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Granskningsutlåtande 
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Aktbeteckning: 2-5228 

 

Sirpa Ruuskanen Johansson 
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E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 
 

Detaljplan för bostäder vid Flintyxegatan/ Näsetvägen inom stadsde-
len Järnbrott 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 20 mars 2014 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, 
bilaga 1, under tiden 9 april 2014 - 29 april år 2014. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under tiden 9 april 2014 - 29 
april år 2014. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Inga större invändningar har inkommit från kommunala förvaltningar eller myndigheter. 
Länsstyrelsen anser att de synpunkter som tidigare framförts i ärendet i allt väsentligt 
har beaktats och har därför inget att erinra mot planförslaget. 

Bland närboende är i första hand invändningen själva lokaliseringen i sig. Ett grönom-
råde (lekyta) tas i anspråk och man anser att förslaget försämrar den befintliga boende-
kvaliteten gällande utsikt, trafikstörning och insyn mm. Man tar också upp trygghets-
aspekter m.h.t. planerat bullerplank och att byggnaden inte passar in i området. 

Kvarstående erinringar finns från samtliga 8 privatpersoner som har inkommit med ytt-
randen. Kontoret har bedömt att inkomna synpunkter måste ställas mot samhällsnyttan. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och intressent för 
kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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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. Fastighetsnämnden 
Tillstyrker det utställda förslaget till detaljplan. 

2. Göteborg Energi fjärrvärme 
Har inget att erinra mot upprättat detaljplaneförslag. 

3. Göteborg Energi Nät AB 
Har inget att erinra mot upprättat detaljplaneförslag och bedömer att tillkommande bo-
städer kan försörjas från befintligt elnät med vissa förstärkningar i närområdet. För att 
säkerställa elleveranserna till bostäderna skulle de vilja att planområdet utökas till att 
inkludera ett E-område för befintlig transformatorstation på Näsetvägen/Kantyxevägen. 
Göteborg Energi vill delta vid detaljplanens slutarbete vid slutmöte eller liknande och 
de vill få antagandehandling skickad när den finns tillgänglig.  
Kommentar: 
Frågan om ledningar vidarebefordras till exploatören. Stadsbyggnadskontoret bedömer 
inte att det är nödvändigt att utöka planen m.h.t. befintlig transformatorstation. Anta-
gandehandling kommer att finnas på goteborg.se. 

4. Nämnden för kretslopp och vatten 
Har följande synpunkter utöver de som lämnats i samrådsskedet: 

Dagvatten: Planområdet ligger i en lågpunkt nedanför en bergsslänt och det förekommer 
risk för översvämning vid kraftigt regn. Därför poängteras vikten av noggrann höjdsätt-
ning och att man eventuellt anlägger ett avskärande dike längs planområdets västra del 
mot lokalgatan. 

Ekonomi: Utbyggnad av serviser beräknas kosta ca 80 kkr. Anläggningsavgifterna för 
vatten och avlopp beräknas till ca 310 kkr. enligt VA-taxa för år 2014 exkl. mervärdes-
skatt. Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir enligt 
ovan ca 390%. 
Kommentar: 
Gällande höjdsättning finns en bestämmelse som anger att: ”Lägsta höjd på färdigt golv, 
för att anslutning till självfall ska tillåtas, ska vara 0,3 m över marknivå i förbindelse-
punkt.” Frågan om behov av avskärande dike inom allmän plats vidarebefordras till 
trafikkontoret för hantering vid genomförande av planen. 

5. Miljö- och klimatnämnden 
Tillstyrker planförslaget. 

6. Park och naturförvaltningen 
Förvaltningens bedömning är att det grönområde som tas i anspråk inte har betydande 
värde som rekreationsyta för allmänheten och förvaltningen har inga förslag på föränd-
ringar av planförslaget. Trädbestånden mot Näsetvägen ska sparas och skyddas under 
byggtiden. 
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Kommentar: 
Det står i planbeskrivningen att träden som kan finnas kvar ska skyddas. 

7. Räddningstjänsten i Storgöteborg 
Har inget att erinra mot planförslaget. 

8. Lokalförvaltningen 
Har inget att erinra mot planförslaget. 

9. Trafiknämnden 
Har inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Vidhåller synpunkten från samrådet om att gällande tomtindelning (akt 1480K-III-6437) 
för Järnbrott 180:6-7 borde tas bort/ersättas med ny bestämmelse. Tomtindelningen in-
nebär för Järnbrott 180:6 att direktutfart till Flintyxegatan inte kan ske då marken när-
mast gatan tillhör Järnbrott 180:7 och ska så göra enligt tomtindelningen. Planförslaget 
innebär att Kantyxegatan blir allmän gata och borde därför även ta in möjligheten för 
fastighetsägarna att ändra sina utfarter och rätta fastighetsindelningen efter detta om de 
vill. 
Kommentar: 
Ovan nämnda fastigheter ingår inte i planen och planen hindrar heller inte utfart till 
Flintyxegatan. Dagens situation är oförändrad. 

