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Syfte med samråd 

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. Samrådet syftar till 

att ge alla berörda och företrädare för olika intressen möjlighet att yttra sig över förslaget och 

få sina synpunkter bemötta. 

Hur samråd bedrivits 

Samhällsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2022-04-06 enligt 
delegation från Plan- och byggnadsnämnden beslutat om samråd för planen.  
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden från maj till och med juni 2022. 

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. 
 

Förslaget har funnits utställt på Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler i Kinnaström samt 
funnits tillgängligt via kommunens hemsida. 
 

Yttranden under samråd 
 
8 remissinstanser och 3 sakägare har skickat in yttranden under samrådet.  
 

Yttranden utan invändningar eller synpunkter 
Följande har inkommit med yttrande utan invändningar eller synpunkter på förslaget:  
 

• SÄRF, Räddningstjänsten 

• Miljönämnden 
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Länsstyrelsen (LST) 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av 
detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas, under förutsättning att kommunen: 

• Reglerar buller vid uteplats eller 
beskriver bullersituationen för uteplatser 
utförligare.  

• Beaktar MSA-ytan för Landvetter 
flygplats. 

• Motiverar bedömningen av påverkan 
på MKN vatten. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen har kompletterats 
med en bedömning gällande buller vid 
uteplats och påverkan på MKN vatten. 
Inga ytterligare åtgärder anses 
nödvändiga. 

Fritsla ligger ca 30 km från Landvetter 
landningshjälpmedel. Detta innebär att 
planområdet ligger inom Landvetters 
procedurområde. Enligt Trafikverkets 
precisering av riksintresse för 
Landvetter flygplats (2011) ingår dessa 
områden formellt inte i riksintressets 
influensområden. I övrigt hänvisas till 
Trafikverkets yttrande i samband med 
samråd. 

Trafikverket (Trv) 

Trafikverket bedömer att uppskattningen av 

buller i planområdet från Förläggarevägen är 

rimlig.  

Trafikverket anser att om kommunen avser att 

anlägga nya utfarter i framtiden så behöver 

man söka tillstånd hos Trafikverket. I nuläget 

avser kommunen att använda befintliga 

utfarter och Trafikverket har inga 

invändningar emot det.  

Av planens syfte, gärna på plankartan också, 

bör det framgå att planen avser flerbostadshus 

för att minska risken för oeftergivliga 

byggnationer inom Förläggarevägens 

säkerhetszon. 

Trafikverket bedömer, mot bakgrund av 

regleringen med varsamhetsbestämmelser i 

detaljplanen, att det är otroligt att byggnaden 

kommer att kunna överstiga 20 meters höjd. 

Därmed behöver ingen flyghinderanalys göras 

avseende MSA-ytan för riksintresset 

Landvetter flygplats. Luftfartsverkets CNS-

Kommentar: 
Trafikverkets inkomna synpunkter har 
noterats.  

Planbeskrivningen har reviderats och 
upplysning om Förläggarevägens 
säkerhetszon för att förhindra 
oeftergivliga byggnationer har beskrivits. 

I övrigt är befintlig byggnad inte att anse 
som ett flerbostadshus då den har en 
entré som leder till ett antal vistelserum. 
Det finns idag inget underlag som tyder 
på en större ombyggnation där 
byggnaden i framtiden kommer utgöras 
av fler än 3 bostadslägenheter.  

För att skapa flexibilitet och undvika 
komplikationer för framtida prövningar 
regleras endast användning utan exakt 
precisering av bostadsform. 
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utrustning befaras inte heller påverkas. 

SÄRF (Räddningstjänsten) 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på 
aktuell detaljplan. 

Kommentar: 

Noteras. 

Teknik- och servicenämnden 

Teknik- och servicenämnden lämnar följande 
samrådsyttrande:  

• Markreservat för underjordiska 
ledningar behövs för de befintliga vatten - och 
spillvattenledningarna längs med 
Förläggarevägen. 

• Anslutning till kommunal 
dagvattenledning behövs göras för de 
takstuprör och dräneringar som idag är anslutna 
till spillvattenledning. 

• Avsnittet om avfall saknar beskrivning 
om hantering av förpackningar och papper 
vilket kommer ställas krav på inom fastigheten i 
och m ed den nya förpackningsförordningens 
an tagande. 

