
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
3.1.3. Hantera detaljplan enligt utökat förfarande 

Antagen av kommunstyrelsen 2021-01-27, § 13, dnr. KS 351/20  
Gäller från och med 2021-01-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument 
Dokumenthanteringsplan 

Beslutat av 
Kommunstyrelsen 

Gäller från och med 
2021-01-27 

Ansvarig 
Stadsarkivarie 

Gäller för 
Kommunstyrelsen 

Senast reviderad 
2020-12-22 



 
 
Verksamhetsområde 

 
3. Fysisk planering 

Processbeskrivning 
Processen för utökat förfarande består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och 
antagande innan planen kan vinna laga kraft. Planen kan skifta från standard förfarande till utökat förfarande under planprocessens gång. 
Processen styrs av Plan- och bygglagen 2010:900. 
 
En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par 
kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. 

 
Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Det 
är kommunen som genom sitt planmonopol avgör när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från 
kommunen, en privat fastighetsägare eller byggherre. 

 
En detaljplan kan krävas: 

 
 vid nybyggnad av områden 
 vid förändring av en fastighet 
 för att skydda och bevara värdefulla miljöer 

 
Utställning för granskning kan ske i standarförfarande men är obligatoriskt i ett utökat förfarande. 
Utökat förfarande används om: 

1. Det inte är förenat med översiktsplanen. 
2. Det är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse 
3. Kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

Avbrutna planärenden bevaras. 

Samtliga handlingar som bevaras förvaras hos förvaltningen. 

Process 
3.1.3. Hantera 
detaljplan enligt 
utökat förfarande 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 

Initiera plan Ansökan om planbesked med 
bilagor 

Bevaras Papper Ciceron Till ansökan hör situationsplan, planritningar, 
fasadritningar, sektionsritningar, bullerutredningar 
mm. 
 
Beslutas av Planeringsutskottet. Om beslutet blir 
negativt eller återkallas avslutas ärende. 



 

 Bekräftelsekort Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Inkommen handling bekräftas 

 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 ringa 
vikt mellan förvaltning 
och sökande 

Gallras vid 
inaktualitet 

Outlook Avser korrespondens som inte tillför sakkunskap i ärendet. 

 Korrespondens av vikt 
mellan förvaltning och 
sökande 

Bevaras Papper/ Ciceron  

Planprogram Planuppdrag Bevaras Papper/ Ciceron Ett planuppdrag kan initieras av plan- och 
exploateringsutskottet men också av andra 
förvaltningar. 

 
Om beskedet är negativt avslutas och arkiveras ärendet. 
Sker samtidigt som beslut om planändring. 



 
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 och bilagor i form av 
utredningar och bedömningar. 

 Mötesanteckning med 
deltagarlista från 
samrådsmöte 

10 år Papper/ Ciceron  

 Yttranden Bevaras Papper/ Ciceron Yttanden inkommer 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    

Ta fram förslag på detaljplan 
och skicka på samråd 

Ta fram förslag på detaljplan 
och skicka på samråd 

Bevaras Papper/Ciceron Ev. kan begäran om planuppdrag krävas. Beslutas av plan- 
och exploateringsutskottet. 
Planförslaget innehåller planbeskrivning, plankarta, 
rapporter och utredningar. 



 
Ta fram förslag på detaljplan 
och skicka på samråd 

Beslut om samråd Bevaras Papper/ Ciceron Tjänsteskrivelse och protokoll. Görs endast för vissa 
detaljplaner. 
Beslut tas av plan- och exploateringsutskottet. 

 Underrättelse om samråd Bevaras Papper/ Ciceron Skickas till de som är med  på fastighetsförteckningen 
och remissinstanser. 

 Mötesanteckningar med 
deltagarlista från samrådsmöte 

2 år Papper/Ciceron Avser i de fall samrådsmöten behöver genomföras. 

 Yttranden och 
skrivelser 

Bevaras Papper/ Ciceron Yttranden som kommer in under samrådstiden. 
 
Läggs till planförslag. 

 Samrådsredogörelse Bevaras Papper/ Ciceron Läggs till planförslag. 

Utställning för granskning Ta fram planförslag för att 
genomföra granskning 

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

Utställning för granskning Underrättelse om granskning Bevaras Papper/ Ciceron Skickas till de som är med  på fastighetsförteckningen 
och remissinstanser. 

 Kungörelser Bevaras Papper/Ciceron Kungörels sker inte alltid i media som t.ex. Göteborgs- 
Posten men görs alltid i digital anslagstavla. 

 
Obligatoriskt för utökat förfarande 

 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, expedieras till plan- 
och exploateringsutskottet. 

 
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 

Papper/ Ciceron Protokoll anslås på den digital anslagstavla 
 
Utskick av antagen plan. Handlingar skickas till 
länsstyrelsen och övriga berörda som inte har fått sina 
synpunkter tillgodosedda och de får även 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 Planen vinner laga kraft efter att beslutet anslagits och 
detaljplanen ej överklagats. 

 
Skickas till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och 
till den sökande. 

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

 Lagakraft handling Bevaras Papper/Ciceron  

 


