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Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 m.fl, Skolgatan, i Hovmantorps 

samhälle har varit ute för granskning under perioden 2018-03-14 till 2018-04-08. Efter 

granskningen ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas 

innan förslaget kan gå vidare till nästa del av framtagandet av detaljplanen.  

 

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget kommer 

skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. 

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljönämnden tagit emot 6 svar varav 1 har inneburit 

yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av respektive 

yttrande som har kommit in och hur plan- och miljönämnden bemöter yttrandet. Även 

de svar som plan- och miljönämnden har tagit emot som inte innebär någon erinran 

kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

 

Inkomna synpunkter 

E.ON 

Eon noterar att tidigare synpunkter är tillgodosedda och har inget ytterligare att erinra.  

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget, men påpekar att utfarten inte 

får stängas innan en gång- och cykelväg är löst. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras och synpunkten om gång- och cykelväg lyfts till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att vara en del av genomförandet. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande angående miljökvalitetsnormerna för vatten att 

från Kvarnsjön rinner vattnet vidare till Rottnen vilken har otillfredsställande ekologisk 
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status på grund av fisk och förhöjda arsenikhalter. Även den kemiska statusen bör 

förtydligas. 

 

Bemötande 

Texten om miljökvalitetsnormen för vatten ses över och det förtydligas kring Rottnen 

genom följande text på sida 2 i plan- och genomförandebeskrivningen. 

Från Kvarnsjön rinner vattnet vidare till Rottnen, vilken har otillfredsställande ekologisk 

status och uppnår inte god kemisk status även utan överallt överskridande ämnen. Dock 

bedöms inte dessa förändras negativt på grund av planförslaget. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Trafikverket 

Trafikverket har inga erinringar mot planen utan ser fram emot fortsatt dialog efter 

planens antagande. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