Kommentar: 

Plankartan har i samband med samråd 
reserverat området närmast 
Förläggarevägen för underjordiska 
ledningar. På grund av begränsade digitala 
funktioner saknas ett u1 beteckning för 
området närmast Förläggarevägen, 
ytterligare beteckning har införts.  

Planbeskrivningen har förtydligats 
gällande rinnvägar av dagvatten och 
koppling till kommunalt ledningsnät. 

Samhällsutvecklingsenheten ställer sig 
tveksamt till Teknik- och sericenämndens 
yttrande gällande avfall med anledning av 
att inga verksamheter tillåts vilket kan 
komma att generera förpackningar. 
Planbeskrivningen har trots detta 
förtydligats gällande krav om hantering av 
förpackningar enligt ny 
förpackningsförordning och att 
förpackningar ska samlas in bostadsnära 
från 1 januari 2023. 

Miljönämnden 

Miljöenheten har inget att tillägga. 

Kommentar: 

Noteras. 

Äldreomsorgsnämnden 

(ÄN) 

Äldreomsorgsnämndens verksamheter påverkas 
positivt av att bostäder byggs. Tydligast är 
behovet av bostäder med rimliga 
hyreskostnader. Ett större utbud kan innebära 
attraktiva alternativ för äldre.  

Äldreomsorgsnämndens verksamheter, såsom 
hemtjänst och kommunal hemsjukvård är 

Kommentar: 

Noteras. 
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beroende av att det vid bostäder finns 
tillräckligt med parkeringsplatser.  

Nämnden ser positivt på att planförslaget 
beskriver planområdets tillgänglighet i de yttre 
omgivningarna samt att ”befintlig byggnad har 
goda förutsättningar att uppfylla Boverkets 
bygg- och konstruktionsregler gällande 
barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, 
bärförmåga och en god inomhusmiljö”. 

Socialnämnden (SN) 

Socialnämndens verksamheter påverkas positivt 
av att bostäder byggs. Det finns ett stort behov 
av bostäder vilket påverkar socialnämndens 
verksamheter. Tydligast är behovet av bostäder 
med rimliga hyreskostnader som kan frigöra 
plats för jourbostäder, ungbo samt skapa 
bostäder för nyanlända. Ett större utbud av 
bostäder kan innebära attraktiva alternativ för 
personer med funktionsnedsättningar. 

Nämnden ser positivt på att planförslaget 
beskriver planområdets tillgänglighet i de yttre 
omgivningarna samt att ”befintlig byggnad har 
goda förutsättningar att uppfylla Boverkets 
bygg- och konstruktionsregler gällande 
barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, 
bärförmåga och en god inomhusmiljö”. 

Kommentar: 

Noteras. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har inget erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

Västtrafik 

Västtrafik ser positivt på utbyggnad av bostäder 
i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Då ges 
förutsättningar att resa hållbart, och på så sätt 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Västtrafik är positiva till att kommunen i sin 
trafiksäkerhetsplan föreslår förbättringsåtgärder 
för gång- och cykel på bland annat 
Förläggarevägen.  

Den samlade bedömningen är att planområdets 

Kommentar: 

Noteras. 
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läge ger goda förutsättningar för hållbart 
resandet till/från planområdet, och att 
planförslaget är tillfredsställande ur aspekten 
hållbart resande. 

Postnord 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, 
kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn 
till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 
För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och 
verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området.  

I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord 
i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation 
eller förändring av befintlig detaljplan.  

En placering som inte är godkänd leder till att 
posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: 

Noteras. 

Skanova (Telia) 

Skanova har markförlagda teleanläggningar 
inom detaljplaneområdet Skanova önskar att så 
långt som möjligt behålla befintliga 
teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part 
som initierar åtgärden även bekostar den.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i 
dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se 
Kabelanvisning beställs via 
https://www.ledningskollen.se. 

Kommentar: 

Noteras. 
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Efter samråd har följande ändringar gjorts i förslaget: 

• Plankartan har kompletterats med beteckning för markreservat för underjordiska 
ledningar längs med Förläggarevägen. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning om bullersituationen för 
uteplatser. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning och bedömning om MSA-ytan 
för Landvetter flygplats. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning om påverkan på MKN vatten. 

Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget. 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks kommun 

 
 

Afshin Ghafoori 

Planarkitekt 

 


