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Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt 
exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen. Planprocessen tar ofta en del 
arbete, tid och resurser i anspråk - resurser som du som exploatör/markägare ska bekosta. 
 
Arbetet med detaljplanering drivs i Ale kommun av verksamheten Plan och bygg, Sektor 
samhällsbyggnad som hör till Samhällsbyggnadsnämnden (benämns i detta dokument som 
Samhällsbyggnad/Plan och bygg). Detta dokument har tagits fram för att du som 
exploatör/markägare ska veta vad du kan förvänta dig av vårt arbete och vad som förväntas av dig. 

1 Allmänt 

Kommunen har genom det kommunala planmonopolet alltid det formella och yttersta 
ansvaret för detaljplanen både vad gäller innehåll, omfattning, kvalitet på utredningar och 
vilka frågor som behöver lösas för att marken ska kunna betraktas som lämplig för det 
tänkta ändamålet. Det går dock aldrig i förväg att förutse alla frågor som kan uppstå i ett 
planarbete, vilka synpunkter berörda myndigheter och sakägare kommer att ha, hur detta 
kommer att påverka arbetet etc. Att vi startar ett planarbete innebär därför inte 
automatiskt att marken kommer att kunna bebyggas enligt önskemål. 

1.1 Ansvarsfördelning mellan exploatör/markägare och Sektor 
samhällsbyggnad 

Sektor samhällsbyggnads ansvar 

Sektor samhällsbyggnad/Plan och bygg ansvarar under Samhällsbyggnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för detaljplanens formella handläggning 
enligt Plan- och bygglagen. Detta innebär bland annat att ta fram och hålla samråd om 
förslag till detaljplan och hantera den politiska beredningen. 
 
Samhällsbyggnad/Plan och bygg samordnar efter behov berörda funktioner inom 
kommunen i arbetet (exv. kommunekolog, trafikingenjör, räddningstjänst, VA-frågor, 
gatufrågor och annan teknisk kompetens). 
 
Samhällsbyggnad/Plan och bygg ansvarar också för att samråda med länsstyrelsen, SGI, 
Trafikverket och andra berörda myndigheter. 

Exploatörens/markägarens ansvar 

Byggherren utför och bekostar eventuella justeringar av eget utredningsmaterial i samråd 
med Samhällsbyggnad/Plan och bygg som underlag för detaljplanen, med anledning av 
den formella samrådsremissen eller av annan anledning. 



1.2 Planförfarande 
Ett planarbete kan ske med både enkelt och normalt förfarande. Ett normalt planförfarande 
innebär att ett samråd och en utställning (granskningsskede enligt ny Plan- och bygglag, 
maj 2011) ska hållas om förslaget till detaljplan. Normalt planförfarande används i de 
flesta fall och alltid om det aktuella markområdet inte tidigare är planlagd eller om en 
planändring innebär ändrad markanvändning. 
 
Ett enkelt planförfarande förutsätter att arbetet endast innebär en mindre ändring av en 
befintlig detaljplan, att gällande markanvändning inte ändras, att ändringen inte har ett 
allmänt intresse och att endast ett begränsat antal markägare berörs. Det enkla 
planförfarandet innebär att en utställning inte behöver genomföras. 
 
Det bör observeras att det inte är ovanligt att ett planarbete med enkelt planförfarande 
efter samrådet behöver övergå i ett normalt pga. frågor som uppstått i arbetet. 

