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Plan- och bygglagen 
– översiktsplanen 
– detaljplaner 
– områdesbestämmelser 
– bygglov 
 
§ Plan- och bygglagen: - ett urval 
1 kap Inledande bestämmelser  
1§ Denna lag innehåller bestämmelser om 
planläggning av mark- och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att med 
beaktande av den enskilda människans frihet 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 

2§ Det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten.  
 
3§ Varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut 
om användningen av mark- och 
vattenområden samt om hur den byggda 
miljön skall utvecklas och bevaras. 
Översiktsplane är inte bindande för 
myndigheter och enskilda. Regleringen av 
markens användning och av bebyggelsen 
inom kommunen sker genom detaljplaner. En 
detaljplan får omfatta endast en begränsad del 
av kommunen. 
För begränsade områden av kommunen som 
inte omfattas av detaljplan får 
områdesbestämmelser antas, om det behövs 
för att syftet med översiktsplanen skall uppnås 
eller för att säkerställa att riksintressen enlig 
3kap eller 4kapmiljöbalken tillgodoses. 
Fastighetsplaner får antas för att underlätta 
genomförande av detaljplaner. För samordning 
av flera kommuner planläggning får 
regionplaner antas. 
 
4§ Till byggande och rivning av byggnader 
samt till schaktning, fyllning, trädfällning och 
skogsplantering fordras tillstånd i form av 
bygglov, rivningslov respektive marklov i den 
omfattning som följer denna lag. Vidare skall 
den nämnd som avses i 7§ underrättas om 
olika slags arbeten genom bygganmälan eller 
rivningsanmälan i den omfattning som följer av 
denna lag. Beträffande åtgärder som kräver 
bygglov får ges förhandsbesked huruvida 
byggande kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
5§ Vid prövning av frågor enligt denna lag skall 
både allmänna och enskilda intressen beaktas, 
om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
6§ För att mark skall få användas för 
bebyggelse skall den vara från allmän 
synpunkt lämplig för ändamålet. 
Lämplighetsbedömningen sker vid 
planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. 
 
7§ I varje kommun skall det finnas en eller 
flera nämnder som skall fullgöra kommunens 
uppgifter inom plan- och byggväsendet och ha 
det närmaste inseendet över 
byggnadsverksamheten. Vad som i denna lag 

Innehåll  sida 
Plan– och bygglagen, ett urval 2 
Aktuell kommunomfattande översiktsplan 5 
 
Fördjupad översiktsplan 5 
för Ånge tätort 5 
Kommunala åtgärder  5 
 
Detaljplaner 6 
- Torpshammar 6 
- Erikslund 6 
- Hallsta 6 
- Östavall 6 
- Östavall Prästbordet fritid 6 
- Alby 6 
- Ånge 7 
- Ljungaverk 7 
- Fränsta 7 
Kommunala åtgärder  8 
 
Områdesbestämmelser 8 
- Alby, del av 8 
Kommunala åtgärder  8 
 
Bygglov och 9 
lokala särskilda bestämmelser 
Ansvarsfördelning i översiktsplaneringen 10 
Förverkligande av intentioner 11 
Kompletteringar, ajourhållning 11 
Beslut om samlad bebyggelse, kartor 12 



ÖVERSIKTSPLAN   
för utveckling av Ånge kommun 3 (28)  

 

Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på 
den eller de nämnder som utses enligt första 
stycket. 
 
8§ Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och 
byggnadsväsendet i länet och skall samverka 
med kommunen i deras planläggning. 
Boverket har den allmänna uppsikten över 
plan- och byggväsendet i riket.  
 
9§ Särskilda bestämmelser om tekniska 
egenskapskrav på byggnader och andra 
anläggningar samt om byggprodukter finns i 
lagen om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk mm. 
 
2 kap Allmänna intressen som skall 
beaktas vid planläggning och vid 
lokalisering av bebyggelse mm 
1§ Mark- och vattenområden skall användas 
för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde 
skall ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning. 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3 
och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 
kap.3§ miljöbalken skall miljökvalitetsnormer 
iakttas vid planering och planläggning. 
 
