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Hur samrådet har genomförts 

Ärendet hanteras enligt standardförfarande, vilket innebär att kommunen ska samråda 

om det under en viss tid. När samrådet är klart ska kommunen i en underrättelse 

informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. 

 

 

 

 

 

Kommunen har samrått med myndigheter, intresseföreningar och berörda 

samfälligheter. Kommunen har även gett tillfälle till samråd för de kända sakägarna och 

de kända bostadsrättsinnehavare, och boende som berörs liksom för kända 

organisationer av hyresgäster och för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i 

övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. 

Underrättelse om kungörelsen har skickats ut enligt sändlista och postlista och till några 

även handlingar. Fastighetsägare har ombetts lämna in listor på bostadsrättsinnehavare, 

hyresgäster, boende och eventuella arrendatorer. Har detta inte skett, har fastighetsägare 

som har bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och eventuella arrendatorer 

ombetts att meddela dessa om plansamrådet. 

Under samrådstiden 2017-01-25 – 2017-02-15 har kommunen hållit handlingarna 

tillgängliga på KomIn, Kommunhusets entréplan, Bagges torg, Lerum, samt i Sjövik 

bibliotek. Fyra yttranden har inkommit under samrådstiden. Inga ytterligare yttranden 

har kommit efter samrådstidens slut. Samtliga yttranden redovisas i sin helhet och 

kommenteras nedan. 

Underrättelse Samråd tre veckor, 

handlingar tillgängliga 

Samrådsredogörelse 

1 Sammanfattning av synpunkter samt 
ställningstagande 

Inga negativa synpunkter har inkommit under samrådet. Länsstyrelsens bedömer att 

ingripandegrunder inte kommer att utmanas med planen och har därför lämnat yttrande 

om att inte pröva planen. Lantmäteriet har yttrat sig gällande förtydligande av planens 

genomförande och ersättningsregler vid inlösning av mark. 

Kommunen har tagit ställning till alla synpunkter som har inkommit under samrådet och 

bearbetat granskningsförslaget. Granskningsförslaget bearbetas för att förbättra 

tydligheten om planen, dess genomförande och konsekvenser. 
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2 Ändringar i planförslaget 

Med anledning av de synpunkter som har inkommit under samrådet samt tillämpning av 

lagkraven enligt PBL 2010:900 5 kap 7§ om betydande intresse för allmänheten som 

preciseras i Regeringens proposition – en enklare planprocess (Jfr prop. 2013/14:126) 

har kommunen bearbetat planförslaget för att tydliggöra dess innebörd samt ändrar 

förfarande från standard till utökat förfarande vid granskning. 

Följande är de ändringarna och kompletteringar som genomförts efter samråd.  

• En plankarta med bestämmelser  

• En planbeskrivning med illustration av planförslaget 

• Behovsdömning som bilaga i planbeskrivningen 

• Bearbetad genomförandebeskrivning 

 

2.1 Synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samrådet 

Alla inkomna synpunkter har noterats och tillgodosetts.  

3 Inkomna synpunkter och kommentarer 

Fyra yttranden har inkommit under samrådstiden. Förutom Lantmäteriets yttrande om 

förtydligande av genomförandefrågorna samt komplettering av beskrivningen gällande 

det ekonomiska ansvaret för ersättningsreglerna har inga negativa erinringar om 

planförslaget framkommit. 

 

3.1 Länsstyrelsen 

Nedan redovisas Länsstyrelsens yttrande i sin helhet. 

 

Förslag till Ändring av Byggnadsplan för Sjöviks Stationssamhälle i Lerums kommun, 

Västra Götalands län 

Handlingar daterade 2016-12-12 för samråd enligt 5 kap 11 § plan-och bygglagen (PBL 

2010:900) 

 

Om planen 

Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet för allmänna platser så att 

Lerums kommun kan ta över gator, parker och naturmark som tidigare haft enskilt 

huvudmannaskap och sköts av Sjöviks vägförening. 
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Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

 

Motiv för bedömning 

Länsstyrelsen befarar inte riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 

skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormen inte 

följs, att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risker 

för översvämning eller erosion. 

