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Verksamhetsområde 
 
 
3. Fysisk planering 
 
 
Process 
3.1.2 Hantera detaljplan 
enligt standardförfarande 

Processbeskrivning 
Processen för standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna 
laga kraft. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller byggherre. Vill man få till en ny detaljplan 
kan man ansöka om ett planbesked från kommunen. Detaljplanen kan när som helst under processen bli återkallad och då avbryts  
processen. Processen avslutas med att detaljplanen vinner laga kraft. 

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. En detaljplan är ett 
juridiskt bindande dokument som anger tillåten markanvändning samt reglerar byggandet och visar även på uppdelningen av allmän 
plats, kvartersmark och vattenområden. 
 
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 

PBL 9 kap. 4 a §. 
 
Detaljplaner antas i regel i kommunfullmäktige. Detaljplanprocessen styrs av Plan- och bygglagen 2010:900. 
 
Att ta fram en detaljplan kallas planförfarande. Det finns tre sätt att ta fram en detaljplan; standardförfarande (som under vissa 
förutsättningar kan omvandlas till ett begränsat förfarande), förenklat förfarande (som finns i tre varianter: ta bort fastighetsindelning, 
upphäva detaljplan och förlängning av genomförandetiden) och utökat förfarande. Vilket som används beror på omfattningen av 
detaljplanen och hur stort allmänhetens intresse är. 

Utställning för granskning kan ske i standardförfarande men är obligatoriskt i ett utökat förfarande. 

 
Avbrutna planärenden samt återkallande av plan bevaras. 
Detaljplaner enligt PBL 1987 (plan- och bygglagen) som normal eller enkelt förfarande arkiveras på samma sätt som 
standarförfarande med följande undantag: 
Normalt förfarande är samma som utökat med undantag för att granskning istället benämns som utställning. 
Enkelt förfarande skiljer sig genom att efter samråd går detaljplanen direkt till antagande (ingen granskning). Planen kan också byta från 
standard förfarande till utökat förfarande ifall så bedöms nödvändigt under processens gång. 

 
Samtliga handlingar som ska bevaras ska diarieföras i 
stadens dokument- och ärendehanteringssystem och de ska 
även bevaras i papper. 

 
Samtliga handlingar som bevaras förvaras hos förvaltningen. 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 



 

Initiera plan Ansökan om planbesked 
med bilagor 

Bevaras Papper/ Ciceron Till ansökan hör situationsplan, planritningar, 
fasadritningar, sektionsritningar, bullerutredningar 
mm. 

Initiera plan Bekräftelsekort Gallras vid 
inaktualitet 

Outlook Inkommen handling bekräftas genom utskick av 
mejl. 

 Begäran om återkallande Bevaras Ciceron Ärendet avslutas. 

 Planbesked Bevaras Papper/Ciceron Planbesked inklusive tjänsteskrivelse och 
protokoll. Skickas till fastighetsägare. Beslut tas av 
plan- och exploateringsutskottet. 

 Korrespondens av 
vikt mellan 
förvaltning och 

Bevaras Papper/ Ciceron I planärendet. 

 Korrespondens av 
ringa värde mellan 
förvaltning och 
sökande 

Gallras vid 
inaktualitet 

Outlook Avser korrespondens som inte tillför någon sakkunskap till 
ärendet. 

Planprogram Planuppdrag Bevaras Papper Ciceron Förvaras i planärendet. 
Beslut om planuppdrag tas av plan- och 
exploateringsutskottet och kommunstyrelsen. 
Här startar planuppdrag om plan- och 
exploateringsutskottet själva initierar. 
Här anges huruvida planen görs utifrån standardförfarande 
eller utökat förfarande. 
Om beskedet är negativt avslutas och arkiveras ärendet. 
Beslut om samrådsgranskning kan i vissa fall inkluderas i 
planuppdrag. 



 

Ta fram förslag på program 
och skicka på samråd 

Ta fram 
programförslag för 
att genomföra 
samråd 

Bevaras Papper/ Ciceron Innan kommunen påbörjar detaljplanearbete kan ett 
planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda 
förutsättningar och visioner. 
Planprogram görs ofta över ett större område och ger en 
struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. 
Program kan göras för både standardförfarande och 
utökat förfarande. 

 
Beslutas av Plan- och exploateringsutskottet. Innehåller 
planhandlingar bilagor i form av utredningar             
och bedömningar. 

