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Granskningens genomförande 

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

under perioden 10 mars till och med 27 mars. 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 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 kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter när det 

gäller dagvattenhanteringen.  

Länsstyrelsen anser dock fortfarande att ett förtydligande bör göras angående andelen 

hårdgjord yta på fastigheten och att en begränsning i plankarta av hur stor del av fastigheten 

som får hårdgöras bör sättas och då inte bara av byggnader utan även hårdgörande av 

markytor.  

Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara 

överprövningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL. 

Bemötande 

Efter inkomna synpunkter kompletterades och reviderades plankartan och planbeskrivningen 

med en planbestämmelse om att minst 20 % av markytan inom kvartersmarken ska vara 

genomsläpplig för infiltration av dagvatten har lagts till i plankartan, läs under rubriken 

Dagvatten. 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot förslagen ändring av detaljplan.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

E.ON 

E.ON har inget ytterligare att erinra än vad som framförts vid samrådet.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  
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Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inget att erinra.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


