
SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Detaljplaner - Så fungerar det
I den här foldern får du en inblick i hur handläggningsprocessen går till, 
vad det kostar och hur lång tid det tar.  Du får även veta vad du behöver 
bidra med och vilken service vi erbjuder. 



En detaljplan är ett dokument som styr mark- och 
vattenanvändningen inom ett geografiskt område. I 
detaljplanen avgörs vad som får byggas och vad som får 
göras på olika fastigheter. Om du exempelvis ska bygga 
något inom ett område som kräver att en detaljplan 
upprättas, ändras eller upphävs ska du skicka in en 
förfrågan till kommunen. 

Ärendets gång

Arbetsprocessen med att ta fram en detaljplan kallas för 
prövning, en process där en idé bearbetas fram till ett 
genomförbart förslag. En prövning av en detaljplan 
delas in i flera olika skeden där varje skede har ett eget 
syfte. Hela prövningsprocessen är lagstadgad och styrs 
av Plan- och bygglagen. Det är bara en kommun som 
kan anta en ny detaljplan, det är en del i det som kallas 
för det kommunala planmonopolet. 
 
Planskeden 
De skeden som normalt finns vid en prövning omfattar 
(i kronologisk ordning): 

1. Planbesked/uppdrag 
2. Samrådsskede 
3. Granskningsskede 
4. Antagande, överprövning och laga kraft

Förfarande 
Kommunen har möjlighet att i samband med 
planbesked/uppdrag avgöra om en detaljplan ska 
handläggas med så kallat standardförfarande alternativt 
utökat förfarande. Skillnaden mellan de två förfarandena 
är att standardförfarande inte omfattar alla fyra skeden 
(se ovan) utan att prövningen förenklas något och 

granskningsskedet uteblir. Detta innebär i praktiken att 
tiden för prövningen minskar. 

För att en detaljplan ska kunna prövas med standard-
förfarandet så krävs det att den inkomna idén 
överensstämmer med kommunens översiktsplan 
(kommuntäckande strategiskt styrdokument för 
planeringen av mark och vatten). Det är också en 
förutsättning att idén inte är av sådan karaktär, eller 
lokaliserad på så sätt, att den är av stort allmänt 
intresse eller medför betydande miljöpåverkan. 

Planbesked/uppdrag 
Planbesked/uppdrag syftar till att göra en inledande 
bedömning av en idé och ge svar på om kommunen är 
beredd att påbörja prövning av er idé i en ny detaljplan 
(Läs mer i broschyren Planbesked - så fungerar det). 
 
Samrådsskede 
Samrådskedet är det mest omfattande planskedet 
under hela prövningen. Samrådsskedet syftar till att ta 
fram ett förslag till ny detaljplan som är så genom-
arbetad och tydlig att den kan samrådas med berörd 
allmänhet, myndigheter och andra berörda parter.

Det är handläggare på Samhällsbyggnad Gävle som 
agerar projektledare i prövningen och som författar och 
ritar detaljplanen. Det är också handläggarens ansvar 
att förankra förslagets innehåll, och se till att det 
uppfyller gällande lagar och regler, och följer exploa-
törens önskemål. Samrådsskedet är ett kreativt och 
problemlösande skede där ett aktivt deltagande från dig 
som exploatör hjälper handläggaren.
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När ett detaljplaneförslag utarbetats presenterar 
handläggaren förslaget för Samhällsbyggnadsnämnden 
och föreslår att detaljplanen godkänns för samråd. När 
detaljplanen har beslutats om samråd skickas detalj-
planförslaget ut till berörd allmänhet, myndigheter och 
andra intressenter samt kungörs i dagstidningar. 
Detaljplanen ställs även ut på samråd på allmänt 
tillgängliga platser t.ex. i Förvaltningshuset. Detta sker 
under minst tre veckor. 

