp i 
åldrarna. Nära 8 av 10 av de över 65 år läser digitala dagstidningar, jämfört med 
4 av 10 bland 12–15-åringar. Högst är läsandet av dagstidningar på nätet bland 
36–45-åringar – 89 procent totalt sett och 50 procent på daglig basis. 
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Tid på nyhetsappar upplevs mer meningsfull av de i höginkomsthushåll

Diagram 8.22 Andel användare av nyhetsappar (16+ år), I vilken grad tid används  
väl/meningsfullt vid användande av nyhetsappar, Skala 1–5 5= Mycket meningsfullt och  
1=Inte alls meningsfullt, År 2019

Det finns mängder av olika nyhetsappar. De flesta medier i Sverige och 
runt om i världen har egna appar och likaså finns det många appar för att 
skräddarsy nyhetsflödet från olika medier och efter intresseområden. Bland 
internetanvändarna som använder nyhetsapp finner 60 procent den tiden som väl 
använd, 15 procent uppger det motsatta, det vill säga att tid på en nyhetsapp inte 
känns väl använd för dem.

Mest meningsfulla tycker de i höginkomsthushåll, högskoleutbildade och 
föräldrar med hemmaboende barn att tid på nyhetsappar är.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Runt hälften läser bloggar

Diagram 8.23 Andel av internetanvändarna (12+ år), Läser bloggar minst någon gång respektive 
dagligen samt skriver egen blogg, år 2010–2019 
År 2014 ställdes inte frågan för ”Skriver egen blogg”.

Ungefär hälften av internetanvändarna har de tre senaste åren uppgett att de läser 
bloggar. En minskning har skett från föregående år till 49 procent. Den dagliga 
läsningen har minskat sett över tid och färre än 1 av 10 ägnar sig åt bloggläsande 
på daglig basis.

Åldersmässigt är bloggar mer populära hos 26–45-åringar, där runt 60 procent 
är läsare. De allra yngsta (12–15 år – 35%) och de äldsta (66+ år – 38%) tycks ha ett 
lägre intresse för bloggar.

Några av de som i högre grad läser bloggar är föräldrar med hemmaboende 
barn, stadsbor, de mellan 36–45 år och kvinnor.

Färre än 1 av 10 bloggar själv. Bland de som är mellan 36–45 år eller som har 
en funktionsvariation är bloggare något fler.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Nära 3 av 10 läser e-böcker

Diagram 8.24 Andel av internetanvändarna (12+ år), Läser e-böcker och/eller lyssnar på 
ljudböcker minst någon gång respektive dagligen, år 2019

Digitala böcker kan antingen läsas på skärm eller lyssnas på i ljudformat. Knappt 
var tredje person läser e-bok och lite drygt lika många lyssnar på ljudbok. 
Sammantaget konsumerar 42 procent någon av dessa digitala böcker. Vi kan se 
att ljudboken har ett litet försprång på fem procentenheter till e-boken. Fram tills 
förra året 2018 ställdes e-bok/ljudbok som en gemensam fråga,  men i år är de 
uppdelade i två separata frågor.

Låt oss titta på hur den långsiktiga utvecklingen för de digitala böckerna ser ut i 
nästa diagram 8.25.
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Konsumtion av digitala böcker ökar stadigt

Diagram 8.25 Andel av internetanvändarna (12+ år), Läser e-böcker och/eller lyssnar på 
ljudböcker minst någon gång respektive dagligen, år 2016–2019

Den digitala konsumtionen av böcker ökar stadigt. På fyra år har konsumtionen 
mer än dubblerats. Det är i synnerhet den yngre halvan av befolkningen som 
konsumerar digitala böcker. Mellan 12–45 år läser/lyssnar runt hälften av 
internetanvändarna på en digital bok. I högre grad gäller detta de som studerar och 
de som är mellan 36–45 år. 
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Betalningsvilja media

Fler betalar för film och musik online än för tidning

Diagram 8.26 Andel av internetanvändarna (12+ år), Betalar för abonnemang/prenumeration på 
film/tv/video, musik, dagstidningar, år 2016–2019 

Praktiskt taget lika många betalar idag för abonnemang på film/tv/video (57%)  
som musik (58%). En stadig ökning för de digitala film- och musiktjänsterna har 
skett över åren. I synnerhet har abonnemangen för film/tv/video växt fort och ökat 
med 20 procentenheter sedan år 2016. Ökningen de senaste åren har skett brett  
i befolkningen.

I tidningsvärlden är bilden inte helt densamma. Totala andelen prenumeranter 
sjunker för varje år för att nu vara på en nivå på 48 procent. Det är dock främst 
papperstidningsprenumerationerna som sjunker. 
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KAPITEL 8: MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA OCH LÄSA DIGITALT

Fler yngre betalar för film och musik på nätet

Diagram 8.27 Andel av internetanvändarna (12+ år), Betalar för abonnemang/prenumeration på 
film/tv/video, musik, dagstidningar, Sysselsättning år 2019 

Det är i synnerhet den yngre halvan av internetbefolkningen som betalar för både 
film och musik på internet. Upp till 45 år betalar minst 7 av 10 för film och nära  
8 av 10 för musik. Mest betalningsbenägna är 12–15-åringar där 79 procent uppger 
att de har betalabonnemang för film och 82 procent för musik. Pensionärerna är 
betydligt mindre intresserade av att abonnera på film (23%) och musik (17%) online 
än övriga.

När det gäller dagstidningar är intresset betydligt mindre hos de yngre – till 
skillnad från film (74%) och musik (78%) är det endast 34 procent av de studerande 
som betalar för en prenumeration. Det är i huvudsak pensionärerna (79%) som 
betalar för en tidningsprenumeration. 

Bland den arbetande befolkningen (40%) prenumererar hälften så många som 
pensionärerna på en dagstidning. Den åldersgrupp som prenumererar i lägst 
utsträckning på en dagstidning är 26–35-åringarna (18%) varav fler har en digital än 
en pappersprenumeration.
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KAPITEL 9: SPEL ONLINE

Spel online domineras  
av yngre män

Mer än hälften av internetanvändarna spelar nöjesspel online och var tionde spelar 
om pengar på nätet. Att spela nöjesspel, spela om pengar eller titta på nätet på 
andra som spelar spel är i huvudsak en aktivitet som unga män ägnar sig åt. När 
det gäller nöjesspel är också äldre kvinnor något mer aktiva. Oavsett ålder är 
mobilen vårt förstahandsval för spel. Män spelar dock oftare nöjesspel på datorn 
än kvinnor och äldre använder sig oftare av surfplattan än yngre för spelande. 
Överlag ses inte varken mobilspel eller dataspel som särskilt väl använd tid av  
dess användare

Bland de yngsta är det även vanligt att på nätet titta på andra som spelar 
spel, i synnerhet fler killar än tjejer. Totalt sett ägnar sig en femtedel av 
internetanvändarna åt detta och hela två tredjedelar av de i åldern 12–15 år.

Kort översikt av innehållet (diagrammen och dess rubriker) i detta kapitel…
 
Nöjesspel
9.1 3 av 5 spelar nöjesspel på nätet
9.2 Yngre män och äldre kvinnor spelar nöjesspel
9.3 Män spelar på dator och kvinnor på mobilen
9.4 Äldre spelar oftare än yngre på surfplatta
9.5 Drygt 1 av 10 ser mobilspel som väl använd tid
9.6 Drygt 2 av 10 ser dataspel som väl använd tid

Spel om pengar
9.7 Män spelar oftare spel om pengar online än kvinnor
9.8 Spel om pengar online vanligast i åldern 26–35 år

Titta på när andra spelar
9.9 En femtedel tittar på andra som spelar spel online
9.10 I majoritet de yngsta som tittar på andra som spelar spel online
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Nöjesspel

3 av 5 spelar nöjesspel på nätet

Diagram 9.1 Andel av internetanvändarna (12+ år), Spelar spel (nöjesspel, ej gambling) på 
internet minst någon gång respektive dagligen, år 2017–2019

Mer än hälften (60%) av internetanvändarna spelar nöjesspel på nätet och en 
fjärdedel gör det dagligen. Ingen större förändring har skett de senaste tre åren 
varken på total nivå eller på daglig basis.
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Yngre män och äldre kvinnor spelar nöjesspel

Diagram 9.2 Andel av internetanvändarna (12+ år), Spelar spel (nöjesspel, ej gambling) på 
internet minst någon gång respektive dagligen, Kön respektive åldersfördelning år 2019

Nöjesspelandet på internet är störst bland internetanvändande pojkar 12–15 år där 
praktiskt taget alla – 98 procent – spelar totalt sett och 81 procent på daglig basis. 
Upp till 35 år är det fler män än kvinnor som spelar nöjesspel på nätet men sedan 
tar kvinnorna över. Bland de som är 66 år eller äldre är gapet mellan män (30%) 
och kvinnor (42%) hela 12 procentenheter.
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Män spelar på dator och kvinnor på mobilen

Diagram 9.3 Andel av internetanvändarna som spelar nöjesspel online (12+ år), Spelar nöjesspel 
på respektive enhet, Kön år 2019

Totalt sett är mobilen (66%) den vanligaste enheten att spela nöjesspel på. Kvinnor 
(74%) spelar överlägset oftare på mobilen än män (59%) och använder också 
surfplattan oftare än män för nöjesspel. 

Män väljer däremot i störst utsträckning att spela nöjesspel på dator (65%) och 
använder även spelkonsol betydligt mer ofta än kvinnor. 
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Äldre spelar oftare än yngre på surfplatta

Diagram 9.4 Andel av internetanvändarna som spelar nöjesspel online (12+ år), Spelar nöjesspel 
på respektive enhet, Åldersfördelning år 2019

Mobilen används för nöjesspel i högst grad av alla upp till 65 år. Sedan får mobilen 
konkurrens av surfplattan och blir omsprungen av datorn hos de äldsta. 

Datorn är mer populär bland de upp till 35 år och de äldre än 55 år och har 
alltså en dipp hos de mellan 36–55 år som spelar flitigast på sina mobiler. 

Surfplattan är mer de äldres plattform för spel – upp till 35 år används 
surfplattan i lägst utsträckning av alla enheter och bland de äldre än 65 år i 
praktiskt taget lika hög utsträckning som mobilen.

Spelkonsolen används av drygt hälften av de upp till 35 år och efter 55 år 
använder inte ens 1 av 10 spelkonsol.

85%

71%

58%

71% 73%

61%

43%

71%

64%

54%

36%

30%

46% 48%

34%

16% 15%

33%

34%
39%

42%

55% 54%

51% 42%

19%

7%
3%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

66+ år12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66+ år

Mobil Dator Surfplatta Spelkonsol

Dator: 48%

Mobil: 43%

Surfplatta: 42%

Spelkonsol: 3%

90%

66+ år

369



INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 158

KAPITEL 9: SPEL ONLINE

Drygt 1 av 10 ser mobilspel som väl använd tid

Diagram 9.5 Andel av internetanvändarna som anger att de spelar mobilspel respektive dataspel 
(16+ år), I vilken grad tid används väl/meningsfullt vid mobilspel respektive dataspel, Skala 1–5 
5= Mycket meningsfullt och 1=Inte alls meningsfullt, år 2019

Majoriteten av internetanvändarna (16+ år) som spelar mobilspel upplever inte att 
den tiden känns vidare meningsfull. Endast drygt 1 av 10 anser att mobilspel  
(12%) är väl använd tid. Hela 70 procent tycker inte att tiden på mobilspel  
känns meningsfullt.