2§ Planläggning skall, med beaktande av 
natur- och kulturvärden, främja en 
ändamålsenlig struktur och en estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden, kommunikationsleder och andra 
anläggningar. Även en från social synpunkt 
god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt 
samt en långsiktigt god hushållning med mark 
och vatten och med energi och råvaror skall 
främjas. Hänsyn skall tas till förhållanden i 
angränsande kommuner. Planläggning får inte 
medverka till att en miljökonsekvensnorm enlig 
5kap miljöbalken överträds. Vad som anges i 
första stycket skall beaktas även i andra 
ärenden enligt denna lag. 
 
3§ Bebyggelsen skall lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
1. de boendes och övrigas hälsa 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheter att ordna trafik, 

vattenförsörjning och avlopp samt annan 
samhällsservice 

4. möjligheterna att förebygga vatten – och 
luftföroreningar samt bullerstörningar 

Bebyggelse och anläggningar som för sin 
funktion kräver tillförsel av energi skall 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. 
 
4§ Inom områden med sammanhållen 
bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas 
med hänsyn till behovet av 
1. skydd mot uppkomst och spridning av 

brand samt mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser 

2. åtgärder för att skydda befolkningen och 
begränsa verkningarna av stridshandlingar 

3. hushållning med energi och vatten samt 
klimatiska och hygieniska förhållanden 

4. trafikförsörjning och god trafikmiljö 
5. parker och andra grönområden 
6. möjligheter för personer med nedsatt 

rörelse. Eller orienteringsförmåga att 
använda området, 

7. förändringar och kompletteringar 
Inom eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse skall det finnas 
lämpliga platser för lek, motion och annan 
utevistelse samt möjligheter att anordna en 
rimlig samhällsservice och kommersiell 
service. 
 
3 kap Krav på byggnader mm 
1§ Byggnader skall planeras och utformas på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärden på platsen. Byggnader skall ha en 
yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, 
lämpligt för byggnaderna som sådana och som 
ger en god helhetsverkan.  
 
2§ Byggnader skall placeras och utformas så 
att de eller deras avsedda användning inte 
inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på 
annat sätt medför fara eller betydande 
olägenheter för omgivningen. Inverkan på 
grundvattnet som kan vara skadligt för 
omgivningen skall begränsas. I fråga om 
byggnader som skall placeras under markytan 
skall dessutom i skälig omfattning beaktas att 
användningen av marken över byggnaderna 
försvåras. 
 
10§ Ändringar av byggnad skall utföras 
varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
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beaktas och dess byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden tas till vara. 
12§ Byggnader som är särskilt värdefulla från 
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 
förvanskas. 
 
13§ Byggnaders yttre skall hållas i vårdat 
skick. Underhållet skall anpassa till 
byggnadens värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt samt till omgivningens karaktär. 
 
4 kap. Översiktsplan 
1§ I översiktsplanen skall redovisas de 
allmänna intressena enligt 2kap och de miljö- 
och riskfaktorer som beaktas vid beslut om 
användningen av mark – och vattenområden. 
Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 
eller 4kap miljöbalken anges särskilt. 
Av planen skal framgå 
1. grunddragen i fråga om den avsedda 

användningen av mark- och 
vattenområden 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön 
skall utvecklas och bevaras,  

3. hur kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena och iaktta 
gällande miljökvalitetsnormer.  

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser 
skall kunna utläsas utan svårighet. 
 
2§ Till översiktsplanen skall fogas en sådan 
planbeskrivning som avses i 8§ och 
länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 9§. 
Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en 
viss del, skall det anmärkas i planen 
 
3§ När förslag till översiktsplan eller till ändring 
av planen upprättas, skall kommunen samråda 
med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och 
kommuner som berörs av förslaget. De 
myndigheter samt de sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse 
av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. 
 
4§ Syftet med samrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn 
och påverkan. Under samrådet bör motiven till 
förslaget, planeringsunderlag av betydelse 
samt förslagets innebörd och konsekvenser 
redovisas. Resultatet av samrådet och förslag 

med anledning av de synpunkter som har 
framförts skall redovisas i en 
samrådsredogörelse. 
5§ Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt 
ta till vara och samordna statens intressen och 
därvid: 
1. tillhandahålla underlag för kommunens 

bedömningar och ge råd i fråga om 
sådana allmänna intressen enligt 2 kap. 
och sådana miljö- och riskfaktorer som bör 
beaktas vid beslut om användning av 
mark- och vattenområden 