11. Länsstyrelsen 
Anser att de synpunkter som tidigare framförts i ärendet i allt väsentligt har beaktats och 
har därför inget att erinra mot planförslaget. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

12. Svenska Kraftnät 
Har ingenting att erinra mot upprättat planförslag och då de inte har några ledningar i 
anslutning till aktuellt område anser de inte att de behöver medverka i fortsatt remissför-
farande för planen. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogö-
relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 
till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

13. Fastighetsägare, Järnbrott 179:10 
Anser inte att ytan förefaller lämplig för byggnation av bostäder med särskild service 
(BmSS) på grund av bullerstörning från Näsetvägen. Fastighetsägaren tycker det är fel 
att man inte tar hänsyn till att målgruppen själva inte kan välja om de vill bo i detta läge.  

Fastighetsägaren ifrågasätter bullermätningarnas rimlighet, och tror inte att man i be-
räkningen av värdet tagit höjd för framtida trafikmängd. Bullerplanket sänker bullret till 
godkänd nivå, alltså inte under utan bara precis så det är ok. Bullerplanket har höjts en 
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meter från ursprungsförslaget. Bullerplanket kommer klart att avgränsa området från 
dess naturliga del i landskapet.  

En större byggnad som den som planeras avviker från områdets ursprungliga karaktär 
med villor/enfamiljshus från 30-talet och framåt. Byggnaden ligger på områdets högsta 
punkt och ytterligare markhöjande åtgärder föreslås. Dessutom har byggnadens total-
höjd höjts. Det skapar stora olägenheter för närliggande fastigheter och gör att byggna-
den avviker ytterligare.  
Kommentar: 
Med föreslaget bullerskydd blir enligt Trafikbullerberäkning 2014-01-14 nivåerna god-
tagbara för bostadsändamål enligt Boverkets riktvärden för buller. Beräkning är gjord 
utifrån prognostiserade framtida trafikmängder. Detaljutformning av ett eventuellt bul-
lerplank hanteras i samband med bygglov. Bullerplank kan göras med olika utförande 
exempelvis delvis glasat så att det ändå blir genomsiktligt i vissa partier alternativt med 
klätterväxter så att det bättre smälter in i omgivningen.  

Kontoret anser att förslaget är förenligt med byggnadsstrukturen i området. 

14. Fastighetsägare 1, Järnbrott 179:11 
Har skickat två yttranden med i princip samma innehåll och anser att det är bra att man 
satsar på dem med särskilda behov, men emotsätter sig placeringen snett framför deras 
hus. Personen är nyinflyttad och hade ingen vetskap om planen och befarar att huset nu 
blir svårsålt. ”Bygg hellre t.ex. vid Välen där det varken finns barnfamiljer eller någon” 
annan. Utsikten blir förstörd. 
Kommentar: 
Uppdraget har funnits sedan 2012-09-04. Byggnadsnämnden har som ett särskilt priori-
terat mål att öka tillgången på bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det bäs-
ta är om bostäder med särskild service kan integreras i bostadsområden och inte utloka-
liseras. För både boende och personal är det viktigt att verksamheten integreras och att 
det finns kollektivtrafik och service inom rimligt avstånd. För anhöriga är det också 
positivt om det finns möjlighet att få ha sina släktingar boende så nära som möjligt. 

15. Fastighetsägare 2, Järnbrott 179:11 
Har skickat två yttranden med i princip samma innehåll och undrar om det inte finns 
andra ställen man kan bygga på. I området finns många barnfamiljer vilket gör att det är 
en ännu sämre placering av verksamheten. Man befarar ökad trafik, högre ljudnivå och 
sämre trafiksäkerhet för barnen. Nu är området väldigt lugnt. Utsikten blir förstörd, vil-
ket personen inte kan acceptera. Fastighetsägaren kanske kommer att flytta om förslaget 
blir verklighet. 
Kommentar: 
Det finns ett stort behov av bostäder för boende med särskild service och kommunen är 
mån om att bygga detta för att tillgodose efterfrågan. I planarbetet har en avvägning 
skett mellan olika intressen. Trafiken bedöms endast öka marginellt och det bedöms inte 
påverka bullernivåerna för befintliga bostäder. Tillfarten ligger nära huvudgatan, Näset-
vägen. På den korta sträckan längs Kantyxegatan och Flintyxegatan hinner bilar inte få 
upp någon högre hastighet och trafiksäkerheten kan ur den aspekten inte påverkas nega-
tivt. Planerat bullerplank är tänkt att placeras inom den nya tomten nordväst om gc-
banan som kan belysas från vägen. Förslaget har så långt möjligt anpassats för att ge så 
liten omgivningspåverkan som möjligt. Byggrätten har inför granskningen flyttats och 
höjden hålls nere. 
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16. Fastighetsägare, Järnbrott 180:5 
Motsätter sig detaljplanen och hänvisar till att detta är en naturlig grön lekplats och mö-
tesplats för barn i området. Man vill inte heller att området ska bli mer trafikerat och 
menar att barnens säkerhet bör visas omtanke och respekt. 

