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Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 29 oktober 2013 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, 
bilaga 1, under tiden 13 november – 10 december 2013. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget finns även 
tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden från remissinstanser innehåller inga synpunkter på förlaget. Under 
granskningstiden har fyra yttrande från bostadsrättsinnehavare i bostadsrättsföreningen 
Uggledal inkommit, dessa berör samma punkter som de kvarstående erinringar från 
samrådet som finns från närboenden: 

Den yta som tas i anspråk rymmer inte föreslagen bebyggelse och kommer för nära 
befintliga radhus. Grönytan är enligt yttranden uppskattad och välanvänd. Ingen 
ersättningsyta föreslås. Närboende pekar också på problem med trafiken på 
Uggledalsvägen som är för smal för att två bilar ska kunna mötas. 

Kontoret har, tillsammans med lokalförvaltningen, bedömt att trots att föreslagen tomt 
är smal går det att lösa de behov som finns för föreslagen bebyggelse. Planområdet har 
minskat ca 1000 m² för att delvis tillmötesgå de närmast boende. Ytan som undantagits 
från planområdet kvarstår som allmän plats. Eftersom omkringliggande bebyggelse 
främst består av markbostäder med tillgång till egen trädgård eller gemensamma privata 
grönytor anser kontoret att ianspråktagen grönyta inte behöver kompenseras. 
Uggledalsvägens vägbredd förbi planområdet är 4,5 meter samt 1,5 meter trottoar, vilket 
håller nere hastigheten och därmed trafikbullernivåer.  
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Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Lokalnämnden har inget att erinra. 

2. Miljö- och klimatnämnden tillstyrker planförslaget. 

3. Park- och naturnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

4. Kretslopp och vattennämnden påpekar att nämndens namn ska justeras i 
planbeskrivningen under rubriken Ekonomiska konsekvenser.  

För att enkelt kunna angöra och hämta avfall skulle det underlätta m en lastzon 
placeras i anslutning till Uggledals byväg. Rubriken Avfall saknas i 
planbeskrivningen. En kommentar kring avfallshanteringen, förslagsvis liknande 
detta, beroende på vad som planeras: Avfallshanteringen ska lösas i ett separat 
miljöhus lättillgängligt placerat med plats för flera fraktioner. För 
ledningsutbyggnad hänvisas till yttrandet i samrådsskedet. 

Kommentar: Planbeskrivningen revideras enligt synpunkterna ovan. 

5. Trafikkontoret är positiva till aktuell detaljplan men vill påpeka att den kommunala 
tillämpningen för buller från 2006 bör användas. De eventuella bullerplank som då 
krävs ska finnas på plankartan. 

Kommentar: Riktvärdet ekvivalent nivå 55 dB(A) uppfylls vid fasad. En gemensam 
uteplats som uppfyller riktvärdet maximal ljudnivå 70 dB(A) går att ordna på tomten. 
Eventuella enskilda uteplatser för respektive lägenhet räknas då som kompletterande 
uteplats och måste inte uppfylla riktvärdet 70 dB(A). 

6. Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot planförslaget 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

7. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas.  
Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 1. 

Bostadsrättsinnehavare 

8. Bostadsrättsinnehavare Uggledals byväg 4 hänvisar till synpunkter framförda i 
samrådsskedet. Undertecknad väntar på information kring vilka remissinstanser som 
konsulterats. Det ställs höga krav på boendemiljön, följs lagen vid eventuell 
byggnation? Vad kostar det, är det kostnadseffektivt, finns det redan befintliga 
lokaler? Varför ska det byggas i ett redan överexploaterat område? Det planeras 
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ännu mer vid till exempel Brottkärrsmotet. Göteborg är Sveriges näst största stad, 
det måste finnas områden som behöver stimulans och nybyggnation. 

Det hänvisas till att förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. 
Vilken översiktsplan, vi har inte fått någon information om någon sådan? Vem har 
beslutat om den? Om förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen 
måste den ifrågasättas, kan man överklaga? En positiv sak är att planområdet har 
minskat efter samrådet. Tyvärr räcker inte det, lägg ner hela förslaget. 

