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HANDLINGAR                Plankarta med planbestämmelser 

                                           Planbeskrivning 

                                           Genomförandebeskrivning 

                                           Undersökning om betydande miljöpåverkan 

                                           Fastighetsförteckning 

                                           Bilaga 1: Planprocessen 

                                            

 

  

Johanna Lindqvist 
0477 441 00 
Johanna.lindqvist2@tingsryd.se 

            

Planområdet 

 
 

Områdets läge 



 2021-02-02 2(13) 
 

SYFTE OCH  

HUVUDDRAG 

 

Syftet med planen är att utöka användningen inom för 

att även omfatta sportanläggningar för att sedan kunna 

stycka av och sälja marken till Tingsryds Padel AB. 

 

PLANENS FÖRENLIG-

HET MED 5 KAP MB 

 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myn-

digheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 

iakttas. Miljökvalitetsnormen för vatten- och luftför-

oreningar bedöms inte överskridas genom det presen-

terade planförslaget. Närmare redogörelse finns i 

stycket ”Konsekvenser” för miljökvalitetsnormerna. 

 

PLANDATA 

 

 

Läge  Planområdet är beläget i Tingsryds tätort. 

 

Areal Planområdet omfattar ca 5 023 m2. 

 

Markägare 

 

Lagfaren ägare till fastigheterna Tingsryd 14:1 och 

Tingsryd 1:51 är Tingsryds kommun. 

 

TIDIGARE BESLUT 

 

 

Översiktliga planer I gällande översiktsplan antagen 2018-09-03 § 97 re-

dovisas inte markanvändningen inom planområdet.  

 

Planen bedöms därmed inte strida mot gällande över-

siktsplan. 

  

Detaljplaner För kvartersmarken finns detaljplan, 07-TIK-1073, 

antagen 1976-01-29 § 4. Denna detaljplan medger 

användningen J - Område för industriändamål. Högsta 

tillåtna byggnadshöjd är 8 meter.  

 

För den allmänna platsen finns detaljplan, 0763-P83-

14, antagen 1982-09-30 § 127. Den medger använd-

ningen GATA. 

 

Kommunala beslut 

 

Teknik- och utvecklingsutskottet beslöt 2020-10-16 § 

171 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag 

att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Tings-

ryd 14:1.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

Planbestämmelser 

 

Kvartersmarken planläggs med bestämmelsen R1 – 

Sportanläggningar. För att möjliggöra en mer flexibel 

markanvändning tillåts även användningen K – Kontor 

och J-industri. För omkringliggande fastigheter gäller 

användningen J - industri, vilket medför att denna an-

vändning även bedöms lämplig inom planområdet. 

 



 2021-02-02 3(13) 
 

Den allmänna platsen, Lokgatan och Bultvägen, plan-

läggs med bestämmelsen VÄG.  

 

Största tillåtna byggnadsarea är 56 % av fastighetsa-

rean inom användningsområdet. Det möjliggör en ut-

byggnad på ca 534 kvm för eventuella framtida behov. 

 

Marken utmed Lokgatan och Bultvägen förses med 

prickmark på 4-6 meter vilket innebär att marken inte 

får förses med byggnad.  

 

Högsta tillåtna totalhöjd är 12 meter. Denna höjd är 

anpassad efter den högsta tillåtna byggnadshöjden för 

omkringliggande fastigheter. 

 

Egenskapsbestämmelsen ingen utfart får anordnas re-

dogör för att det är utfartsförbud i korsningen mellan 

Lokgatan och Bultvägen. 

 

Egenskapsbestämmelsen b1 redogör för att minst 10 % 

av ytan inom användningsområdet ska vara genom-

släpplig för infiltration av dagvatten. 

 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner 

laga kraft. 

 

Den administrativa bestämmelsen u1 redogör för att 

det finns markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar i kvartersmarken. 

 

Mark och vegetation 

 

Inom kvartersmarken är en sportanläggning för padel 

och tillhörande parkeringsplatser under uppbyggnad. 

Övrig mark består av grus. 

 

Den allmänna platsen utgörs av asfalterat vägområde. 

  

Geotekniska  

förhållanden 

 

Marken består av morän. Vid nybyggnation ansvarar 

exploatören för att erforderliga markundersökningar 

genomförs och att grundläggningssättet anpassas till 

aktuella radonvärden. 