2. verka för att riksintressen enligt3 och 4kap. 
miljöbalken tillgodoses och 
miljökvalitetsnormer enligt 5kap. 
miljöbalken iakttas och 

3. verka för att sådana frågor om användning 
av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner samordnas på ett 
lämpligt sätt 

 
6§ Innan översiktsplanen eller en ändring av 
den antas, skall kommunen ställa ut 
planförslaget under minst 2 månader. Den som 
vill lämna synpunkter på förslaget skall göra 
det skriftligen under utställningstiden 
 
7§ Kungörelse om utställningen av 
planförslaget skall minst en vecka före 
utställningstidens början anslås på 
kommunens anslagstavla och införas i 
ortstidning. Av kungörelsen skall framgå var 
utställningen äger rum samt inom vilken tid, på 
vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget 
skall lämnas... 
 
För kungörandet skall gälla vad som är 
föreskrivet i lagen 1 977:654 om 
kungörande i mål och ärenden hos 
myndighet m.m. 
Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning 
och samrådsredogörelse skall, innan förslaget 
ställs ut, sändas till länsstyrelsen samt till 
regionplaneorgan och kommuner som berörs 
av förslaget. 
 
8§ Under utställningstiden skall planförslaget 
åtföljas av 
1. planbeskrivning som avses i andra stycket 
2. samrådsredogörelsen 
3. gällande översiktsplan 
4. sådant planeringsunderlag som 

kommunen anser vara av betydelse för en 
bedömning av förslaget 
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I planbeskrivningen skall redovisas 
planeringsförutsättningarna, skälen till planens 
utformning och de åtgärder som kommunen 
avser att vidta för att fullfölja planen. Vidare 
skall redogöras för planens konsekvenser. 
Avser förslaget ändring av översiktsplanen för 
viss del av kommunen, skall ändringens 
verkningar för andra delar av kommunen 
redovisas 
 
9§Länsstyrelsen skall under utställningstiden 
avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget 
Av yttrandet skall framgå om 
1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enlig 

3 eller 4 kap. miljöbalken 
2. förslaget kan medverka till att en 

miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
Miljöbalken överträds, 

3. sådana frågor rörande användningen av 
mark- och vattenområden som angår två 
eller flera kommuner inte samordnas på 
lämpligt sätt, och 

4. bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de 
boendes och övrigas hälsa eller till 
behovet av skydd mot olyckshändelser 

5.  
10§ Efter utställningstiden skall kommunen 
sammanställa de avlämnade synpunkterna 
och redovisa sina förslag med anledning av 
dem i ett utlåtande som skall fogas till 
handlingarna i ärendet. Om förslaget ändras 
väsentligt efter utställningen, skall ny 
utställning ske  
 
11§ Översiktsplanen och ändringar av den 
antas av kommunfullmäktige 
 
12§ Beslut att anta eller ändra översiktsplanen 
gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft. 
 
13§När kommunens beslut att anta eller ändra 
översiktsplanen har vunnit laga kraft, skall 
planen, planbeskrivningen, samråds-
redogörelsen, granskningsyttrandet, utlåtandet 
enligt 10§ och ett protokollsutdrag med 
beslutet utan dröjsmål sändas till Boverket, 
länsstyrelsen, regionplaneorgan och 
kommuner som berörs. 
 
14§Kommunfullmäktige skall minst en gång 
under mandatperioden ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet. 

Före ett beslut som avses i första stycket skall 
länsstyrelsen i en sammanfattande 
redogörelse redovisa synpunkter i fråga om 
sådana statliga intressen som kan vara av 
betydelse för kommunens beslut samt ange 
hur synpunkterna enligt länsstyrelsens mening 
förhåller sig till översiktsplanen. 
 
Aktuell 
kommunomfattande 
översiktsplan 
Alla kommuner skall ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall ge 
vägledning för beslut om användning 
av mark- och vattenområden samt om 
hur den bebyggda miljön skall 
utvecklas och bevaras. 
Kommunala åtgärder 
Översiktsplanen antas av 
kommunfullmäktige 
2004 och ersätter den första 
generationen översiktsplan antagen av 
kommunfullmäktige 1991-11-25. 
 
