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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Inledning 
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 

under granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till 

dessa.  

Planprocessen 
Detaljplanen för Bergviks bensinstation har tagits fram på stadsbyggnadsförvalt-

ningen med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§, 

vilket innebär att samrådet följs av ett kortare granskningsförfarande.  

Samråd enligt PBL (2010:900) 5:11 ägde rum 26 oktober till den 16 november 2015. 

Planförslaget kompletterades till följd av inkomna synpunkter. 

Därefter har planförslaget varit utställt för granskning enligt PBL 5:18 under tiden 

21 december 2015 – 17 januari 2016.  

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och 

statliga remissinstanser, fastighetsägare och boende. Planen har dessutom funnits 

tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och 

på kommunens hemsida. Det har inte hållits något samrådsmöte, utan berörda har 

beretts möjlighet att kontakta förvaltningen för att ställa frågor eller boka in ett 

personligt möte. 

Sammanfattning 
Inga synpunkter har inkommit under granskningsskedet. 

Ställningstagande 
Inga ändringar av planen har gjorts inför antagande. En avvägning har gjorts 

mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en samlad 

bedömning och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan an-

tas enligt plan- och bygglagen 5 kap 27§. 

Ändringar i planförslaget efter granskningen 
Efter granskningen har inga förändringar i sak utförts.  

Inkomna yttranden 
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 

sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin 

helhet.  

Yttranden av upplysningskaraktär 

Inga. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen har inget att erinra mot granskningsförslaget. Med stöd av 11 kap. 10 

§ PBL kan Länsstyrelsen ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan av det 

nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de 

föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

Trafikverket 

Trafikverkets synpunkter har beaktats i samrådsskedet och de har inga synpunkter 

på granskningsförslaget. 
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Kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsnämnden 

TFF har deltagit i framtagande av granskningsförslaget och har inga synpunkter på 

granskningsförslaget. 

Miljönämnden 

Miljönämndens synpunkter har beaktats i samrådsskedet och de har inga synpunkter 

på granskningsförslaget. 

Medverkande tjänstemän 
Granskningsutlåtandet är sammanställt av Ossman Sharif, stadsbyggnads-

förvaltningen, Karlstads kommun. 

Karlstad 2016-01-29 