Pensionärer är något mer positiva än studerande, som är minst positiva av alla i 
jämförelse. Kvinnor är något mer positiva än män. 
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Drygt 2 av 10 ser dataspel som väl använd tid

Diagram 9.6 Andel av internetanvändarna som anger att de spelar dataspel (16+ år), I vilken 
grad tid används väl/meningsfullt vid dataspel, Skala 1–5 5= Mycket meningsfullt och 1=Inte alls 
meningsfullt, år 2019

Knappt en fjärdedel av internetanvändarna (16+ år) som spelar dataspel tycker att 
tiden är väl använd. Mer än hälften (56%) tycker inte att det är meningsfull tid.

Mest meningsfull finner de studerande (36%) dataspelen och minst meningsfull 
tid anser pensionärerna att dataspelen är i jämförelse. Män är betydligt mer 
positiva än kvinnor. 
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Spel om pengar 

Män spelar oftare spel om pengar online än kvinnor

Diagram 9.7 Andel av internetanvändarna (16+ år), Spelar spel om pengar (t.ex. betting och 
casinospel) online (16+ år), Kön år 2019

Färre än 1 av 10 av internetanvändarna (16+ år) anger att de spelar spel om pengar 
online. Tre gånger fler män (16%) än kvinnor (4%) ägnar sig åt detta. ”Ofta” och 
”Ibland” är sammanslaget då endast 1 procent anger att de ägnar sig åt spel om 
pengar online ofta.
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Spel om pengar online vanligast i åldern 26–35 år

Diagram 9.8 Andel av internetanvändarna (16+ år), Spelar spel om pengar (t.ex. betting och 
casinospel) online, Åldersfördelning år 2019

Spel om pengar online är vanligast i åldern 26–35 år (14%). Bland de 
internetanvändare som är äldre än 65 år (3%) anger ytterst få att de spelar om 
pengar online.
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Titta på när andra spelar 

En femtedel tittar på andra som spelar spel online

Diagram 9.9 Andel av internetanvändarna (12+ år), Tittar på andra som spelar spel online  
(t.ex. på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar), Kön år 2019

Totalt sett bland internetanvändarna är det 19 procent som tittar på andra som 
spelar spel på internet. Det är fler män (28%) än kvinnor (9%). 

Bland de som själva spelar spel ligger siffran totalt sett på 30 procent. Även här 
är det betydligt fler män (43%) än kvinnor (14%).
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I majoritet de yngsta som tittar på andra som spelar spel online

Diagram 9.10 Andel av internetanvändarna samt internetanvändarna som spelar spel  
(12+ år), Tittar på andra som spelar spel online (t.ex. på Twitch, Youtube eller 
e-sportplattformar), Åldersfördelning år 2019

Att på internet titta på andra som spelar spel är en aktivitet som huvudsakligen de 
yngsta ägnar sig åt. I synnerhet är det de som är mellan 12–15 år som ägnar sig åt 
detta – bland internetanvändarna 63 procent och internetanvändarna som själva 
spelar spel 67 procent. Efter 15 år sjunker användandet stadigt och efter 46 år är 
det endast några få procent som tittar på andra som spelar spel online.
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Fakta om Svenskarna  
och internet 2019

 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund
Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning 
Svenskarna och internet 2019. Sedan år 2000 har World Internet Institute 
samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och 
kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och 
samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien Svenskarna och 
internet, en studie som från början omfattade 2 000 telefonintervjuer och idag cirka 
3 000 intervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och 
uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman 
för studien.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett 
internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning 
runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet 
ett trettiotal medlemsländer. Varje partner i respektive land finansierar sin 
egen verksamhet i projektet. De nationella urvalen är representativa urval av 
befolkningen. I frågepaketen är drygt 100 frågor gemensamma för alla länder, de 
så kallade Common Questions. Dessa är formulerade likadant i varje land för att 
skapa jämförbara resultat.

Intervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas 
bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och 
användning av internet i olika former. Till ungdomar 11–15 år ställs också frågor till 
deras föräldrar.

De som deltog i fjolårets undersökning (2018) fick frågan om de ville delta igen. 
Totalt var det 1 241 personer som då svarade att de ville delta i årets undersökning.

Deltagare i åldern 11–15 år rekryteras genom att deras föräldrar får brev eller 
blir uppringda och då ger sitt medgivande till intervju.

I årets undersökning är det 1 701 personer (57%) som deltagit i undersökningen 
via webbenkät och 1 302 (43%) per telefon. 

Metod
Svenskarna och internet är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det 
innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år. 
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En del i panelen faller dock ifrån av olika skäl, till exempel att de inte vill vara 
med längre eller att de har flyttat, bytt namn eller av andra anledningar är svåra 
att få tag på. Därför tillkommer ett nytt urval människor varje år som ska fylla 
upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att 
kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som 
intervjuas varje år ska vara representativt för befolkningen.

Urval
Urvalen beställs via SPAR och Marknadsinformation i Sverige. Spar är statens 
personadressregister som nu handhas av Skatteverket. Det är ett offentligt register 
som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och 
utländska medborgare. 

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, var 19 014 varav 1 778 hade ej 
nåbara telefonnummer vilket ger 17 236 i storurval. 3 110 ville eller kunde inte vara 
med, 205 personer hade språkproblem och ytterligare 165 var ej kvalificerade. 
Antalet genomförda vuxenintervjuer uppgick till 2 706. Det ger en svarsprocent på 
16 procent beräknat på storurvalet. 

Till drygt halva totalurvalet (10 000 personer) skickades brev med information 
om undersökningen och inbjudan med länk till att besvara undersökningen via 
webbformulär. Alla som fått brev men ej besvarat undersökningen påmindes  
via sms.

I ungdomsintervjuerna, 11–15 år, där föräldrarnas samtycke först måste 
inhämtas är svarsprocenten något lägre. Totalurvalet för ungdomarna var 3 528 
varav 339 hade ej nåbara nummer. Storurvalet var 3 189 varav 389 inte kunde eller 
ville vara med och 40 hade språkproblem.
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Svenskarna och internet 2019 Svenska folkets åldersfördelning  
(SCB 31.12.2018) 

Ålder Antal Procent Ålder Procent 

12–15 år 174 6,0% 12–15 år 5,3% 

16–25 år 473 16,4% 16–25 år 13,5% 

26–35 år 415 14,4% 26–35 år 16,2% 

36–45 år 363 12,6% 36–45 år 14,6% 

46–55 år 434 15,1% 46–55 år 15,3% 

56–65 år 347 12,1% 56–65 år 13,1% 

66–75 år 421 14,6% 66–75 år 12,6% 

76+ år 251 8,7% 76+ år 9,4% 

Totalt 2 878* 100% 100%
 

Tidsperiod
Med undantag för de allra första åren genomförs undersökningen i början av året. 
2019 års undersökning pågick februari och mars 2019. 

Vuxenundersökning 2019
Intervjuundersökning av ett urval av befolkningen 16+ år (ingen övre gräns).

Antal intervjuade: 2 706

52 procent av deltagarna är män och 48 procent kvinnor. 69 procent bor i stad  
och 31 procent på landsbygden.

378



INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 167www.svenskarnaochinternet.se

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig 
organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt 
till människan och samhället. Vi ansvarar för den svenska 
toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna 
från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom 
forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska 
kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt  
ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens 
påverkan på samhället. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar  
och kan använda internet.  
 
Exempel på våra satsningar är:
– den här rapporten: Svenskarna och Internet
– start- och mötesplatsen Goto 10
– folkbildningssatsningen Internetkunskap
– det digitala muséet Internetmuseum
– lärresursen Digitala lektioner
– konferensen Internetdagarna
– mätverktyget Bredbandskollen
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 29 april 2020 Dnr BN 2020/4
LM M19697

Byggnadsnämnden

Samrådsyttrande fastighetsreglering av del av 
Lunnarp 85:1 till Lunnarp 1:51 LM M19697

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna fastighetsreglering av del av 
Lunnarp 85:1 till Lunnarp 1:51 med en avvikelse för reglering av mark 
utanför detaljplanerat område till detaljplanerad mark.

Ärendebeskrivning
Lantmäteriet har begärt samråd i rubricerad förrättning angående 
lämplighets- och planvillkoren i kap 3 §§ 1-3 i fastighetsbildninglagen. 

Tomelilla kommun har sålt en del av Lunnarp 85:1 utanför detaljplanerat 
område till fastighetsägare som äger anslutande mark inom detaljplanerat 
område. Fastighetsägaren önskar reglera den köpta marken till Lunnarp 
15:1.

Lantmäteriets fråga gäller hur Tomelilla kommuns byggnadsnämnd ställer 
sig till att ej detaljplanelagd område regleras till en fastighet som är 
detaljplanelagd?

Enligt Fastighetsbildningslagen kap 3 § 3 får fastighetsbildning inte ske 
inom område som inte omfattas av detaljplan, om åtgärden skulle försvåra 
områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 
motverka lämplig planläggning av området.

Bedömning och skäl till beslutet
Det finns inga utbyggnadsplaner eller andra inriktningar i gällande 
Översiktsplan 2025 som hindrar att fastigheterna regleras ihop.

Gällande detaljplan för Lunnarp vann laga kraft 1989-09-22. Tillåten 
användning inom området är småindustri/handel. Om marken regleras 
ihop kan rätten att bygga inom detaljplanerat område komma att hävdas 
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även i den del som regleras till. Det sker då utan att lämpligheten att bygga 
på marken har prövats på det sätt som sker vid planläggning.

Den del av Lunnarp 85:1 som kommunen har sålt av ligger norr om 
planområdet. Markområdet kan försörjas via befintlig samfälld väg inom 
fastigheten Lunnarp s:2. Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till 
den samfällda vägen, varför fastigheten i framtiden kan försörjas med 
vatten och avlopp. Den tillåtna verksamheten är sådan att den inte skapar 
stora olägenheter för omgivningen i form av buller eller utsläpp av 
miljöfarliga ämnen. Om bygglov söks för åtgärd som uppfyller tillåten 
användning inom planområdet bedöms en framtida inte heller skapa risk 
för olyckor.

Eventuella framtida anspråk på att bygga ut småindustri eller handel på 
den del som regleras till, och som kan bebyggas, kan därför sannolikt 
hanteras inom ramen för bygglovshandläggningen. Bedömningen är att 
den därför inte försvårar områdets ändamålsenliga användning, inte 
föranleder olämplig bebyggelse och inte motverkar lämplig planläggning 
av området.

