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Samrådets genomförande 

Förslaget till ändring för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 har varit ute för samråd under 

perioden 13 juni  till och med 17 juli 2019. 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 standard förfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. Då genomförandetiden inte har löpt ut för den 

gällande detaljplanen ska enligt Plan- och bygglagen förslag till ändring av detaljplan skickas 

ut på granskning, trots att inga synpunkter inkommit under samrådstiden. 

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot tre yttranden varav noll 

har inneburit erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av respektive 

yttrande som har kommit in.  

 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. Planändringen bedöms inrymmas inom 

syftet för den ursprungliga detaljplanen. Länsstyrelsen erinrar om att de nu presenterade 

handlingarna ska läggas till den ursprungliga planen och vid antagandet gälla som en 

detaljplan. Förändringen innebär ingen påverkan på de överprövningsgrundade frågorna 

eller på skyddade värden eller objekt. Genomförandetiden för ändringen av byggnadshöjden 

sammanfaller med nuvarande detaljplans genomförandetid då denna går ut år 2024-09-15. 

För ett antagande krävs att samtliga aktuella sakägare inte har några synpunkter. 

 

Lantmäteriet 

I planbeskrivningen under rubrik genomförandetid har tryckfelsnisse varit i farten. 

Genomförandetiden löper ut år 2024 och inte 2014. 

Bemötande 

Tack för uppmärksammandet. Texten ändras till 2024. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 



4(4) 

Dnr: SBN 2019/74 

E.ON Energidistribution AB 

E.ON Energidistibution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter. 

Inom området har E.ON ett befintligt ledningsnät som bland annat består av markförlagda 

lågspänningskablar och kabelskåp. Inom området finns också projekterade 

lågspänningskablar, se bifogad karta, (rosa sträckning symboliserar planerat elnät). 

E.ON har inget att erinra mot ändrad detaljplan inom området under förutsättning att våra 

befintliga ledningar kan ligga kvar i oförändrat läge och att våra anläggningar även 

fortsättningsvis uppfyller starkströmsföreskrifterna. Skulle en flytt bli aktuell ska alla 

kostnader för flyttning och ombyggnation bekostas av exploatören. 

Bemötande 

Kommunen noterar ovanstående. 

 

Conny Axelsson 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 