Fastighetsägaren anser att verksamheten i förslaget ger mer trafik vilket bidrar till att 
trafiksäkerheten försämras och man hänvisar till att många redan idag kör mycket forta-
re än vad som är tillåtet i den nedre delen av Kantyxegatan. 

Det blir mer trafikbuller. Hur ser Räddningstjänstens framkomlighet ut i samband med 
skogsbränder uppe i skogen på berget ovanför fastigheterna? Ska det vara en brandväg 
eller hur löser man genomfartsförbud? Man föreslår liksom i samrådet en alternativ pla-
cering i området ”framför Ängåsgård”, vilket skulle höja tryggheten. 
Kommentar: 
I planarbetet har en avvägning skett mellan olika intressen. Det finns ett stort behov av 
bostäder för boende med särskild service och kommunen är mån om att bygga detta för 
att tillgodose efterfrågan. Kontorets bedömning är att exploateringen inte innebär någon 
större olägenhet för närboende. 

Trafiken bedöms endast öka marginellt och den påverkar inte buller nämnvärt. Tillfarten 
ligger nära huvudgatan, Näsetvägen. På den korta sträckan längs Kantyxegatan och 
Flintyxegatan hinner inte tillkommande bilar få upp någon högre hastighet. Hastigheter 
för befintlig trafik på Kantyxegatan är inte en fråga som kan lösas inom ramen för 
planarbetet. 

Räddningstjänstens framkomlighet förändras inte jämfört med idag. Ser Räddnings-
tjänsten behov av att kunna passera förbi genomfartsförbudet så löser man det med bom 
eller liknande som de öppnar med egen nyckel.   

17. Fastighetsägare, Järnbrott 180:7 
Har flera invändningar mot planförslaget. I första hand motsätter man sig att ett grön-
område, allmän plats park, i gällande detaljplan och som används som lekplats, tas bort 
till förmån för en ny bostadsetablering. Man menar att befintliga träd tar bort buller och 
skärmar av mot Näsetvägen och tycker också att planen, i och med föreslagna höjder, 
skulle avsevärt försämra befintliga fastigheters utsikt över Askimsviken och de fria 
ytorna mot Välen. 

Fastighetsägaren ber de beslutande i ärendet att fundera över om man tillåtit en ändring 
av stadsplanen på detta prickade område om området var i privat ägo och jämför med 
exempelvis området vid Askims Ridhus. 

Man tycker det är fel att placera tänkt verksamhet på en plats som är så bullerstörd och 
dessutom ligger utan gångavstånd till livsmedelsaffär och vårdcentral och att det vore 
bättre närmare Frölunda Torg.  

Fastighetsägaren tycker inte att stadsbyggnadskontoret tagit hänsyn till och prövat alter-
nativ placering som föreslogs i samrådet dvs. att placera byggnaden på markytan på 
andra sidan Kantyxegatan. En sådan placering skulle innebära mindre nackdel för när-
boende och där finns redan en trottoar. Man har inte heller i nuvarande förslag kommen-
terat varför inte föreslagen byggrätt kan flyttas till markområdets sydöstra hörn, vilket 
fastighetsägaren föreslagit i samrådet. Om byggrätten placeras där avser inte den skri-
vande överklaga planändringen. 

Vidare påpekas att någon bullerutredning som visar förändring för befintliga fastigheter 
inte är gjord. De boende vill veta att nedtagningen av befintliga träd inte påverkar bul-
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lernivåerna negativt. Man har inte heller belyst vilka de ekonomiska konsekvenserna 
blir för befintliga fastigheter Järnbrott 180:6 och 7. 

