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1 Inledning 
Detaljplanen handläggs enligt regler för begränsat standardförfarande, enligt plan- 
och bygglagen, och ett samråd har genomförts mellan måndagen den 10 maj och 
fredagen den 18 juni 2021. Samrådet skedde genom remissförfarande med berörda 
fastighetsägare och rättighetsinnehavare enligt fastighetsförteckningen samt med 
statliga och kommunala instanser. I enlighet med 5 kap. § 38b PBL kommer ingen 
granskningsutställning att genomföras.  

Kommunen har även informerat om samrådet på kommunens hemsida. 
Samrådshandlingar med tillhörande utredningar har under hela samrådstiden 
funnits tillgängliga på kommunens hemsida. 

2 Inkomna yttranden 
De nedanstående synpunkterna har kommit in till kommunen: 

Länsstyrelsen    2021-06-01  

Lantmäteriet     2021-06-29  

Berörda statliga verk 

Trafikverket     2021-06-11 

Företag och intresseorganisationer  

E.ON Energidistribution AB   2021-06-14 

Skanova AB     2021-05-18 

Kinda motell AB    2021-06-10 

Sakägare - fastighetsägare och rättighetsinnehavare 
Numrering av synpunktsförfattare följer ett fristående dokument för att underlätta 
vid nätpublicering med hänsyn till GDPR.    

Synpunktsförfattare 01  2021-05-24 

Synpunktsförfattare 02  2021-05-24 

3 Ändringar som gjorts i planhandlingar 
Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna. 
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4 Redogörelse av inkomna yttranden med kommentarer 
I detta avsnitt presenteras de inkomna yttrandena med eventuella kommentarer 
från kommunen.  

Instans Yttrande/synpunkt 
Länsstyrelsen Inget att erinra. 
Lantmäteriet Inget att erinra. 
Trafikverket Inget att erinra. 
E.ON Energidistribution AB Inget att erinra. 
Skanova AB Har ledningar inom planområdet och önskar att 

så långt som möjligt behålla nuvarande ledningar 
i befintligt läge. Skulle planens upphävande 
medföra att ledningar behöver flyttas ska den 
part som initierar åtgärden även bekosta den. 

Kommunens svar: Upphävande av aktuell 
byggnadsplan medför ingen påverkan på aktuella 
ledningar. 

Kinda motell Inget att erinra och godkänner förslaget. 
Synpunktsförfattare 01 Inget att erinra och godkänner förslaget. 
Synpunktsförfattare 02 Inget att erinra och godkänner förslaget. 

5 Medverkande tjänstemän 
Granskningsutlåtandet har upprättats av Frida Karlsson, planarkitekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Frida Karlsson   
planarkitekt 
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