 

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

 

Beredning 

Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts 

tillfälle att lämna synpunkter. Ärendet har handlagts och beslutats av Johanna 

Severinsson. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning 

vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. 

 

Johanna Severinsson 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Kommentar 

Yttrandet noteras. 

 

3.2 Lantmäterimyndigheten 

Nedan redovisas Lantmäteriets yttrande i sin helhet. 

 

Ändring av detaljplaner (15-STY-1227,15-STY-1537, 15-STY-2612, 15-STY-
3071,1524-675,1524-918 och 1524-1000) från enskilt till kommunalt 
huvudmannaskap i Sjövik, Lerums kommun 
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Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att stöd av 

ändringen av huvudmannaskapet i detaljplan upphäva Östad ga:16. 

 

Delar av plan som bör förbättras 

Genomförande av planen  

Då kommunen genom ändrat huvudmannaskap övertar ansvaret för allmän plats (tex 

vägmark, parkmark, naturområde, torg) i Sjövik ska gemensamhetsanläggningar som 

utgörs av gemensamma anläggningar för allmän plats upphävas. 

Det gäller tex gemensamhetsanläggningen Östad ga:16. Sjöviks vägförening förvaltar 

gemensamhetsanläggningen Östad ga:16 som består av vägar i Sjövik. Lantmäteriets 

upphäver i en förrättning Östad ga:16 och Lerums kommun övertar ansvaret för skötsel 

av vägar i Sjövik. 

Upphävande av Östad ga:16 sker genom en ansökan om detta hos Lantmäteriet. Det 

saknas beskrivning om vem som ansöker och bekostar upphävandet av Östad ga:16 hos 

Lantmäteriet. 

Det saknas även beskrivning över vilka regler som gäller för ersättningsberäkning vid 

inlösen av allmän platsmark. 

Finns det andra gemensamhetsanläggningar än Ostad ga:16 som kan bli föremål för 

upphävande? 

 

Kommentar 

Kommunen beaktar ovan synpunkter och bearbetar planförslaget inför granskning. 

 

3.3 Övriga statliga myndigheter, bolag, m.fl. 

3.3.1 Skanova 

Nedan redovisas Skanovas yttrande i sin helhet. 

 

Ändrat huvudmannaskap Sjövik 

Skanova har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 

invända mot ändringen. 

 

Kommentar 

Yttrandet noteras. 
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3.4 Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

3.4.1 Boende på Prästa karls väg  

Nedan redovisas yttrandet i sin helhet. 

 

Angående underrättelse daterad 2017-01-13 gällande ändring av huvudmannaskap i 

Sjövik. 

1. Vilka skyldigheter har jag med det nya förslaget?  

2. Undertecknad har själv fått lägga ner och bekosta avloppsledning i Prästa karls 

väg. Påverkas detta av ändring av huvudmannaskapet? 

3. Medför ändring av huvudmannaskapet kostnader? 

Kommentar 

 

1. Vilka skyldigheter har jag med det nya förslaget?  Inga 

2. Undertecknad har själv fått lägga ner och bekosta avloppsledning i Prästa karls 

väg. Påverkas detta av ändring av huvudmannaskapet? Nej 

3. Medför ändring av huvudmannaskapet kostnader? Nej. 

 

Ändring av huvudmannaskapet berör i första hand enbart juridiskt övertagande av 

förvaltning av vägar som ingår i gemensamhetsanläggningen Östad GA:16 och förvaltas 

av Sjöviks vägförening. Rent praktiskt har kommunen redan tagit över driften av dessa 

vägar sedan tidigare. Befintliga gemensamhetsanläggningar för vägar inom tätorten 

kvarstår som tidigare och påverkas inte av ändringen av huvudmannaskapet.  

Vatten- och avloppsledningsnätet är i största allmänhet utbyggt av och tillhör Lerums 

kommun. Anslutningen är frivillig. 

 

4 Medverkande 

Denna samrådsredogörelse upprättades av Agnes Muzones, planarkitekt och Siiri 

Engebratt, mark- och exploateringsingenjör. 

 

 

Sektor samhällsbyggnad 

 

 

Agnes Muzones    Anna Samuelsson 

Planarkitekt     Planchef 
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