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Granskningens genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl, Skruvs camping m.m, i Skruvs samhälle 
har varit ute för granskning under perioden 2018-10-09 till 2018-10-31. Efter 
granskningen ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas 
innan förslaget kan gå vidare till antagande av detaljplanen.  
 
Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget kommer 
skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. När större ändringar görs 
efter granskningen ska detaljplanen skickas ut för en ny granskning innan den kan 
antas. 
 
Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under yttrandetiden har plan- och miljöenheten tagit emot 8 svar varav 4 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 miljöenheten har tagit emot som inte innebär någon erinran 
presenteras. 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen konstaterar, i likhet med granskningsyttrande 1, att kommunen sett över 
och klarlagt tidigare synpunkter på buller, dagvatten, MKN för vatten samt radon. När 
det gäller upphävande för strandskydd har kommunen åter valt att planlägga för nya 
bostäder i den norra delen. Se nedan synpunkter. 

Prövningsgrundande frågor enligt 11 kap 10 § PBL 
Strandskyddsupphävande enligt 7 kap miljöbalken.  

I detaljplanens samrådshandling avsåg kommunen att upphäva strandskyddet för två 
tillkommande bostadstomter i planområdets norra del. Länsstyrelsen 
uppmärksammade här kommunen om att närheten till befintligt bostadshus inte räknas 
som ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet, och att det för dessa tomter 
saknades ett giltigt särskilt skäl. Till granskning 1 var dessa tomter borttagna varav 
Länsstyrelsen inte hade några ytterligare kommentarer avseende strandskyddet. Övriga 
delar där strandskyddet upphävdes var väl redovisat. 

I det nu aktuella ärendet, granskning 2, har kommunen åter redovisat att den norra 
delen ska bebyggas, nu med en bostadstomt. 
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Länsstyrelsen uppfattar att kommunen nu åberopar punkt 5 enligt 7 kap 18c§ i 
miljöbalken, Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. 

Kommunens motivering till detta skäl är att attraktiva bostäder för att utveckla Skruv 
kan erbjudas och att det därmed bibehålls ett underlag för samhällsservice på orten. 
Kommunen anger: ”Att få fler invånare i Skruv bidrar till att den allmänna servicen i form 
av kommunala verksamheter och privata aktörer fortsattkan bedriva sina verksamheter. 
Om inga nya bostäder tillkommer i samhället finns risken att dessa verksamheter måste 
läggas ner.” 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens redovisning av att strandskyddets 
syften uppfylls, dvs. långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten. 

Länsstyrelsen måste däremot liksom till samrådet, fortsatt konstatera att det saknas 
förutsättningar för ett särskilt skäl, enligt miljöbalkens kapitel 7 § 18 c punkterna 1-6, för 
att upphäva strandskyddet för en tomtplats för bostad. 

Länsstyrelsen anser inte att kommunens motivering till det åberopade skälet enligt p. 5, 
att ett bostadshus skulle utgöra ett allmänt intresse eller varför det intresset inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddat område, är tillräckligt redovisat. 

Bemötande 
I Länsstyrelsens samrådsyttrande till översiktsplanen (2017-04-05) skriver Länsstyrelsen 
att kommunen som helhet kan betecknas som landsbygd och att landsbygdsutveckling i 
strandnära läge ska kunna hävdas i hela kommunen. Detta argument har tillförts i 
planbeskrivningen under rubriken strandskydd. 
 
Kommunen håller fast vid sitt ställningstagande att strandskyddet ska upphävas för 
bostadsfastigheten och kommer inte göra några revideringar i plankartan beträffande 
detta. 
 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inget att erinra. 
 
Bemötande 
Kommentaren noteras. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har ingen synpunkt på planförslaget. 
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Bemötande 
Kommentaren noteras. 
 
Socialnämnden 
Socialnämnden har ingen synpunkt på planförslaget. 
 
Bemötande 
Kommentaren noteras. 
 
E.ON 
Eon har inget ytterligare att erinra. 
 
Bemötande 
Kommentaren noteras.  
 
Skruvs fiskeklubb 
Skruvs Fiskeklubb bestrider texten i Detaljplan för fastigheten del av Skruv15:13 m.fl. 

Texten på sidan 5 stycke 3 säger att Närmast strandkanten vid Campingen planläggs en 
yta där inga byggnader eller husbilar respektive husvagnar får stå. Denna yta betecknas 
med prickmark. 

Fiskeklubben vill att husbilar och husvagnar ska ha möjlighet att ställa på prickad yta. 
 