Kommentar: Vilka stadsbyggnadskontoret samrått med finns listat i slutet av detta 
granskningsutlåtande, vilket också beskrevs i samrådsredogörelsen. Transportstyrelsen 
är inte en instans som stadsbyggnadskontoret samråder med. Däremot vänder vi oss till 
Trafikverket när vi har ärenden som berör statliga vägar som förvaltas av Trafikverket. 
Eftersom rubricerad detaljplan endast berör kommunalt ägda och förvaltade vägar är de 
inte en samrådspart i detta ärende, däremot det kommunala trafikkontoret. Inom 
kommunen finns ett antal förvaltningar som bevakar olika frågor i en planprocess. 
Detaljplanen tas fram på uppdrag av byggnadsnämnden på förfrågan från 
Lokalförvaltningen, som är den förvaltning som förvaltar, anpassar och bygger lokaler 
och boenden för Göteborgs Stads verksamheter, där boende med särskild service ingår. 
De har tillsammans med fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret bedömt att detta 
är en plats som är lämplig att pröva för boende med särskild service. 

Behovet av mark för bostäder för särskild service är mycket stort. I nya Hovås finns 
möjlighet att bygga bostäder med särskild service, dock råder inte kommunen över 
marken där. Även om ett så kallat BmSS skulle uppföras där finns ytterligare behov av 
mark. 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, en plan som ger vägledning för all 
detaljplanering och vid beslut om bygglov med mera. Aktuell översiktsplan för 
Göteborg antogs av kommunfullmäktige i februari 2009. Inför nya översiktsplaner ges 
alltid samrådstillfällen där allmänheten kan ställa frågor och lämna synpunkter. Detta 
annonseras på kommunens hemsida och i den lokala dagstidningen. 

9. Bostadsrättsinnehavare Uggeldals byväg 10 vill med följande motivering motsätta 
sig byggnationen på Uggledalsvägen: Området behövs för lek och rekreation för 
boende! Jag har ställt fråga till kommunens planhandläggare hur vanligt det är att 
kommunen bygger på parkmark. Svaret var att detta inte är ovanligt och som 
exempel nämndes Heden. De förslag som finns för Heden bygger dock på att 
området bevaras för rekreation. En annan fråga jag inte fått svar på är varför man 
inte kan bygga bostäder med särskild service i anslutning till det stora projektet 
”Nya Hovås”. 

Kommentar: Heden var ett exempel som gavs som svar på frågan hur vanligt det är att 
parkmark tas i anspråk för bebyggelse. De arkitektförslag som presenterades i december 
2013 innehåller alla mer bebyggelse än vad som finns i dag. Men, precis som påpekas i 
yttrandet, ska stora ytor bevaras för rekreation. 

Ett annat exempel där allmän platsmark tas i anspråk till förmån för privat kvartersmark 
för bostadsbebyggelse finns strax öster om planområdet, i korsningen 
Uggledalsvägen/Uggledals byväg. År 2001 antog byggnadsnämnden detaljplan 4565 
där fastigheterna Hästebäck 407:4-5 och 409:7 utökades med mark som i dittills 
gällande plan var betecknad på samma sätt som aktuellt planområde (allmän plats – 
park, plantering, lekplats och dylikt). 

Behovet av mark för bostäder för särskild service är mycket stort. I nya Hovås finns 
möjlighet att bygga bostäder med särskild service, dock råder inte kommunen över 
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marken där. Även om ett så kallat BmSS uppförs vid nya Hovås finns ytterligare behov 
av mark. 

