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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 2018-03-14 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. 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 3 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 

kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen noterar de ändringar som kommunen har gjort sedan samrådet, men 

önskar ett förtydligande om mätningar görs för att säkerställa att bebyggelse 

konstrueras radonsäkrade. 

 

Länsstyrelsen har inga synpunkter avseende prövningsgrundade frågor. 

 

Bemötande 

Kommentarerna noteras och texten kring radon ses över på sida 3 i plan- och 

genomförandebeskrivningen. 

Skulle höga radonvärden uppmätas ska byggnader uppföras radonsäkrade. 

Kommunen har återinfört en mindre bostadsfastighet i planens norra del som  

Länsstyrelsen hade synpunkter på i samrådsskedet. Kommunen har i planbeskrivningen  

motiverat sitt ställningstagande. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 
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Trafikverket 

Trafikverket har inget ytterligare att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ingen synpunkt på planförslaget. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att erinra 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras 

 

E.ON 

Eon har inget ytterligare att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras.  

 

Privatpersoner H 29 

Personerna påpekar att de tomter som fanns med i samrådsförslaget men som togs 

bort till granskningen ska tas tillbaka så att det är möjligt att bygga bostäder där. 

Personerna är mycket positiva till att det ev. byggs hus på denna plats vid sjön. 

 

Bemötande 

I planen har det möjliggjorts för en ny bostadsfastighet istället för två som i tidigare 

samrådsförslag. 

 

Privatpersoner H 22 

Personerna påpekar att det inte är några problem med att bygga på den mark som i 

samrådet var utpekad för bostad, men som nu är borttagen. Sakägarna nämner också 

att strandskyddet inte är något argument mot att göra en tomt med hänsyn till den 

byggnation som har skett i Hovmantorp där hus har uppförts 15 meter från sjön. 

 

Att den utpekade marken är lite sank är inte något problem då detta går att fylla ut inför 

byggnation. Sakägarna lyfter dessutom att kommunen borde vara positiv till byggnation. 
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Bemötande 

I planen har det möjliggjorts för en ny bostadsfastighet istället för två som i tidigare 

samrådsförslag. 

 

 

 

 

Rebecka Olsson 

Planarkitekt 