Om föreslagen placering vidhålls begär fastighetsägaren att fastigheten byggs med ett 
plant tak täckt av sedumgräs. Övre takhöjden får inte nå över plan ett på befintliga fas-
tigheter. Man bör inte heller kunna bygga närmare än 4,5 meter från Flintyxegatan. In-
fart och parkering bör ske från Kantyxegatan för att förhindra störning, då de boende 
ska ha tillsyn dygnet runt. 
Kommentar: 
Etablering av bostäder för personer med särskild service är en högt prioriterad fråga i 
stadens planering. Stadsbyggnadskontoret gör i sin övergripande planering lämplighets-
bedömningar för möjlig utveckling på kort och lång sikt. Detta gäller även stadsdelen 
Järnbrott. Det bästa är om bostäder med särskild service kan integreras i bostadsområ-
den och inte utlokaliseras. För både boende och personal är det viktigt att verksamheten 
integreras och att det finns kollektivtrafik och service inom rimligt avstånd, vilket över-
ensstämmer med föreslagen placering. 

Kontoret har i samråd med övriga förvaltningar gjort bedömningen att en nyetablering 
för boende med särskild service är lämplig på platsen. Vegetation skärmar inte av bul-
ler. Föreslagen byggnad skärmar troligen bättre mot buller vilket i bästa fall innebär att 
boende intill störs mindre av trafikbuller från Näsetvägen.  

Byggnaden har placerats i den nordvästra delen av tomten för att inte trafik till och från 
byggnaden ska behöva köra in för långt på Flintyxegatan. På plankartan finns en be-
stämmelse om utfartsförbud mot Flintyxegatan, med undantag för infart vid p-plats.  

Byggrättens placering möjliggör plantering av träd mot Flintyxegatan. Nuvarande pla-
cering ger minst insyn och bedöms också minska ev. störning i utblickar från fastighet 
180:6 och 180:7 jämfört med samrådsförslaget. Placeras byggnaden i det sydöstra hör-
net måste man dra in trafiken längs hela Flintyxegatan och ha parkering där det nu är 
byggrätt. Det skulle kunna innebära störning för fler närboende. 

Stadsbyggnadskontoret har övervägt andra placeringar. På föreslagen yta på andra sidan 
av Kantyxegatan är markremsan för smal. 

De ekonomiska konsekvenserna för befintliga fastigheter har inte undersökts. 

Infart från Kantyxegatan är inte lämpligt eftersom det då blir för tätt mellan utfarterna 
och aktuell tomt ligger så nära korsningen Kantyxegatan/Näsetvägen. Utformningskra-
ven kan inte styras i planen men synpunkten delges exploatören för eventuellt beaktande 
i genomförandet. 

18. Fastighetsägare, Järnbrott 758:239 
Har flera invändningar mot planförslaget.  

Se yttrande och kommentar nr 19 då de helt överensstämmer.  

Övriga 

19. Fastighetsägare, Järnbrott 175:2 
Har synpunkter på att man placerar en byggnad på den sista gröna platsen utefter den 
norra sidan av Näsetvägen. Grönytorna på södra sidan är antingen förgiftade eller in-
hägnat reservat. 

Fastighetsägaren är också emot bullerplanket eftersom det förfular området när man inte 
ser träd och grönska. Utefter befintligt bullerplank vid Ängås gård är skötseln bristfällig 
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och det ser ovårdat ut med högt ogräs. Området utefter Näsetvägen ser ut som en "för-
ort" som kommunen har glömt. Bullerplank bidrar också till otrygghet då rädslan är stor 
för överfall. När det är mörkt går somliga av den anledningen ute på vägen istället för 
bakom planket. Det innebär en trafikfara. 

Den föreslagna verksamheten befaras generera trafik som gör det svårare att ta sig ut på 
Näsetvägen. Fastighetsägaren oroar sig också för att den fridsamma idyll som är idag 
kommer att försvinna. 
Kommentar: 
En avvägning har skett mellan olika intressen i planarbetet och kontoret bedömer att 
samhällsnyttan är större än värdet av de träd som behöver tas ned. 

Planen ger möjlighet att uppföra bullerplank alt. en vall om det behövs för att få godtag-
bar bullernivå för bostäder. Bullerplank kan göras med olika utförande. 

Verksamhetens besökare och anställda beräknas ge en marginell ökning av trafik. Infar-
ten är placerad i nära anslutning till Kantyxegatan för att inte föra in bilarna för långt på 
Flintyxegatan. Gatan stängs av för genomfartstrafik. Den tillkommande trafiken sprids 
ut över hela dygnet och bedöms inte påverka trafiksituationen i korsningen Kantyxega-
tan/Näsetvägen.  