 

Radon 

 

Planområdet ligger inte inom område med känd radon-

förekomst. 

 

Risk för skred/ 

höga vattenstånd 

 

Planområdet ligger inte inom område med risk för 

skred/höga vattenstånd. 

Förorenad mark 

 

Det finns inga kända föroreningar inom området. Upp-

täcks föroreningar i samband med markarbeten ska 

arbetet avbrytas och marken undersökas. 
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LIS-område 

 

Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Vindkraft 

 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämp-

ligt område för vindkraft. 

 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornläm-

ningar. Om fornlämningar hittas i ett senare skede, i 

samband med markarbeten inom området, skall arbe-

tet, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, ome-

delbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 

Bebyggelse 

 

 

 

 

Grönstruktur 

Inom kvartersmarken är en sportanläggning för padel 

på 1008 kvm och tillhörande parkeringsplatser under 

uppbyggnad. Byggnaden beräknas vara i bruk under 

2021. 

 

Planområdet ligger i utkanten av Tingsryds tätort som 

omges av natur. 

 

Offentlig service/ 

Kommersiell service 

I Tingsryds tätort finns ett varierat utbud av både of-

fentlig och kommersiell service. 

 

Tillgänglighet 

 

Kvartersmarken är lätt att angöra från vägen. Nära till 

bra kommunikationer och service. 

  

Inom planen ska byggnader uppfylla de krav på till-

gänglighet som PBL och PBF ställer om tillgänglighet 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-

måga. 

 

Lek och rekreation 

 

Lekplatser och lekytor finns i tätorten och närhet till 

naturen ger möjlighet till rekreation och spontanlek. 

 

Gator, trafik, parkering Vägnätet är redan utbyggt. Infart till fastigheten sker 

från Lokgatan. 

 

I korsningen mellan Lokgatan och Bultvägen får utfart 

inte anordnas. 

 

Antalet parkeringar bör motsvara verksamhetens be-

hov. Handikapparkering ska finnas. 

 

Buller 

 

 

Den närmsta omgivningen består av olika verksamhet-

er som inte påverkas i så stor utsträckning av buller. 

Närmsta bostad ligger ca 140 meter söder om planom-

rådet.  

 

Planens genomförande påverkar inte bullernivåerna 

eftersom befintlig detaljplan redan tillåter användning-

en industri. Den nya sportanläggningen kommer med-

föra viss trafikökning, men kommer att vara i bruk 
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redan innan planen vunnit laga kraft. Eventuell buller-

påverkan bedöms understiga den störning som redan 

finns från övriga verksamheter samt från riksväg 27. 

 

Om det i framtiden skulle bli aktuellt att bedriva någon 

form av industriverksamhet regleras frågan om buller 

närmre inom ramarna för verksamhetens miljötill-

stånd. 

 

Kollektivtrafik 

 

I Tingsryd finns regional kollektivtrafik. 

Servitut 

 

Fastigheten Tingsryd 14:1 belastas av ett avtalsservitut 

för kraftledning till förmån för Olofström Hallansboda 

1:82 och Härnäs 1:94. Dessa har dock ej lokaliserats.  

 

Servitut bör inrättas för ledningar som omfattas av u-

område. 

  

Riksintresse 

 

Planområdet ligger inom riksintresse för försvaret. De 

riksintressen som berörs är: 

 

• Lågflygningsområde med påverkansområde 

• MSA-område 

• Påverkansområde väderradar 

 

Någon påverkan på riksintresset blir det inte då det rör 

sig om låg byggnation. 

 

Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

 

Behovsbedömning Alla planer skall innehålla en undersökning om bety-

dande miljöpåverkan som redogör för huruvida bety-

dande miljöpåverkan enl. MB 6 kap § 11 föreligger. 

Ett dokument med bedömning av miljöpåverkan bifo-

gas plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

Ställningstagande  

och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljö-

påverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning 

behöver därför inte upprättas. 

 

KONSEKVENSER 

 

Miljökvalitetsnormer 

 

Tiken är recipient för planområdet. Enligt VISS (Vat-

teninformationssystem Sverige) utvisar Tiken god eko-

logisk status och god kemisk status (förutom kvicksil-

ver och bromerad difenyleter) år 2017. 

