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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan är det dokument som reglerar hur ett 
område får användas och bebyggas. Genom detalj-
planen styrs utformning av mark, byggnader och ve-
getation. En detaljplan ger en garanterad byggrätt för 
fastighetsägare inom planområdet under en viss tid, 
den så kallade genomförandetiden. Genomförandeti-
den kan variera mellan fem och femton år och be-
stäms i planen. 
Detaljplan antas av kommunfullmäktige eller miljö- 
och tekniknämnden och är juridiskt bindande. Bygg-
lov får inte beviljas i strid med gällande detaljplan. 

När behövs en detaljplan? 
En ny eller ändrad detaljplan behöver upprättas bland 
annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, vid 
större avvikelse från gällande detaljplan och när an-
vändningen av marken förändras.  

Planbesked 
Fastighetsägare kan ansöka om ny eller ändrad de-
taljplan för en eller flera fastigheter. Detta kallas 
planbesked och är styrt i Plan- och bygglagen.  

Ansökningsblankett fylls i och lämnas in till kommu-
nen. Ansökan om planbesked ska besvaras av kom-
munen inom fyra månader efter att en komplett ansö-
kan har inkommit. Planbesked är belagt med en av-
gift enligt Håbo kommuns Plan- och bygglovtaxa. 
Avgift tas ut oavsett om beslutet är positivt eller ne-
gativt för sökanden. 

Ansökan behandlas av kommunstyrelsen som beslu-
tar om att påbörja planarbete eller att avslå ansökan. 
Beslutet kan föregås av planutredning för att klargöra 
lämpligheten innan beslut fattas. Kommunstyrelsen 
tar även ställning till vilken prioritet detaljplanen ska 
ha i förhållande till andra detaljplaneuppdrag. 

Kommunalt planmonopol 
Kommunen ansvarar för planering och beslutar när 
och var en detaljplan ska upprättas. Det innebär att 
kommunens beslut att upprätta/inte upprätta en ny de-
taljplan inte kan överklagas*

Vem betalar en detaljplan? 
Kommunen får ta ut en kostnad för den formella han-
teringen av detaljplanen. Dessutom tillkommer kost-
nader för arbetet med att ta fram planhandlingarna. 
Om det krävs särskilda utredningar tillkommer även 
kostnader för dessa. 

En ny detaljplan betalas av den som har nytta av pla-
nen. Detta kan ske genom planavtal eller planavgift. 
Planavtal upprättas mellan fastighetsägaren och 
kommunen för att reglera de kostnader som upp-
kommer i samband med detaljplanearbetet. Planavta-

let reglerar även vem som ansvarar för vad i detalj-
planeutredningen och när planarbetet ska betalas.  

Planavgift får tas ut när bygglov beviljas efter den an-
tagna planen i de fall där kommunen finansierat de-
taljplanen. Avgiften tas ut enligt en fastställd taxa. 
Om planen varit finansierad genom planavtal tas ing-
en planavgift ut. 

Övriga kostnader 
I samband med genomförandet av planen kan ytterli-
gare kostnader uppstå. Kostnader som kan uppkom-
ma är: 
Gatukostnad – byggkostnad för ny gata 
Lantmäteriförrättning – kostnader för de arbeten som 
krävs när fastigheter nybildas eller ombildas 
Bygglovavgift – avgift som tas ut i samband med 
bygglov 
VA-anslutningsavgift – avgift för anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp. 
Anslutningskostnader för el, värme, tele etc. 

Tid för planarbetet 
Tider för planarbetet varierar beroende på omfatt-
ningen av planen och vilka utredningar som behöver 
göras. 

Handläggningstiden för en detaljplan kan variera 
mellan 6 månader och två år. Därtill tillkommer tid 
för att godkännas i nämnd och kommunfullmäktige 
samt tid för Länsstyrelsens och regeringens hantering 
vid ett eventuellt överklagande. 

En detaljplan som genomförs med enkelt planförfa-
rande och som inte kräver planprogram kan ta ca 8 
månader från planarbetets start tills den kan antas i 
miljö- och tekniknämnden.  

