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Ändring av detaljplan för Del av Guleskär, Kungs-
hamn 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd om förslag till ändring av detaljplan för Del av Guleskär, Kungshamn, har genom-
förts i enlighet med Plan -och bygglagen (2010:900). Förslaget till detaljplan har initierats av 
Marenor AB och syftar till att säkerställa att befintlig industribyggnad som står delvis på 
kommunens mark kan införlivas i den egna fastigheten.   

Samråd har genomförts under tiden 17 maj - 14 juni 2018. Samrådshandlingar var daterade  
2018-03-22.  

Berörda myndigheter enligt särskild sändlista, samt berörda sakägare enligt fastighetsförteckning, 
har genom utsända samrådshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Planhandlingarna har varit till-
gängliga på kommunens hemsida: www.sotenas.se.  

Med anledning av samrådet har 4 yttranden inkommit och de finns redovisade i nedanstående 
samrådsredogörelse med kommentarer. 

Utav 6 berörda sakägare som fått möjlighet att yttra sig har 1 godkänt planförslaget medan öv-
riga 5 avstått från att yttra sig. Därför kan planförslaget inte bedrivas med ett begränsat stan-
dardförfarande utan övergår härmed till ett standardförfarande, som innebär en granskning innan 
antagande.  

Inkomna synpunkter och kommentarer  
1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL och nu kända 
förhållanden att en ändring av detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 
- Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 
- Mellankommunal samordning blir olämplig. 
- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 
- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 
- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet 

 
Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen de-
lar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
  

http://www.sotenas.se/
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Kommentar 
Noteras. 

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inte hittat några behov av kompletteringar eller justeringar av handlingarna och 
därför godkänner planförslaget i dess nuvarande skick. 

Kommentar 
Noteras. 

3. Västvatten  

Det aktuella planområdet ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för VA och den be-
rörda fastigheten är idag ansluten. Då tomtyta tillkommer på fastigheten Gravarne 3:41 kommer 
en tilläggsavgift debiteras enligt vid tidpunkten gällande VA- taxa.  

Kommentar 
Noteras. 

 

Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
1. Vattenfall Eldistribution  

Vattenfall Eldistribution har inga anläggningar inom och i närheten av planområdet och har där-
för inget att erinra. 

Kommentar 
Noteras. 

 

Förslag till fortsatt arbete 

Att upprätta granskningshandlingar och ställa ut planförslaget för granskning. 
 

 

 

Amanda Jansson                                                                 Marijana Stevcic 

Plan- och exploateringschef                                                Planarkitekt 
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