Fördjupad översiktsplan 
En översiktsplan kan fördjupas för 
delar av kommunen - fördjupad 
översiktsplan.  
Frågorna inom ett begränsat område 
behandlas med större detaljeringsgrad. 
En översiktsplan (fördjupad) för Ånge 
tätort antogs av kommunfullmäktige 
1994-02-21. 
 
Kommunala åtgärder  
Förslaget till fördjupad översiktsplan 
för Ånge tätort saknar idag aktualitet. 
Planen redovisar bland annat stora 
utbyggnadsområden ovan 
kommunhuset. 
Planen bör därför upphävas. 
Beslut om upphävande av planerna i 
kommunstyrelsen 2005-10 25. 
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Övriga gällande planer; 
• Detaljplaner 
• Områdesbestämmelser 
 
Detaljplaner 
§ Aktuell lagstiftning, 
bestämmelser ett urval 
5 kap Detaljplan och områdesbestämmelser 
Detaljplan 
1§ Prövning av markens lämplighet för 
bebyggelse och reglering av 
bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom 
detaljplan för 
1. sammanhållande bebyggelse 
2. ny enstaka byggnad vars användning får 

betydande inverkan på omgivningen eller 
som skall förläggas inom ett område där 
det råder stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden 
inte kan prövas i samband med prövning 
av ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked, 

3. bebyggelse som skall förändras eller 
bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang 

4. Första stycket skall tillämpas också i fråga 
om andra anläggningar än byggnader, om 
anläggningarna kräver bygglov enligt 8 
kap.2§. 

 

Sammanställning av 
gällande detaljplaner och 
ändringar  
2004-06-30 
Detaljplaner reglerar utformningen av 
ett område mer i detalj. Detaljplanen är 
bindande vilket innebär att den som 
söker lov enligt huvudregeln bara få 
bygglov om åtgärden överensstämmer 
med planen. Detaljplaner reglerar 
också utbyggnaden av gator, parker 
mm. Äldre planer som byggnadsplan 
och stadsplan gäller nu som 
detaljplaner. 

Alla detaljplaner som beslutats till och 
med år 1998 har scannats av Metria. 
De scannade detaljplanerna har ställts 
till kommunens förfogande och är 
tillgängliga i kommunens GIS 
(geografiska informationssystem) 
 
Kommunala åtgärder  
Kommunen uppdaterar ständigt listan 
över antagna detaljplaner. 
Beslutade detaljplaner till och med 
1998 tillgängliga, via en produkt från 
Metria, i kommunens GIS.  
Övriga beslutade detaljplaner från och 
med 1999 scannas löpande in i 
kommunens GIS. Målsättningen är en 
ständigt uppdaterad databas.   
 
För aktuella planer kontakta Bygg- och 
miljökontoret. 
 
Dp – detaljplan  
 
Torpshammar 97-05-28 Dp, del 
av Gim 1:38 mfl 
94-04-21 Dp, Gim 1:101 
82-11-10 Bp, Lillboda 1:96 mfl 
78-11-02 Bp, Klöstre 2:46 mfl 
78-05-12 Bp , Klöstre 2:28 mfl 
77-06-09 Bp, Gim 1:38 mfl 
76-03-16 Bp, Köstre 2:21 mfl 
73-01-23 Bp, Klöstre 2:60 mfl 
71-12-14 Bp, Klöstre 2:59 mfl 
68-07-08 Bp, Centrala Torpshammar 
66-07-18 Bp, Område vid skolan 
63-08-01 Bp,Torpshammar 
 
Erikslund 
67-06-20 Bp, Erikslund 
 
Hallsta 
69-06-27 Bp, Hallsta 
 
Östavall 
97-08-26 Dp, Vägport 
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97-03-24 Dp, Vägport 
94-07-13 Dp, Sågen 
86-08-28 Bp, Hålsnäset 1:57 mfl 
86-02-06 Bp, del av Östavall 
77-12-06 Bp, del av Östavall 
74-01-09 Bp, Östavall samhälle 
Prästbordet 
68-11-28 Bp, Prästbordet 
 
Alby 
(93-12-16 Områdesbestämmelser) 
88-12-25 Dp, Del av industriområde 
84-03-20 Stadsplan Centrala delen 
83-04-07 Stadsplan Villadelen 
83-03-30  Bp, Södra industriområdet 
70-11-16 Bp, Alby samhälle 
68-12-04 Bp, Norr om skolan 
 