En detaljplan med normalt planförfarande utan plan-
program tar minst 1,5 år från planarbetets start till an-
tagande i kommunfullmäktige. 

Planprogram förlänger handläggningstiden med minst 
ett halvår. 
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Detaljplaneprocessen 
Förfarandet när en ny detaljplan tas fram är reglerat i 
Plan- och bygglagen. 

Upprättandet av en ny detaljplan är en demokratisk 
process. Grannar och andra berörda måste ges möj-
lighet att lämna sina synpunkter på planen. Planen 
antas sedan av de folkvalda i kommunfullmäktige el-
ler i kommunstyrelsen. 

Planprogram och programsamråd 
Planprogram är första steget i planprocessen. Pro-
grammet ska fungera som underlag för den vidare de-
taljplaneringen. Handlingen består i allmänhet av en 
kartskiss och en beskrivning av förutsättningarna och 
syftet med detaljplanen. 

Samråd om detaljplaneprogrammet sker med fastig-
hetsägare inom planområdet, grannar och andra be-
rörda samt Länsstyrelsen. 

Planprogrammet godkänns av kommunstyrelsen in-
nan planarbetet kan fortsätta. Beslutet kan inte överk-
lagas*. 

Om detaljplanen som tas fram har stöd i kommunens 
översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen 
behöver program inte upprättas och programsamrådet 
utgår. 

Behovsbedömning 
För varje detaljplan utreder man om planens påver-
kan på miljön och omgivningen behöver utredas yt-
terligare i en särskild utredning. Utredningen om be-
hovet av ytterligare miljöutredning kallas behovsbe-
dömning. Behovsbedömningen samråds med Läns-
styrelsen innan beslut tas om ytterligare utredning 
behövs eller ej. 

Detaljplanesamråd – förslag till detalj-
plan 
När ett förslag till detaljplan har arbetats fram sker ett 
samråd om planförslaget med fastighetsägare inom 
planområdet, grannar och andra berörda. De kan då 
lämna skriftiga synpunkter på förslaget. 

Granskning / kungörelse 
Efter samrådet görs ändringar i detaljplaneförslaget. 
Efter det kan förslaget kungöras och granskas. (I 
gamla PBL hette detta moment utställning. Planer 

som påbörjades innan den 2 maj 2011 ställs ut istället 
för granskning. I princip är detta dock samma sak). 
Även under granskningen ges möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget. 

Granskningen visar det planförslag som kommun-
fullmäktige eller kommunstyrelsen kommer att före-
slå antas. Ändringar av förslaget får inte ske efter 
granskningen utan att en ny granskning med kungö-
relse görs. 

Antagande 
En detaljplan antas av kommunfullmäktige eller av 
kommunstyrelsen beroende på planens omfattning. 
Kommunstyrelsen kan anta planer som handläggs 
med enkelt planförfarande. 

Prövning och överklagande 
När en detaljplan har antagits informeras de som har 
rätt att överklaga planen. Överklagande ska inkomma 
senast tre veckor från det att beslutet om antagande 
har anslagits på kommunens anslagstavla. 

Överklagande av en detaljplan hanteras av Länssty-
relsen. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till 
regeringen. 

Laga kraft 
Laga kraft innebär att planen börjar gälla och kan an-
vändas som underlag för bygglovbeslut.  

Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft 
efter det att prövotiden på tre veckor har gått ut. Om 
planen överklagas kan den vinna laga kraft först om 
ett beslut från Länsstyrelse eller regering meddelas. 

Normalt/enkelt planförfarande 
En detaljplan kan handläggas antingen med enkelt el-
ler normalt planförfarande. Normalt förfarande är 
vanligast och innefattar samråd och utställning. En-
kelt planförfarande kan användas för en plan som är 
av mindre betydelse och inte påverkar allmänna in-
tressen. Vid enkelt planförfarande behöver ingen ut-
ställning genomföras. 

                                                 
* Beslutets laglighet kan dock alltid överklagas till 
Länsrätten enligt kommunallagen. 
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