Nämnden förslås därför godkänna att den föreslagna regleringen tillåts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta konsekvenser för kommunens ekonomi.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan enligt barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-29.
Begäran om samråd.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Lantmäteriet

381



Aktbilaga SD  
Sida 1

Lantmäteriet  Lantmäteriet  Statliga Lantmäterit  801 82 Gävle
Telefon växel: [Telefon växel]  

Samråd
2020-03-05
Ärendenummer
M19697
Förrättningslantmätare
Pia Stjernfeldt

Tomelilla kommun

bygg@tomelilla.se

Ärende Fastighetsreglering berörande Lunnarp 1:51, 8:8 och 85:1

Kommun: Tomelilla Län: Skåne

Begäran Lantmäterimyndigheten begär samråd med Tomelilla kommun om 
rubricerad åtgärd med beaktande av de allmänna lämplighets- och 
planvillkoren i 3 kap 1—3 §§ fastighetsbildningslagen.

Svarstid Svara vänligen omgående.

Sökande Tomelilla Lunnarp 85:1

Samråd Del av Tomelilla Lunnarp 85:1 fastighetsregleras till två olika 
fastigheter.

Lilamarkerat område fastighetsregleras till Tomelilla Lunnarp 8:8

Rödmarkerat område fastighetsregleras till Tomelilla Lunnarp 1:51

Områdena som fastighetsregleras berörs inte av detaljplan. 
Rödmarkerat område som fastighetsregleras till Tomelilla Lunnarp 
1:51 regleras till en fastighet som berörs av detaljplan 1160-
P89/0828/1 se karta nedan.

Hur ställer sig Tomelilla kommun byggnadsnämnd till ej 
detaljplanelagd område regleras till en fastighet som är 
detaljplanelagd?
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Lantmäteriet 2020-03-05 Aktbilaga SD  
M19697 Sida 2

Belägenhet

Nämndens 
synpunkter  Ingen erinran

 Tas upp i nämnden

 Erinran/kommentar, se skrivelse.

Underskrift för 
nämnden

....................................................................................................................................
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 29 april 2020 Dnr BN 2020/31

Byggnadsnämnden

Samrådsyttrande gällande avstyckning från Brösarp 
88:1 LM M191897

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden har inget att invända mot den begärda avstyckningen 
från Brösarp 88:1 i sig, men yrkar på att även styckningslott A klassas för 
allmänt ändamål i enlighet med tillåten användning enligt detaljplan och 
att utfart ska säkras för Lotten A över Lotten B till Hedvägen. Om detta 
inte är möjligt yrkar byggnadsnämnden att lantmäteriet att avvaktar med 
slutförandet av förrättningen till dess att församlingen låtit ändra 
användning genom prövning av ändring av detaljplan.

Ärendebeskrivning
Lantmäteriet har begärt samråd i rubricerad förrättning angående 
lämplighets- och planvillkoren i kap 3 §§ 1-3 i fastighetsbildningslagen. 

Brösarp-Tranås församling har begärt avstyckning av två fastigheter från 
Brösarp 88:1. Enligt begärd förrättning ska Lotten A styckas av som 
bostadsfastighet, och lotten B styckas av för allmänt ändamål, se karta i 
beslutsunderlaget.

Enligt Fastighetsbildningslagen kap 3 § 3 får fastighetsbildning inte ske 
inom område som inte omfattas av detaljplan, om åtgärden skulle försvåra 
områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 
motverka lämplig planläggning av området.

Bedömning och skäl till beslutet
Enligt gällande detaljplan för Brösarp (S1) laga kraftvunnen 1983-12-06 
får fastigheten endast användas för allmänt ändamål. Med nuvarande 
regler får byggnad inom område avsett för allmänt ändamål användas för 
allmänt ändamål, även om verksamheten sker i privat regi.

Fastigheten ligger i anslutning till väg 9 som är transportled för farligt 
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gods. Bägge byggnaderna ligger inom den zon där det enligt länsstyrelsen 
inte är lämpligt att placera boenden. Byggnaden på lotten A är därför 
olämplig att klassa som bostad.

En ny utfart mot Albovägen skulle skapa stor risk för betydande 
olägenheter i form av trafikolyckor vid utfart på Väg 9. Utfart från Lotten 
A måste därför säkras över lotten B till Hedvägen.

Byggnadsnämnden yrkar därför att bägge lotterna ska klassas för allmänt 
ändamål, och att utfart ska säkras för Lotten A över Lotten B till 
Hedvägen. För övrigt har byggnadsnämnden inget att erinra.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har ingen påverkan på Tomelilla kommuns ekonomi.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-29.
Begäran om samråd från LM

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Lantmäteriet
Kopia till Församlingen
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 27 april 2020 Dnr BN 2020/32
Dnr KS 2013/148

Byggnadsnämnden

Samrådsyttrande detaljplan för Kv Laxen

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att komplettera 
planen med bestämmelserna att våningar över 6,5 meter ska dras in från 
gräns mot allmän platsmark med minst 1,4 meter runt hela kvarteret och 
att balkonger inte får byggas ut över allmän platsmark och därefter snarast 
ställa ut förslaget till detaljplan för Kv Laxen för granskning.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Kvarteret Laxen är utställt för samråd från och 
med 16 april till och med 21 maj 2020.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom 
kvarteret Laxen genom att planlägga hela planområdet för bostad och 
centrumändamål. Den föreslagna ändringen är i linje med gällande 
översiktsplan.

För Kv Laxen gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
I den södra delen av kvarteret tillåts bostäder och handel i två våningar, 
och i den norra delen tillåts endast handel. Byggnadshöjden är begränsad 
till 5 meter i hela kvarteret. Mindre korsmarkerade områden får endast 
bebyggas med uthus med en byggnadshöjd på högst 2,5 m. All övrig 
obebyggd mark inom kvarteret är planlagd som mark med byggförbud. 

Föreslagen ändring omfattar följande:
 Bostäder och centrumverksamhet tillåts i hela området.
 Tillåten byggnadshöjd ökas till 15 meter i hela kvarteret.
 Mark med byggförbud begränsas till att säkra infarter till bakgårdar 

och de områden som idag belastas av fjärrvärmeldning.

Den utökade byggytan medger att byggnader som uppförs i kvarteret kan 
utföras med genomgående lokaler mellan Norregatan och Järnvägen. 
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Detta medför att till exempel restauranger och butiker i framtiden kan få 
entréer både från Norregatan och från gångstråket längs järnvägen, vilket i 
sin tur ökar möjligheterna för verksamheterna att dra nytta av den ström 
av gående som går till och från stationen.

I kvarteret finns flera byggnader som är utpekade i 
kulturmiljöprogrammet. Inne i centrum har man tidigare gjort 
bedömningen att kulturmiljöprogrammets skydd för byggnader är 
tillräckligt utan att införa ytterligare begränsningar i 
detaljplanebestämmelser. Den nya byggnadshöjden medger att två 
våningar byggs på de funkishus som ligger i kvarterets södra del, vilket gör 
att dessa inte behöver rivas om man vill utnyttja de nya byggrätterna. 
Kockska villan från 1913 är 13,5 meter hög vilket innebär att den redan i 
dag utnyttjar den nya byggrätten. Bestämmelser om skydd har därför inte 
införts.

Kvarteret har sedan tidigare varit slutet mot gaturummet. Detta är mest 
påtagligt i södra delen av kvarteret, medan gaturummet i kvarterets norra 
del är flackt och utbrett. Ökningen av byggrätterna påverkar därför inte 
den omedelbara upplevelsen för den som rör sig i gaturummet i kvarterets 
södra del, medan gaturummet upp mot Byskillnadsgatan kommer att bli 
mer slutet. Volymstudier visar att det är lämpligt att införa en bestämmelse 
om att våningar över 6,5 meter ska dras in från gatulivet med minst 1,4 
meter för att ge samma upplevelse som funkishusen på Laxen 6, 7 och 8 
ger nu. I norr mot Byskillnadsgatan kan volymen upplevas som brutal mot 
envåningshusen på gatans norra sida. Samma bestämmelse kan därför 
införas även här. En bestämmelse som hindrar att balkonger byggs ut över 
allmän platsmark bör också införas.

Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden rekommendera 
Kommunstyrelsen att komplettera planen med bestämmelserna att 
våningar över 6,5 meter ska dras in från gräns mot allmän platsmark med 
minst 1,4 meter runt hela kvarteret och att balkonger inte får byggas ut 
över allmän platsmark och därefter snarast ställa ut förslaget till detaljplan 
för Kv Laxen för granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Bedömningen är att denna bebyggelse inte kommer att attrahera 
barnfamiljer i lika stor utsträckning som andra nybyggnationer i Tomelilla.
Barnperspektivet i planen innebär istället att barn erbjuds möjlighet att i 
vuxet sällskap delta i socialt liv som handlar om att möta andra vuxna och 

393



3 (3)

barn i miljöer där man äter och handlar. Bedömningen är att planförslaget 
har bäring på följande artiklar i Barnkonventionen: 
6: Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet.
14: Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande 
fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är 
förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det 
utövar sin rätt
27: Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard 
som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 
utveckling.
28b: uppmuntra utvecklingen av olika former av gymnasial utbildning 
inklusive såväl högskoleförberedande utbildning som yrkesutbildning, göra 
dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder 
såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid 
behov, och (c) genom varje lämpligt medel göra högre utbildning 
tillgänglig för alla på grundval av förmåga,
31: Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo 
delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och 
konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka kommunens miljömål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-27
Samrådsremiss, plankarta och planbeskrivning Kv Laxen. 
Samrådshandlingar finns även på länken 
https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
KS via Planenheten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny 
detaljplan för Kvarteret Laxen. Den 26 februari 2020 godkände 
Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Ni har nu möjlighet att lämna 
era synpunkter på detaljplanen. 
 
Samrådstiden är från och med 16 april till och med 21 maj 2020. 
 
Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och ha inkommit till 
kommunen senast den 21 maj 2020. Ni kan skicka ert yttrande via brev 
eller e-post till: 
 
Tomelilla kommun  
Samhällsbyggnad  
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
 
E-post: kommun@tomelilla.se 
 
Ange ärendets diarienummer (Ks 2013/148) i ert yttrande. Det är bara 
skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådstiden eller den 
senare granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta 
planförslaget. 
 
Om ni inte har möjlighet att lämna yttrande under samrådstiden ber vi er 
att informera oss om det. Ni får i så fall gärna lämna ett preliminärt 
yttrande i avvaktan på att ni kan ge oss ett slutligt yttrande. 
 