Ånge 
2004-xx-xx Ny föskola Nybyggarvägen 
Ånge 64:2, 64:10 m fl 
2001-12-10 Solgårdsgatan 
99-07-19 Bensinstation vid Ica i Ånge 
98-10-23 Ångebyn 
97-10-20 Skolområdet 
92-10-14 Ånge centrum Ånge 74:2 mfl 
92-03-02 RV 83 
91-08-29 Ånge centrum Torget 
91-07-10 Ånge 31:28 Ångebyn 
91-03-20 Ånge 60:34 
90-07-12 Ånge tätort, Ånge 60:91 
”ICA” 
90-07-12 Ånge centrum SJ 
90-03-22 Ånge 74 :21-24 
87-10-01 Stg 519 mfl 
85-10-24 Aspen-Björken 
83-03-03 Västra industriområdet 
82-09-30 Järnvägsgatan vid posten 
82-09-30 Elvärmecentral i Kv.Oxen 
81-05-21 Ånge centrum Kv Oxen 
80-11-03 Stg. 905 mfl 
79-12-10 Industriområdet Mallberget 
79-03-16 Västra Klaraborgsområdet se 
79-09-01 ej fastställd 
77-10-12 Stg.536 Ånge centrum 

76-09-10 Industriområdet Mallberget 
76-03-31 Kv. Orren 
76-03-30 Kv. Hyacinten, 
Snödroppen mfl 
76-02-11 Kv. Enen och Granen 
73-09-27 Kv. Hästen och Örnen 
73-07-04 Västra industriområdet 
72-12-06 Kv. Oden 
72-11-21 Färjevägen, Kv. Järpen 
71-05-04 Rundspåret, Kvarteret 
Hästen mfl 
70-02-25 Stg. 523, 524 mfl 
69-11-11 Klaraborgsområdet 
68-06-17 Baccus och Concordia 
68-06-17 Orion 
66-10-14 Ånge centrum 
64-12-05 Rundspåret Kapellbacken 
64-10-16 Håkabacken 
64-04-24 Västra industriområdet 
64-03-06 Ånge köping norr om 
bangården 
64-02-27 Skolområdet vid S:a 
Borgsjövägen 
62-09-26Vojenområdet 
53-10-23 Ånge köping 
 
Ljungaverk 
2002-01-29 Bensinstation 
Västerhångsta 35:1 m fl 
94-07-19 Golfbana Hussborg 
90-07-12 Golfbana Hussborg 
84-11-19 Ladugårdsgärde 
Västerhångsta 5:72 mfl 
82-07-20 G:a posten 
80-02-20 Del av Ladugårdsgärde 
79-01-22 Del av Västerhångsta 7:28 
mfl, Forumplanen 
76-03-16 Del av Västerhångsta 3:19 
mfl, Barnstuguområdet 
73-11-27 Västerhångsta 7.28 mfl 
72-12-07 Österhångsta 1:4 mfl 
71-07-13 Ljungaverk 
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Fränsta 
2002-11-15 Vissland 2:41 mfl Område 
öster om vägskäl E14/Gissjögatan 
2001-04-26 Bensinstation Fränsta 1:35 
m fl 
99-07-19 Badhusparken i Fränsta, 
Fränsta 13:1 mfl  
90-03-22 Fränsta 12:1 SLOS 
90-03-22 Fränsta 1:111 HSB 
90-03-22 Ålsta 13.1 
88-08-11 Vissland 4:22 ICA 
87-10-29 Fränsta centrum 
85-11-18 Gissjögatan - Badhuset 
84-02-16 Ålsta PB 2:1 
82-11-25 Torpsro 
82-08-27 Hammar 7:1 
80-03-28 Österkomsta 2:72 mfl 
79-02-14 Ålsta 2:29 MFL 
79-01-22 Ålsta PB 1:18 mfl  
78-08-10 Rogsta - Komsta 
76-07-14 Ålsta PB 1:17, 2:1 mfl  
72-08-31 Delar av Komsta och Rogsta 
byar 
71-12-23 Nedre centrala Fränsta 
67-10-09 Industriområdet 
67-03-17 Gissjövägsområdet 
64-02-21 Vissland och Fränsta byar 
60-02-25 Del av Fränsta 
54-02-05 Delar av Vissland, Fränsta, 
Rogsta och Ålsta PB 
 
 
 

Områdesbestämmelser 
§ Aktuell lagstiftning 
Områdesbestämmelser 
16 § För begränsade områden som inte 
omfattas av detaljplan kan områdes-
bestämmelser antas för att säkerställa att 
syftet med översiktsplanen uppnås eller att ett 
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
tillgodoses.  
 