10. Bostadsrättsinnehavare Uggledals byväg 18 anser att den tilltänkta tomtytan är för 
smal för bostäder med särskild service. Parkeringsplatserna kan inte räcka till för 
både personal och besökande. Parkeringsplatser som tillhör BRF Uggledal kan inte 
nyttjas. Det skrivs i planahandlingen att det finns gott om plats för cykelparkering, 
vilken kategori av människor är det tänkt att ska bo i bostäderna? Är det fysiskt 
handikappade, fysiskt och psykiskt handikappade eller missbrukare som skall 
slussas ut i samhället?  

Lägenheternas altaner kommer att ligga i direkt anslutning till gångbana och bilväg 
där det är mycket trafikerat av både bilar och gångtrafikanter och industriområde på 
andra sidan av vägen. Hur trevligt är det att ha sin altan som kor i bås! Vill man hela 
tiden bli uttittad? Är det värdigt att bo så?  

Trottoaren utanför sköts inte under vintertid vilket gör att det blir väldigt halkigt och 
svårframkomligt. Föreningen BRF Uggledal påtalat detta till kommunen vid ett 
flertal tillfällen men inget har hänt. Vägbanan är för smal för att bilar ska kunna 
mötas och särskilt besvärligt är det under vintertid. 

Den tilltänkta platsen har sedan JM byggde BRF Uggledal år1991 varit ett 
parkområde för de bostadsrättsinnehavarna och boende i närområden. Här finns 
plats för barns lek och sportaktiviteter. Det gjordes en muntlig överenskommelse 
mellan byggherren JM, Göteborgs kommun samt de boende att området inte skulle 
bebyggas därför har det klassats som parkområde enligt ritningar. Området 
avgränsas med träd och buskar som ger en god boendemiljö som vi inte vill få 
förstörd. Göteborgs kommun har satt upp staket runt parkområdet som skydd så att 
barnen inte ska springa ut på vägen. Staketet har underhållits av BRF Uggledal. 
Bostadsföreningen har bekostat dränering på markytan för att kunna vistas på 
området. 

BRF:s hus, Uggledals byväg 4-12 är pålade med total 26 pålpunkter, med total 
pållängd på 468,65 meter. Detta gör att det kan uppstå sättningsskador i husen om 
det sker bebyggelse i nära anslutning till fastigheten. Dessa skador kan bli enormt 
stora på husen vilket Göteborgs kommun kommer att få stå ansvariga för.  

Enligt planhandlingen önskar kommunen att gruppbostaden ska ge ökad integration 
mellan bostäder med särskild service och befintlig bostadsbebyggelse. Detta 
kommer inte att ske om man tränger ihop boendet på denna yta där vi anser att det 
förstör för befintliga bostäder. Det finns gott om markområden i närområdet där 
bostäder med särskilt stöd kan byggas t.ex. bakom ålderdomshemmet på 
fastigheterna Ugggledal 1:16 eller 1:2. Likaså finns plats söder ut, vid 
odlingslotterna utmed Uggledalsvägen. Här finns större markyta och området är i 
nära anslutning till både BRF Dalen, BRF Ugglan och BRF Uggledal. Dessutom 
kommer Nya Hovås att byggas och där kan även dessa bostäder planeras in då finns 
närhet till affär, sjukvård och kommunikation. 

Kommentar: Parkering ska lösas inom den egna fastigheten, vilket också gäller för 
gruppbostäder. Lokalförvaltningen brukar planera och bygga 2-3 p-platser samt en 
större handikappanpassad p-plats för liknande boende med 6 lägenheter. Personal eller 
besökande ska inte använda intilliggande privata parkeringsplatser. 

Målgruppen för bostäderna som planeras är personer som omfattas av Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade – LSS. Det kan vara personer med 
utvecklingsstörning, autism, begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 
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och/eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder. Det är inte aktuellt med 
boende för missbrukare. 