Detaljplanen finns även digitalt på kommunens hemsida under fliken 
Bygga, bo & miljö/Bygga och riva/Detaljplanering. 

https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 
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Information om planförslaget kan lämnas av  

Terese Bruhn, planarkitekt 
Tel: 0709-95 80 08  
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se 
 

Byggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 

Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
E.ON Elnät Sverige AB   
Trafikverket 
Polismyndigheten Syd 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Region Skåne 

 

Hämtas från fastighetsförteckningen (upprättad 2020-04-01) 
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 FJOLNER S:1
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15

b

3

u

1

b
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Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Trakt, kvarters-namn

GC-väg

Väg utan respektive med kantsten

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns

i Tomelilla kommun

över kvarteret Laxen

GRUNDKARTA

Skåne län

9:18

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2019-10-14

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2019-10-14

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Järnväg

Mur, stödmur

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

15

Högsta byggnadshöjd är 12 meter ,  4 kap 11 § 1

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap 16 § 1

b

2

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort från järnvägen

inom ett område 70 meter från järnvägens spårmitt,  4 kap 16 § 1

b

3

Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg som mynnar

bort från järnvägen inom ett område 70 meter från järnvägens

spårmitt,  4 kap 16 § 1

b

4

Vid nybyggnation ska fasader utformas så att gällande riktvärden

för buller uppfylls både mot fasad och mot uteplats ,  4 kap 16 § 1

Stängsel och utfart

Utfart får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.,  4 kap 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Plankarta skala: 1:1000 (A3-format)
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Beslutsdatum Instans

Kvarteret Laxen

Laxen 6, 7, 8, 9 och 10

Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                            Ingrid Järnefelt                              

Planarkitekt                               Plan- ocg byggchef                           

Upprättad på Samhällsbyggnad 2020-01-20, rev 2020-02-12

Plan nr

Samrådshandling

Samråd

KS

Granskning

KSAU

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:

Fastighetsförteckning

Planbeskrivning

Undersökning

STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2013/148
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning  
 Riskutredning avseende farligt gods på järnväg, Kv Laxen, Tomelilla 

kommun, 2019-08-30, Brandskyddslaget 
 Trafikbullerutredning. Bandel 969, Österlenbanan mellan Ystad och 

Simrishamn, 2013-03-14. Norconsult.  

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. 
Planuppdraget för Laxen 6 från 2011 utökas därför till hela kvarteret Laxen.  

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen genom att 
planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort ca 100 m norr om Torget och ca 25 m 
öster om stationen. Bostadsområden med blandad bebyggelse och ett grönområde 
ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets västra sida löper 
järnvägen, Österlenbanan, som en barriär med en pendlarparkering placerad norr om 
planområdet intill riksväg 11. Norregatan avskiljer och Byskillnadsgatan går mellan 
planområdet och bostadsområdet.  
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Den röda markeringen visar området som detaljplanen avser.  

Areal 

Planområdet som detaljplanen omfattar fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 med en 
sammanlagd area på ca 8 760 m2. 

Markägoförhållanden 

Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen (B) bostäder och handel 
(H). Beteckningen BH innebär att området får användas till bostad och 
handelsändamål om högst två våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,5 m. All 
obebyggd mark inom planområdet är planlagt med prickmark vilket innebär att 
marken inte får bebyggas. Korsmarkerat område får endast bebyggas med uthus med 
en byggnadshöjd på högst 2,5 m.  
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Utsnitt från gällande stadsplan (S 116), vunnen laga kraft 1993-10-04. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 finns inte planområdet utpekat för något särskilt 
ändamål.  

Ett av direktiven i översiktsplanen är att hållbarhet ska ligga i fokus vid planering av 
nya detaljplaner. Genom att planlägga för bostäder och handel i stationsnära läge 
med möjlighet till god pendling främjas hållbar kollektivtrafik och på sikt en hållbar 
stadsutveckling. Ett av kommunens mål i översiktsplanen är att underlätta pendling 
med kollektivtrafik och på så sätt minska bilpendling till och från kommunen samt 
att stärka arbetsmarknaden.  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.   

Bostadsförsörjningsstrategi  

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla 
kommun 2025 med utblick 2040. Kommunen har som vision att öka bostadsbyggandet, 
erbjuda och planera mark för upplåtelse samt vara drivande i byggandet av attraktiva 
och hållbara bostäder. Inom kommunen är närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik, handel, natur och samhällsservice goda vilket underlättar för att hitta 
ett optimerat boende i Tomelilla. Planområdets centrala och stationsnära läge gör att 
det stämmer in i visionen om attraktivt boende i Tomelilla kommun.  
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Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen.  Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i ”Ortsrapport 
Tomelilla”.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet ligger inom det 
rödmarkerade området.  

Byggnader inom planområdet och i dess närhet har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna markerade med grön 
färg omfattas av generella krav på varsamhet för ny bebyggelse samt generella krav 
på varsamhet för befintlig bebyggelse enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
Byggnader markerade med röd färg omfattas av rivningsförbud med exteriört skydd 
enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen. Byggnader markerade med rosa färg är 
utpekade som historiskt betydelsefulla men som inte är så välbevarade i alla detaljer 
eller originaldelar och omfattas av rivningsförbud och stomskydd enligt 3 kap. 10 § 
plan och bygglagen.  Det gäller också sådana byggnader vars fasader blivit inklädda 
men som är möjliga att återställa. 

Inom planområdet finns byggnader med skydd inom samtliga kategorier. Den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bedöms inte påverkas av planen.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 
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Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015 - 2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Stadsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun vilken ska 
fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet med 
planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan.  

Förutsättningar  

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10. Enligt gällande stadsplan 
S 116 är tillåten användning för Laxen 6, 7 och 8 handel och bostäder på högst två 
våningar med bostadshöjd på 7,5 meter. Tillåten användning för fastigheterna Laxen 
9 och 10 är handel. Planområdet ligger intill Österlenbanan och skiljs åt från spåren 
av en gång- och cykelväg samt en gräsremsa som löper längs med planområdets 
västra sida.  

Byggnader 

Laxen 6  

Laxen 6 består av två större byggnader som rymmer verksamhet och bostäder. 
Biografen Rio och caféverksamheten Bullen och Bönan har sina lokaler i byggnaden 
utmed Norregatan. I samma byggnad ryms även bostäder i form av lägenheter. 
Byggnaden mot järnvägen består av bostäder i två våningar och har en tillhörande 
hårdgjord innergård med uppmurad grillplats. Byggnaderna är klassad som historiskt 
värdefulla enligt kommunens kulturmiljöprogram.  
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Laxen 6. Verksamheterna Bio Rio och Bullen och Bönan sett från Norregatan. 

   

Laxen 6. Bostäder med innergård. 

 

Laxen 6. Bostäder. Fasad mot gång och cykelväg.   
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Laxen 7 

Laxen 7 består av två större byggnader. Byggnaden utmed Norregatan består av tre 
våningar där de två översta våningarna består av bostäder och markplanet består av 
ett gatukök. Bakom byggnaden finns en mindre innergård som till större del består av 
ett antal parkeringsplatser och ett garage.  

 

Laxen 7. Bostäder och gatukök sett från öster.  

 

 Innegård på Laxen 7 med vy mot Laxen 8.  

Laxen 8 

Laxen 8 består av en större byggnad om två våningar med bostäder i form av 
lägenheter. I markplan bedrivs verksamhet med antikvariat och frisersalong. 
Fastigheten ligger i planområdets södra del och korsar till Norregatan, järnvägen och 
en större parkering. Byggnaden är klassad med generella krav på varsam renovering 
utifrån kulturmiljöprogrammet. 
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Laxen 8. Bostäder utmed Norregatan sett från öster. 

 
Laxen 8. Bostäder, butikslokal och parkering sett från söder. 

Laxen 9 

Laxen 9 ligger i planområdets nordöstra del intill Laxen 10. Fastigheten består av en 
större byggnad med en tandläkarmottagning i markplan utmed Norregatan och 
bostäder i övre plan. Byggnaden är skyddad enligt kulturmiljöprogrammet med 
rivningsförbud och exteriört skydd då fasaden har orginalputs i övervåningen med 
ursprungliga fönster och dörrar. I skyddet ingår även en hög putsad trädgårdsmur i 
sydväst.  

Nästan all grönska inom planområdet finns på innergården till Laxen 9 och består av 
träd, buskage och gräsmatta.  
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Laxen 9. Bostäder och tandläkarmottagning ut mot Norregatan. Huset närmast i bild är skyddat enligt 

kulturmiljöprogrammet.  

Huset uppfördes av firma Ekelin och Persson som kontor och bostäder åt företagets 
ägare som tillsammans övertagit Brüdigams affärsrörelse 1893. I april 1913 beviljade 
Tomelilla municipalsamhälles byggnadsnämnd deras ansökan om att få uppföra ett 
boningshus av tegel under tegeltak. Fastigheten övertogs senare och beboddes av 
landsfiskal och Kommunfullmäktiges ordförande fram till 1942. 
Lantmannasparbanken flyttade in sin verksamhet i huset i slutet av 1950-talet.  År 
1967 startade en advokatbyrå och därefter 1989 öppnade tandläkarpraktik i huset. År 
2004 såldes fastigheten vidare. Under en tid ska det även funnits en damfrisering i 
huset.  

 

Vykort på Laxen 9 från omkring 1930. Kulturminnesskyddad byggnad till vänster i bild.  

Laxen 10 

Företaget Dialect bedriver verksamhet inom fastigheten och har två större och tre 
mindre byggnader som består av garage, lagerlokaler och en butik. I nordväst gränsar 
fastigheten till en pendlarparkering och ett mindre grönområde. Laxen 10 gränsar till 
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Byskillnadsgatan i norr och skiljer därmed fastigheten från ett intilliggande 
bostadsområde.  

Innergården är asfalterad och ett antal träd med en smalare gräsremsa finns längs 
fastighetens västra sida. 

Vid tillfälle har det även anordnats loppmarknad inom fastigheten. 

 

Laxen 10. Lagerlokaler sett från norr längs Byskillnadsgatan. 

 
Laxen 10. Butikslokal sett från korsningen Norregatan och Byskillnadsgatan. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består till största del av byggnader och hårdgjord yta. Samtliga 
fastigheter har hårdgjorda innegårdar som i olika grad består av asfalt och grus. 
Mindre gräsmattor, ett antal större träd och buskage inom fastigheterna Laxen 8, 9 
och 10 utgör planområdets samlade vegetation.  

409



Samrådshandling 
2020-01-20 

 

13(24) 
 

Parker, lekplatser och strövområden 

Inom planområdet finns varken lekplatser eller parker. Ca 600 meter öster om 
planområdet ligger Skogsbacken med Väladalens naturreservat som lätt nås till fots, 
med cykel och med bil.  

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 250 meter till Torget i centrala Tomelilla med ett varierat 
utbud av mataffärer, apotek och annan service. Inom planområdet finns 
kommersiellt utbud genom handel, biograf och café.  

Förskola, skola och vård 

I planområdets närhet finns två grundskolor. Byavångskolan ligger ca 400 meter 
söder om planområdet och ca 550 meter väster om planområdet ligger 
Kastanjeskolan med årskurserna 7 - 9. I anslutning till skolområdet finns sporthall, 
badhus, tennisbana samt en fotbollsplan. Vårdcentral och läkarmottagning ligger på 
ett flertal platser inom en radie på 400 meter från området. Inom Laxen 9 bedriver en 
privat tandläkarmottagning verksamhet. 

Kulturmiljö 

Kulturmiljöstråk 

Planområdet ligger inom område för kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg.  

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Järnväg 

Planområdet ligger intill Österlenbanan och är klassad som riksintresse och ska under 
planarbetet visas hänsyn. Planområdet ligger närmare än på 30 meters avstånd från 
spårmitt vilket medför en del restriktioner och begränsningar gällande planområdets 
utvecklingsmöjligheter. Med hänsyn till avståndet mellan järnväg och planområdet 
har en riskbedömning genomförts av Brandskyddslaget 2019-08-30. Resultatet från 
utredningen redovisas under rubrikerna ”Riskutredning”, ”Riskutredning gällande 
farligt gods på järnväg”.  

