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Samrådets genomförande 

Förslaget till ändring för del av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget) har varit ute för samråd under 

perioden 15 januari till och med 6 februari. Efter samrådet 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 skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot yttranden. Nedan 

redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har direkt inga synpunkter på planförslaget eller på den formella hanteringen 

av tillägget. Länsstyrelsen påpekar att den ökade byggrätten dock medför en större andel 

hårdgjord yta vilket kan få konsekvenser för dagvattnet. Länsstyrelsen anser att detta bör 

förtydligas i planhandlingarna. 

Bemötande 

Planbeskrivningen justeras utifrån ovan och kompletteras med ett förtydligande kring hur 

dagvatten ska hanteras inom planområdet.  

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot förslagen ändring av detaljplan. Planområdet som berörs 

av ändringen är beläget cirka 50 meter från väg 834 (Storgatan) och 100 meter från Kust- till 

kustbanan. Planändringen bedöms inte medföra några konsekvenser för statlig infrastruktur.  

Trafikverket ser positivt på kommunens ambition att möjliggöra för förtätning i centrum- och 

kollektivtrafiknära lägen med goda förutsättningar för hållbart resande.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

E.ON 

Inom aktuell del av området har E.ON markförlagd lågspänningskabel. Kablarnas exakta 

lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. E.ON tolkar inkommit material som att 

u-området ligger kvar i området, vilket vi är tacksamma för. 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som plank eller liknande inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 

meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.  
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Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 

ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

Bemötande 

Synpunkterna noteras. Planbeskrivningen uppdateras med information om att flyttning och 

ändringar bekostas av exploatören. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras är enligt följande: 

Lantmäteriet vill påminna om att definitionen tomt och fastighet inte är synonymer.  I 

genomförandebeskrivningen används begreppet tomt vid upprepade tillfällen. Lantmäteriet 

vill påminna om begreppet fastighet är ett äganderättsligt begrepp medan begreppet tomt 

inte har någon betydelse i äganderättsligt hänseende. Begreppet tomt enligt PBL är ”ett 

område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera 

byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att 

byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En 

fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera 

fastigheter. 

Tidigare har områdena för underjordiskledning omfattats av punktprickadmark. Efter 

ändringen ter det sig som att u-områdena inte omfattas av liknande bestämmelser utöver 

markreservatet.  

Bemötande 

Begreppet tomt ändras till fastighet i planbeskrivningen enligt Lantmäteriets synpunkt. De 

språkliga misstagen har setts över och åtgärdats.  

Vad gäller prickad mark är avsikten att den ska lämnas kvar på de ytor där det i dagsläget 

finns ledningar. Ledningar inom prickad mark skyddas fortsatt av planbestämmelse om u-

område, skydd för underjordiska ledningar. Det vill säga att u-områden som är försedda med 

prickad mark lämnas kvar, vilket innebär ingen förändring gentemot gällande detaljplan.  

Sakägare: Hans Mukka 

Hans Mukka, ägare till grannfastigheten Stranden 1, framför att i samband med den tidigare 

planändringsarbetet på Strandtorget blev han orolig över framtiden för den normalgata med 

vändplan som löper utmed hans fastighets (Stranden 1) östra sida. Han tycker att gatan hade 

minskat i bredd från normalbred lokalgata till gång- och cykelväg samt att tidigare vändplan 

var borttagen. Mukka yrkar härmed att GC-vägen återställs till normalbred gata igen eller att 

en tillräckligt stor vändplan återställs vid gränspunkten mellan Stranden 1, Stranden 2 och 

Strandtorgets nordvästra del. Detta skulle möjliggöra att jag även i fortsättningen med bil 

och släp (husvagn, båttrailer, etc), kan komma åt min parkerings-/ uppställningsplats som jag 

anlagt vid tomtens nordöstra hörn.  

Bemötande 

Lokalgatan och GCM-vägen i den norra och västra delen av planförslaget berörs inte av 

genomförförande av planändringen eftersom det ligger utanför aktuell kvartersmark. Frågan 
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har behandlats därmed i samband med tidigare planläggningen för hela området. Enligt 

gällande detaljplan planeras lokalgatan ha en bredd på cirka 5 meter och skall kunna 

användas dels som infart till angränsande fastigheter i väster samt som allmän gång- och 

cykelväg ned mot vattnet och vidare mot norr. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 

gatan är tillräckligt bred för att möjliggöra alla människor att utnyttja den.  

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 