1.3 Utredningar som underlag för planarbetet 
Det går aldrig i förväg att helt förutse vilka frågor som kommer upp i ett planarbete. 
Några frågor som dock ofta kommer upp och är viktiga att klarlägga tidigt i processen är 
 

o områdets trafikmatning och behov av trafiksäkerhetsåtgärder 
o områdets stabilitets- och grundförhållanden 
o naturvärden och eventuell påverkan på dessa 
o buller, olycksrisker och andra eventuella störningar från omgivningen (gäller 

särskilt om exploateringen ligger i anslutning till E45 eller Norge-/Vänerbanan) 
o försörjning av vatten och avlopp och andra tekniska system 
o hantering av dagvatten 
o gestaltningsfrågor 

 
Utredningar och framtagande av det underlagsmaterial som behövs för planläggningen 
bekostas av exploatören. Utgångspunkten är att alla utredningar som behövs för att 
avgöra markens lämplighet för bebyggelse beställs av Samhällsbyggnad/Plan och bygg. 
En kravspecifikation ska alltid finnas som underlag för beställningen. Denna tas fram av 
Samhällsbyggnad/Plan och bygg i samråd med exploatören/markägaren. 
 
Illustrationsmaterial och annat som kan underlätta planläggningen kan, efter 
överenskommelse med Samhällsbyggnad/Plan och bygg, tas fram av exploatören.  

1.4 Tidplan för arbetet 
Inför arbetets uppstart tar Samhällsbyggnad/Plan och bygg fram en preliminär tidplan 
för arbetet. Denna används som grund för arbetets planering och genomförande och 
revideras allt efter arbetets framdrift. Det bör dock observeras att det finns ett flertal 
faktorer som Samhällsbyggnad/Plan och bygg inte styr över och som kan påverka 
arbetet, både vad gäller omfattning och tidsåtgång. Alla tidplaner måste därför ses som 
uppskattningar. 

2 Den politiska beslutsgången i kommunen 

2.1 Kommunens organisation 
Följande politiska nämnder deltar i planarbetet. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar om planläggning av mark som tidigare inte är planlagd och i 
de fall som en planändring innebär ändrad markanvändning eller annat som kan 
förväntas ha ett allmänt intresse. Ett planförslag som drivs med normalt planförfarande 
ska alltid godkännas av kommunstyrelsen innan antagande av kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om samråd, utställning och godkännande av förslag 
till detaljplan. Vid enkelt planförfarande är det Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar 
om planuppdrag samt antar detaljplanen. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplaner med normalt planförfarande. 

2.2 Beredning av politiska beslut 
Varje politiskt beslut i planprocessen ska beredas enligt en i förväg bestämd plan. 
Beredningsarbetet tar en hel del tid i anspråk och för att få med ett ärende för beslut 
måste allt material vara klart och inlämnat vid bestämda deadlines. En viktig 
förutsättning för att Samhällsbyggnad/Plan och bygg ska kunna hålla uppgjord tidplan är 
att exploatören/markägaren är behjälplig med underlagsmaterial och annat som behövs 
för arbetet i god tid innan deadline. Om denna inte klaras får beslutet anstå till nästa 
sammanträdestillfälle. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 9-10 gånger per år. 

3 Planprocessen skedesvis 

Nedan följer en beskrivning av planprocessen skedesvis. Beskrivningen utgår från att 
inget oförutsett inträffar. 

3.1 Uppstart av arbetet, arbete med samrådshandlingar 
Inför uppstarten kallar Samhällsbyggnad/Plan och bygg exploatören till inledande möte 
för att diskutera arbetets upplägg och teckna planavtal. Som underlag för avtalet tar 
sektorn först fram en kostnadsbedömning av arbetet. På det inledande mötet går vi 
tillsammans igenom kommunens beslut om planläggning, exploatörens förväntningar, 
önskemål och idéer för exploateringen, vilket underlagsmaterial som finns framme för 
arbetet och vad som behöver tas fram, ansvarsfördelning i arbetet samt bedömd tidplan. 
Från Samhällsbyggnad/Plan och bygg deltar normalt planhandläggaren och 
stadsarkitekten. 
 
När avtalet är undertecknat sammankallar planhandläggaren alla berörda kommunala 
funktioner till ett internt startmöte för att gå igenom uppdraget, problem och möjligheter 
och vilka utredningar som behöver tas fram som underlag för planarbetet. Efter 
startmötet tar planhandläggaren i samråd med exploatören fram kravspecifikationer för 
upphandling av utredningarna samt beställer dessa. 
 