Med områdesbestämmelser får regleras 
1. I vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 

5§ första stycket, 6§ första stycket 1 och 3 
samt andra och tredje styckena, 7§, 8§ 

andra och tredje styckena samt 9§tredje 
stycket… 

2. Grunddragen för användningen av mark- 
och vattenområden för bebyggelse eller 
för fritidsanläggningar, 
kommunikationsleder och andra 
jämförliga ändamål 

3. Största tillåtna byggnads– eller bruksarean 
för fritidshus och storleken på tomter till 
sådana hus 

4. Placering, utformning och genomförande 
av byggnader, andra anläggningar och 
tomter, varvid får meddelas varsamhets- 
bestämmelser för att precisera kraven i 
3kap.10§, skyddsbestämmelser för 
byggnader som avses i 3 kap.12§ och för 
tomter som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt, rivningsförbud för 
byggnader som avses i 3 kap.12§... mm 

 
17 § Områdesbestämmelserna och skälen till 
dem skall redovisas i en särskild handling. 
Handlingen skall utformas så at det tydligt 
framgår hur bestämmelserna reglerar miljön. 
Vad som föreskrivs i första stycket gäller även 
när områdesbestämmelserna ändras eller 
upphävs. 
 

Sammanställning av 
gällande områdes-
bestämmelser 2002-10-31 
Bindande områdesbestämmelser för 
begränsade områden kan antas av 
kommunen. De får upprättas för at 
säkra syftet med översiktsplanen. 
Områdesbestämmelserna kan vara ett 
alternativ till detaljplan när det finns 
behov av att reglera åtgärder i befintlig 
bebyggelse. 
Alby 
93-12-16 Områdesbestämmelser 
 
Kommunala åtgärder  
Kommunen föreslår att områdes-
bestämmelserna för Alby - del av 
samhället - upphävs genom beslut. 
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Skälen för att säkerställa den specifika 
miljön enligt beslut 1993-12-16 
kvarstår ej.  
Planen bör därför upphävas. 
 
Beslut om upphävande av planerna i 
kommunstyrelsen 2005-10 25. 
 
För närvarande föreslås inga nya 
områdesbestämmelser inom 
kommunen. Se även avsnitt Höga 
kulturvärden. 
 
Bygglov och lokala 
särskilda bestämmelser 
§ Aktuell lagstiftning,  
ett urval 
8 kap Bygglov, rivningslov och marklov 
 
Åtgärder som kräver bygglov 
Generella bestämmelser 
1§ Bygglov krävs för att  
1. Uppföra byggnader 
2. Göra tillbyggnader 
3. Ta i anspråk eller inreda byggnader helt 

eller till viss del för väsentligen annat 
ändamål än det för vilket byggnaden 
senast har använts eller för vilket bygglov 
har lämnats 

4. Göra sådana ändringar av byggnader som 
innebär att det inreds någon ytterligare 
bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri 

I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, 
skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom 
områden som inte omfattas av detaljplan krävs 
bygglov endast för åtgärder som anges i första 
stycket 3. 
2 § I fråga om andra anläggningar än 
byggnader krävs bygglov för att 
1. Anordna nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, 
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor 
och golfbanor 

2. Anordna upplag eller materialgårdar 
 
5. uppföra radio- eller telemaster eller torn 

6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens 
diameter är större än två meter eller om 
vindkraftverket placeras på ett avstånd 
från gränsen som är mindre än på 
kraftverkets höjd över marken eller om 
kraftverket skall fast monteras på en 
byggnad 

7. uppföra murar eller plank 
8. anordna parkeringsplatser ute mm  
9. anordna begravningsplatser 
10.  väsentligt ändra anläggningar som  

avses i 1-9 
Enligt 5§ och 6§ tredje stycket får kommunen 
besluta om undantag från kravet på bygglov 
eller om längre gående krav… 
Särskilda bestämmelser för områden med 
detaljplan 
3 § I områden med detaljplan krävs, utöver vad 
som föreskrivs i 1 och 2 §§, bygglov för att 
1. färga om byggnader eller byta 

fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
samt för att göra ändringar av byggnader 
som avsevärt påverkar deras yttre 
utseende     

2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller 
ljusanordningar 

3. uppföra eller bygga till eller på annat sätt 
ändra ekonomibyggnader för jordbruk, 
skogsbruk och därmed jämförlig näring. 

