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Sverige har enligt alla bedömare bo-
stadsbrist idag. Det innebär en stor 
ekonomisk och social kostnad för lan-
det. En dysfunktionell bostadsmark-
nad skapar nämligen arbetslöshet, för-
sämrar tillväxt och försvårar 
integration. Det finns naturligtvis 
många orsaker till denna bostadsbrist. 
En delförklaring är att det under en 
lång tid byggts alldeles för få nya bo-
städer. Alla politiska organsationer 
och partier är därför överens om att 
byggnadstakten måste öka. För att det 
ska kunna ske måste dock Sveriges 
kommuner ta fram nya detaljplaner. 
Sådana planer är nämligen en förut-
sättning för att nya bostäder ska kun-
na tillkomma i någon högre utsträck-
ning.  

En detaljplan är ett dokument som 
anger hur en bit mark ska bebyggas. 
Det gäller både när det ska byggas 
nytt och när bebyggelse ska förändras 
eller bevaras. Detaljplaner fastställs av 
kommuner, som har planmonopol. 
Trots att allt fler svenska kommuner 
uppger att de har ett underskott på 
bostäder har antalet antagna detaljpla-
ner i landet som helhet minskat sedan 
2005.  

Det är viktigt att poängtera att det 
inte finns något egenvärde i att pro-
ducera många detaljplaner om dessa 

inte leder till bostäder längre fram. 
Det optimala är snarare att många nya 
bostäder byggs inom ramen för ett li-
tet antal omfattande detaljplaner. Det 
hade förenklat processen för både byg-
gare och kommunerna. Det finns 
dock ett starkt samband mellan hur 
många detaljplaner som antas och hur 
många bostäder som byggs i en kom-
mun. 

I början av 2015 presenterade Bover-
ket för första gången statistik över an-
talet antagna detaljplaner per kom-
mun. Statistiken gäller för åren 2009 
till 2013 och gör det möjligt att analy-
sera var och i vilken utsträckning pla-
ner tas fram i Sverige. Det tar normalt 
ett antal år från antagen detaljplan till 
färdig bostad. Därför innebär ett högt 
antal antagna detaljplaner i en kom-
mun under åren 2009-2013 troligtvis 
ett högt antal färdigställda lägenheter 
några år senare.   

År 2014 uppgav över hälften av lan-
dets kommuner att de hade ett under-
skott på bostäder1. I den här rapporten 
rangordnas dessa kommuner. Hur 
många nya invånare per antagen plan 
har tillkommit mellan åren 2009 och 
2013? 

Syftet med rapporten är inte att hänga 
ut kommuner med få antagna detalj-

planer. Alla landets kommuner har 
nämligen egna unika förutsättningar 
och utmaningar. Istället vill vi starta 
en diskussion om det kommunala 
planmonopolet. Är det verkligen opti-
malt utformad? Det nuvarande syste-
met skulle kunna förenklas genom 
relativt små åtgärder. Till skillnad från 
i Sverige kan byggherrar i exempelvis 
Norge lägga fram egna planinitiativ 
som sedan prövas av kommunen. 

SAMMANFATTNING
I 29 av de 155 kommuner med bo-
stadsbrist har befolkningen minskat i 
antal under åren 2009 till 2013. För 
varje antagen detaljplan minskar alltså 
antalet invånare. I Nordmaling i Väs-
terbottens län minskar befolkningen 
med nästan 100 personer för varje an-
tagen plan. Det är därför inte orimligt 
att tro att den nuvarande bristen i 
kommunen kommer att lindras under 
de närmaste åren. De kommuner som 
har flest nya invånare per detaljplan 
ligger i Stockholmsregionen. I Upp-
lands-Bro går det hela 255 nya kom-
muninvånare för varje antagen plan. 
Kommunen rankas därmed på sista 
plats, strax efter Botkyrka och Sund-
byberg.  Nästan alla kommuner i bot-
ten har dock ett högt antal antagna 
planer givet kommunens geografiska 
storlek.   

1. Se Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2014

INLEDNING OCH 
SAMMANFATTNING
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VAD ÄR EN
DETALJPLAN?
För att förstå varför detaljplaner är viktiga krävs en presentation av begreppet. Därför kommer här en kort för-
klaring. 

