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INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Randviken 1:39 m.fl.upprättas med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) 5 kap. Samråd enligt PBL 5 kap 11 § hölls mellan den 14 maj och 12 juni 2020. Förslaget till 
ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser, samt till berörda fastighetsä-
gare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen har därtill funnits tillgänglig 
för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida under 
samrådstiden.

STÄLLNINGSTAGANDE
Yttranden/svar har kommit in från 8 instanser/personer. 

Nedan följer en redogörelse för inkomna yttranden. Yttrandena har sammanfattats och kommente-
rats av stadsbyggnadsförvaltningen (kursiv stil). Yttranden utan erinran har inkommit från, Teknik- 
och fastighetsförvaltningen, Trafikverket och Lantmäterimyndigheten.

Planhandlingarna har justerats enligt nedan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att de-
taljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.
• planbeskrivningen har i stycket rörande biltrafik justeras med texten att gemensamhetanlägg-

ningen GA:3 är en grusväg som inte bör asfalteras då hela området ligger inom Kattfjordens 
vattenskyddsområde. I samma stycke har det även kompletterats med informationen om att 
enda väg med bil till fastigheten Randviken 1:9, som i dagsläget används som fritidsbostad, är 
via väg GA:3 över fastigheten Randviken 1:31, den passagen är säkrad med ett servitut.

• plankartan kompletteras med beteckningen n som innebär att maximalt 15 % av fastighetsarean 
får hårdgöras utöver byggnadernas upptag på marken.

• plankartan kompletteras med områden med prickmark på båda fastigheterna då det är stora 
höjdskillnader som inte är lämpliga att bebygga.



INKOMNA YTTRANDEN

Länsstyrelsen
Planbestämmelser
Men hänsyn till planområdets kupering ser Länsstyrelsen ett behov av att införa mer prickmark än 
vad som har föreslagits. Det finns sluttningar på båda de berörda fastigheterna som inte är lämpliga 
att bebygga. Kommunen bör överväga att utöka prickmarken på Randviken 1:31 till att omfatta 
sluttningen på fastighetens västra del och införa prickmark på Randviken 1:39 över sluttningen 
längs fastighetens sydöstra gräns.

Kommentar: Plankartan har kompletterats med prickmark enligt länsstyrelsens förslag där det är stora höjdskillna-
der som inte är lämpliga att bebygga. 

I planbeskrivningen anges att andelen hårdgjord yta bör minimeras med anledning av att planom-
rådet ligger inom Kattfjordens vattenskyddsområde. Länsstyrelsen anser att denna bedömning ska 
framgå på plankartan i form av reglering av maximal andel hårdgjord yta. Det vore även lämpligt att 
reglera att vägar och övriga markytor inte får asfalteras.

Kommentar: Plankartan har kompletterats med bestämmelsen att maximalt 15 % av fastighetsarean får hårdgöras 
utöver byggnadernas upptag på marken med anledning av att fastigheteena ligger inom vattenskyddsområde.

På plankartan finns ett vägservitut illustrerat över Randviken 1:31 till förmån för Randviken 1:9. 
Länsstyrelsen efterfrågar en tydligare beskrivning av vägen i fråga. För att ge en bättre bild av vilken 
betydelse vägen har behöver kommunen beskriva huruvida detta är den enda väganslutningen till 
Randviken 1:9 eller om det finns alternativa vägar, samt hur fastigheten används.

Kommentar: Servitut finns som belastar Randviken 1:31 till förmån för Randviken 1:9, 1780K-2006/6.4, 
plankartan har förtydligats med denna information. Denna väg är den enda möjligheten att med bil nå fastigheten 
Randviken 1:9 som i dagsläget används som fritidsbostad.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar denna 
bedömning.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan 
av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgär-
derna kommer att föranleda någon prövning.

Trafikverket
Trafikverket har  granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot detaljplaneni samråds-
skedet. 

Kommentar: Trafikverket konstaterar att planen inte påverkar vägarna i området och inte heller påverkas bidraget 
till underhåll av vägarna.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har synpunkt av upplysningskaraktär 
att plankartan saknar koordinater och rutnätskryss.
I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra. 
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Kommentar: Plankartan har kompletterats med koordinater och rutnätskryss.

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra.

Privatpersoner
Godkännande har inkommit från fyra fastighetsägare.

Medverkande tjänsteman
Samrådsredogörelsen är sammanställd 2020-12-17 av plantekniker Lena Prieditis, stadsbygggnads-
förvaltningen