I 4 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för 
en- eller tvåbostadshus och för vissa 
byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5§ 
får kommunen medge undantag från kravet på 
bygglov enligt första stycket. 
 
Särskilda bestämmelser för en- eller 
tvåbostadshus 
4 § Bestämmelserna i 1--3 §§ gäller inte i fråga 
om nedan angivna åtgärder beträffande en- 
eller tvåbostadshus och till dem hörande 
fristående uthus, garage och andra mindre 
byggnader (komplementbyggnader): 
1. färga om byggnader inom områden med 
detaljplan, om byggnadens karaktär därigenom 
inte ändras väsentligt, 
2. med mur eller plank anordna skyddade 
uteplatser i anslutning till bostadshuset, om 
muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, 
inte sträcker sig mer än 3,0 meter ut från huset 
och inte placeras närmare gränsen än 4,5 
meter, 
3. anordna skärmtak över sådana uteplatser 
som anges i 2 eller över altaner, balkonger 
eller entréer, om skärmtaket inte är större än 



ÖVERSIKTSPLAN   
för utveckling av Ånge kommun 10 (28)  

 

Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

12,0 kvadratmeter och inte sträcker sig 
närmare gränsen än 4,5 meter, 
4. uppföra högst två komplementbyggnader i 
omedelbar närhet av bostadshuset, om 
byggnadernas sammanlagda byggnadsarea 
inte är större än 10,0 kvadratmeter, 
taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och 
byggnaderna inte placeras närmare gränsen 
än 4,5 meter. 
Utanför detaljplan är en- och tvåbostadshus 
och tillhörande komplementbyggnader, murar 
och plank som ej ingår i samlad bebyggelse 
undantagna från bestämmelserna i 1 och 2 §§ 
även i fråga om följande åtgärder 
1. göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte 
sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter, 
2. uppföra komplementbyggnader eller murar 
eller plank i omedelbar närhet av 
bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig 
närmare gränsen än 4,5 meter. 
Om de grannar som berörs medger att 
åtgärder som avses i första stycket 2-4 och i 
andra stycket utförs närmare gränsen än 4,5 
meter, krävs inte bygglov. 
Enligt 6 § får kommunen bestämma att de 
åtgärder som avses i första stycket 1 och 
andra stycket kräver bygglov. Lag 
(1995:1197). 
 
Åtgärder som kräver rivningslov eller 
marklov 
8§Inom områden med detaljplan krävs 
rivningslov för att riva byggnader eller delar av 
byggnader, om inte annat har bestämts i 
planen… 
 
9§ Inom områden med detaljplan krävs, om 
inte annat bestämts i planen, marklov för 
schaktning eller fyllning som medför att 
höjdläget för tomter eller mark för allmän plats 
ändras avsevärt. Om ett visst höjdläge för 
markytan anges i planen, krävs dock inte 
marklov för att höja eller sänka markytan till 
denna nivå. 
Kommunen får i detaljplan besluta att marklov 
krävs för trädfällning eller skogsplantering 
 

Kommunens undantag 
Plan- och bygglagen 8:4 medger att 
bygglov ej behövs för mindre 
tillbyggnader och 

kompletteringsbyggnader utanför 
samlad bebyggelse. 
Kommunen har tolkat detta och med 
beslut i bygg- och plannämnden 
konstaterat att bygglov ej krävs utanför 
så kallad samlad bebyggelse för 
- uthus, garage, förråd med en yta som 
ej överskrider 50 m2 
- gäststuga med en yta som ej 
överskrider 30 m2  
 
Definitionen för samlad bebyggelse se 
kartor i slutet av dokumentet.  
 
Övrigt 
Plan- och bygglagen 8:4 medger att 
bygglov ej krävs inom detaljplanelagt 
område för att färga om, byta 
fasadbeklädnad eller taktäcknings-
material samt för att göra ändringar av 
byggnader som inte avsevärt påverkar 
deras yttre utseende. 
 
