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Dags att granska förslag till ändring av huvudmannaskap i 
Sjöviks Stationssamhälle 

Sektor samhällsbyggnad har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag 
till detaljplan för fastigheterna Östad 13:69, del av Östad 22:25 med flera, ändring 
av huvudmannaskap i Sjöviks stationssamhälle. 
Lerums kommun har fattat beslut om att huvudmannaskapet i kommunens tätorter 
ska övergå från enskilt till kommunalt. Detta innebär att kommunen tar över 
ansvaret för drift och skötsel av den allmänna platsmarken och att berörda 
vägföreningar kan avvecklas. För att kunna genomföra denna ändring krävs stöd i 
detaljplan. Kommunen genomför därför nu en ändring av gällande detaljplaner i 
Sjövik 
Förslag till detaljplan för fastigheterna Östad 13:69, Del av Östad 22:25, med 
flera, Ändring av huvudmannaskap i Sjöviks Stationssamhälle finns nu tillgängligt 
för alla som ska granska det. 
Granskningstid 2022-05-18 – 2022-06-08 
Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga på: 
Plats       Kundcenter KomIn i kommunhuset på Bagges torg i Lerum 
       Biblioteket i Sjövik 
KomIn och bibliotekets öppettider gäller. 
Planhandlingarna finns även på kommunens webbplats, 
www.lerum.se/andringdpsjovik.  
Har du inte möjlighet att läsa handlingarna på dessa ställen, kontakta vårt 
Kundcenter, KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller kommun@lerum.se så skickar 
vi material. 
Ärendet handläggs enligt utökat planförfarande. Kommunen har tidigare samrått 
om förslaget. Utförda förändringar framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i 
granskningshandlingarna. 

http://www.lerum.se/andringdpsjovik
mailto:kommun@lerum.se


    

   

   

 

Förslaget 
Planområdet omfattar Sjöviks Stationssamhälle beläget inom Östads socken norr 
om Gråbo. Förslaget innebär att huvudmannaskapet går från att vara enskilt till 
kommunalt för alla allmänna platser inom området. Detta innebär att kommunen 
tar över ansvaret för drift och skötsel av den allmänna platsmarken och att berörda 
vägföreningar kan avvecklas. Övriga bestämmelser är oförändrade och fortsätter 
gälla. 
De berörda planerna är:  
Ändring av ÖB18                      KS16.1087 
Ändring av ÖB19                      KS16.1088 
Ändring av ÖB26                      KS16.1089 
Ändring av ÖB27                      KS16.1090 
Ändring av ÖD400                    KS16.1091 
Ändring av ÖD401                    KS16.1092 
Ändring av ÖD402                    KS16.1093 
  
Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området befintlig bebyggelse, 
verksamheter och planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med 
översiktsplanen.  

Handlingar 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning med behovsbedömning 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

Synpunkter 
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 
8 juni 2022. Skriv ”KS15.624” i din ärenderubrik och skicka till 
kommun@lerum.se eller i brev till 

Lerums kommun 
Sektor samhällsbyggnad 
Planenheten 
443 80  Lerum 

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt 
på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uppge 
därför namn och adress. 
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Vad händer sedan 
Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar. Kommunen 
kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram vid granskningen samt de 
kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande. 
Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga 
antagandet av detaljplanen, om synpunkterna inte blivit tillgodosedda. 
Kommunen skickar sedan ett meddelande om var utlåtandet finns tillgängligt, 
liksom övriga handlingar i ärendet, till dem som inte har fått sina synpunkter 
tillgodosedda. 
Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande. 

Övriga upplysningar 
Fastighetsägare har ombetts lämna in listor på bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende och eventuella arrendatorer. Har detta inte skett, ombeds fastighetsägare 
som har bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och eventuella arrendatorer 
att meddela dessa om att granskning av förslag till detaljplan sker. 
Upplysningar om innehållet i förslaget lämnas via Kundcenter KomIn på telefon 
0302-52 10 00 eller kommun@lerum.se.  
 
När du lämnar in synpunkter till Lerums kommun innebär det att dina 
personuppgifter kommer att behandlas av Lerums kommun. Inkomna synpunkter 
diarieförs och blir offentliga handlingar. 
På kommunens hemsida, se adress här nedan, kan du läsa mer om hur vi 
behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.  
 
www.lerum.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-sakerhet/personuppgifter 
 
 
 
Sektor samhällsbyggnad 
Planenheten 
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