Simrishamnsbanan  

Spåren intill planområdet ingår som en sträcka i framtida planer för 
Simrishamnsbanan. Planförslaget bedöms att inte inverka på riksintresset.  
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Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget intill stationsområdet i Tomelilla tätort med buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgängligt till fots, med cykel och med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till Malmö, Ystad och Simrishamn, som expressbuss till 
Ystad och Kristianstad. Flera av Skånetrafikens regionbussar mot bland annat 
Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund har avgångar från 
Tomelilla station. Kommunikationsmöjligheterna för planområdet bedöms därför 
vara goda.  

Parkering och utfart  

I anslutning till planområdet ligger en större parkering som är i kommunal ägo. Det 
finns även ett flertal parkeringsfickor längs med Norregatan. Nämnda 
parkeringsplatser bedöms att kunna fungera som komplement till befintlig parkering 
inom planområdet.  

I övrigt bedömer kommunen att parkering finns och löses inom planområdet.  

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Det finns god tillgänglighet längs planområdets norra, östra och södra sida för cykel- 
och biltrafik och fotgängare genom gata respektive gång- och cykelväg. Längs med 
Norregatan öster om planområdet finns tydligt markerade cykelvägar som visar 
trafikfördelnigen för vägbanan. Norregatan är belagd med smågatsten viket kan 
sänka hastigheten och därmed höja säkerheten för trafikanter och fotgängare kring 
planområdet. 

Störningar  

Tågtrafikbuller 

Trafikförordningen 2015:216 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadshus.   

Riktvärden som gäller och inte får överskridas angående buller från spårtrafik och 
vägar är: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om den 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad på högst 35 m2 gäller 
samma som i punkt 1 att 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte får överskridas vid 
bostadsbyggnadens fasad.  

Mätningar har gjorts på fastigheter inom planområdet med resultat redovisade i 
rapporten ” Bandel 969, Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn” gjord av Norconsult 
2013 på uppdrag av Trafikverket. Bullerberäkningar har gjorts för fastigheter med 
maximal ljudnivå utomhus om 75 dBA. Utredningen omfattar bostadsfastigheter, 
lokaler för vård och omsorg samt skola. För bostadshus med maximal ljudnivå 
inomhus om 55 dBA eller mer har åtgärdsförslag tagits fram enligt planeringsfall 
”Befintlig miljö /Bana vid bebyggelse”.   
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Tågtrafiken har beräknats enligt ”Buller från spårburen trafik. Nordisk 
beräkningsmodell”. Beräkningarna är baserade på dagens trafik, 41 Pågatåg (X-61) 
under ett normalvardagsdygn.  

I rapporten ” Buller och vibrationer från spårburen trafik” Dnr. S02-4235/SA60. (Banverket 
2006-02-01) har Banverket och Naturvårdsverket redovisat riktvärden för buller från 
tågtrafik. Riktvärdena har senare godkänts av riksdagen (Prop. 1996/97:53).  

Följande planeringsmål gäller vid bostäder: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (kl 22-06) 

• 55 dBA ekvivalentnivå på särskilt avgränsat område för uteplats, respektive 
60 dBA utomhus i bostadsområdet i övrigt.  

• 70 dBA maximalnivå på särskilt avgränsat område för uteplats.  

Resultatet från mätningarna visar på att ljudnivåerna vid byggnadens fasad 
överskrider de maximala värdena. Nedan redovisas värden för ekvivalent ljudnivå 
utomhus för byggnader inom planområdet: 

 Laxen 6: Maximal ljudnivå utomhus 80 dBA.  
 Laxen 8: Maximal ljudnivå utomhus 78 dBA.  

 

Mätpunkter, Laxen 6 och Laxen 8 

Vid nybyggnation ska fasader uppföras så att gällande riktvärden för buller både 
inomhus och utomhus uppfylls.  

Transport av farligt gods på järnväg 

Idag förekommer inga transporter med farligt gods på befintlig järnväg. Det går dock 
inte att utesluta att det kan förekomma transporter med farligt gods på järnvägen 
eftersom det är teoretiskt möjligt. Utifrån den teoretiska risken behöver planeringen 
av området ta hänsyn till risk för farligt gods. Det finns i dagsläget inga prognoser 
från Trafikverket för ökade transporter av farligt gods. 
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I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) lyfts exempel på 
lämplig markanvändning inom olika skyddsavstånd. 

Minsta fria avstånd som eftersträvas mellan bebyggelse och transportled är 30 meter. 
Exempel på lämplig markanvändning inom 30 meters avstånd kan vara parkering, 
trafik, odling, friluftsområde och tekniska anläggningar, där hårda konstruktioner 
eller motsvarande som kan orsaka skada på eventuellt avåkande fordon bör undvikas. 

Inom området 30 - 70 meter från transportleden bör markanvändningen begränsas 
och utformas så att få personer uppehåller sig i området och där personerna alltid är i 
vaket tillstånd. Exempel på lämplig markanvändning kan vara handel, industri, 
bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. 

Inom området 70 - 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan 
markanvändning som innefattar många eller utsatta personer. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (småhusbebyggelse), handel (övrig handel), 
kontor (i ett plan, dock ej hotell), lager (även med betydande handel), idrotts- och 
sportanläggningar (utan betydande åskådarplats), centrum och kultur. 

I områden mer än 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (flerbostadshus i flera plan), kontor (i flera plan, 
inkl. hotell), vård, skola, samt idrotts- och sportanläggningar (med betydande 
åskådarplats). 

Enligt Trafikverkets publikation, Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets 

underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen (2016:148), bör 
generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
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järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor 
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock placeras 
inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 
järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 

 

Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. 

Riskutredning 

Riskutredning avseende farligt gods på järnväg. 

En riskutredning genomfördes med syfte att undersöka lämpligheten med det nya 
planförslaget genom att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella 
området kan komma att utsättas för samt att i förekommande fall föreslå hur risker 
ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.  

Den kvalitativa riskanalysen visar att risknivån inom planområdet i dagsläget är låg. 
Risken för olyckor förknippade med transporter på Gladanleden (väg 11) samt 
närliggande verksamheter bedöms att inte påverka risknivån inom området. Genom 
att behålla ett bebyggelsefritt område på 25 meters avstånd, som finns i dagsläget, 
från järnvägen bedöms risker i förhållande till urspårning och tågbrand vara 
beaktade. Detta frångår Länsstyrelsens rekommendationer på 30 meter men efter 
avlutad riskbedömning anses 25 meter vara ett godtagbart avstånd bland annat på 
grund av den låga hastighet tågen håller vid stationsområdet.  

Österlenbanan är öppen för godstrafik utan något förbud för att få transportera 
farligt gods. Inga rapporter visar på att det varken i dagsläget eller i framtiden 
planeras för godstrafik. Järnvägen utgör dock ett riksintresse och eventuella 
transporter av farligt gods bedöms att kunna påverka risknivån inom planområdet. 
Simrishamnsbanan ligger som ett riksintresse inom planområdet med en sträckning 
på 40 meter från befintlig järnväg. I nuläget finns projektet inte med i några 
nuvarande planer men rekommenderas att ändå finnas med i kommunens framtida 
planläggning av området.  

Att vidta omfattande åtgärder för att reducera riskerna med eventuella framtida 
godstransporter bedöms att i dagsläget vara varken skäligt eller samhällsekonomiskt 
rimligt. Dock rekommenderas att de riskreducerande åtgärder som är enkla att 
genomföra i nuläget och svårare i efterhand vidtas under planeringsstadiet för att inte 
inskränka järnvägens status som riksintresse.  

414



Samrådshandling 
2020-01-20 

 

18(24) 
 

För ny bebyggelse eller större ombyggnationer inom planområdet rekommenderas att 
följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter hålls från järnvägen. 

• Inom 70 meter från järnvägen utförs bostads- och centrumbebyggelse som 
vetter mot järnvägen utan någon framförvarande bebyggelse med följande 
åtgärder:  

 
- Respektive lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en 

utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 
 

- Friskluftsintag placeras bort från järnvägen alternativt placeras på tak.  
 

Tomelilla kommun bedömer att riskutredningens slutsatser och rekommendationer 
kring restriktioner och byggnadstekniska åtgärder ska följas enligt ovan.  

Markföroreningar  

• Laxen 10  
Inom Laxen 10 har det tidigare bedrivits verksamhet med trävarufirma och 
byggvaruhus. Fastigheten är godkänd för handel enligt gällande detaljplan.  

• Laxen 8  
Under 1930-talet fanns det verksamhet med bensinstation på fastigheten. 
Fastigheten är enligt gällande detaljplan godkänd för bostäder.  

Efter kontakt med Ystad-Österlenregionens miljöförbund har kommunen 
informerats om att det inte finns några registrerade rapporter kring 
markföroreningar.  

I övrigt finns inga anmärkningar gällande markföroreningar inom planområdet.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. 

El 

Fastigheterna är anslutna till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Optokabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga fastigheter. 

Fjärrvärme  

Inom planområdet finns fjärrvärme till samtliga fastigheter.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter.  
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Planförslag 

Bebyggelse 

Ny detaljplan för kvarteret Laxen anger bestämmelse för bostad och 
centrumverksamhet för samtliga fastigheter inom planområdet. Ny byggnadshöjd 
bestäms till 15 meter inom hela planområdet och restriktioner kring byggnadsteknik 
med hänsyn till det spårnära läget läggs till plankartan. För att reglera byggrätternas 
storlek används bestämmelse för bebyggandets omfattning genom prickmark.  

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet ligger inom E. ON´ s distribution och planförslaget antas inte påverka 
situationen.  

Gator och trafik 

Trafik  

Ny detaljplan kan leda till ökad trafik till följd av större byggrätter som möjliggör för 
nya bostäder och utökad verksamhet. Inga nya gator eller gång och cykelvägar 
planeras inom detaljplaneområdet. I övrigt anses inte det nya planförslaget påverka 
befintlig trafik.  

Utfart  

Samtliga fastigheter inom planområdet har utfart mot Norregatan, fastigheten Laxen 
10 har även utfart mot Byskillnadsgatan. Utfartsförbud sätts längs 
planområdesgränsen mot järnvägen för att hålla området fritt från biltrafik samt 
möjliggöra för exempelvis uteserveringar till planerad centrumanvändning. Utfarterna 
mot Norregatan bevaras genom att planlägga ytan med prickmark.   

 

Utfart till Laxen 6.  
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Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder och Centrum 

Användningen Bostäder avser olika former av boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, en- och tvåbostadshus, flerbostadshus, 
fritidshus och kategoribostäder som exempelvis studentbostäder. I bestämmelsen 
ingår även bostadskomplement vilket innebär sådant som kan ligga inom eller i 
anslutning till bostaden exempelvis garage, parkering, tvättstuga eller miljöhus till 
flerfamiljshus.  

