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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheten Flahult 19:12 m.fl. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka 
ut planförslaget på samråd under tiden 26 augusti - 21 oktober 2020. 
Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar 
och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt digitalt 
samrådsmöte ägde rum den 30 september 2020. Handlingarna fanns 
tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen 
fanns dessutom tillgänglig på kommunens hemsida.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget 
på granskning under tiden 14 januari - 4 februari 2021. 
Granskningshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen 
samt de förvaltningar, myndigheter, berörda fastighetsägare och övriga 
som yttrade sig under samrådstiden. Berörda fastighetsägare som inte 
yttrat sig under samråd informerades också om granskning och var 
handlingarna finns att läsa. Handlingarna fanns även tillgängliga i 
kommunens utställningslokal i Juneporten och på kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid granskningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit. Nedan finns förteckning av inkomna yttranden. 

1. Länsstyrelsen   2021-02-02
2. Lantmäterimyndigheten  2021-02-04
3.    2021-02-04
4. Luftfartsverket   2021-01-22, ingen erinran
5. Räddningstjänsten   2021-01-29, ingen erinran 

Inkomna yttranden med 
kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med 
kommunens kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas 
inte nedan. 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inga sådana synpunkter på planförslaget som avses i 5 
kap. 22 § PBL men vill lämna följande rekommendationer/upplysningar;
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- Planbeskrivningens formulering kring påverkan på miljökvalitetsnormer 
bör justeras då statusen för fosfor i vattenförekomsten redan är måttlig. 
Konsekvenserna av föreslagen rening bör därför formuleras som att ”I och 
med dessa anläggningar kommer inte dagvattnet från detaljplaneområdet 
medföra en försämring av statusen i Lillån vid Råslätt.”

- Inför byggnation av området som innehåller stensträngar behöver 
exploatören ansöka om borttagande av fornlämning hos Länsstyrelsen.

Kommentar
Planbeskrivningen kommer inför antagande att uppdateras med att ange 
korrekt information vad gäller påverkan på miljökvalitetsnormer och då 
statusen för fosfor i vattenförekomsten Lillån.

2. Lantmäterimyndigheten 
Vid genomgång av översända handlingar (daterade 2020-12-09) har 
nedanstående noterats.

Ledningsrätt 0680K-3559.1 och dess beteckning saknas på plankartan 
och behöver uppdateras med denna information.

Kommentar
Ledningsrätt 0680K-3559.1 anges med etikett ”LR” på plankartan 
och är placerad norr om markanvändning JE1 inom gatumark GATA. 
Stadsbyggnadskontoret har fört en dialog med Lantmäterimyndigheten 
och bedömer att etiketten ”LR” inte behöver anges med ”0680K-
3559.1”.

3.  
Då de synpunkter jag inkom med under samrådet avfärdades med några 
få överslätande och slentrianmässiga meningar så tvingas jag nu uttrycka 
mig övertydligt.

Denna detaljplan innebär betydande och oåterkallelig miljöpåverkan 
på hela det område som planläggs för industriändamål. Detta innebär 
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas och en 
prövning enligt Miljöbalken ska göras av Mark och Miljödomstolen. 
Det finns annan mark att ta i anspråk öster om E4, norr om Statoil 
Hyltena och det finns en planerad plats för att dra järnvägen under 
E4:an där motocrossbanan idag är placerad. Om denna detaljplan antas 
enligt denna granskningshandling kommer jag omgående att överklaga 
detaljplanen och jag kommer också att kräva att allt schaktningsarbete 
stoppas tills planen prövats enligt Miljöbalken av högre instans. Jag 
bifogar återigen den bilaga med konsekvensbeskrivning som bifogades i 
samrådsyttrandet. Gör om, gör rätt!

Kommentar
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande framfört att de delar 
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kommunens åsikt. Istället för att genomföra en miljöbedömning (tidigare 
benämnd som miljökonsekvensbeskrivning) har kommunen integrerat 
miljöaspekterna i framtagandet av detaljplanen. Kommunen har efter 
genomfört samråd ändrat planförslaget och begränsat exploateringsgraden 
inom planområdet tillförmån för att bevara mer naturmark och 
fler skyddsvärda träd. Detaljplanens konsekvenser har redovisats i 
planbeskrivningen och även redovisat hur de negativa konsekvenserna 
minskas till följd av föreslagna kompensationsåtgärder vilket framgår i 
under rubrik Ekosystemtjänster på s. 28 i antagandehandlingarna och 
bifogad planbeskrivning. Syftet med detaljplanen är att pröva markens 
lämplighet inom ett begränsat område. Att pröva lämpligheten utanför 
planområdet är inte en fråga för detta ärende. 

Sammanfattning
Ändringar har gjorts för att försöka tillmötesgå inkomna synpunkter. 
Planbeskrivningen har efter granskning kompletterats med att ange 
korrekt information vad gäller statusen för fosfor i vattenförekomsten 
och uppdaterat avsnittet ”Plankarta och planbestämmelser” med 
plankarta inför antagande.

Plankarta har efter granskning kompletterats med ändringar för 
användningsområdet med föreslagen markanvändning JE1. Byggrätten 
har minskat från 30 x 90 meter till 30 x 80 meter och omkringliggande 
prickmark mot J-området har tagits bort. Se bilaga 1 för godkännande 
av genomförda ändringar.

Inga synpunkter har inkommit på konsekvensbeskrivningen, som medför 
att kommunens ställningstagande om att det inte föreligger någon 
betydande miljöpåverkan bör omprövas, i den mening som miljöbalken 
åsyftar.

STADSBYGGNADSKONTORET

Jenny Larsson     Mattias Bustos 

Biträdande planchef    Planarkitekt








