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Plan & bygg | Planering

Detaljplan
Det är en kommunal uppgift att planlägga mark och vatten. En detaljplan reglerar vad
som får och inte får göras inom ett visst område. Varje detaljplan ska ge en samlad
bild av hur kommunen tänker sig att mark och bebyggelse inom planområdet ska
förändras eller bevaras. För att ett bygglov ska kunna beviljas måste den planerade
bebyggelsen stämma överens med bestämmelserna i detaljplanen.

Vad är en detaljplan?
Enligt Plan- och bygglagen ska en detaljplan upprättas
när det ska byggas något nytt i eller nära en tätort. Det
krävs även en detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort eller när något ska byggas/anläggas
som påverkar omgivningen eller när befintlig
bebyggelse ska bevaras.
Detaljplanen är ett verktyg för kommunen att
förverkliga lokala politiska ställningstaganden om hur
mark och vatten ska användas och hur bebyggelse ska
bevaras och utformas.
Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och
gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Detaljplanens innehåll
En detaljplan ska redovisa allmänna och eventuellt
motstående enskilda intressen som gäller inom
planområdet. Genotekniska undersökningar,
bullerutredningar och trafikanalyser mm kan vara
nödvändigt att ta fram som underlag till detaljplanen.
Detaljplanen består av en plankarta där de juridiskt
bindande bestämmelserna ska framgå. Till plankartan
hör en planbeskrivning som förklarar syftet och
innehållet i planen samt de fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att
förverkliga planen.
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Vad gäller för din fastighet?
När du planerar att utföra en förändring på din
fastighet, eller kanske ska köpa en fastighet så bör ni
ta reda på om det finns några bestämmelser som
begränsar hur marken får användas.
Om fastigheten ligger inom ett område som omfattas
av detaljplan måste den planerade bebyggelsen
stämma överens med bestämmelserna i detaljplanen.
Om så inte är fallet är det möjligt att ansöka hos
kommunen om en planändring. I Härnösands
kommun är det Samhällsnämnden som beslutar om ett
planarbete kan starta eller inte.
Arbetet med en detaljplan kan ta mellan 6-18 månader
beroende på planens omfattning. Under arbetet med
en detaljplan hämtas synpunkter in från berörda
myndigheter, grannar och intresseföreningar mfl.

Mer information
•

•

På Boverkets hemsida kan du läsa
mer om detaljplaner och plan- och
bygglagen. www.boverket.se

På kommunens hemsida hittar du mer
information om detaljplanering samt en
blankett om ansökan om planbesked.
www.harnosand.se

Kontakta gärna oss som arbetar med
planfrågor på samhällsförvaltningen
om det är något du undrar över
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