
DETALJPLAN LUNGVIK
– Välkomna till informationsmöte!

2021-06-01

Mötets upplägg

18:00 
• Vilka uppdrag har kommunen?
• Vad är en detaljplan och hur tas den 

fram?

18:20 
• Information från VA-avdelningen

18:40
• Gruppsamtal

19:00
• Återsamling och avslut

Välkomna hit! Här idag för att prata om det uppdrag som vi på SBF fått om att göra en ny detaljplan där
det idag finns begränsningar på boyta till 60 kvm för att se över möjligheten om det går att utöka
byggrätten. Bjudit in er som äger fastighet inom gällande planer, dvs inom den röda markeringen här på 
kartan och som idag har begränsningarna bostadsarea 60 kvm.

Syftet med mötet är dels att vi ska informera er om uppdraget och vad som händer nu. Syftet med att vi 
bjudit in så pass tidigt i planprocessen som det nu är, är för att vi också vill få kunskap med oss från er om 
området, problemområden och önskemål inför framtiden. Det tänker vi att vi ska prata om sen i mindre 
grupper.



UPPDRAGEN

• Stadsbyggnadsförvaltningen fick i 
uppdrag i februari att upprätta 
detaljplan för att utöka 
byggrätterna för befintliga 
fritidshus inom gällande 
byggnadsplan från 1976 i Lungvik. 

• Samtidigt fick vi uppdrag på att 
upprätta ett planprogram för hela 
Lungvik i syfte att få fram mer 
mark för småhusbebyggelse. 
Brist på småhustomter inom 
kommunen och Lungvik är ett 
utpekat stadsutvecklingsområde i 
kommunens översiktsplan.

Programområde
Detaljplanområde

Fått in en planbegäran från er förstår att inte alla var eniga men nu har vi uppdragen och 
ska utreda detta. 

Vi skulle fått uppdraget om planprogram i Lungvik oavsett ändring av er detaljplan. 

Viktigt att skilja på att det är två olika arbeten vi gör nu.

Planprogrammet kommer vi inte prata så mkt om idag. Möte om planprogram Lungvik
kommer sen när vi kommit längre där. Viktigt att skilja på planprogram och Detaljplan. 
Planprogram är mer en vision, en vilja – vad vill kommunen. Men för att sen kunna 
genomföra det måste detaljplaner göras, säkerligen flera för olika områden och i det 
pröva lämpligheten för markanvändningen så det är en lång process innan eventuellt 
bygge och nu i tidigt skede.
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VAD ÄR EN DETALJPLAN

… är ett dokument som styr hur 
mark och vatten får användas 
inom ett visst område i en kommun

… reglerar markändamål och till 
viss del utformning

… en förutsättning för att bygglov 
ska kunna ges

… plankartan är det juridiska 
dokumentet. Planbeskrivning ska 
förklara plankartan och förslaget.

De gällande detaljplanerna som finns här reglerar bostadsytan till 60 kvm. Grönområde, bostadsområde 
och område för järnvägsändamål.

Att ta fram en ny detaljplan är en prövning av vad som är möjligt. Vi ska väga allmänna mot 
privata/enskilda intressen.

Buller/vibration/farligt gods kopplat till järnvägen behöver utredas i planarbetet och avgör hur nära vi kan 
planlägga för större byggrätter, dvs bostäderna närmast järnvägen (hur nära vet vi inte än) kanske inte 
kan hamna i den nya detaljplanen utan där får då den gällande planen på 60 kvm ligga kvar. Trafikverket 
planerar på sikt dubbelspår längs Värmlandsbanan som går genom området.
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Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Höst/Vinter 2021 Vinter/Vår 2022 Sommar/höst
2022

Vår/Sommar 
2022

PLANPROCESSEN

Här är vi nu!

Synpunkter kan 
lämnas här…

…och här!

Bygglov kan 
sökas!

Ev. överklagan

Syftar till att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och ge 
möjlighet till insyn och påverkan.

Tidigt 
infomöte

Det här är vår lagstadgade process som regleras i plan‐ och bygglagen. Nu är vi innan 
den. Samråd sker när vi tagit fram ett förslag på ny detaljplan. Då ett nytt möte, 
antagligen både fysiskt och digitalt.

Då samlas synpunkter på förslaget in från er.

Efter samrådet kanske vi omarbetar förslaget något. Bemöter de synpunkter som 
kommit in. Kanske någon mer utredning behöver göras osv. 

När vi anser oss klara med planförslaget ställs planen ut för granskning. Även då får 
grannar och berörda ta del av förslaget och lämna synpunkter. Då får ni brev att det är 
granskning – då har vi inget allmänt möte utan handlingarna finns att se på hemsidan, på 
stadsbiblioteket och i samhällsbyggnadshuset. 

Efter det är det dags för politikerna att anta detaljplanen. Om ingen överklagar 
antagandet vinner planen laga kraft tre veckor senare. Bara de som lämnat skriftliga 
synpunkter som inte blivit tillgodosedda under processen har rätt att överklaga. Ska 
också vara sakägare och särskilt berörd. 

Först när planen vunnit laga kraft går det att ansöka om bygglov. 
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INFO FRÅN VA-AVDELNINGEN
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Ledningsöversikt som den ser ut nu. Kan komma att ske justeringar i denna.
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GRUPPSAMTAL

- Vilka önskemål finns om att bygga ut/bevara?
- Vad för typ av bebyggelse önskas tillåtas/inte 

tillåtas?
- Har det varit problem någonstans vid kraftigt regn?
- Hur fungerar skötseln i området? Väg, natur, strand.
- Hur fungerar kommunikationer med cykel, buss, 

skolskjuts, bil?
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