 

Dagvattnet är kopplat till det kommunala dagvattennä-

tet och minst 10 % av ytan inom kvartersmark ska vara 

genomsläpplig för infiltration av dagvatten för att sä-

kerställa att dagvattnet kan omhändertas lokalt. 
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Planförslaget kommer inte att medföra att miljökvali-

tetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar för-

sämras eftersom det finns förutsättningar för att han-

tera dagvattnet. 

 

Om det blir aktuellt att driva en tillståndspliktig verk-

samhet som kan förorsaka spridning av föroreningar 

måste det finnas fastställda rutiner och utrustning för 

att förhindra att eventuella föroreningar når recipien-

ten. Denna fråga regleras närmre inom ramarna för 

verksamhetens miljötillstånd. 

 

Barnkonsekvenser 

 

En sportanläggning ger goda förutsättningar för att ge 

barn möjlighet att utöva sport. Anläggningen ligger i 

utkanten av Tingsryds samhälle och är lätt att ta sig till 

via gång, cykel och kollektivtrafik. Det finns utbyggd 

gång- och cykelväg i varierande skick från Korpalycke 

respektive Tingsryds centrum. Området är väl upplyst 

men stundvis relativt trafikerat vilket kan bidra till en 

viss otrygghet. Gång- och cykelvägarna till och från 

området skulle med fördel kunna rustas upp och beho-

vet av belysning skulle kunna ses över för att skapa 

säkrare och tryggare resor för barn. 

 

Planförslaget  

 

 

 

Detaljplanen möjliggör en mer flexibel användning då 

den tillåter etablering av såväl sportanläggningar, in-

dustri och kontor. Byggrätten begränsas dock med 

anledning av att exploateringsgraden till skillnad från i 

gällande detaljplan regleras. Den nya fastigheten be-

lastas med utfartsförbud samt markreservat för all-

männyttiga underjordiska ledningar. Det ställs även 

krav på att dagvatten ska kunna omhändertas lokalt. 

 

Tingsryds kommun bedömer att genomförandet av 

denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif-

ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskriv-

ningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Handläggning 

 

Detaljplanen handläggs med begränsat förfarande en-

ligt 5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 
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Tidplan Beslut om samråd Feb 2021 

 Samråd Mars 2021 

 Antagande 

Laga kraft 

Maj 2021 

Juni 2021 

 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen 

inkommer. 

 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erfor-

derliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för-

anleder sådana åtgärder. 

 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

 

Huvudmannaskap 

 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark.  

Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och 

natur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter 

till kvartersmark. Kommunen skall även vara huvud-

man för dagvattenledningar inom området. 

 

Avtal 

 

Planavtal har upprättats. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-31 § 117 att 

godkänna avtal om anläggningsarrende mellan Tings-

ryds kommun och Tingsryd Padel AB. Avtalet togs 

fram för att möjliggöra byggnation av en industrilokal 

för padeltennis. Området är inte avstyckat och för att 

möjliggöra arbeten under pågående lantmäteriförrätt-

ning togs detta avtal fram. Vid avslutad lantmäteriför-

rättning erbjuds Tingsryd Padel AB genom en direkt-

anvisning att köpa den nybildade fastigheten. 

 

Något exploateringsavtal är inte aktuellt att upprätta 

eftersom det inte tillkommer allmän platsmark och 

eftersom förutsättningarna vad gäller befintlig allmän 

platsmark inte förändras.  

 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Ansvar 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen 

 
• Upprätta detaljplan. 

• Utbyggnad och omdragning av vatten- och av-

loppsledning samt dagvattenhantering. 

• Ansöka om fastighetsreglering. 

• Försäljning av mark. 

• Inrätta servitut för kommunala ledningar inom 
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kvartersmark. 

 

Fastighetsägare  

 
• Sanering av eventuella markföroreningar. 

• Geoteknisk utredning och undersökning vid 

behov. 

• Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller om-

dragning av ledningar inom fastigheten och 

hålla marken tillgänglig för reparation och un-

derhåll av desamma. 

 

E.ON Energidistribution AB 

 
• Utbyggnad eller omdragning av elnät på begä-

ran av kommun eller exploatör. 

• Eventuellt säkerställande av anläggningen ge-

nom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på be-

gäran av kommun eller exploatör. 

• Eventuellt säkerställande av anläggningen ge-

nom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

Aktuell bredbandsaktör för 

området/Fiber  

 

• Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

  

Markförsörjning En fastighetsreglering behöver utföras för att kunna 

sälja marken till Tingsryd Padel AB. 