Bostäder med särskild service finns i två former, gruppbostad respektive servicebostad. 
Inom planområdet planeras för ett gruppboende. För båda gäller dock att de ska smälta 
in i en normal bostadsmiljö. Bostäder med särskild service ska alltså inte ha för stort 
antal hyresgäster eller en institutionell karaktär sett till fysisk utformning eller placering. 
Många bostäder med särskild service byggs i enskilda en- och tvåvåningshus, eller i 
form av radhus bland andra småhus. Generellt sett är bostäder med särskild service helt 
enkelt vanliga, fullvärdiga smålägenheter, som ligger samlade. Skillnaden är att 
hyresgästerna har tillgång till personal, som kan hjälpa till med dagligt stöd och 
omvårdnad. En gruppbostad har oftast högst sex lägenheter. I anslutning till 
lägenheterna ska det finnas en gemensamhetslokal, där alla hyresgäster i gruppbostaden 
kan delta i aktiviteter samtidigt. Eftersom hyresgästerna har ett behov av stöd och 
omvårdnad finns det en fast personalgrupp som tillgodoser deras behov. Stöd finns 
tillgängligt dygnet runt. 

Tomten finplaneras som en vanlig villaträdgård där planteringar, träd och buskar kan 
utgöra avgränsning mot gatumark och ge skydd från insyn. Skissen i planbeskrivningen 
sidan 1 visar ett exempel på hur man kan lösa bostäderna på tomten. Det innebär dock 
inte att det vid en byggnation kommer att se ut exakt som på illustrationen, utan skissen 
fungerar just som ett exempel. 

Synpunkter rörande vägunderhåll vidarebefordras till Trafikkontoret. Vintertid har 
fastighetsägaren ansvaret att sanda och skotta gångväg eller trottoar utanför sin tomt. 
Om marken bebyggs enligt planförlaget blir Lokalförvaltningen ansvariga att underhålla 
den del av trottoaren som finns utanför tomten. Att vägen är smal bidrar till en lägre 
hastighet vilket ger högre trafiksäkerhet och mindre buller.  

11. Bostadsrättsinnehavare Uggledals byväg 28 har följande synpunkter: 

1. Ytan är för liten 

De skisser och förslag som redovisats i projektet, har ej tagit hänsyn till byggnation 
4,5 meter till tomtgräns mot Brf Uggledal. Ytans bredd från Uggledalsvägen till Brf 
Uggledals tomtgräns ca 26 meter. Det innebär att byggbar bredd av ytan är ca 17 
meter, vilket är trångt för ett boende med upp till 6 lägenheter samt övriga 
serviceutrymmen, parkering etc. Vad gäller avstånd mellan byggnad och tomtgräns? 

2. Trafikfara och undermålig väg 

Uggledalsvägen är undermålig och starkt eftersatt. Området har kraftigt byggts ut 
under de senare åren utan att kapaciteten på vägar och korsningar förbättrats. 
Uggledalsvägen är idag för smal, två fordon kan ej mötas. En körduglig väg är redan 
sedan tidigare ett stort behov för området samt det allra viktigaste - trafiksäkerheten!  

Många cyklar på denna trånga väg. Att tillföra mer bebyggelse med tillhörande 
trafik, utan upprustning av vägnätet i området, är helt förkastligt. Korsningen mellan 
Uggledals Byväg och Uggledalsvägen har dessutom skymd sikt med ett högt plank, 
vilket framkallat många otäcka situationer. Ytterligare en infart i angränsning till 
denna gatukorsning, bidrar till än större risker och fler dolda faror vid skymd sikt. 

In- och utfarten till/från Uggledal vid Billdalsvägen är under all kritik. Den trafik 
som tillkommit de senaste åren har gjort trafikkorsningen stundom helt livsfarlig, i 
synnerhet vid rusningstrafiken på morgon och kväll. Att köra ut från Uggledal med 
riktning mot Billdal kan ibland ta upp emot 10 minuter. Här måste något radikalt 
genomföras, för att främst öka säkerheten, men också för förbättrad kapacitet och 
minskad väntetid. Både bilar och gående/cyklande barn hamnar i en livsfarlig 
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situation. Att utöka service/boende i området ytterligare, utan åtgärd av vägnätet, är 
av denna anledning inte lämpligt. Att placera bostäder så nära Uggledalsvägen, med 
all dess trafik idag, bidrar inte till någon trivsam eller direkt lämplig miljö för någon 
typ av boende. Ingen annan fastighet med boende har sin fasad så nära 
Uggledalsvägen som föreslagen bebyggelse. 

