
Detaljplaner 
Ockelbo ska vara en attraktiv kommun för både boende, verksamheter och besökande. 
Ockelbo ska också bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. 
Till sin hjälp har Ockelbo kommun en rad olika styrmedel: 
Översiktsplanen är kommunens övergripande instrument för fysisk planering. I 
översiktsplanen finns överväganden och rekommendationer inom olika temaområden. För 
vissa delar finns fördjupade översiktsplaner.  
Detaljplanen bestämmer mer detaljerat hur en plats ska användas, bl.a. reglerar de vad och var 
du får bygga på din tomt.  
Dessutom finns det program och riktlinjer som på andra sätt styr hur staden utformas. 

En detaljplan ska upprättas inför större förändringar av mark- och vattenanvändningen eller 
för att reglera utformningen av bebyggelsemiljön. En detaljplan är en karta med text som 
redovisar vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda fastigheten till. 
Detaljplanen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid. 
Områdesbestämmelser reglerar befintlig bebyggelse, till exempel inom vissa byar. Att 
upprätta en detaljplan tar tid. I de allra enklaste fallen, s.k. enkelt planförfarande, rör det sig 
om tre till sex månader. Vid normalt planförfarande rör det sig om mellan nio till tolv 
månader. Detta inkluderar inte förberedelser eller överklaganden. Detaljplaner antas av bygg- 
och miljönämnden. 
Bygg- och miljöförvaltningen annonserar i Ockelbo Nytt förslag till detaljplaner. Detta för att 
de som berörs av förslagen skall ges tillfälle att framföra synpunkter innan beslut fattas.  
Planerna anslås också på kommunens anslagstavla i biblioteket (centrumhuset), Södra 
Åsgatan 30 D. 

Förslag till Detaljplaner 

En utställning av ett förslag till ny detaljplan ska enligt plan- och bygglagen (PBL) kungöras 
minst en vecka före utställningstiden börjar. Ett förslag till detaljplan ställs ut under minst tre 
veckor (ett förslag till översiktsplan under minst två månader). Den som vill lämna 
synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen senast under utställningstiden. 
De som lämnat synpunkter på utställningsförslaget och inte fått dem tillgodosedda ska 
underrättas när utställningsutlåtandet är klart. Även detta kan ske genom kungörelse om de 
berörda är många eller av andra skäl inte kan nås var och en. 

Överklaga 

När själva beslutet att anta ny detaljplan anslagits på kommunens anslagstavla ska de sakägare 
m.fl. som senast under utställningstiden lämnat synpunkter underrättas. Även detta kan ske 
genom kungörelse om de berörda är många eller av andra skäl inte kan nås var och en. Dessa 
kan sedan överklaga beslutet skriftligen senast tre veckor från anslagsdatum. 
När en ny detaljplan vunnit laga kraft ska också detta meddelas genom kungörelse. 
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