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Sammanfattning    
 
Planförslaget har handlagts med standardförfarande. Planhandlingarna har varit föremål 
för samråd med berörda sakägare och myndigheter m.fl. under tiden 2020-04-14 t.o.m. 
2020-05-07. Handlingarna har varit tillgängliga i Stadshuset, Stadsbiblioteket samt på 
kommunens hemsida.  
 
Under samrådstiden har följande yttranden inkommit (återges här i sammanfattning): 
 

Myndigheter 
1. Länsstyrelsen (2020-05-04) 
Länsstyrelsen har ingen anmärkning mot planförslaget. Man finner att planförslaget inte 
strider mot några prövningsgrunder rörande riksintressen, mellankommunala frågor och 
regionala förhållanden, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och säkerhet. 
 Med hänsyn till nu kända förhållanden bedöms att ett antagande av planen inte 
kommer att prövas i högre instans. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
förslagets genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan. 
 
Kommentar: Noteras. 
  
 
2. Lantmäteriet (2020-05-07) 
- Föreslagen planbestämmelse om utfartsförbud mot gata ska ligga i samma detaljplan 
som gatan i fråga. 
 
- Markreservat (u- och a-områden ska enligt Boverkets rekommendationer redovisas 
som administrativa bestämmelser med särskilda begränsningslinjer. 
 
- Det bör framgå av planbeskrivningen om något exploateringsavtal ska tecknas. 
 
-  Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas. De åtgärder som framgår av 
planbeskrivningen bör beskrivas på ett samlat sätt, för att varje fastighetsägare kan förstå 
vad planens genomförande innebär. 
 
- De ekonomiska konsekvenserna bör redovisas tydligare. 
 
- Det bör anges om planavgift ska tas ut vid bygglov, eller om kostnaden regleras i 
särskilt avtal. 
 
- Aktuell version av plan- och bygglagen bör anges. Dessutom påpekas skillnaden 
mellan huvudmannaskap och ansvarsfördelning. 
 
Kommentarer:  
- Berörda delar Industrigatan och Sveavägen har inlagts i detaljplanen. 
 
- u- och a-områdena redovisas med av Boverket rekommenderade begränsningslinjer. 
 
- Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats med avseende på avtal samt 
fastighetskonsekvenser och ekonomiska konsekvenser. 
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- Planavgift kommer att tas ut, vilket har reglerats i särskild administrativ 
planbestämmelse. 
 
 
3. Trafikverket (2020-04-15) 
Ingen anmärkning. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 
4. Miljösamverkan Östra Skaraborg (2020-05-07) 
Det påpekas att planområdet ligger inom Vätterns vattenskyddsområde, vilket innebär 
vissa begränsningar i mark- och vattenanvändningen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet 
i dessa frågor. I övrigt ingen anmärkning.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
 

Infrastrukturföretag 
5. Vattenfall Eldistribution (2020-04-22) 
Ingen anmärkning. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 
6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg (2020-04-15) 
Ingen anmärkning. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 
7. Postnord (2020-05-05) 
Redogör för gällande krav på standard för postutdelningsplatser. I övrigt ingen 
anmärkning.  
 
Kommentar: Noteras. 
  
 
Redogörelsen upprättad 2020-09-10 
 
 
Charlotte Paulsson 
Stadsarkitekt  
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