Under samrådet har dessa parter möjlighet att 
inkomma med skriftliga synpunkter rörande detalj-
planeförslaget. Alla synpunkter som inkommer under 
samrådet sammanställs och bemöts i en samråds-
redogörelse. Inkomna synpunkter kan komma att 
förändra förslaget vilket då innebär att detaljplane-
förslaget omarbetas. 

När samrådet är avslutat och eventuella förändringar är 
gjorda redovisas hela samrådskedet för Samhälls-
byggnadsnämnden som då godkänner den reviderade 
detaljplanen för nästa skede, granskningsskedet. 
Alternativt antas planen i nämnden ifall planen 
handläggs med standardförfarande.

Granskningsskede 
Vid det utökade förfarandet genomförs det som enligt 
plan- och bygglagen kallas granskning. Gransknings-
skedet är ytterligare en möjlighet till dialog med 
berörda parter. Syftet med granskningen är att genom 
en ”utställning” visa hur den tänkta detaljplanen ska se 
ut. Granskningen ger i sin tur också möjligheter till att 
komma med synpunkter, men generellt sätt är 
planförslaget väl genomarbetat och samrått, och 
förändringarna efter granskningsskedet är oftast små.

Antagandeskede/laga kraft 
Efter genomfört granskningsskede tas detaljplane-
förslaget upp för antagande i Samhällsbyggnads-
nämnden. Efter att beslutsprotokollet justerats skickas 
handlingarna ut till de som haft synpunkter under 
samrådet och granskningen. 

Den som har lämnat synpunkter under samråd/
granskning och inte fått de tillgodosedda, har rätt att 
överklaga antagandet av detaljplanen.  En eventuell 
överklagan måste då ske inom tre veckor från den dag 
då beslutsprotokollet har justerats.

Eventuell överklagan 
Om detaljplaneförslaget överklagas sker en prövning av 
Länsstyrelsen, om den som överklagat har rätt att 
motsätta sig beslutet. Om även Länsstyrelsens bedöm-
ning överklagas går detaljplanen vidare för prövning av 
mark- och miljödomstolen.

Din roll i ärendet 
 
Du som beställare bör ta en aktiv roll som dialogpart 
med din handläggare på Samhällsbyggnad Gävle. Det 
underlättar processen avsevärt med en väl fungerande 
dialog mellan exploatör och handläggare. Kommunen 
förutsätter även att du ska bistå planprövningen med 
underlag och utredningar i de fall det behövs. Det är 
även viktigt att du som beställare av utredningar för en 
dialog med handläggaren om vilka ledtider som gäller i 
prövningen av er detaljplan för att undvika förseningar 
på grund av försenade utredningar etc.

Som exploatör förväntas du också ställa upp på publika 
möten om så krävs, detta i syfte att kunna svara på 
allmänhetens frågor om ditt projekt.

Vad kan du förvänta dig av oss?

•	 Professionellt bemötande och en opartisk 
bedömning/prövning av ert förslag.

•	 Att vi är tillgängliga för personliga möten. 
•	 Svarar på e-post.
•	 Håller utsatta ledtider och informerar och för 

dialog vid ev. förändring i tidplan (t.ex. 
överklagning och utredningar. 

Handläggningstider 
 
Beroende på hur komplext ett planärende är så tar det 
olika lång tid att arbeta fram en detaljplan. Ett enkelt 
planärende kan ta ca 9 månader medan andra kan ta 
mellan 1-1,5 år. Handläggningstiden räknas från när en 
handläggare har tilldelats ärendet, och inte från när ett 
planbesked har sökts. Samhällsbyggnad Gävle strävar 
efter att den ungefärliga tid som sätts i planbesked för 
antagande ska följas, men varje planärende är en unik 
prövning och rådande förutsättningar kan ibland 
försvåra att tidplanen följs.

Handläggningsprocessen vid ett normalt förfarande
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Scanna QR-koden för
att läsa mer om
detaljplaner på 
Gävle kommuns hemsida.