För att avgöra om den tänkta exploateringen kan förväntas medföra betydande 
miljöpåverkan gör Samhällsbyggnad/Plan och bygg en behovsbedömning. Denna ska 
sedan samrådas med länsstyrelsen. Om exploateringen medför betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Med behovsbedömningen och eventuella utredningar som underlag tar sedan 
Samhällsbyggnad/Plan och bygg fram planhandlingar som underlag för samrådet 
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(samrådshandlingar) samt bereder ärendet inför nämndens beslut. Samrådshandlingarna 
består av en plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning. 
 
Med samrådshandlingarna som grund beslutar Samhällsbyggnadsnämnden om att 
genomföra samråd om planförslaget och behovsbedömningen. 
 
I detta skede uppstår följande kostnader för exploatören 

• arbetskostnader för ev. skissarbete, planhandläggning och samordning av 
planprocessen 

• kostnader för eventuella utredningar (ingår ej i planavtalet) 
• avgift för grundkarta 

3.2 Samråd 
Genomförande av samrådet innebär utskick av förslag till detaljplan, kallat 
samrådshandlingar, till berörda grannar och myndigheter för samråd. Som underlag för 
utskicket och för att avgöra vem som är berörd av planförslaget tar 
Samhällsbyggnad/Plan och bygg fram en fastighetsförteckning. Information om 
samrådet läggs också ut på kommunens webbplats. Samrådet innebär också en del 
kontakt direkt med berörda myndigheter, sakägare och allmänheten. Vid behov ordnar 
sektorn samrådsmöte. 
 
I detta skede uppstår följande kostnader för exploatören 

• kostnader för expediering samrådshandlingar och samrådskontakter 
• fastighetsförteckning som underlag för utskicket 

 
Vid normalt planförfarande bearbetas planförslaget vidare enligt pkt 3.3 och 3.4 nedan. Vid 
enkelt planförfarande utgår dessa. 

3.3 Arbete med utställningshandlingar/granskningshandlingar (gäller 
normalt planförfarande) 

Efter samrådet sammanfattas och kommenteras inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Med synpunkterna som grund görs de bearbetningar av 
planhandlingarna som behövs för att utveckla planförslaget. Det är inte ovanligt att 
underlagsmaterialet behöver utökas med kompletterande utredningar. Dessa beställs i så 
fall i samråd med exploatören. 
 
Med utställningshandlingarna som grund bereder planhandläggaren ärendet inför 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om utställning (granskning enligt ny Plan- och 
bygglag). 
 
I detta skede uppstår följande kostnader för exploatören 

• eventuella kompletteringar av utredningsunderlaget (ingår ej i planavtalet) 
• arbetskostnader för planhandläggningen och samordning av planprocessen 

3.4 Utställning/granskningsskede (gäller normalt planförfarande) 
Genomförande av utställning (granskning) innebär utskick av handlingar till berörda 
grannar och myndigheter samt utställning av planförslaget. Utställningen sker på 
kommunens medborgarkontor och ytterligare någon plats om det anses lämpligt. 
Information om utställningen läggs också ut på Sektor samhällsbyggnads webbplats. 
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Utställningen innebär också ofta en del kontakt med berörda myndigheter, sakägare och 
allmänheten. 
 
I detta skede uppstår följande kostnader för exploatören 

• kostnader för expediering av handlingarna och eventuella samrådskontakter 
• uppdatering av fastighetsförteckningen som underlag för utskicket 
• annonsering 

3.5 Arbete med antagande, beslut om antagande, överklagande och 
laga kraft 

Normalt planförfarande 

Efter utställningen (granskningen) 
sammanfattas och kommenteras inkomna 
synpunkter i ett utlåtande. Med 
synpunkterna som grund görs de 
eventuella bearbetningar av 
planhandlingarna som behövs för att 
kunna anta detaljplanen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om 
att godkänna planförslaget och överlämnar 
det sedan till kommunstyrelsen för 
godkännande och vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Enkelt planförfarande 

Synpunkterna från samrådet sammanställs 
i ett särskilt utlåtande. Med synpunkterna 
som grund görs de eventuella 
bearbetningar av planhandlingarna som 
behövs för att kunna anta detaljplanen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan 
om att anta planförslaget. 

