Detaljplaneprocessen - vad är en
detaljplan?

Varför har vi detaljplaner?

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska
användas och hur bebyggelsen ska se ut.
Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra
för byggåtgärder inom planområdet.

Kommunala planmonopolet
Kommunen tar fram detaljplanen
I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en
detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och
anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som
finns. En detaljplan är juridiskt bindande!
En detaljplan visas som ett bestämt område
på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar planens syfte
och innehåll. Ibland ingår även andra
handlingar, till exempel en illustrationskarta
eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Detaljplanen visar allmänna områden, kvartersmark och
vattenområden

Detaljplanen gäller tills vidare
Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av
en ny detaljplan.
En detaljplan börjar gälla när kommunens antagandebeslut har vunnit
laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har
överklagat kommunens beslut att anta planen. Då har du en
garanterad rätt att bygga enligt planen under planens
genomförandetid.
Genomförandetiden är på minst 5 och högst 15 år. Planen fortsätter
att gälla efter att genomförandetiden har gått ut, men då kan den
ersättas, ändras eller upphävas. Du hittar detaljplanens
genomförandetid på plankartan.

PLANUPPDRAG

Ansökan om
planbesked
Samhällsbyggnadsnämnden antar
Standardförfarande
• Förenligt med översiktsplan
• Inte av betydande intresse för
allmänheten
• Inte medföra betydande
miljöpåverkan
Kommunfullmäktige antar
Utökat förfarande
• Inte förenligt med översiktsplan
• Betydande intresse för
allmänheten
• Kan medföra betydande
miljöpåverkan
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delar och moment på vägen…
•
•
•
•
•

Planbesked
Plankostnadsavtal
Behovsbedömning
Utredningar
Plankarta och planbeskrivning
(samrådshandling, granskningshandling,
antagandehandling.)

• Samrådsredogörelse (ej i
standardförfarande)

• Granskningsutlåtande
• Antagande och laga kraft

PLANBESKED
UPPDRAG

Hur lång tid tar det att ta fram en
detaljplan?
Kan bero på många
anledningar, bland annat:
• Framtagande av
planhandlingar och
eventuella utredningar
• Handläggningstid inför
beslut i processen
Minst ett år brukar en
detaljplan beräknas ta.
Detaljplan för del av kvarteret Städet 2014

Kostnader för planarbetet?
PBL 2010:900 - kap. 12 8-9§
8 § Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Lag (2011:335).
9 § Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som
behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också tilllämpas på en anläggning som kräver bygglov
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.

Taxa, plan- och bygglov
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av
exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och
bygglagen, PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens
ansvar. Som stöd i arbetet tar SKL fram underlag för konstruktion av
taxan.
Kommunal författningssamling - Plan och bygglovstaxa 2011:11 - 206
Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 77
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-05-12 § 54

Arbete pågår inom kommunen just nu för att revidera taxan.

Gällande detaljplaner
MA50 - del av Fornbo 2:1 (Malmköpings KF 1966) * - 80 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus
MA55 - Fornbo 2:1 (Remna) (LST 1961) - 125 m2 byggnadsyta
MA 61 - Fornbo 2:1 M FL (antagen KF 1973)* - 100/80 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus
MA 62 - Fornbo 2:1 (antagen KF 1978) - Badplatsen
MA77 - Fornbo 2:85 (antagen BN 1988)* - 80 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus
MA82 - Fornbo 2:191 M FL (antagen BN 1990)* - 140 m2 huvudbyggnad + uthus (200 m2)
MA83 - Fornbo 2:124 (antagen BN 1991)* - 80 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus
MA92 - Fornbo 2:32 (antagen BN 1995) - 200 m2 största bruttoarea per fastighet.
MA 61 A - Fornbo fritidshusområde (antagen KF 1997)* - 120 m2 byggnadsarea per fast.
- 140 m2 byggnadsarea per fast.

Vad händer nu?
• Beslut i samhällsbyggnadsnämnden om uppdrag
• Inventering av befintlig bebyggelse
• Beställning av grundkarta (behöver troligen uppdateras) och
fastighetsförteckning
• Utredning av kostnaderna för planarbetet och hur det ska finansieras.
• Behovsbedömning upprättas, skickas till LST
• ev utredningar som behövs?
• Ett förslag till detaljplan arbetas fram; plankarta inkl.
planbestämmelser samt planbeskrivning.

Tidsplan
Planbesked/
planuppdrag

28 augusti
2018

Uppstartsarbete:
Beställning
grundkarta, ev.
utredningar m.m.

aug - okt 2018

Behovsbedömning
MKB. Samråd
med
länsstyrelsen

Upprätta
Beslut om
planhandlingar samråd - plankarta och Samråd
planbeskrivning

sept - okt
2018

augusti - dec
2018

Framtagande av underlag samt
förslag till planhandlingar

jan 2019

SAMRÅD

Bearbetning Beslut om
handlingar: granskning Granskning

feb 2019

mars - april
2019

GRANSK.

Alla fastighetsägare inom och
angränsande till planområdet får alla
handlingar till sig och möjlighet till att
lämna in synpunkter på förslaget till
detaljplan.

Godkännade Antagand Laga kraft
i SBN.
e KF

juni 2018

aug - sep
2019

okt 2019

ANTAGANDE

Antagandet
kungörs på
kommunens
anslagstavla.

Underlag till inventering
Fastighetsbeteckning? ………………………………………………………………………………………………………….
Hur stor är fastighetens (tomtens) huvudbyggnad?.................................................................
Hur många komplementbyggnader (attefall, friggebod, garage, förråd etc) finns det på
fastigheten?.............................................................................................................................
Storlek på komplementbyggnaderna (attefall, friggebod, garage, förråd
etc)?.........................................................................................................................................

Har ni lov eller startbesked på allt som är uppfört?
Ja
Nej
Inte på allt
Vet ej
Om ni vet med er om att alla byggnader på fastigheten inte har lov eller är anmälda så
hör gärna av er till bygglovsenheten i Flens kommun för att kunna skicka in en
anmälan/ansökan i efterhand.
Skulle ni vilja bygga mer på er fastighet (tomt)?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, hur stort?......................................................................................................................