Användningen Centrum avser sådan verksamhet som bör ligga centralt och vara 
tillgänglig för många människor. Bestämmelsen är en samlingsanvändning som 
lämpligast används där syftet är blandade verksamheter. Exempel på verksamhet kan 
vara handel, service, kontor och gym. 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Bestämmelser för att begränsa markens utnyttjande används av kommunen för att 
reglerar var och vad som får byggas. Syftet med användningen kan vara att begränsa 
hur mycket som får byggas över och under markytan kopplat till byggrätten, men 
även användas för att ge ramar kring var byggnader får placeras. Dock är det tillåtet 
att inom prickmark utnyttja marken för parkeringsplats, lekplats och staket. I förslaget 
till ny detaljplan kommer prickmark användas för att styra byggrätten inom 
fastigheterna.  

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

  

B 

C 
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Utformning och placering 

Höjd på byggnader 

Användningen byggnadshöjd kommer användas för att reglera höjden på 
byggnaderna inom planområdet. Byggnadshöjd innebär byggnadens höjd mellan mark 
och fasadplanet. Bestämmelsen byggnadshöjd kommer används i detaljplanen för att 
kunna reglera en enhetlig bebyggelse inom bostadsområdet. Byggnadshöjden sätts till 
15 meter inom planområdet.  

Högsta byggnadshöjd i meter  
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Utförande  

Källarförbud  

Då det finns nivåskillnader inom planområdet kommer bestämmelse för källarförbud 
läggas till plankartan. 

Källare får inte anordnas. (4 kap 16 § 1) 

Friskluftsintag, utrymningsväg och buller 

Planområdet ligger intill Tomelilla järnvägsstation vilket medför restriktioner kring 
lämplig användning inom området. Med hänsyn till resultatet av genomförd 
riskanalys gällande farligt gods på järnväg kommer bestämmelse för utförande 
angående friskluftsintag och utrymningsvägar att läggas till plankartan. 

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort 
från järnväg inom ett område 70 meter från järnvägens 
spårmitt. (4 kap 16 § 1) 

Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg 
som mynnar bort från järnvägen inom ett område 70 
meter från järnvägens spårmitt. (4 kap 16 § 1) 

Vid nybyggnation ska fasader utformas så att gällande 
riktvärden för buller uppfylls både mot fasad och 
uteplats (4 kap 16 § 1) 

 

Utfart 

För att begränsa biltrafiken längs planområdet västra sida samt möjliggöra för 
framtida verksamheter att kunna använda marken sätts utfartsförbud längs hela 
planområdets västra och södra plangräns. 

Utfart får inte anordnas. (PBL 4 kap 9 §) 

b2 

b3 

b1 

b4 
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

För att säkerställa att befintliga fjärrvärmeledningar skyddas och finns tillgängliga 
kommer ett u-område läggas till plankartan.  

Konsekvenser 

Undersökning 

En undersökning är genomförd och kommunen bedömer att en strategisk 
miljöbedömning inte behöver upprättas för detaljplanen. Sammanfattningsvis 
bedöms planens tänkbara effekter vara den nya bebyggelsen inverkan på befintlig och 
kringliggande bebyggelse. Planområdet är idag exploaterat med handel och bostäder 
vilket gör att planförslaget antas ha mindre effekt på befintlig bebyggelse. Andra 
tänkbara konsekvenser är ökade byggrätter vilket leder till fler möjligheter för 
utbyggnad av befintliga verksamheter. Nämnda effekter kan leda till ökad aktivitet 
med fler människor i rörelse i och kring planområdet.  

Miljökonsekvenser 

Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.  

Sociala konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område och kan genom 
ytterligare exploatering bidra till positiva sociala konsekvenser. Planförslaget till ny 
detaljplan för kvarteret Laxen ger utrymmer för ökade byggrätter för befintlig biograf 
och café på Laxen 6. Förslaget möjliggör för ortens och kommunens invånare att 
umgås och skapa nya sociala kontakter och på så sätt stärka det sociala kapitalet.  

Planförslaget möjliggör för fler bostäder inom detaljplaneområdet och bidrar till att 
skapa bostäder i ett stationsnära läge med goda pendlingsmöjligheter vilket 
underlättar invånarnas vardagsliv och möjligheten att bibehålla viktiga sociala 
kontakter. Nämnda faktorer kan vara en bidragande faktor till att öka Tomelillas 
attraktivitet på arbetsmarknaden med god pendling och attraktivt boende.  

Barnperspektivet 

Planändringen syftar till att medge högre exploatering och utöka möjligheterna att 
bedriva verksamhet av typen restauranger handel samt komplettera med fler mindre 
bostäder som det råder brist på i Tomelilla. En konsekvens är att hela 
bottenvåningen kommer att kunna bebyggas med verksamheter. I dagsläget bor det 
väldigt få barn i denna del av Tomelilla centrum. Barnfamiljerna bosätter sig hellre så 
att skolvägarna blir korta och att man får tillgång till trädgård för barnens utevistelse. 
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I anslutning till de flesta skolorna i Tomelilla finns värdefulla parkområden och 
lekplatser som succesivt byggs ut. Ökad exploatering i anslutning till kollektivnoder 
är främst intressant därför att det ökar tillgången till arbetsmarknad, utbildning och 
nöjen som kan nås via kollektivtrafiken. I en avvägning mellan möjligheterna att 
bygga för tät befolkning och verksamheter i anslutning till kolletivtrafiknoderna eller 
bygga glest och frigöra mark som är lämplig för små barns utevistelse har kommunen 
här valt att prioritera förtätning på bekostnad av gröna utemiljöer. Istället erbjuds 
barn möjlighet att i vuxet sällskap delta i socialt liv som handlar om att möta andra 
vuxna och barn i miljöer där man äter och handlar. Detta gör att man kan acceptera 
brist på gröna utemiljöer i kvarteret.   

Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter inom planområdet 

Ingen fastighetsreglering krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Det nya planförslaget ökar byggrätten inom samtliga fastigheter. För Laxen 9 och 10 
innebär det ändrad användning från handel till bostäder och centrumverksamhet. För 
Laxen 6, 7 och 8 tas användningen handel bort och centrumverksamhet läggs till. 
Bestämmelse för bostäder ligger kvar för nämnda fastigheter.  

Genom att planlägga hela området för bostäder och centrumverksamhet skapas en 
enhetlig användning med goda utvecklingsmöjligheter i ett stationsnära område. 

Intilliggande fastigheter 

Intilliggande fastigheter vid norra planområdet kan påverkas av ändrad utsikt då 
Laxen 10, som i nuläget består av större lagerbyggnader och butikslokal, planläggs för 
bostäder med ökad byggrätt. Ny bebyggelse inom planområdet placeras mot 
järnvägen och påverkar därmed inte intilliggande fastigheter i lika stor utsträckning. 
Större byggrätter kan påverka intilliggande fastigheter genom ökad rörelse och buller 
vid om eller nybyggnad av bostäder och verksamhet.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd mars 2020 

Granskning maj 2020 
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Antagande augusti 2020 

Laga kraft september 2020 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Ingen fastighetsbildning sker utifrån den nya detaljplanen.  

Inom planområdet finns ledningsrätt till förmån för Slakteriet 48 (akt: 1270-847.1) 
gällande fjärrvärme.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel i procent som respektive fastighet utgör av det 
totala planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för 
åtgärder inom planområdet. Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel 
övriga fastigheters yta utgör i procent av planområdet och tar istället ut avgift genom 
planavgift i kommande bygglov.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen.  

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader för genomförandet av 
planen.  

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt  
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 27 april 2020 Dnr BN 2020/14
Dnr Ks 2017/207

Byggnadsnämnden

Samrådsyttrande förslag till detaljplan för 
Smedstorps station

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå att Kommunstyrelsen att komplettera 
planen med ändring av kvartersmark för pendlarparkering till allmän 
platsmark och därefter snarast ställa ut förslaget till detaljplan för 
Smedstorps station för granskning

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Smedstorps station har varit utställt för samråd 
från och med 19 februari till och med 11 mars 2020. Byggnadsnämnden 
har beviljats förlängning av svarstiden.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen från 
järnvägsändamål till parkeringsändamål.

Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med 
Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om 
marköverföring för den mark som inte används för järnvägsändamål och 
dess anläggningar. Planområdet är redan utbyggt med pendlarparkering 
som ligger på mark som i gällande detaljplan är avsedd för 
järnvägsändamål. Enligt avtalet ska parkeringen tillföras Tomelilla 
kommun, och för att kunna reglera marken i en lantmäteriförrättning 
krävs en detaljplaneändring.

För planområdet, som gränsar till stationen, Storgatan och 
bostadsbebyggelse, gäller detaljplan för Smedstorps samhälle laga 
kraftvunnen 1983-02-10. Gällande plan tillåter järnvägsändamål.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan där Tomelilla 
kommun pekar på att man vill säkra en hållbar utveckling genom att satsa 
på ökad kollektivtrafik för dess invånare. Möjligheterna för pendling till 
och från kommunen ska underlättas genom god tillgänglighet till 
hållplatser. Smedstorp är en av de orter som pekats ut som lämplig för 
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bygga ut nya bostäder.

Föreslagen ändring omfattar följande:
 Mark avsedd för järnvägsändamål omvandlas till allmän platsmark i 

gatans utbredning.
 Pendlarparkeringen läggs ut som kvartersmark för 

pendlarparkering.

Planen innebär att redan utförd pendlarparkering med tillbehör legaliseras 
och att möjlighet att överföra marken till kommunen skapas. Planens 
utformning bör dock förenklas så att hela området kan överföras till 
kommunens gatufastighet, vilket enklast sker genom att kvartersmarken 
för pendlarparkering ändras till allmän platsmark.

Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden att besluta föreslå 
Kommunstyrelsen att komplettera planen med ändring av kvartersmark 
för pendlarparkering till allmän platsmark och därefter snarast ställa ut 
förslaget till detaljplan för Smedstorps station för granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka kommunens miljömål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-27
Samrådsremiss, plankarta och planbeskrivning Smedstorps Station. 
Samrådshandlingar finns även på länken 
https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
KS via Planenheten
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Samhällsbyggnad 
Gustafs torg 16 
273 80 Tomelilla 
Växel  0417-180 00 
Fax 0417-144 00 
Postgiro 126 88-8 
Bankgiro 5346-0465 
www.tomelilla.se 
 
 
Handläggare: 
 

Terese Bruhn 
Planarkitekt 
Direkt       
Mobil 070- 995 80 08 
terese.bruhn@tomelilla.se 

 

  

Tomelilla den 12 februari 2020 Dnr: Ks 2017/207 

 
 
 
 
 

Samrådsremiss  
 

 

Information om samråd gällande ny detaljplan för 

Smedstorps station i Tomelilla kommun, Skåne län 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny 

detaljplan för Smedstorps station. Den 18 december 2019 godkände 

kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Ni har nu möjlighet att lämna 

era synpunkter på detaljplanen. 

 

Samrådstiden är från och med 19 februari till och med 11 mars 2020. 
 

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och ha inkommit till 

kommunen senast den 11 mars 2020. Ni kan skicka ert yttrande via brev 

eller e-post till: 

 

Tomelilla kommun  
Samhällsbyggnad  
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
 

E-post: kommun@tomelilla.se 
 

Ange ärendets diarienummer (Ks 2017/207) i ert yttrande. Det är bara 
skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådstiden eller den 
senare granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta 
planförslaget. 
 