 

Fastighetsreglering Den nya fastigheten ska erhålla ca 2753 kvm från 

Tingsryd 14:1. Tingsryd 14:1 avstår ca 2753 kvm till 

den nya fastigheten. 

  

Fastighetsägare 

 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 

fastighetsförteckning. 

 

Fastighetsbildning, servitut 

mm 

Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut 

beaktas. 

 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

 

Tingsryd 14:1 • Mer flexibel användning inom området. Be-

gränsad exploateringsgrad. Belastas av mark-

reservat för allmännyttiga underjordiska led-

ningar och utfartsförbud. Avstår ca 2753 kvm. 

Överväxeln 4 • Ingen eller liten påverkan. 

Överväxeln 5 • Ingen eller liten påverkan. 

Tingsryd 1:51 • Ingen eller liten påverkan. 

Öppningen 1 • Ingen eller liten påverkan. 
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Tingsryd 1:54 • Ingen eller liten påverkan. 

Tingsryd 4:80 • Ingen eller liten påverkan. 

Ögonmåttet 1 • Ingen eller liten påverkan. 

Öckerö 3 • Ingen eller liten påverkan. 

Öckerö 2 • Ingen eller liten påverkan. 

Öckerö 1 • Ingen eller liten påverkan. 

Önskelåten 1 • Ingen eller liten påverkan. 

Önskelåten 3 • Ingen eller liten påverkan. 

Önskelåten 4 • Ingen eller liten påverkan. 

Österbo 18 • Ingen eller liten påverkan. 

Östermalm 1 • Ingen eller liten påverkan. 

Överväxeln 7 • Exploatering kan ske i fastighetsgräns vilket 

kan begränsa fastighetens framtida exploate-

ringsmöjligheter då brandskyddsreglerna måste 

beaktas vid byggnation. 

Överväxeln 6 • Exploatering kan ske i fastighetsgräns vilket 

kan påverka fastighetens framtida exploate-

ringsmöjligheter då brandskyddsreglerna måste 

beaktas vid byggnation. 

 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

 

Gatukostnader Tingsryds kommun tar ut och beräknar gatukostnader i 

enlighet med 24–32 § kap 6. PBL.  

  

Kommunala intäkter 

 

Försäljning av mark. 

TEKNISKA FRÅGOR 

 

Tekniska undersökningar 

 

Behov av geoteknisk undersökning i samband med 

planarbetet föreligger inte eftersom området redan är 

bebyggt. 

 

Vatten och avlopp Vatten och avlopp är anslutet till det befintliga VA-

nätet.  

 

Fjärrvärme 

 

Fjärrvärme är anslutet till planområdet. 

Dagvatten Dagvattnet är anslutet till befintligt dagvattennät.  

 

El 

 

E.ON Energidistribution AB är elnätsägare inom plan-

området. 

 

Bredband 

 

Optokabel finns till planområdet. 

Avfall 

 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu-

nens avfallsplan. 

 

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsom-

råde för vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenled-
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ningar är anslutna till kommunens VA-nät. Dagvatten 

är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Angö-

ring kommer att ske från/till det allmänna vägnätet. 

Parkering löses inom fastigheten. Det åligger exploatö-

ren att teckna avtal med ledningshavaren angående 

ledningsrätt alternativt flytt av ledningar. 

  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 5 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 

 

Medverkande  

tjänstemän 

Johanna Lindqvist, planförfattare, planteknik, genom-

förande, planadministration i samarbete med tjänste-

män inom kommunala enheter. 

 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2021-02-02 

 

 

 Johanna Lindqvist 

 Planarkitekt 
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Datum: 2021-02-02 Ingen Berörs Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej

