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Detaljplan och 
genomförandetid 
Inte kortare än 5 år och inte längre än 15 år (4 kap. 21 §
PBL) 

Räknas från den dag då beslutet att anta planen vinner 
laga kraft om inte förordnande enligt 13. kap 17 § (4 kap. 
22 §) 
Gäller inte om kommunen i planen bestämt att tiden ska 
räknas från en senare tidpunkt eller bestämt olika tider 
för skilda områden i planen. 

Om detaljplanen ändras så gäller planens 
genomförandetid också för ändringen

Om detaljplanen saknar uppgift om genomförandetidens 
längd ska längden anses vara 15 år (4 kap. 23 §) 



Förlängning av genomförandetiden

Kommunen har möjlighet att förlänga tiden (4 kap. 24 §
PBL) 

Innan genomförandetiden har gått ut får den förlängas 
med högst 5 år i sänder.

Efter det att genomförandetiden har gått ut, för den 
förnyas med högst 5 år i sänder.

En förlängning eller förnyelse får avse ett visst område av 
detaljplanen 



Skyldighet att förlänga tiden (4 kap 
25 § PBL) 

Om någon i fråga om viss fastighet har påbörjat 
åtgärder för att genomföra detaljplanen men inte 
hinner fullfölja åtgärderna för 
genomförandetidens utgång ska kommunen 
förlänga genomförandetiden om 

- förseningen beror på omständigheter som 
kommunen råder över

- Ansökan om förlängning görs före 
genomförandtidens utgång (beslut behöver 
inte fattas före) 

Förlängning ska ske med den tid som är skälig



Detaljplanens giltighet 

4 kap. 38 § PBL

”En detaljplan gäller till dess den ändras eller upphävs”

Rättsligt bindande se t.ex. MÖD 2016:2, MÖD 2012,43, MÖD 
2013,17, MÖD:s dom den 17 december 2014, P 6026–14, 
MÖD:s dom den 20 januari 2016, P 5529–15, och MÖD:s
dom den 27 februari 2017, P 7512–16 samt NJA 2002 s. 94 



Ändring av detaljplan före genomförande-
tiden gått ut
En detaljplan får inte ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare 
som berörs motsätter sig det. ( 4 kap 39 § PBL) 

- Gäller inte om ändringen eller upphävandet behövs på 
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har 
kunnat förutses vid planläggningen, eller

- För införande av bestämmelser  enligt 18 §
(fastighetsbestämmelser m.m.) 

- Praxis RÅ 1991 ref. 59,  RÅ 1990 ref. 42 , RÅ 1995 ref. 78 



Ändring av detaljplan efter 
genomförandetiden 
4 kap. 40 § PBL 

” De rättigheter som har uppkommit genom detaljplanen 
hindrar inte att detaljplanen ändras eller upphävs efter 
genomförandetidens utgång”  

men

4 kap. 36 § PBL första stycket 

”Detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till 
befintliga bebyggelse-, äganderätts- och 
fastighetsförhållanden som kan inverka på planens 
genomförande. ”



Ändra eller ny detaljplan? 

Tydlighetskravet

Art och omfattning

Rymmas inom huvudsyftet med en plan 

Inte ändring om planområdet utökas

Kommunen avgör om lämpligt att använda sig av ändring

Jfr M 2005/1780/F/P Grovsopstipp/motorbana 



Process för ändring av detaljplan

Vid ändring av planen och vid förnyad genomförandetid när 
denna gått ut ska motsvarande förfarande tillämpas som vid 
ny detaljplan

Vid förlängning av genomförandetiden innan den gått ut kan 
ett förenklat förfarande användas 



Ändring av översiktsplan

Samråd 3 kap. 8 § PBL 

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller 
ändring i planen ska kommunen samråda med 

- Länsstyrelsen, landsting, kommuner som berörs
- Ge kommunens medlemmar, andra myndigheter och 

sammanslutningar och enskilda i övrigt som har 
väsentligt intresse tillfälle att delta i samrådet.  

- Utställning och granskning 
- Kommunen ska ställ ut planförslaget under minst två 

månader 
- Kommunen ska kungöra utställningen av planförslaget  



Ändringar av översiktsplan forts. 

3 kap. 23 § PBL

En översiktsplan kan ändras 

- för en viss del av kommunen

- genom tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse

Om förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen 
får kommunen tillämpa förenklade förfaranderegler (3 kap. 
24-26 §§ PBL. 



Översiktsplan - ändringar under 
utställning och granskning
3 kap. 18 § PBL
”Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen, ska 
kommunen ställa utförslaget på nytt”

En väsentlig ändring:

- Sådant som är av vikt för medborgarinflytandet
- Ändringar som berör områden av riksintresse
- Berör mellan kommunala samordningsfrågor
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