Detaljplansprocessen
En redogörelse för processen att ta fram en ny detaljplan,
från idé till att planen vunnit lagakraft och man kan söka bygglov!

Plan- och bygglovsenheten
Telefon till expeditionen 0521 - 72 13 13
För kontakt med specifik handläggare vänligen se
kommunens hemsida för kontaktinformation

Besöksadress: Sundsgatan 29, kommunhuset.
Välkommen!

Detaljplansprocessen
Här nedan följer en redogörelse för processen att ta fram en ny detaljplan,
från att en idé kläcks till att planen vunnit lagakraft och man kan söka bygglov!

Planbesked
Både enskilda personer och företag,
som önskar genomföra en åtgärd
vilken kräver en ny detaljplan, kan
ansöka om planbesked.
Beskedet ges inom 4 månader.

Planförslaget presenteras
för politiker

Planförslaget presenteras
för politiker

När ett planförslag utarbetats beslutar
politikerna i byggnadsnämnden eller
kommunstyrelsen ifall förslaget kan
gå vidare ut på samråd.

Nu ska politikerna i byggnadsnämnden
eller kommunstyrelsen titta på det
bearbetade planförslaget och därefter
besluta om förslaget kan gå vidare ut på
granskning.

Antagande

Laga kraft

Nu tas planplanförslaget upp
igen på byggnadsnämnden
eller kommunstyrelsen, som
nu förhoppningsvis antar
planen.

Planen vinner laga kraft när:
-länsstyrelsen beslutar att
inte överpröva planen och
ingen har överklagat
kommunens antagandebeslut.

Har du en projektidé?
Kom till byggnadsförvaltningen
och presentera din idé så hjälper
vi dig med att se vilka möjligheter
och eventuella hinder som finns
för att genomföra den. Skulle den
gällande detaljplanen förhindra
din idé så kan vi hjälpa dig att
ansöka om en ändring av planen
för att, om möjligt, realisera ditt
projekt.

Nu kan du söka bygglov, så
blir snart din byggdröm
verklighet!
Välkommen till oss på
byggnadsförvaltningen!

-länstyrelsen, mark- och
miljödomstol eller markoch miljööverdomstol har
avgjort ett eventuellt
överklagande.

Start
Idé

Sök bygglov!

Nu börjar planarbetet!

Planförslag bearbetas

Mindre bearbetningar

Vid ett positivt planbesked skrivs ett avtal
mellan kommunen och dig som söker.
Nu börjar arbetet med planförslaget
börjar. En planarkitekt handlägger ditt
ärende i dialog med dig. Diskussioner,
utredningar och skisser leder fram till
förslag för detaljplan.

Mot bakgrund av synpunkterna som
kommit in görs eventuella ändringar.

Eventuellt kan mindre bearbetningar
göras inför antagandet, men behövs
större ändringar ska planförslaget
presenteras för politikerna för att gå
ut på granskning igen.

Samråd

Granskning

Myndigheter, fastighetsägare,
boende och föreningar får möjlighet
att framföra sina synpunkter om
förslaget under samrådet som ska
vara i minst 4 veckor. Synpunkterna
redovisas sedan i en samrådsredogörelse.

Förslaget granskas av myndigheter,
fastighetsägare, boende och
föreningar under minst 3 veckor.
Skriftliga synpunkter som kommer
in under granskningen sammanfattas i ett granskningsutlåtande.

Beslut och formalia
Byggnadsförvaltningens arbete
Allmänheten/sakägare kan yttra sig
Tänk på att processen att ta fram en detaljplan tar tid!
En ”normal” detaljplan tar mellan 8 till 15 månader.
Men oanade utredningar kan tillkomma och komplicerade
yttranden som kan fördröja planprocessen.
Dessutom finns det risk att detaljplanen överklagas.

Layout och illustration: Matti Örjefelt