Sedan 1947 har kommunerna i Sverige planmonopol. Det innebär att kommunerna bestämmer hur mark an-
vänds och bebyggs. Detta görs genom att ta fram översikts- och detaljplaner. Översiktsplaner är strategiska  
dokument som i stora drag anger hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen i minst tio år framö-
ver.  Detaljplaner anger däremot hur ett begränsat område i kommunen ska användas och bebyggas. Vid större 
exploateringar (som exempelvis nya bostäder) är det enligt lag krav på att upprätta en detaljplan. 

Detaljplaner är ofta mycket omfattande dokument som kan innehålla alltifrån geologiska utredningar till  
juridiska och tekniska granskningar. De som skriver detaljplaner är därför oftast högkvalificerade tjänstemän.  

Antalet antagna planer har minskat sedan 2005 på nationell nivå, trots att andelen kommuner som uppger att 
de har ett underskott på bostäder har ökat. Detta illustreras i diagrammet nedan:
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Nya detaljplaner innebär inte nödvändigtvis nya bostäder eftersom planerna också reglerar uppförandet av 
andra typer av byggnader. Olika planer kan också vara mer eller mindre geografiskt omfattande. Total finns det 
dock ett mycket starkt samband mellan antagna planer och nya lägenheter.  I diagrammet visas korrelationen 
mellan antagna detaljplaner under åren 2009 och 2010 med antalet nybyggda lägenheter 2012 och 2013.  
Korrelationskoefficienten r uppgår till hela 0,78. Många nya planer i en kommun under åren 2009 och 2010 
ledde alltså till många nya bostäder 2012 och 2013.

RANKINGLISTA
I tabellen nedan redovisas de kommuner som har det lägsta och högsta antalet nya invånare per antagen detalj-
plan. Rankingen innehåller bara kommuner med bostadsbrist och gäller åren 2009 till 2013. Totalt 155 kom-
muner har angett de under 2014 har ett underskott på bostäder. Av dessa har alla kommuner utom en (Malå) 
antagit detaljplaner under perioden 2009 – 2013. Hela rankingen publiceras i rapportens appendix. All data 
gällande detaljplaner hämtas från Boverket, och alla övriga uppgifter från Statistiska centralbyrån. 

Det är viktigt att poängtera att kommunerna i botten av listan inte nödvändigtvis är sämre än de i toppen på att 
ta fram nya planer. Alla kommuner har i viss utsträckning unika förutsättningar och möjligheter. Listan kan i 
stället ses som en indikation på var bostadsbristen kommer att förvärras de närmaste åren.  Många detaljplaner 
innebär oftast många bostäder några år framåt i tiden. Det är därför rimligt att anta att bostadsbristen förvärras 
mest i de kommuner som har flest nya invånare för varje antagen plan. Resonemanget förutsätter dock det nuva-
rande beståndet inte kommer att utnyttjas mer effektivt under de närmsta åren.     
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Nordmaling i Västerbottens län toppar listan. För varje ny detaljplan i kommunen har befolkningen minskat 
med knappt 100 personer. Alla kommuner med ett negativt antal nya invånare per antagen plan är glesbygds-
kommuner med en befolkning på under 26 000 invånare.  Om de antagna detaljplanerna innebär nya bostäder 
är det troligt att bostadsbristen i dessa kommuner kommer försvinna inom de närmaste åren. 

Sju av tio kommuner i botten av listan ligger i Stockholms län. I Upplands-Bro går det 255 nya invånare per an-
tagen detaljplan. Det är flest av alla kommuner. Botkyrka och Sundbyberg hamnar strax före Upplands-Bro 
med 206 respektive 175 nya invånare per antagen plan. Eskilstuna, Göteborg och Lomma är de enda kommu-
nerna i botten av listan som inte ligger i Stockholmsområdet. Det är noterbart att alla kommuner med flest nya 
invånare per plan alla har ett högt antal antagna planer per kvadratkilometer.  Kommunerna i botten på listan 
är alltså duktiga på att ta fram planer givet deras geografiska yta, men på grund av den höga befolkningstillväx-
ten har man ändå flest nya invånare per antagen plan. 
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APPENDIX
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FÖR MER INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN KONTAKTA:

DAVID BJÖRNBERG 
Utredare
031-755 33 03
david.bjornberg@fastighetsagarna.se 



Utdelningsadress: Box 53081, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Lilla Bommen 4 A, Göteborg

Telefon: 031-755 33 00 
E-post: infogfr@fastighetsagarna.se


