Att upprätta ny detaljplan – Utökat förfarande
Utökat förfarande används när planen inte följer översiktsplanen (ÖP) eller Länsstyrelsens yttrande i ÖP, har stor betydelse
eller betydande intresse för allmänheten, eller kräver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Kommunstyrelsen beslutar om
planuppdrag. I de fall sökanden vill kan
man begära att få ett planbesked.
Detta beslut ske ges inom fyra
månader och kan inte överklagas.

§

Om uppdrag ges skrivs ett planavtal
som reglerar kostnader.
Kommunen tar fram och kungör ett
planförslag som skickas ut till berörda
myndigheter och sakägare för samråd.

Start

Samråd

Myndigheter, kommun,
fastighetsägare eller exploatörer kan
ansöka om en ny detaljplan.

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,
kända sakägare, boende som berörs
lämnar skriftliga synpunkter på
samrådshandlingarna.

Planförslaget ska vara tillgängligt för
samråd i minst tre veckor.
Synpunkterna och kommunens svar
redovisas i en samrådsredogörelse.
Kommunen justerar planförslaget
utifrån de synpunkter som kommit in.

Det justerade planförslaget skickas ut
för underrättelse och granskning. Det
ska vara tillgängligt för granskning
under minst tre veckor.

Planförslaget kungörs i tidning och på
kommunens anslagstavla. Det finns
också att läsa på kommunens
webbplats.

Underrättelse och
Granskning

Om planen bytt från standard till
utökat förfarande ska kungörelse ske
nu.
Efter granskningen kan kommunen
endast göra mindre ändringar av
förslaget. Vid väsentliga ändringar ska
en ny granskning genomföras.

Kommunen redovisar de skriftliga
synpunkter som kommit in under
granskningen och kommunens svar på
synpunkterna i ett
granskningsutlåtande.

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,
andra myndigheter, sakägare, andra
som berörs får åter möjlighet att
lämna skriftliga synpunkter. Senast
under granskningstiden måste dessa
ha kommit in för att senare få rätt att
överklaga beslutet.

Underrättelse om detta anslås på
kommunens anslagstavla och ska finnas
tillgängligt på kommunens webbplats.

Granskningsutlåtande

Detta skickas till dem som ännu inte
fått sina synpunkter tillgodosedda.

Miljö- och byggnämnden godkänner
planförslaget som därefter skickas till
Kommunfullmäktige som beslutar anta
detaljplanen.
Senast dagen efter att protokollet
anslagits skickas ett meddelande med
anslagsbevis, protokollsutdrag,
granskningsutlåtande och eventuellt
överklagandehänvisning. Detta skickas
till länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, berörda
kommuner, regionplaneorgan samt
berörda som under granskningstiden
lämnat skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda
Efter planen har vunnit laga kraft ska
kommunen inom två veckor skicka
planen, planbeskrivningen och
fastighetsförteckningen till
länsstyrelsen och
lantmäterimyndigheten.
Kommunen ska också skriftligt
meddela de fastighetsägare som
eventuellt har rätt till ersättning.

Antagande

Protokollets anslagsbevis satts upp på
kommunens anslagstavla.

Ev. överklagan

Laga kraft

De som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda kan överklaga beslutet
inom tre veckor.

Om länsstyrelsen beslutat att de inte
ska överpröva planen och ingen annan
heller överklagat planen, så vinner
planen laga kraft tre veckor efter att
protokollets anslagsbevis satts upp på
kommunens anslagstavla.