3. Rekreationsyta försvinner 

En öppen parkyta är tänkt att försvinna utan ersättning, om planerat boende 
genomförs. Detta är ett friluftsområde som nyttjas av barn, vuxna och djur, för 
rörelse, lek och fritid. Ytan är skyddad med staket mot vägen, vilken gör den säker 
även för barn att vistas på.  

Förslaget upplevs som en panikartad åtgärd, då flera viktiga parametrar för ett 
trivsamt boende inte tagits i beaktning. Ett boende av denna karaktär, bör förläggas 
så att bästa miljö och förutsättning erbjuds de människor som ska ha sitt boende här. 
Denna parkyta saknar många av de grundläggande förutsättningar, för att bygga 
bostäder. De viktigaste argumenten mot byggnation i detta fall anser jag är närhet 
till starkt trafikerad väg med buller och oljud, ohållbart vägnät i området samt en 
ytterst liten och trång byggbar markyta 

Kommentar: Den vanligt förekommande uppfattningen att bygglagstiftningen säger att 
en huvudbyggnad skall ligga 4,5 meter från tomtgräns grundar sig på en bestämmelse i 
den fram till 1987 gällande byggnadsstadgan, där det i 39 § stod ”att byggnad, som ej 
sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på 
granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar 
hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 
meter”. Motsvarande bestämmelse finns ej i plan- och bygglagen (PBL), i vilken i 
stället förutsätts att i detaljplan tas in bestämmelser om placering av byggnad, om detta 
anses lämpligt. Eftersom avståndsbestämmelserna hade sin grund i att förhindra 
brandspridning mellan byggnader, tillämpas dock numera avståndsbestämmelsen 4,0 
meter i stället. Detta följer av Boverkets byggregler som säger att ”byggnader som 
uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, skall utformas så att risken för 
brandspridning till byggnader på granntomten begränsas. Kravet gäller inte om 
avståndet till byggnader på granntomten ändå blir minst 8,0 meter”. Rubricerad 
detaljplan innehåller en 4 meter bred zon som inte får bebyggas (prickad yta) i gränsen 
mot BRF Uggledal. Mot gatan är zonen som inte får bebyggas satt till 3 meter från 
tomtgräns. 

Kontoret har bedömt att trots att föreslagen tomt är smal går det att lösa de behov som 
finns för föreslagen bebyggelse.  

Uggledalsvägens vägbredd förbi planområdet är 4,5 meter samt 1,5 meter trottoar, 
hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Vid en breddning av vägen riskerar hastigheterna 
att öka eftersom Uggledalsvägen har en raksträcka på >250 meter. Vägens bredd håller 
nere hastigheten och därmed också trafikbullernivåer. 

Trafikkontoret har efter platsbesök och simulering på data konstaterat att korsningen 
Uggledalsvägen/Billdalsvägen håller acceptabel nivå. Det finns två farthinder vid 
Billdalsvägen samt 35 meter från korsningen vid Uggledalsvägen. Korsningen kan 
hantera befintlig trafikkapacitet och den förväntade trafikökningen av planförslaget 
bedöms som marginell. Dessutom genererar boende av planerad typ inte mycket trafik, 
särskilt inte rusningstrafik.  
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12. Bostadsrättsinnehavare Uggledals byväg 30 har följande synpunkter: 

Den radhuslänga som vetter mot den tilltänkta byggnationen är pålad. Vi är oroliga 
att ett bygge såpass nära kommer påverka och skada detta hus. Har tillräckliga 
undersökningar gjorts angående detta? Kan ni garantera att ingen skada uppkommer 
på vår förenings hus? Vi vill gärna ta del av gjorda undersökningar i detta ärende.  

