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Samrådsredogörelse 
 

Detaljplanen för rubricerat område har varit föremål för samråd under tiden 
2020-11-06 – 2020-11-23. Handlingarna har funnits tillgängliga på 
kommunhuset i Torsås, samt på kommunens hemsida. Inbjudan respektive 
kompletta handlingar har skickats till remissinstanser och sakägare enligt 
fastighetsägarförteckning. 

 

Inkomna yttranden utan erinran 
Hyresgästföreningen 
 

Inkomna yttranden med erinran 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Postnord 
Kretslopp Sydost 
E.ON Elnät Sverige AB 
Torsnet 
Torsåsbygdens slöjd-, mat- och konsthantverksförening 
 
LÄNSSTYRELSEN 
Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsens synpunkter gällande Hälsa och Säkerhet – Förorenad mark 
måste beaktas för att planförslaget ska anses vara förenligt med 11 kap. PBL 
och därmed inte riskera att överprövas. Länsstyrelsen har även rådgivande 
synpunkter under upplysningar vilka kan komma att påverka möjligheten att 
genomföra planen. 
 
Kontroll enligt 11 kap. PBL 
Hälsa och Säkerhet 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i planhandlingar angett att det inom 
planområdet finns en potentiell markförorening. Enligt planhandlingarna 
pågår det ett arbete med att undersöka och eventuellt riskklassa den eventuella 
föroreningen. Då det inte kan uteslutas att det finns föroreningar behöver 
dessa enligt länsstyrelsen undersökas och utredas så fort som möjligt i 
planprocessen. Det måste bli tydligt i planhandlingar hur 
föroreningssituationen ser ut på planområdet. 
Det måste tydligt framgå i planhandlingar vilka föroreningsnivåer som ska 
gälla inom samtliga delar av planområdet. Vedertagna nivåer för områden där 
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människor vistas under delar av dagen är mindre känslig markanvändning, 
MKM, enligt naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. 
 
Upplysningar 
Plankartan 
Planbestämmelserna - CZ1 För att teckenförklaringen på plankartan ska bli 
tydlig och för att underlätta digitalisering av detaljplaner bör varje reglering 
formuleras som en egen tydlig bestämmelse med eget lagstöd och redovisas 
var för sig i teckenförklaringen med planbestämmelser. 
 
Kommentar: Den framtagna provtagningsrapporten redovisas i granskningshandlingarnas 
planbeskrivning. En justering av användningsbestämmelserna C och Z1 har skett. 
 
LANTMÄTERIET 
Lantmäteriet påtalar att utfartsförbud enligt 4 kap. 9 § PBL endast får läggas 
mot allmänna platser eftersom det i en planområdesgräns inte går att 
säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara 
allmän plats i den angränsande planen. Det är inte heller tillåtet att reglera  
något som indirekt gäller utanför planområdet.  
 
Lantmäteriet menar vidare att andelen mark som får hårdgöras bör kopplas till 
användning alternativt fastighet samt att det enligt lagstiftningen ska framgå i 
planbeskrivningen om markanvisningsavtal avses tecknas. 
 
Kommentar: Utfartsförbudet har tagits bort. Behovet av mark som ej är hårdgjord och 
därmed kan avvattna ej bebyggd mark styrs av andelen utnyttjad byggnadsarea. Det är 
rimligt att tillåta en mindre markyta som ej är hårdgjord när en större del av fastigheten 
avvattnas genom dagvattenledning.  
 
POSTNORD 
Postnord påpekar att för att post ska kunna delas ut miljövänligt, 
kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön ska postlådan 
vid nybyggnation av villor och radhus placeras i en lådsamling vid infarten till 
området. I flerfamiljshus ska en fastighetsbox placeras på entréplan. En 
placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
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Kommentar: Synpunkten påverkar inte det aktuella planförslaget. 
 
KRETSLOPP SYDOST, TIDIGARE KSRR 
Vid fortsatt planering för eventuell ombyggnad och förändring av området 
förutsättes att planering sker för framtida avfallshantering. Detta gäller så väl 
tillgänglighet och utformning av miljörum, uppställningsplatser för avfallskärl 
eller dyligt i enlighet med Ksrr:s renhållningsföreskrifter. 
 
Kommentar: Synpunkten påverkar inte det aktuella planförslaget. 
 
E.ON 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) påpekar att man har såväl allmänna som 
enskilda ledningar samt ett kabelskåp inom området. Innan markarbete 
påbörjas måste kablarnas exakta läge säkerställa.  
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 
avstånd än 3 meter från markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför kablar, så att 
reparation och underhåll försvåras. Kablar får ej byggas över eller byggas in. 
Planförslaget får inte utformas så att befintligt kabelskåp riskeras att bli påkört 
och därmed skadas. Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller ändringar av 
våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. 
 

Kommentar: Allmänna ledningar regleras genom markreservat (u1) i detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen kompletteras. 
 
TORSNET 
Torsnet ansvarar för VA. VA-ledningar behöver skyddas med u-område och 
ledningsrätt. 
 

Kommentar: Plankartan kompletteras med en rättighetsbestämmelse a2.  
 

TORSÅSBYGDENS SLÖJD-, MAT- OCH 
KONSTHANTVERKSFÖRENING  
Föreningen hyr idag lokaler inom planområdet och använder dessa som 
samlingslokaler för hantverk. Man ser positivt på att fastigheten planläggs för 
samlingsändamål men vill inte att fastigheten säljs.  
 
Kommentar: Synpunkten berör inte planförslaget. 