20. Fastighetsägare, Järnbrott 176:12 
Emotsätter sig all byggnation på Flintyxegatan/ Näsetvägen m.h.t. att man tar allmän 
plats i anspråk och att det är den sista biten grönskande natur längs hela denna sida av 
Näsetvägen. Man skymmer havsutsikten för befintliga hus. I planen säger man att man 
ska bygga lågt men höjer marken. Välenområdet är förgiftat av ett utsläpp och detta är 
sista biten av oförgiftad mark. 

Fastighetsägaren menar att Näsetvägen är hårt belastad och på sommaren är det långa 
köer varje dag direkt framför det planerade boendet. Är det något man tagit med i be-
räkningen? Näsetvägen tål inte mer trafik. Året runt är den så hårt belastad att man mås-
te åka till Åkeredsrondellen och vända för att kunna ta sig ut på Näsetvägen och åka mot 
Frölunda Torg. Fastighetsägaren upplever att Kantyxegatan är en genomfartsled för 
motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar och att det ökat i och med trängselskattens ge-
nomförande och personen undrar om det finns med i bullerberäkningen. 

Fastighetsägaren anser att Korsåsen fått den förtätning den klarar av att det saknas en 
helhetsbild m.h.t. byggnationen längs Ängås gård. I yttrandet ifrågasätts Park och Na-
turs bedömning att befintliga träd inte har något värde då varje träd har ett värde och 
med sina blad kan bidra till att sänka halterna av partiklar i luften. När man byggde 
kring Ängås gård tog man bort äldre träd som inte heller de ansågs ha ett värde.  

Bullerplank kan ge otrygga gångbanor då belysningen är placerad i mitten av vägen och 
planket skuggar gångbanan. Detta leder till trafikfara då ungdomar ofta går utanför på 
vägen istället efter mörkrets inbrott.  

Fastighetsägaren ifrågasätter också kommunens prioritering att lägga tid och pengar på 
ett servicehus för sex personer när man inte har råd att driva en akutvårdcentral på Frö-
lunda Torg. 

Att bygga ett servicehus med utsikt över Välen och sedan bygga ett bullerplank framför, 
då kan man lika gärna bygga var som helst avslutar fastighetsägaren sitt yttrande. 
Kommentar: 
En avvägning har skett mellan olika intressen i planarbetet och kontoret bedömer att 
samhällsnyttan är större än värdet av de träd som behöver tas ned.  
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Trafikkontoret har bedömt att föreslagen byggnation fungerar ur trafiksynpunkt. Kan-
tyxegatan har inte en trafikmängd som innebär överskridande av Boverkets riktvärden 
för buller. 

Planen ger möjlighet att uppföra plank eller vall men detaljutformning hanteras i sam-
band med bygglov. Bullerplank kan göras med olika utförande. 

Planerat bullerplank är tänkt att placeras inom den nya tomten nordväst om gc-banan 
som kan belysas från vägen.  

Revideringar 
Planförslaget har inte reviderats. I planbeskrivning har endast redaktionella ändringar 
gjorts efter granskningen. 

 

 

Peter Elofsson  
Planchef 

Sirpa Ruuskanen Johansson 
Konsultsamordnare 

 
 
 
Bilaga 1: Samrådskrets 
Bilaga 2: Länsstyrelsen, yttrande 
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     Bilaga 1

Sändlista    
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretslopp och vattennämnden 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg   
Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsstyrelsen 
Posten Meddelande AB 
Skanova Nätplanering 
Svenska Kraftnät 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västtrafik Göteborgsområdet AB 
 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
 
Göteborgs kyrkonämnd 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
 
 



 
 

  

Granskningsyttrande 

2014-04-29 

 

Diarienummer 

402-13598-2014 

Dossienummer 

F 2519 

 

 

Sida 

1(1) 

 

 

Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl)  
010-224 40 18 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsbyggnadsenheten 

Roger Lind 

Samhällsplanerare 

010-224 47 94 

roger.lind@lansstyrelsen.se 

 Göteborgs Stad 

Stadsbyggandskontoret 

sbk@sbk.goteborg.se 

Yttrande över detaljplan för bostäder vid Flintyxegatan/Näset-
vägen inom stadsdelen Järnbrott i Göteborgs Stad, Västra Göta-
lands län 
Förslagshandlingar daterade 2014-03-20 för yttrande enligt 5 kap 22 § 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 påtagligt kom-

mer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökva-

litetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. mil-

jöbalken 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 

Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning 

vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. 

 

 

 

 

Roger Lind                        Paula Franco de Castro 

 

 

Kopia till: 
Länsstyrelsen/ 

Miljöskyddsenheten, Lena Niklasson 

Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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