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Granskningsskede 
Förslaget till ändring av detaljplan har varit ute på granskning under perioden 17:e oktober till 

och med den 4:e november 2022. Efter granskningen ska de synpunkter som har kommit in 

under yttrandetiden sammanställas i ett granskningsutlåtande. I redogörelsen gör kommunen ett 

ställningstagande till eventuella ändringar. 

 

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 granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 6 yttranden.  

 

Inkomna yttranden 
1. Länsstyrelsen 

2. Lantmäteriet 

3. Trafikverket 

4. E.ON 

5. Skogsstyrelsen 

6. Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Det är enbart Lantmäteriet som har något att erinra gällande planförslaget. Synpunkterna gäller 

utformning av plankartan. Deras synpunkter går emot Länsstyrelsens utformningskrav och 

kommunens ställningstagande är därför att inte justera planhandlingarna. 
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Inkomna synpunkter 

 

1. Länsstyrelsen 

 

Länsstyrelsens roll 
Enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under 

granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens 

bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs eller 

tillgodoses. 
 

Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen har 2022-09-09 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen kan konstatera 

att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter avseende den formella hanteringen. I 

planbeskrivningen visas även illustrationer med vyer från befintlig bebyggelse, söder om 

planområdet. Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara 

överprövningsgrundande enligt 11 kap. 10 § PBL. 
 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen (PBL) 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB) 

Planbeskrivningen har kompletterats med en tydligare redovisning om  

hur hänsyn tagits till miljökvalitetsnormer för vatten. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen noterar synpunkterna. 

 

2. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-10-17) har följande  

noterats: 
 

Delar av planen som bör förbättras 

Det är inte tydligt på plankartan att planen har varit föremål för planändring samt vad som har 

ändrats. Plankartan bör kompletteras med ärendeinformation om planändringen. Det underlättar 

förståelsen för att plankartan hör till ändringen av planen och inte är den ursprungliga om det 

lätt går att se den traditionella informationen bland annat om vilket datum planen ändras och 

namn etcetera på planändringen.  

 

Lantmäteriet har i övrigt inget att anmärka på ändring av aktuell detaljplan. 

 

Kommunens kommentar: 

Lantmäteriets synpunkter går emot Länsstyrelsens krav på utformning av planhandlingar. 

Lantmäteriet behöver i framtiden samordna med Länsstyrelsen för att få en förståelse för vilka 

krav som ställs på utformning för ändring av detaljplaner. 
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3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna till rubricerat ärende. Trafikverket har 

inget att erinra utöver de synpunkter som skickades i samrådet. 

 

Kommunens kommentar: 

Noteras 

 

4. E.on Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har inget att erinra. 

 

Kommunens kommentar: 

Noteras 

 

5. Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.Vi har inga synpunkter på 

presenterat underlag och inte heller någon information att tillföra som har bäring på detta. 

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts 

på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 

skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som 

lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 

samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 

 
Kommunens kommentar: 

Noteras 

 

6. Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 

 
Kommunens kommentar: 

Noteras 

 

 

Ändring inför antagandet 
Inför antagandet har planhandlingarna inte reviderats. 

 

 

 

______________________ 
 

Conny Axelsson 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


