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Samrådets genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl, Skruvs camping m.m, i Skruvs samhälle 

har varit ute för samråd under perioden 2017-12-18 till 2018-02-04. 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 kommer 

skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. 

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljöenheten tagit emot 7 svar varav 5 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 

E.ON 

Eon noterar att E-område och u-område har satts ut i plankartan för befintliga ledningar. 

De förutsätter även att befintliga anläggningar får vara kvar i nuvarande läge.  

 

Bemötande 

Kommentaren noteras.  

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet skriver att bilda servitut för x-områdena måste innebära att det är av 

väsentlig betydelse för förmånsfastigheten. Den kommunala fastigheten kan ha åtkomst 

utan servitut varpå ett servitut inte kan skapas. Ett alternativ för att behålla 

tillgängligheten är att kommunen köper in ytan och att den planläggs som GC, och då 

blir allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 

 

Lantmäteriet påpekar att texten kring områdena N och N1 med hänsyn till om de ska 

avstyckas till samma fastighet bör ses över. Dessutom saknar Lantmäteriet en 

beskrivning av att ledningsrätt bör skapas för u-områdena. 
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Bemötande 

x-områdena kommer att plockas bort. Istället beläggs dessa ytor med GC precis som 

resten av gång- och cykelvägen. Detta kommer i genomförandedelen även beskrivas 

genom att dessa ytor kommer flyttas över från Skruv 15:6 till Skruv 15:13. Detta kan med 

fördel genomföras i samband med ytan som ska flyttas över från Skruv 15:13 till Skruv 

15:6 

 

Område N och N1 slås samman till ett och samma område. Syftet med detta är att 

fortsätta förhindra byggnation på det som tidigare var N1 men tillåta även husvagnar 

och husbilar utöver tält. Följande text angående ledningsrätt för u-områdena läggs in på 

sidan 7 i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken Ledningsrätt: 

 

Ledningsrätt ska ansökas om och bildas för u-områdena som saknar ledningsrätt. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen saknar en motivering till hur bedömningen har gjorts att planområdet inte 

berörs av höga bullernivåer. Dessutom bör frågor om dagvattenshantering och radon 

förtydligas med hänsyn till vilka förutsättningar som finns och vilka åtgärder som kan 

vara nödvändiga. Hur MKN för recipienten kommer påverkas bör tydligare framgå. 

 

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande att anläggande av bryggor och badplatser kan 

vara tillståndspliktig vattenverksamhet. Länsstyrelsen påpekar även att strandskyddet 

för de två nya bostadsfastigheterna, tältplatsen och utomhusgymmet behöver ses över.  

 

Bemötande 

Närmaste bullerkälla är tågrälsen vilken ligger 300 meter bort. Varken campingen eller 

idrottsplatsen är av den storleken att de kommer medföra en stor mängd trafik i 

området. På Gåsamålavägen överstiger mängden trafik per dygn inte 200 fordon och 

hastigheten är 40 km/h. Detta medför att det inte finns några höga bullernivåer. För att 

biltrafiken skulle medföra några höga bullernivåer hade det behövt köra ca 1 200 fordon 

per dygn. 

 

Närmaste område med förhöjt markradon ligger på ett avstånd av ca 400 meter från 

planområdet. Med hänsyn till detta berörs inte planområdet av någon risk för höga 

radonvärden. 

 

Följande läggs in på sidan 2 i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken 

Planens förenlighet med 5 kap MB: 

Mängden hårdgjorda ytor kommer inte öka drastiskt i förhållande till nuvarande situation. 

Detta medför att omhändertagandet av dagvatten kommer fortsätta ske genom infiltration 

i grönområden till befintliga vattenområden. Med hänsyn till detta bedöms inte heller MKN 
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för vatten påverkas i någon större utsträckning. Detta då mängden tillkommande 

dagvatten till recipienten från området inte bedöms öka mycket. 

 

Strandskyddet ses över och det förtydligas varför de olika delarna upphävs. Tältplatsen 

kommer att tas bort och bli en del av N – Camping, men behålla prickmarken för att inte 

tillåta några byggnader. Att upphäva strandskyddet för utomhusgymmet bedömdes 

vara nödvändigt då det kommer behöva genomföras en del markarbete för att 

förbereda området. I och med denna bedömning genomfördes också en undersökning 

om konsekvenserna av genomförandet kommer påverka växt- och djurliv samt 

allmänheten negativt, varpå svaret blev nej. 

 

De två bostadsfastigheterna som var föreslagna tas bort från planförslaget. Detta med 

hänsyn till att det inte går att åberopa något av de sex skälen för upphävande av 

strandskydd. Genom området går det dessutom en bäck som medför ytterligare 

svårigheter att exploatera ytan. Dessutom finns det i detaljplanen för Gåsamålavägen, 

laga kraft 2017-12-15, ett antal bostadsfastigheter precis norr om det aktuella 

planområdet som inte är bebyggda, den närmaste är direkt på andra sidan 

Gåsamålavägen.  

 

Sakägare: Jonas Axelsson och Hanna Fröjd 

Sakägarna påpekar att campingen medför stora olägenheter för dem som boende och 

att denna inte borde få bedrivas i den omfattning som den gör. 

 

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 vilket inte har gjorts tidigare. 

 

Sakägare: Skruvs fiskeklubb 

Sakägarna påpekar att område N1 bör benämnas N så att inga missförstånd uppstår vid 

användandet av ytan med hänsyn till tältplats. 

 

Bemötande 

Område N1 kommer att tas bort och istället blir det område N som finns för denna yta. 

Strandskyddet kommer även fortsättningsvis att upphävas för ytan men hela ytan i fråga 

kommer behålla sin prickmark. Detta för att på ett tydligt sätt förhindra byggnader inom 

det aktuella området samtidigt som tält, husbil och husvagnar tillåts.  

 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att erinra 
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Bemötande 

Kommentaren noteras 

 

Trafikverket 

Trafikverket noterar att den enskilda vägen 18059 är statsbidragsberättigad och övergår 

till kommunalt huvudmannaskap genom planändringen. 

 

Vad gäller planförslaget bör gränsdragningen mellan P-platsområdet och gatan ses över 

med hänsyn till att ge gatan mjukare svängar snarare än 90-graderssvängar. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. Gränsdragningen mellan gatan och parkeringsplatserna ses över 

och ändras i plankartan. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