Om ni inte har möjlighet att lämna yttrande under samrådstiden ber vi er 
att informera oss om det. Ni får i så fall gärna lämna ett preliminärt 
yttrande i avvaktan på att ni kan ge oss ett slutligt yttrande. 
 
Detaljplanen finns även digitalt på kommunens hemsida under fliken 
Bygga, bo & miljö/Bygga och riva/Detaljplanering. 

https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 
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Information om planförslaget kan lämnas av  

Terese Bruhn, planarkitekt 
0709-95 80 08   
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se 

 

Samhällsbyggnad 

Plan och byggenheten  

 

 

Sändlista 

Kommunala nämnder, bolag m.fl. 

Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

E.ON Elnät Sverige AB   

Trafikverket 

Polismyndigheten  

TeliaSonera Skanova Access AB 

Region Skåne 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen (upprättad 2020-01-13) 

 
Övriga 

Kända boende från fastighetsförteckningen (upprättad 2020-01-13) 
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Beslutsdatum Instans

Ny detaljplan för Smedstorps station

Tjustorp 2:78,9:27,12:25,3:36

Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                                          

Planarkitekt                                                             

Upprättad på Samhällsbyggnad 2019-11-21

Ingrid Järnefelt

Plan och byggchef

Plan nr

Samrådshandling

Samråd

KS

Granskning

KSAU

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas 
samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får placeras.  
 
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan 
som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är 
tillåtet att göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till 
plankartan och ska underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de 
förutsättningar som finns för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. 
Syftet med planen och vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, 
andra berörda och miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur 
planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som 
trädde i kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget 
till detaljplan är förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens 
granskningsyttrande och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen 
kan gå direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om 
samrådskretsen godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning  

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, 
Tomelilla kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med 
Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om marköverföring 
för den mark som inte används för järnvägsändamål och dess anläggningar. 
Parkeringen vid stationen är i gällande detaljplan avsedd för järnvägsändamål. 
Enligt avtalet ska parkeringen tillföras Tomelilla kommun, och för att kunna 
reglera marken i en förrättning krävs en detaljplaneändring. 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från järnvägsändamål till 
parkeringsändamål.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget precis vid järnvägsstationen i Smedstorp. Området 
angränsar till Storgatan i väster, järnvägsspåret i söder och till privata 
fastigheter i norr och öst. 

 
Den röda markeringen visar det ungefärliga planområdet.  
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Areal 

Planområdet omfattas av del av fastigheterna Tjustorp 2:78, 9:27, 12:25 
(gemensam ägovidd) och 3:36. Området har en areal på ca 1 220 kvm.  

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs av Trafikverket. 

Plansituation 

För planområdet gäller detaljplan S 8 från 1983. Planområdet är detaljplanelagt 
för järnvägsändamål. 
 

 
Detaljplan S 8 Smedstorp.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040, vunnen laga kraft 2019-02-19, 
redovisar Tomelilla kommun sina visioner kring pendling och kollektivtrafik. 
För att säkra en hållbar utveckling vill kommunen satsa på ökad kollektivtrafik 
för dess invånare. Möjligheterna för pendling till och från kommunen ska 
underlättas genom god tillgänglighet till hållplatser. Tillgång till hållplatser och 
smidigare pendling kan möjliggöras genom pendlarparkering samt bra gång -
och cykelvägar.  

Smedstorp framhålls tillsammans med Tomelilla och Brösarp i översiktsplanen 
som lämpliga orter för nya bostadsområden. Planområdet är inte med i 
planerna för ny bebyggelse inom Smedstorp.  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  
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Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet visar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy 
vad avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för 
kulturmiljövården får i enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen. 
Den del av kulturmiljöprogrammet som berör Smedstorp står beskrivet i 
”Ortsrapport Smedstorp”. 

Beskrivning av byggnader som är utpekade i kulturmiljöprogrammet och 
vilken färg dem har markerats med samt vad det innebär finns i programmet. 

 

De utpekade byggnaderna i kulturmiljöprogrammet i förhållande till området som detaljplanen 

avser.  

 

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för 
Tomelilla kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 

Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för 
miljömålen 2015 - 2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är 
uppdelat i sex stycken utmaningar. Planens genomförande bedöms inte 
medföra någon förändring angående miljömålen. 

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 (§ 141) att ge samhällsbyggnad i 
uppdrag att utarbeta förslag till ny detaljplan för Smedstorps station.  
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Förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Stationsområdet 

Planområdet består idag till större delen av Järnvägsgatan och parkering för 
tågresenärer. Förutom nämnda funktioner finns laddningsstolpe för elbil och 
cykelparkering med cykelpump. Inom området finns även planteringar, 
gräsytor med bord, bänk, informationstavla och konstverk. 
 

 
Smedstorps station med blick mot väster 

 

 

Informationstavla med sittplatser samt konstverk. Transformatorstationen ingår ej i planområdet. 

432



Samrådshandling 
2019-11-21 

7(15) 

 

 

 

Smedstorps station med blick mot öster 

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar.  

Riksintressen 

Järnväg 

Järnvägen ligger som riksintresse intill planområdet. Detaljplanen påverkar inte 
riksintresset.  

Kulturmiljö 

Nästan hela Smedstorp ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 
Miljöbalken 3 kap 6 §. Inom dessa områden ska kulturvärden så långt så 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem. Detaljplanen 
påverkar inte riksintresset för kulturmiljövård. 
 

Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 

Området angränsar till Storgatan i väster, järnvägsspåret i söder och till privata 
fastigheter i norr och öst. Infart till planområdet sker från Storgatan som 
ansluter till Järnvägsgatan. Biltrafiken beräknas inte i någon större grad öka i 
samband med planen. 
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Gång- och cykeltrafik 

Längs med planområdet löper Storgatan med trottoarer och cykelvägar som 
möjliggör gång- och cykeltrafik till och från platsen. Cykelparkering finns inom 
området vilket underlättar och uppmuntrar till cykelpendling.  

Kollektivtrafik 

Österlenbanan som trafikerar spåret mellan Ystad och Simrishamn stannar i 
Smedstorp med timmestrafik. 
Busslinjen SkåneExpessen 5 stannar utmed väg 11 vid hållplats Smedstorp Väg 
11 med timmestrafik. 

Parkering  

Idag används en större del av planområdet till parkering med plats för bilar 
som drivs av fossilt bränsle och laddningsstolpar för elbilar. Parkering för 
rörelsehindrade finns inom planområdet.  
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Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

Då marken redan används för parkeringsändamål bedöms en ny detaljplan för 
Smedstorps station med planbestämmelse Gata, Gångväg och 
Pendlarparkering att inte påverka dagvattenhanteringen. Det är dock till fördel 
om befintlig grönstruktur bevaras inom planområdet för att minimera andelen 
hårdgjord yta och på så sätt underlätta dagvattenhantering.  

Hälsa och säkerhet  

Radon 

Enligt gällande översiktsplan ligger inte området inom mark med höga halter 
av radon. 

Farligt gods 

Österlenbanan går längs planområdet vilket gör att det inte går att utesluta att 
det någon gång kommer transporteras farligt gods på spåren. I dagsläget finns 
det dock inga prognoser angående transporter av farligt gods enligt 
Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie- Ystadbanan och Österlenbanan.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten.  

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s 
verksamhetsområde för eldistribution.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt kommunala föreskrifter.  
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Planförslag 

Bebyggelse 

Nuvarande planbestämmelse för planområdet är järnvägsändamål. 
Planförslaget till ny detaljplan innebär att planlagt område för järnvägsändamål 
ändras till gata, gångväg och parkering med precisering pendlarparkering. En 
bestämmelse för makens anordnande gällande genomsläpplig markbeläggning 
med hänsyn till dagvattenhanteringen tas in i planen.  

Service 

Inom planområdet bedrivs ingen kommersiell eller offentlig service, dock 
finns en lanthandel väster om planområdet. Kommersiell och offentlig service 
så som vårdcentral och centrumhandel finns tillgängligt med bil eller 
kollektivtrafik i Tomelilla tätort.  

Grönstruktur 

Två mindre gräsmattor och planteringar med buskage utgör planområdets 
grönstruktur.  

Gator och trafik 

Biltrafik 

Det finns goda möjligheter för biltrafik att ta sig till och från planområdet 
genom anslutning i väster till Storgatan. Inga nya anslutningar för biltrafik 
planera. Biltrafiken förväntas inte öka nämnvärt. 

Pendlarparkering 

Med pendlarparkeringar, eller infartsparkering, menas en anordnad parkering i 
närheten av knut- eller bytespunkter för kollektivtrafik. En pendlarparkering 
kan ses ur ett ”Hela-resan” perspektiv för goda kopplingar mellan olika 
trafikslag, samt bidra till ett hållbart resande. Genom att planlägga för en 
pendlarparkering stärks Tomelilla kommuns möjligheter att underlätta för 
invånarna att resa kollektivt.   
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Planbestämmelser 

Nya planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- 
och bygglagen (2010:900) 

Planbestämmelse för kvartersmark 

Gata  

Planbestämmelse för gata används för trafik med alla trafikslag inom en tätort 
eller som har sin slutdestination vid gatan. 
 
Användningen markeras på plankartan enligt nedan: 
 

Gata (PBL 4 kap 5§ punkt 2) 

 

Gång 

Planbestämmelse för gång avser område endast avsett för gångtrafik.  
 
Användningen markeras på plankartan enligt nedan: 
 

Gångtrafik (PBL 4 kap 5§ punkt 2) 

 
 

Parkering 

Planbestämmelse för parkering används för alla slag av självständiga 
parkeringar. Markparkering, parkeringshus, större cykelparkeringar och garage 
ryms inom användningens betydelse. Planområdet kommer att planläggas som 
pendlarparkering.  
 
Parkering markeras på plankartan enligt nedan: 
 

Pendlarparkering. (PBL 4 kap 5 § punkt 2) 

  

P1 

GATA 

 

 

GATA 

GÅNG 
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Egenskapsbestämmelse för kvartersmark 

Utförande  

Genom att använda egenskapsbestämmelse för utformande kan kommunen 
reglera olika former av byggnadsteknik inom planområdet. Bestämmelsen 
kommer användas för att reglera vart det ska finnas genomsläpplig mark med 
hänsyn till dagvattenhantering inom planområdet. 
 
Bestämmelsen markeras på plankartan enligt nedan: 
 

Marken ska bestå av genomsläppligt material. 

(4 kap 16§ 1) 

  

b1 
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Konsekvenser 

Behovsbedömning  

En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen 
bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för 
detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 

Riksintressen 

Planområdet ligger i anslutning till Österlenbanan vilket gör att det berörs av 
riksintresse för järnväg. Kommunen bedömer att detaljplanen inte påverkar 
riksintresset.  
 

Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Hela planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturvård enligt 
Miljöbalken 3 kap 6 § gällande att mark- och vattenområde samt fysisk miljö 
ska skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
och kulturmiljön. 
 

Planområdet omfattas av kulturmiljövård enligt paragrafen ovan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Exploatören/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Sociala konsekvenser 

Planområdet ligger placerat intill en tågstation vilket gör området lättillgängligt 
för besökare till Smedstorp. Det stationsnära läget ökar ortens attraktivitet ur 
ett socialt perspektiv genom att pendling till och från Smedstorp för sociala 
kontakter underlättas. Ytterligare positiva sociala konsekvenser med det 
stationsnära läget är möjligheten för en bredare arbetsmarknad.  
 