Bemötande 
I området som på plankartan är markerat med prickmark är byggnader ej tillåtna men 
däremot får tält, husvagnar och husbilar ställas upp inom området så länge de inte står 
där permanent. Texten på sidan 5 uppdateras. 
 
Privatpersoner H 44 
Inom området Skruv 15:13 har det sedan vi flyttade hit 2001 uppförts flera byggnader, 
gjorts större markarbeten, nya vägar och anlagts en campingplats. Detta utan att det 
finns någon detaljplan, det har inte förts några samråd med grannar, och dessutom är 
området till stora delar strandskyddat. Detta har förändrat området drastiskt och 
påverkat oss negativt på flera sätt, extrem ökning av trafiken i direkt anslutning till våra 
tomter och övriga störningar från campingplatsen som bedrivs helt okontrollerat vad 
gäller tillsyn, antal campinggäster och att dessa inte stör omgivningen. Vi anser också att 
detta har påverkat värdet på våra fastigheter negativt.  

Hur detta kunnat ske är anmärkningsvärt och följer troligen inte dom lagar och normer 
som finns för denna typ av ärenden.  
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På grund av detta motsätter vi oss det i detaljplanen som rör att campingverksamhet 
mm. får bedrivas i denna omfattning, samt vissa eventuella strandskyddsdispenser. 

Bemötande 
I framtagandet av detaljplanen har en avvägning gjorts med hänsyn till om de 
användningsformer som tillåts kan vara av störande karaktär. En camping med allmän 
badplats i närheten kommer ge upphov till vissa ljudnivåer, men under begränsade 
tidpunkter. Dessutom har bedömningen gjorts att dessa ljudnivåer inte är på en sådan 
nivå att de kan räknas som skadliga. Eventuella klagomål är något som måste lämnas in 
till kommunens miljöavdelning. 
 
Privatpersoner H 45 
Avseende eventuell ny bostadsfastighet måste vi protestera bestämt mot detta då vi 
redan för många år sedan ville ta ner några träd extra i samband med en gallring som 
kommunen utförde. Det var helt omöjligt fick vi till svar då det var av naturvärde att 
behålla dem. 

Att då ens fundera på att förbereda för en ny bostadsfastighet blir ju rent löjligt, för vi 
förmodar väl att ni inte tänker er att behålla alla träden och se till så det byggs emellan 
dem? Har träden helt plötsligt inget naturvärde? Eller är det så att naturvärdet förändras 
genom åren beroende av vem som ställer frågan? 

Dessutom är denna dunge med lövträd (främst björk) unik i området, det finns inget 
liknande i hela området, endast enstaka lövträd. 

Fågellivet i dessa träd är också något helt unikt då det finns väldigt många olika arter 
(bland andra finns hackspett) som lever där till och från, var skall alla dessa fåglar ta 
vägen om träden avverkas. 

Området är dessutom väldigt utsatt för vatten, speciellt om våren och om vintern har 
varit sträng. Tar man då ner alla dessa träd som står i området så blir det säkert ännu 
större problem vissa tider. Vi har varit ute för en del jobbiga år redan med vatten som 
har stigit ända upp på vår tomt. Hur det skulle se ut om alla träden avverkas vågar vi inte 
ens tänka på. 

Vi har bott på vår fastighet i ca 35 år så vi har sett hur mycket vattnet stiger vissa år och 
med tanke på detta så förstår vi inte hur man överhuvudtaget kan fundera på att tillåta 
en bostadsfastighet på denna mark. Det är dessutom väldigt konstigt att bygga ett 
utegym mitt i sumphålet, detta kommer att stå under vatten vid många tillfällen vissa 
vårar. 

Ni skriver även i ert underlag att det är viktigt för samhällets överlevnad att det byggs 
nya villor, det kan man väl hålla med om men EN villa påverkar väl inte detta. Det finns 
ju som ni själva har påpekat byggklara tomter i nära anslutning till den planerade 
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fastigheten. Tomter som dessutom hade varit mycket bättre lämpade att bygga på och 
man slipper att avverka alla dessa fina träd med allt fantastiskt fågelliv. 

Hoppas att dessa synpunkter gör att man funderar en runda till på om det är vettigt att 
förbereda för ytterligare en bostadsfastighet. 

 
Bemötande 
Kommunen har gjort bedömningen att det är lämpligt att bygga en ny bostad inom det 
utpekade området med hänsyn till markförhållande samt naturvärden. I samband med 
byggnation kommer en del träd behöva tas ner men det blir också ett flertal kvar på 
kommunens mark som planläggs som park. 
 
 
Plan- och miljönämnden 
2018-11-14 

 
Rebecka Olsson 
Planarkitekt 
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