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ANTAGANDEHANDLING Diarienummer: PLAN. 2021.280 
 
 

Detaljplan för bostäder:  

Fritsla 14:8 
Fritsla, Marks kommun, Västra Götalands län 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
2022-10-05 
Planarkitekt, Afshin Ghafoori 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks kommun 
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Syfte med granskning 
I 2 kap 1§ PBL står att prövningen av förslaget ska ta hänsyn till både allmänna och 
enskilda intressen, även avvägning mellan motstående enskilda intressen skall göras. 
Samråds- och granskningsskedet syftar till att ge alla berörda och företrädare för olika 
intressen möjlighet att yttra sig över förslaget och få sina synpunkter bemötta. 

Hur granskning bedrivits 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2022-08-19 i beslut §113/2022 om granskning för 
planen. Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 26 augusti – 30 september 
2022. 
Förslaget har funnits utställt på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinna och i kommunhuset i 
Kinna. Förslaget har också funnits tillgängligt på kommunens hemsida. 

Kungörelse/planhandlingar har för yttrande översänts till följande: 
Statliga verk och myndigheter: Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt Trafikverket.  
 
Kommunala nämnder/styrelser/förvaltningar: Teknik- och servicenämnden, Miljönämnden, 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. 
 
Övriga: Sakägare enligt fastighetsförteckning, Vattenfall Eldistribution AB, Skanova AB, 
Västtrafik AB, Marks Naturskyddskrets, Marks Hembygdskrets och exploatören. 

Yttranden under granskning 
 
7 remissinstanser och 1 sakägare har skickat in yttranden under samrådet.  
 

Yttranden utan invändningar eller synpunkter 
Följande har inkommit med yttrande och invändningar på förslaget. Synpunkter som 
inkommit under granskningen berör främst:  
 
• Dagvatten och påverkan på MKN vatten. 
• Påverkan på riksintresse, MSA-område för Landvetter. 
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Länsstyrelsen (LST) 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan 
accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 
 
 
För att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen behöver kommunen ta hänsyn till 
synpunkter gällande: 
 
• Miljökvalitetsnormer för vatten 
• MSA-område/Riksintresse Landvetter 

Kommentar: 
Efter kontakt med Länsstyrelsen har 
planbeskrivningen förtydligats avseende 
befintlig dagvattenhantering och 
bedömning av framtida alstring av 
förorenat dagvatten som kan komma att 
påverka miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
Plankartan har kompletterats med en 
bestämmelse om högsta totalhöjd för att 
beakta reglerna för MSA-områden enligt 
Länsstyrelsens rekommendationer.  
Planbeskrivningen har kompletterats 
gällande beskrivningen om riksintressen. 
 

Trafikverket (Trv) 

Trafikverket har inga kvarstående synpunkter i 
ärendet. 

Kommentar: 
Noteras. 

SÄRF (Räddningstjänsten) 

Räddningstjänsten hade inga synpunkter på 
samrådsutställningen. Räddningstjänsten ser 
inte att några större ändringar är genomförda 
och har därmed har räddningstjänsten inte 
heller några synpunkter i detta skede. 

Kommentar: 

Noteras. 

Teknik- och servicenämnden 

Teknik- och servicenämnden har fått gehör för 
de synpunkter som lämnades i samrådsskedet 
och har inga ytterligare synpunkter på 
detaljplanen. 

Kommentar: 

Noteras. 

Miljönämnden 

Miljöenheten är betryggade med de 
anpassningar som har gjorts av planen och har 
inga fler synpunkter från miljönämndens sida. 

Kommentar: 

Noteras. 

Socialnämnden  

Socialnämnden avstår att yttra sig gällande 
granskning av detaljplan för Fritsla 14:8 i Marks 

Kommentar: 

Noteras. 
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kommun. 

Äldreomsorgsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden avstår att yttra sig 
gällande granskning av detaljplan för Fritsla 
14:8 i Marks kommun. 