Bygglov krävs ej heller för bygge av så 
kallad friggebod. 
 
Kommunens tillämpning 
övrigt  
Utanför detaljplan krävs bygganmälan 
inför rivning. 
 

Ansvarsfördelning i 
översiktsplaneringen 
Kommunstyrelsen via Tvärpolitiska 
gruppen (förstärkt med ordförande i 
miljönämnd och plan- och byggnämnd) 
ledningsgrupp för översiktsplane-
arbetet. 
 
Tjänstemannaansvar Högste 
ansvarige tjänsteman för översikts-
planearbetet är kommunchefen. Det 
operativa arbetet med översiktsplanen 
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ansvarar Utvecklingsenheten för i 
samarbete. 
 
Bygg- och plannämnden svarar 
främst för det praktiska arbetet med 
frågor som rör detaljplaner, 
områdesbestämmelser, bygglov, rivlov, 
marklov mm 
 
Förverkligande av 
intentioner, uppföljning 
Årlig ajourhållning efter antagen ny 
översiktsplan 2004. Efter kalenderårets 
utgång mottar kommunstyrelsen en 
rapport om årets måluppfyllelse och 
aktiviteter. Åtgärdsdiskussion följer. 
Eventuella avvikelser noteras och 
löses.  
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Kompletteringar och 
ajourhållning 
 
Översiktsplanen 
Arbete, projekt mm med syfte att 
förändra, omarbeta delar av 
översiktsplanen 
noteras……………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
Fördjupad översiktsplan 
Arbete med fördjupningar alternativt 
beslut med antagande av ny fördjupad 
översiktsplan anges 
 
Plan………………………………………. 
 
Områdets omfattning…………………… 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
Beslutsdatum……………………………. 
 
Förs till faktabasen Översiktsplan O 
 
Detaljplaner 
Nya detaljplaner noteras 
Detaljplan för …………………………… 
……………………………………………. 
Områdets omfattning: …………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
Beslutsdatum……………………………. 
Förs till faktabasen Översiktsplan   O 
 

 
Områdesbestämmelser 
Nya områdesbestämmelser noteras 
Områdesbestämmelser för: ………… 
…………………………………………. 
 
Områdets omfattning …………………. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
Beslutsdatum …………………………… 
 
Förs till faktabasen Översiktsplan  O 
 
 
DATUM :………………………………… 
 
Uppgiftslämnare namn 
…………………………………………… 
 
Bygg- och plannämnd  O 
- Bygg- och miljökontoret O 
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Kartor med områden över så kallad samlad bebyggelse 
från bygg- och plannämnden 
 
Överturingen, samlad bebyggelse (gul markering) 
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Kölsillre, samlad bebyggelse (gul markering) 
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Strömnäset, detaljplan (grön markering) 

 
 
 



ÖVERSIKTSPLAN   
för utveckling av Ånge kommun 16 (28)  

 

Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

Östavall, samlad bebyggelse (gul markering), detaljplan (grön markering) 
 

 
 



ÖVERSIKTSPLAN   
för utveckling av Ånge kommun 17 (28)  

 

Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

Alby, samlad bebyggelse (gul markering) detaljplan (grön markering) 
områdesbestämmelser (blå markering) 
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Ovansjö, samlad bebyggelse (gul markering) 
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Ånge, samlad bebyggelse (gul markering), detaljplan (grön markering) 
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Boltjärn, samlad bebyggelse (gul markering) 
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Hallsta, samlad bebyggelse (gul markering), detaljplan (grön markering) 
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Borgsjöbyn, samlad bebyggelse (gul markering) 
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Erikslund, samlad bebyggelse (gul markering) detaljplan (grön 
markering) 
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Östby, samlad bebyggelse (gul markering) 
 

 



ÖVERSIKTSPLAN   
för utveckling av Ånge kommun 25 (28)  

 

Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

Ljungaverk, samlad bebyggelse (gul markering), detaljplan (grön markering) 
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Fränsta, samlad bebyggelse (gul markering), detaljplan (grön markering) 
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Torpshammar, samlad bebyggelse (gul markering), detaljplan (grön markering) 
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Munkbyn, samlad bebyggelse (gul markering) 

 