Miljö

Miljökvalitetsnormer      x

Bedöms inte försämras avseende luft 

och vatten. Dagvattnet kan 

omhändertas lokalt

Miljömål nationella och regionala x

Att ställa krav på lokalt 

omhändertagande av dagvatten har 

positiv påverkan på miljömålen ingen 

övergödning och levande sjöar och 

vattendrag

Miljömål lokala x Se ovan

Hållbar utveckling x Se ovan

Riksintressen

Naturvård x

Rörligt friluftsliv x

Kulturmiljö x

Annat x

Ingen påverkan på riksintresset för 

försvaret p.g.a. låg totalhöjd

Kulturmiljö 

Fornminnen x

Kulturmiljöprogram x

Kulturhistorisk miljö x

Landskapsbild, stadsbild x

Eventuell byggnation kan påverka 

landskapsbilden, men planen 

begränsar byggrätten till skillnad från 

tidigare 

Fysiska ingrepp, nya element x Området är redan ianspåktaget

Skala och sammanhang x

Tillåten byggnadsskala är anpassad 

efter omgivningen

Estetik, närmiljö x Området är redan ianspåktaget 

Annat

Naturmiljö

Växt o djurliv, hotade arter x

Naturreservat x

Natura 2000 x

Biotopskydd x

Kronobergs natur x

Våtmarks-/sumpskogsinventering x

Ängs- o hagmarksinventering x

Nyckelbiotopsinventering x

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband x

Tillgänglighet, barriärer x

Aktivitet, lek, friluftsliv x Utökad möjlighet att bedriva sport

Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö x

Påverkan på vatten

Strandskydd x

Grundvatten x

Ytvatten x

Dricksvattentäkt x

Dagvatten x Dagvattnet ska omhändertas lokalt

Annat

Rekreation

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bilaga till Detaljplan för del av Tingsryd 14:1

Negativ påverkan. Positiv påverkan.

Visuell miljö
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Markförhållanden/föroreningar

Markförhållanden, grundlägging, 

sättningar x

Förorenad mark x

Vatten x

Avrinningsområden x

Andra resurser

Hushållning

Befintlig infrastruktur x

Bra hushållning med befintlig 

infrastruktur

Markförhållanden x

Marken är bebyggd med en 

sportanläggning och parkeringar

Återvinning x Möjlighet för återvinning är god

Transport x

Goda transportmöjligheter till/från 

fastigheten

Vatten x Hushåller med kommunalt vatten

Andra resurser

Avfall

Under byggskedet x

Normalt alstrande av avfall vid 

nybyggnation

Avfallssortering x

Avfallssortering ska ske enligt 

Tingsryds kommuns avfallsplan

Hälsa, störningsrisker

Buller, vibrationer x Nuvarande veksamhet alstrar buller

Luftkvalitet, utsläpp, allergier x

Lukt x

Radon x

Ljusförhållanden,ljussken, 

skuggeffekter x

Nuvarande verksamhet alstrar visst 

ljussken

Strålning, elektromagnetiska fält x

Säkerhet

Trafikmiljö, GC-vägar, kollektivtrafik, 

olycksrisk x

Farligt gods x

Explosion x

Översvämning x

Ras o skred x

Trygghet x

Tillgänglighet vid funktionsnedsättn. x

Segregation/Integration x

Barnperspektivet x

Utökade sportmöjligheter, god 

möjlighet att transportera sig till/från 

området, god belysning, stundvis 

mycket trafik
Övriga planeringsarbeten

Framtida exploatering x

Översiktsplan x

Gällande planer x

Pågående planläggning x

Mellankommunala intressen x

x

MKB behövs inte x

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan

MKB behövs

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan

Tingsryds kommun

Området är redan ianspråktaget för en sportanläggning som alstrar vissa störingar i form av trafikbuller. Detaljplanen möjliggör en mer f lexibel 

användning men begränsar byggrätten och ställer krav på att dagvattnet ska omhändertas lokalt.

Sammanfattande bedömning

Planarkitekt 

Johanna Lindqvist

Handläggare:

Socialt perspektiv

Kommunens bedömning
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Bilaga 1: Planprocessen 

 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en de-

taljplan inkommer till kommunen. Kommunen kan också ta initiativet att själv göra en 

ny detaljplan.  

 

Planhandlingar upprättas och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommu-

nen redovisa ett förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhö-

rande bestämmelser. Till plankartan ska det finnas en planbeskrivning som ska innehålla 

de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå och genomföra planen.  

 

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse vilket är en sammanställning av in-

komna synpunkter under samrådet. När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts 

ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. Resultatet av granskningen redovi-

sas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat förfarande finns inte granskningsskedet 

med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/antas av Kommunsty-

relsen. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkän-

nande i Kommunstyrelsen. Kommunen har valt att utgå från standardförfarande i samt-

liga planer för att därefter kunna utöka eller begränsa antalet steg i planprocessen. 

 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen 

under processens gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan för-

väntas ta ungefär ett år.  

 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har till-

kännagivits på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte 

överklagas.   

 

  

 

 

 

 
      Utökat förfarande 

Skiss över planprocessen: 

Standardförfarande 


