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 ÄNDRING AV DETALJPLAN för Grimsås IKO-Grimslund 2:12 m.fl., Nexans 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
 

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 

Planförfarande 
Ärendet handläggs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.  

Samråd 
Samråd har genomförts under oktober 2020 samt granskning under tiden 2021-03-19 till 
2021-04-09. Myndigheter, förvaltningar och grannar har beretts tillfälle att yttra sig och 
fått planhandlingarna tillsända. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunkontoret, 
Tranemo bibliotek samt på kommunens hemsida under granskningstiden. 4 yttranden 
har inkommit vilka redovisas nedan tillsammans med kommunens kommentarer till det 
aktuella yttrandet och om det ger anledning till några justeringar av planförslaget. 
Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på kommunkontoret. 

 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE 

I planbeskrivningen har förtydligande gjorts det ekonomiska ansvaret vid en 
minskning av en gemensamhetsanläggning. 
 
Föreslagna förändringar är inte av den omfattningen att planen på nytt behöver tas 
upp för granskning. Planförslaget förslås nu tas upp för antagande.  
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YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Lantmäteriet, 2021-04-08 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Ändring eller ny detaljplan? 
Med nuvaranderedovisning i plankartan är det otydligt om det är en 
ändring eller en ny detaljplan som avses. 
 
I plankartan är det tydligt vilket område som berörs av ändring, då det 
framgår med en röd linje på en digitaliserad version av den gällande 
plankartan. Men med nuvarande redovisning ser det ut som att området 
som är markerat med en röd linje visar vilket område som omfattas av en 
ny plan. Eftersom ändring i plan ska göras i den befintliga plankartan så 
bör i så fall hela det befintliga planområdet samt gällande 
planbestämmelser finnas med i den stora kartbilden, där nya bestämmelser 
kan läggas in och gamla bestämmelser strykas. 
 
Delar av planen som bör förbättras. 
Kostnader för initiativ till fastighetsbildning och omprövning 
På s. 18 i planbeskrivningen har kommunen gjort bedömningen att 
planändringen inte påverkar fastighetsindelningen eller Moghult ga:3. 
Lantmäteriet menar ändå att om det blir aktuellt med omprövning (på eget 
initiativ av fastighetsägarna) kan det vara bra att styra upp vem som i så 
fall initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 
genomförandet. 

 
Ersättning för minskande av ga 
Om Moghult ga:3 omprövas och en minskning av de upplåtna områdena 
behöver ske, så ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en 
ga betala ersättning till de fastighetsägare som deltar i ga:n om det 
uppkommer en skada. (enligt 40 a § anläggningslagen). I 
planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva 
och numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 
 

Kommunens kommentar:  

Kommunen tackar för synpunkterna och tar med sig synpunkterna avseende 
utformningen av plankartan till kommande ändringsplaner. Redovisningen av 
tillkommande och avgående planbestämmelser är främst för att visa hur ändringen 
påverkar planen. Det är de förändrade planbestämmelserna som ska antas och föras in på 
den digitaliserade plankartan. 
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Kommunen har i planbeskrivningen fört in vad gäller vid minskning av ga, utifrån 40 a § 
Anläggningslagen. 

Yttranden utan kommentarer/erinringar 
- Vattenfall 
- Länsstyrelsen 
- Eon  
 

Upprättad i april 2021  

 

Manda Schillerås 
T.f verksamhetschef Samhällsutveckling och Näringsliv 
Tranemo kommun 
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