Då det finns parkering för både bil och cykel vilket ökar tillgängligheten för 
medborgare att med olika färdmedel ta sig till och från planområdet, samt att 
fler personer ges möjligheten att resa kollektivt. 

Fastighetskonsekvenser 

Då planområdet redan idag används som parkering, gata och gångväg bedöms 
kringliggande fastigheter att i liten grad påverkas av det nya planförslaget.  
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga 
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få 
bygga i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd december 2019 

Granskning februari 2020 

Antagande april 2020 

Laga kraft maj 2020 

 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Fastighetsrättsliga frågor 

Marköverföring  

Planområdet består av del av fastigheterna Tjustorp 2:78, 9:27, 
12:25(gemensam ägovidd) och del av Tjustorp 3:36.  
 
Enligt gällande avtal med Trafikverket från 2002 sker en marköverföring 
till Tomelilla kommun när ny detaljplan upprättats.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Detaljplanen bekostas av Tomelilla kommun enligt gällande avtal med 
Trafikverket från 2002.  
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Medverkande tjänstemän 

 
 
 
Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt 

Planarkitekt    Plan och byggchef 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 27 april 2020 Dnr BN 2020/3

Byggnadsnämnden

Delegeringsbeslut 7 mars till och med 24 april 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänstemän enligt 
antagna delegeringsregler. Fattade delegeringsbeslut ska redovisas till 
byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får 
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står byggnadsnämnden fritt att 
återkalla lämnad delegering.

Redovisningen avser 7 mars till och med 24 april 2020.
1. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:

Avgift D 2020: 217.
Bygglov D 2020: 106, 116, 122, 125, 142, 160, 164, 168, 170, 171, 
181, 182, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 197-202, 204-206, 208-210, 
212, 213, 216, 218, 222, 224, 228-230, 235, 238, 239, 241 samt 243.
Rivnings- och bygglov D 2020: 124 samt 214.
Startbesked D 2020: 121, 123, 126, 142, 167, 169, 172, 196, 219, 
226, 227 samt 240.
Intermistiska slutbesked D 2020: 233, 234 samt 244.
Slutbesked D 2020: 195, 221, 231, 232, 215, 220, 236, 237 samt 
242.
Strandskyddsdispens D 2020: 63, 184, 191 samt 194.
Avskrivning av ärende D 2020: 128, 131, 134, 135-141, 148-150, 
154, 156, 157, 173, 175, 178-180, 183, 188 samt 203.

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande 
beslutsnummer:
Startbesked D 2020: 113, 115, 130, 146, 162, 165 samt 176.
Intermistiskt slutbesked: D 2020: 114.
Slutbesked D 2020: 112, 117-120, 127, 129, 132, 133, 144, 145, 147, 
151-153, 155, 161, 163, 166, 174, 177, 185, 207, 223 samt 225.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-27

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till: -
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 26 april 2020 Dnr BN 2020/2

Byggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden 6 mars till och 
med 24 april 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-04-24 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-04-24
redovisas.

1. Länsstyrelsens beslut 2020-03-06 Dnr 403-7840-2020 att avslå 
överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2020-02-05 § 7 att avslå 
bygglov för nybyggnad av biltvätt på fastigheten Activ 1 i Tomelilla 
kommun.

2. Länsstyrelsens beslut 2020-04-16 Dnr 403-10918-2020 att avslå 
överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2020-02-14  att ta ut 
avgift för utstakning för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Lönhult 5:85 i Tomelilla kommun.

3. Länsstyrelsens beslut 2020-04-22 Dnr 403-35516-2019 att upphäva 
Byggnadsnämndens beslut 2019-10-09 att påföra förre 
fastighetsägaren sanktionsavgift för att olovligt ta tillbyggnad i 
anspråk på fastigheten Tranås 25:57 i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-26.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till: -
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 6 maj 2020 Dnr BN 2020/16

Byggnadsnämnden

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
1. Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt

- Information om ekonomiskt utfall januari-mars samt 
måluppfyllelse januari-april

- Personalfrågor
- Aktuella frågor

2. Ordförande Anette Thoresson informerar om JO-anmälan
3. Dialog med revisorernas ordförande Ulla-Christina Lindberg kl. 

11.00

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 6 maj 2020.

Bygglovsenheten

Johan Linander
Kanslichef

  

445


	Kallelse förstasida
	Tranås 9:3 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för Nybyggnad av affärslokaler – modulbyggnad med skylt
	Tranås 9:3 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för Nybyggnad av affärslokaler – modulbyggnad med skylt
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	tranås 9_3 översikt
	Tranås 9_3 situationsplan
	Tranås 9_3 huvudritning
	Sida 1
	Sida 2

	tranås 9_3 teknisk beskrivning
	tranås 9_3 brandskyddsbeskriving

	Lansen 14 – Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus och ändrad användning 
	Lansen 14 – Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus och ändrad användning 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Lansen 14 översikt
	Lansen 14 Situationsplan
	Lansen 14 källarplan
	Lansen 14 rev plan 1
	Lansen 14 rev plan 2 och 3
	Lansen 14 rev fasader och sektioner

	Tjustorp 3:53 – Rivnings- och bygglov för tillbyggnad av vattenverk samt rivning av personal- och verkstadsdel 
	Tjustorp 3:53 – Rivnings- och bygglov för tillbyggnad av vattenverk samt rivning av personal- och verkstadsdel 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Tjustorp 3_53 översikt
	Tjustorp 3_53 situationsplan
	Tjustorp 3_53 plan och sektion
	Tjustorp 3_53 fasader

	Jaguaren 30 – Bygglov för tillbyggnad med uterum och skärmtak 
	Jaguaren 30 – Bygglov för tillbyggnad med uterum och skärmtak 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Jaguaren 30 översikt
	Jaguaren 30 situationsplan
	Jaguaren 30 huvudritning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Jaguaren 30 teknisk beskrivning 1
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	Jaguaren 30 teknisk beskrivning 2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Jaguaren 30 kontrollplan

	Tosterup 1:32 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för uppställning av kontorsbod 
	Tosterup 1:32 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för uppställning av kontorsbod 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Tosterup 1_32 översikt
	Tosterup 1_32 situationsplan
	Tosterup 1_32 situationsplan text
	Tosterup 1_32 planritning
	Tosterup 1_32 huvudritning
	Tosterup 1_32 teknisk beskrivning
	Sida 1
	Sida 2

	Tosterup 1_32 brandskyddsdokumentation
	Tosterup 1_32 enkel egenkontrollplan

	Brösarp 12:6 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
	Brösarp 12:6 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Brösarp 12_6 översikt
	Brösarp 12_6 situationplan
	Brösarp 12_6 rev planritning
	Brösarp 12_6 rev fasadriting och sektion 1
	Brösarp 12_6 rev fasadriting och sektion 2

	Ullstorp 11:16 del av - Tidsbegränsat bygglov för uppställning av arbetsbod och marklov för schaktning och terrassering
	Ullstorp 11:16 del av - Tidsbegränsat bygglov för uppställning av arbetsbod och marklov för schaktning och terrassering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Ullstorp 11_16 översikt
	Ullstorp 11_16 situationsplan
	Ullstorp 11_16 situationsplan 2
	Ullstorp 11_16 situationsplan höjdplan
	Ullstorp 11_16 planritning
	Ullstorp 11_16 fasadritning
	Ullstorp 11_16 teknisk beskrivning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Ullstorp 11_16 teknisk beskrivning 2
	Ullstorp 11_16 VVS ritning
	Ullstorp 11_16 kontrollplan bod
	Ullstorp 11_16 kontrollplan mark

	Remissyttrande Konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
	Remissyttrande Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Svarsfil Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Missiv Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
	Remiss Konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58

	Remiss BFS 20xx-xx förslag till föreskrift och allmänna råd om planbeskrivning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Sändlista Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Ekonomisk nytta av ett samlat nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen.
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17

	Svenskarna och Internet 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94
	Sida 95
	Sida 96
	Sida 97
	Sida 98
	Sida 99
	Sida 100
	Sida 101
	Sida 102
	Sida 103
	Sida 104
	Sida 105
	Sida 106
	Sida 107
	Sida 108
	Sida 109
	Sida 110
	Sida 111
	Sida 112
	Sida 113
	Sida 114
	Sida 115
	Sida 116
	Sida 117
	Sida 118
	Sida 119
	Sida 120
	Sida 121
	Sida 122
	Sida 123
	Sida 124
	Sida 125
	Sida 126
	Sida 127
	Sida 128
	Sida 129
	Sida 130
	Sida 131
	Sida 132
	Sida 133
	Sida 134
	Sida 135
	Sida 136
	Sida 137
	Sida 138
	Sida 139
	Sida 140
	Sida 141
	Sida 142
	Sida 143
	Sida 144
	Sida 145
	Sida 146
	Sida 147
	Sida 148
	Sida 149
	Sida 150
	Sida 151
	Sida 152
	Sida 153
	Sida 154
	Sida 155
	Sida 156
	Sida 157
	Sida 158
	Sida 159
	Sida 160
	Sida 161
	Sida 162
	Sida 163
	Sida 164
	Sida 165
	Sida 166
	Sida 167


	Samrådsyttrande Fastighetreglering Lunnarp 85:1 och 1:51 
	Samrådsyttrande fastighetsreglering av del av Lunnarp 85:1 till Lunnarp 1:51 LM M19697
	Sida 1
	Sida 2

	Lunnarp 1:51, 8:8 och 85:1
Samråd - Fastighetsreglering berörande Lunnarp 1:51, 8:8 och 85:1

	Sida 1
	Sida 2


	Samrådsyttrande Avstyckning från Brösarp 88:1 M191897
	Samrådsyttrande gällande avstyckning från Brösarp 88:1 LM M191897
	Sida 1
	Sida 2

	Brösarp 88:1
Samråd gällande avstyckning för fastigheten
Änr M191897

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Samrådsyttrande ny detaljplan för Kv Laxen i Tomelilla kommun
	Samrådsyttrande detaljplan för Kv Laxen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Samrådsremiss Kv Laxen Ks 2013/148
	Sida 1
	Sida 2

	Samrådshandling Plankarta Kv Laxen Ks 2013/148
	Samrådshandling Planbeskrivning Kv Laxen Ks 2013/148
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24


	Samrådsyttrande ny detaljplan för Smedstorps station i Tomelilla kommun  
	Samrådsyttrande förslag till detaljplan för Smedstorps station
	Sida 1
	Sida 2

	Samrådsremiss Smedstorps station Ks 2017/207
	Sida 1
	Sida 2

	Samrådshandling Smedstorp station plankrta Ks 2017/207
	Samrådshandling Smedstorps station Planbeskrivning Ks 2017/207
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15


	Delegeringsbeslut till och med 24 april 2020
	Delegeringsbeslut 7 mars till och med 24 april 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälningsärenden till och med 24 april 2020
	Redovisning av anmälningsärenden 6 mars till och med 24 april 2020

	Dialoger och informationsärenden
	Dialoger och informationsärenden