Kommentar: 

Noteras. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras:  
 
 I plankartan finns en planbestämmelse om 
gränslinje ”Sammanfallande egenskapsgräns”. 
Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
BFS 2020:5-2020:6 så finns det ingen gränslinje 
med den benämningen. Det finns emellertid en 
gränslinje som kallas för ”egenskapsgräns och 
sekundär egenskapsgräns” med samma 
ritmanér som gränslinjen som redovisas i 
aktuellt planförslag. Gränslinjen är avsedd att 
användas då en egenskapsgräns och en 
sekundär egenskapsgräns sammanfaller. I 
aktuellt planförslag finns ingen sekundär 
egenskapsgräns angiven bland 
planbestämmelserna.  
Om sekundär egenskapsgräns ska tillämpas ska 
det anges vilken eller vilka planbestämmelser 
som avgränsas av de sekundära 
egenskapsgränserna för att göra planen 
tillräckligt tydlig i sin reglering. Ett exempel där 
detta lösts på ett fungerande sätt är i en 
plankarta från Dorotea kommun – Detaljplan 
för del av Bergvattnet 12:1 där kommunen 
skrivit texten ”(begränsas av sekundär 
egenskapsgräns)” efter 
bestämmelseformuleringen (texten) i den 
egenskapsbestämmelse som ska avgränsas av 
sekundära egenskapsgränser.  

På Boverkets hemsida finns mer att läsa om 
gränshierarki sidan om gränshierarki.  

Planbestämmelsen om genomförandetid i 
plankartan är inte komplett då det inte framgår 
när den börjar gälla och behöver kompletteras 

Kommentar: 

Lantmäteriets synpunkter noteras. Den 
sammanfallande egenskapslinjen 
tillkommer när det i plankartan 
tillkommer bestämmelse om begränsning 
av markens nyttjande. Linjen 
sammanfaller tillsammans med 
egenskapsgräns för byggrätten.  

En gissning är att gränserna inte korsas 
utan ligger ovan varandra och att gräns 
för mark som inte får förses med 
byggnad på detta sätt tydliggörs. 

Den exakta förklaringen till varför denna 
översätts till sammanfallande 
egenskapsgränser istället för sekundär 
egenskapsgräns kan inte 
Samhällsbyggnadsförvaltningen svara på 
det förmodas vara en teknisk fråga som 
endast kan besvaras av Boverket eller 
mjukvaruutvecklaren Geosecma. 

Genomförandetiden fastställs i samband 
med laga kraft. Plankartan kommer 
kompletteras i samband med laga kraft.  
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så att den överensstämmer med vad som 
angivits i planbeskrivningen. 

Vattenfall 

Vattenfall har flera elanläggningar inom och i 
närheten av planområdet. Kablarnas läge i 
kartan är osäkert. För att få exakt placering av 
kablar så måste personal ut på plats som mäter 
in kablar så kallad ledningsanvisning, vilket 
beställs via: https://www.ledningskollen.se/. 
 
Vid schaktningsarbeten ska ledningsanvisning, 
beställas via https://www.ledningskollen.se/.  
Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls 
kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden 
för utryckningen debiteras då beställaren. 
 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga 
elanläggningar utförs av Vattenfall, men 
bekostas av exploatören. Enligt Nät 2012 K § 
7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån 
ändras, eller andra åtgärder vidtagas som 
äventyrar funktionen eller driften av nätägarens 
anläggningar. Det är viktigt att skydda de kablar 
som kommer i konflikt med parkering.  

Kommentar: 

Detaljplanen innebär inga kända ingrepp 
som kan tänkas påverka vattenfalls 
elanläggningar inom eller i närhet av 
planområdet. I övrigt har synpunkter 
noterats och planbeskrivningen 
kompletterats. 

 

Efter granskning har följande ändringar gjorts i förslaget: 

• Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om högsta totalhöjd för att beakta 
reglerna för MSA-områden enligt Länsstyrelsens rekommendationer. 

• Planbeskrivningen har förtydligats avseende befintlig dagvattenhantering och bedömning 
av framtida alstring av förorenat dagvatten som kan komma att påverka miljökvalitetsnormer för 
vatten. 

Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks kommun 

 

Afshin Ghafoori 

Planarkitekt 
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