I nuläget är trafiken i korsningen Uggledalsvägen/Billdalsvägen alldeles för tung. 
Man kan bli stående hur länge som helst när man ska svänga in eller ut från 
Uggledalsvägen. Ska mer trafik in här så behövs något göras med denna utfart. Det 
har tidigare förekommit olyckor vid denna korsning. Alla skolbarn från Uggledal 
korsar dessutom denna väg/korsning på väg till Nygårdsskolan och 
Brottkärrsskolan.  

Hur har ni tänkt med utfarten från Uggledals Byväg ut på Uggledalsvägen. Kommer 
den tilltänkta bebyggelsen påverka sikten för denna utfart? Kommer staket byggas 
kring de tilltänkta husen? Det är även här många barn som går och cyklar och vi vill 
värna deras säkerhet.  

En byggnation på denna lilla yta kommer ge en onödig förtätning av området. 
Området karaktäriseras av gröna ytor och en lantlig känsla. Detta är något vi vill 
bevara. Denna byggnation bör flyttas längre ner på Uggledalsvägen där det för 
nuvarande finns odlingslotter. Det är en större och öppnare yta för denna typ av 
bostäder. Det är även vacker utsikt över fälten och de boende kan få en lugnare och 
mer värdig utemiljö och uteplatser/trädgård. 

Kommentar: Den geotekniska utredningen som tagits fram i planarbetet (och som finns 
bilagd handlingarna) anger att kommande bebyggelse preliminärt bedöms kunna 
grundläggas med platta på mark om den utförs i ett plan. Detaljplanen reglerar antal 
våningar till en, vilket sannolikt innebär platta på mark och ingen pålning. Val av 
grundläggningsmetod studeras i detalj i samband med projekteringen av byggnaden. 
Vad gäller risker för omgivande bebyggelse vid nybyggnation ansvarar exploatören och 
dess entreprenör för att omgivande bebyggelse inte skadas. Markarbeten som pålning, 
sprängning mm är reglerat i Boverkets byggregler 2:4. Om skador uppstår på 
närliggande bebyggelse, exempelvis sättningar, blir det en försäkringsfråga där 
exploatören/entrepenörens försäkring ska täcka kostnader för den skada som uppstått. 

Se svar till yttrande nr 12 angående korsningen Uggledalsvägen/Billdalsvägen. 
Tillkommande antal bilrörelser för föreslagen gruppbostad bedöms försumbar. Det är 
inte aktuellt att bygga om korsningen Ugeldalsvägen-Billdalsvägen 

Korsningen Uggledals byväg-Uggedalsvägen har radie över 10 meter vilket är en god 
standard, särskilt på en lokalgata med hastighetsbegränsning 30 km/h. I korsningar finns 
begränsningar för hur höga buskar får vara, vilket även staden måste följa. För planka 
och murar krävs bygglov och särskilda begränsningar för korsningar finns. 

Föreslagen plats vid odlingslotterna har inte studerats. 

Övriga 

13. Fortum meddelar att det inte har något att erinra . 
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Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att planbeskrivningen har uppdaterats 
med bland annat en ny illustration på sidan 1 samt ändringar i text av redaktionell 
karaktär. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget 
erfordras inte någon ny granskning. 
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Yttrande över detaljplan för Bostäder vid Uggledalsvägen i 
Göteborgs kommun, Västra Götalands län 
Förslagshandlingar daterade 2013-10-29 för yttrande enligt 5 kap plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 
 

Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  
 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt 
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att mil-
jökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse 
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. 
 

Synpunkter på förslagshandlingen 

De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i allt väsentligt beaktats.  
 

Beredning 

Ärendet har handlagts av Ingemar Braathen och granskats av Roger Lind. 
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning 
vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. 
 
 
 

Ingemar Braathen Roger Lind 
Ingemar Braathen Roger Lind 
 
Kopia till: 
Länsstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista 

 