 
 
Efter antagandet anslås beslutet på kommunens anslagstavla och underrättelse om 
beslutet skickas ut till sakägare och berörda myndigheter. Under förutsättning att inga 
överklaganden inkommer inom tre veckor från den tidpunkt då beslutet anslagits på 
kommunens anslagstavla och att länsstyrelsen beslutar att inte pröva beslutet, vinner 
detaljplanen laga kraft. Om planen överklagas ska länsstyrelsen pröva frågan. 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till länsrätten vars beslut i sin tur kan överklagas till 
regeringsrätten. Efter att planen vunnit laga kraft gör Samhällsbyggnad/Plan och bygg en 
annonsering om detta. 
 
I detta skede uppstår följande kostnader för exploatören 

• arbetskostnader för planhandläggning och samordning av planprocessen 
(arkivkopiering av planhandlingar, utskick av handlingar, annonsering om laga 
kraft mm) 

4 Reglering av kostnader för arbetet 

Enligt Plan- och bygglagens 11 kap 5 § ska den som har nytta av planen stå för 
plankostnaden. Exploatören/markägaren ansvarar för följande kostnader i samband med 
planarbetet. 

4.1 Kostnader för Sektor samhällsbyggnads arbete 
Inför uppstart av arbetet tar Samhällsbyggnad/Plan och bygg fram en bedömning av 
kostnader i samband med planläggningen. Eftersom det inte går att förutse alla frågor 
som behöver hanteras i planarbetet och i vilken omfattning ska detta ses som en 
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preliminär bedömning. Vi följer löpande upp arbetad tid mot budget och rapporterar 
avvikelser så tidigt som möjligt. Arbete som föranleds av förändringar av angivna 
förutsättningar eller tillkommande moment faktureras som tillkommande för nedlagd tid 
enligt beslutad timkostnad. 

Planavtal 

Innan arbetet påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan exploatören/markägaren och 
Samhällsbyggnad/Plan och bygg. Om exploatören fullgör sina åtaganden enligt 
planavtalet uttas ingen planavgift i samband med bygglov eller bygganmälan. 

Fakturering 

Samhällsbyggnad/Plan och bygg fakturerar exploatören/markägaren vid följande 
tillfällen om ej annat överenskommes: 
 

• vid planavtalets undertecknande 
• vid beslut om programsamråd (om program genomförs) 
• vid beslut om plansamråd 
• vid beslut om utställning (granskning) (gäller endast normalt planförfarande). 
• vid beslut om antagande 

Tillägg till planavtal 

Om förutsättningarna för planarbetet ändras på ett sådant sätt att planförfarandet 
behöver ändras regleras detta genom ett tillägg till planavtalet. 

4.2 Kostnader för konsultarbete (om sådan anlitas av 
Samhällsbyggnad/Plan och bygg) 

Om konsult anlitas av Samhällsbyggnad/Plan och bygg för planarbetet tar konsulten 
fram en kostnadsuppskattning som ska godkännas av exploatören/markägaren i 
samband med planavtalets undertecknande. Det bör observeras att 
kostnadsuppskattningen är en uppskattning gjord inför planarbetets uppstart. Det går 
aldrig att fullt ut förutse vad ett planarbete kommer att innebära. Den faktiska kostnaden 
för konsultarbetet kan därför komma att överstigas. 
 
Kostnader för konsult i planarbetet vidarefaktureras månadsvis. 

4.3 Kostnader för utredningar och underlagsmaterial 
Utredningar och framtagande av det underlagsmaterial som behövs för planläggningen 
bekostas av exploatören. Detta ingår inte i planavtalet utan faktureras separat.
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