 Mötesanteckning med 
deltagarlista från 

10 år Papper  

 Yttranden Bevaras Papper/ Ciceron Avser yttranden som inkommit under samrådstiden 

 Samrådsredogörelse Bevaras Papper/ Ciceron  

Anta program Programförslag för 
godkännande 

Bevaras Papper/ Ciceron Beslutas av Plan- och exploateringsutskottet och 
kommunstyrelsen. 

Uppstart av detaljplan Planuppdrag Bevaras Papper/ Ciceron Avser planuppdrag för detaljplan. 
Tjänsteskrivelse och protokoll. Skickas till 
fastighetsägare. 
Beslut tas av plan- och exploateringsutskottet och 
kommunstyrelsen. 

Ta fram förslag på detaljplan 
och skicka på samråd 

Planhandlingar (plankarta, 
planbeskrivning) m.m.) 
s k i c k a s på samråd 

Bevaras Papper/ Ciceron Beslutas av plan- och exploateringsutskottet. 
 
Planförslaget innehåller planbeskrivning, plankarta, 
rapporter och utredningar. 

 Godkännandeblankett Bevaras Papper/Ciceron Godkännandeblankett kan skickas ut när samrådskretsen är 
begränsad. 

 Underrättelse om samråd Bevaras Papper/Ciceron  

 Kungörelse Bevaras Papper/Ciceron Avser kungörelse i den digital anslagstavla, Göteborgs- 
Posten och Mölndals-Posten. 



 

 Mötesanteckningar 
med deltagarlista 
från samrådsmöte 

2 år Papper Samrådsmöte görs inte alltid. 

 Yttranden och skrivelser 2 år Papper Yttranden som kommer in under samrådstiden. 
Läggs till planförslag 

 Godkännadeblankett Bevaras Papper/Ciceron Påskrivna blanketter inkommer. 

 Samrådsredogörelse Bevaras Papper Ciceron Läggs till planförslag. Samrådsredogörelse behöver inte 
vara med i standardförfarande. 

Utställning för granskning Planhandlingar (plankarta, 
planbeskrivning m.m.) 
som skickas på 
granskning 

Bevaras Papper/Ciceron Beslutas av plan- och exploateringsutskottet. 
 
Planförslaget innehåller planbeskrivning, plankarta, 
rapporter, utredningar och samrådsredogörelse. 

 Underrättelse om granskning Bevaras Papper/Ciceron I planärendet. 

 Kungörelse Bevaras Papper Kungörelse sker inte alltid i media som Göteborgs-Posten 
men sker alltid i digital anslagstavla. 

 Yttranden och skrivelser Bevaras Papper/ Ciceron Yttranden som kommer in under utställningstiden 
 
Läggs till planförslag. 

 Granskningsutlåtande Bevaras Papper/Ciceron Läggs till planförslag. 

Godkännande av förslag på 
detaljplan 

Planförslag för godkännande Bevaras Papper Ciceron Beslutas av plan- och exploateringsutskottet. 
 
Planförslaget innehåller planbeskrivning, plankarta, 
rapporter, utredningar, samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande. 

Utskick till sakägare som inte 
fått sina synpunkter 
tillgodosedda 

Underrättelse inför 
antagande 

Bevaras Papper/Ciceron Innehåller information om när planen ska tas upp för 
beslut om antagande. 

Anta detaljplan Planförslag för antagande Bevaras Papper/ Ciceron Antas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen 
(mindre planer). 

 
Planförslaget innehåller planbeskrivning, plankarta, 
rapporter, utredningar, samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande. 



 

Handlingar skickas till 
länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, 
sakägare och övriga 
berörda samt till alla som 
haft synpunkter 

Underrättelse om antagen 
plan 

Gallras vid 
inaktualitet 

Stadens hemsida Protokoll anslås på den digital anslagstavla. 
Utskick av antagen plan. Handlingarna skickas till 
länsstyrelsen och övriga beröra som inte har fått sina 
synpunkter tillgodosedda och de får en besvärshänvisning. 

 Beslut om att inte 
överpröva 

Bevaras Papper/ Ciceron Eventuella överklaganden hanteras av 
Stadsledningsförvaltningen. 

Planen vinner laga kraft och 
information till sakägare 
skickas ut 

Underrättelse om laga kraft Bevaras Papper/Ciceron Skickas till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och 
till den sökande. 

 
Planen vinner laga kraft efter att beslutet anslagits och 
ej överklagats. 

 Laga kraft handling Bevaras Papper/Ciceron  

 Laga kraft bevis Bevaras Papper/Ciceron Laga kraft bevis går upp som meddelande till 
Kommunfullmäktige. 

 


