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Vad är en detaljplan? 
• Reglerar hur mark och vatten ska 
användas och hur bebyggelsen ska se ut 
 

• Redovisar allmän plats, kvartersmark 
och vattenområden 
 

• Planmonopol = endast kommunen kan ta 
fram och anta detaljplaner 
 

• Detaljplan krävs vid större förändringar 
 

• Gäller tills den upphävs, ändras eller 
ersätts 
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Planprocessen 

Granskning 

Planprogram 

Planuppdrag 

Samråd 

Planbesked 

Antagande 

Beslut 
KF 

Beslut 
Plan-AU 

Beslut 
Plan-AU 

Beslut 
KS 

Beslut 
Plan-AU 

Beslut 
KF 

Laga kraft 

(över- 
klagande) 
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Program 

• Översiktliga plandokument som 
beskriver de huvudsakliga målen och 
riktlinjerna för området 
 
• Underlag till kommande detaljplaner 
 

• 14 godkända program i kommunen:  
- Bergavägen 
- Fredsborg 
- Hagby golfbana 
- Kungsängen 
- Ljusterö 
- Mellansjö 
- Norra Rydbo 

 

- Rosenkälla 
- Röllingby 
- Svinninge 
- Säbyviken 
- Täljöviken - Näs 
- Östanå 
- Östra Margretelund 
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Program för  
”Åkersberga stad - centrumområdet” 
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Detaljplanen och dess handlingar 
 
 

• Illustrationsplan • Plankarta med plan-
bestämmelser 
(juridiskt bindande!) 

• Plan- och genomförande-
beskrivning med försättssida  
 

…plus eventuella underlag: 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Gestaltningsprogram 
• Utredningar (buller, dagvatten, trafik etc) 
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Exempel på detaljplan 
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Exempel på detaljplan 
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Exempel på illustrationsplan 
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Remissinstanser vid samråd och granskning 
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Vad kan styras i detaljplan? 
• Användning och omfattning av allmän plats (park, 
gata, torg etc), kvartersmark (bostäder, handel, 
verksamheter etc) och vattenområde (öppet vatten, 
brygga får uppföras etc) 
 
• Huvudmannaskap för allmän plats (kommunalt 
eller enskilt) 
 

• Placering, utformning och utförande av 
byggnadsverk och tomter (höjd, storlek etc) 
 

• Skydd mot störningar (buller, översvämning etc) 
 

• Bygg-, rivnings- eller marklov (kan vara villkorat) 
 

• Strandskydd (får upphävas vid särskilda skäl) 
 

                               …m.m. 
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…och vad kan inte styras? 
• Detaljutformning av allmän plats (vägunderlag, 

övergångsställen, tillgänglighetsanpassning…) 
- Styrs i projekteringsskedet av Väg- och 
trafikenheten 

 
• Upplåtelseform av bostäder (hyres-/bostadsrätt) 
 
• Invändig utformning av byggnader (utformning 

av entréer, trappor och hissar…) 
- Styrs i bygglovskedet 
 

 

…däremot kan detaljplanen ha intentioner om 
ovanstående 
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Tack! 
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