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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 

Plan- och byggnadsnämnden har den 2021-08-16 enligt delegation från Plan- och 
byggnadsnämnden beslutat om samråd för planen.  

 
Planförslaget har varit på samråd under tiden från den 17 augusti till och med den 27 
september 2021. 
 
Förslaget har funnits utställt på Bygg- och miljökontorets lokaler i Kinnaström samt funnits 
tillgängligt via kommunens hemsida. Förslaget har även funnits utställt på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinna och kommunhuset i Kinna.   

Kungörelse/planhandlingar har för yttrande översänts till följande: 

Statliga verk och myndigheter: Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket samt SGI Statens 
geotekniska institut.  

Kommunala nämnder/styrelser/förvaltningar: Teknik- och servicenämnden, Miljönämnden, 
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden, Äldreomsorgsnämnden och 
Socialnämnden. 

 

Övriga: Sakägare enligt fastighetsförteckning, Vattenfall Eldistribution AB, Skanova AB, 
Västtrafik AB, PostNord, Mark kraftvärme AB, Marks bostad AB Marks Naturskyddskrets, 
Marks Hembygdskrets och exploatören. 

Yttranden under samråd 
 
Totalt har 14 yttranden inkommit under samrådstiden, varav tre utan erinran eller 
synpunkter. Synpunkter som inkommit under samrådet berör främst:  

• Skyfall och dagvatten 

• Miljökonsekvenser på grundvatten 

• Buller 

• Radon 

• Allmän plats, natur 

• Brandvatten och brandposter 

• Teknisk anläggning 

• U-områden 

• Kulturmiljö 
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Länsstyrelsen Västra Götaland (LST) 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör 
miljökvalitetsnormer samt människors hälsa 
och säkerhet måste lösas på ett 
tillfredställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte ska 
prövas av Länsstyrelsen.  

För att antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen behöver kommunen:  

- Beskriva och säkerställa 
skyfallshanteringen i planområdet med 
omnejd 

- Förtydliga behov av dagvattenhantering 
och -rening. Lst påtalar att recipienten 
Häggån är utpekad som värdefullt vatten 
då den utgör biotop för flodpärlmussla, 
ål samt den strömstationära öring-
stammen i Sydsverige.  

- Bedöma och beskriva planens påverkan 
på MKN grundvatten.  

- Klargöra bullersituationen och vid behov 
hantera den genom anpassningar i 
plankartan.  

 

För att säkerställa planens förenlighet med 
PBL och MB bör kommunen även (dock ej 
prövningsgrund):  

- Tydligare motivera bortprioriteringar av 
vissa kulturmiljöbestämmelser med 
hänsyn till den kulturhistoriska 
utredningen.  

- Förtydliga planhandlingarnas information 
om biotopskydd enligt 7 kapitlet 
Miljöbalken.  

 

Länsstyrelsens yttrande finns tillgängligt i sin 
helhet hos kommunen.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen har kompletterats 
gällande skyfall.  

Planbeskrivningen har förtydligats 
avseende erforderlig dagvatten-volym 
som ska fördröjas. Under samrådet 
redovisades fel tabell. Den volym som 
ska fördröjas avser skillnaden mellan 
dimensionerande flöde (10-års regn 
och klimatfaktor 1.0) och flöde efter 
exploatering (20-års regn och 
klimatfaktor 1.25). En bestämmelse om 
att ”grönytan” mellan byggrätt och 
Förläggarevägen ska vara 
genomsläpplig har införts på 
plankartan. Denna yta är stor och 
rymmer mycket goda möjligheter att 
anordna fördröjningsmagasin i 
tillräcklig omfattning.  

Planbeskrivningen har kompletterats 
med information om att Häggån är 
utpekad som särskilt värdefullt vatten. 
Detta påverkar inte bedömningen kring 
behov av rening.  

Planbeskrivningen har kompletterats 
med en bedömning av planens 
påverkan på MKN för 
grundvattenförekomsten. 

En bullerkartering har tagits fram, 
vilken planbeskrivningen kompletteras 
med. Denna visar goda möjligheter för 
att klara kraven för utemiljö.  

Planbeskrivningen har kompletterats 
med en tydligare motivering till varför 
vissa av den kulturhistoriska 
utredningens rekommendationer har 
valts bort.  

Planbeskrivningen har kompletterats 
med information gällande att även allén 
mot Förläggarevägen omfattas av 
biotopskydd och att det krävs dispens 
för åtgärder som skadar alléerna. 
Planen bedöms kunna genomföras 
utan att alléerna påverkas negativt.  
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Lantmäteriet (LM) 

Lantmäteriet har vid genomgång av 
planförslagets handlingar noterat följande:  

- Gränser med 0,025 m kvalitet 
Ett antal gränser inom planområdet är 
inlagda i den digitala registerkartan med 
mycket god kvalitet (0,025 m), men 
denna kvalitet kan vara missvisande. Det 
är möjligt att dessa fastighetsgränser inte 
har kontrollmätts av kommunen. Vid 
övergången mellan referenssystemen RT 
90 och SWEREF 99 transformerades 
nämligen tusentals gränspunkter över 
hela landet som registrerades rakt av, utan 
kontroll, med kvaliteten 0,025 m. Det har 
i efterhand visat sig att många av dessa 
punkter inte har god kvalitet. 
Lantmäteriet uppmanar därför 
kommunen att vara extra uppmärksam 
vid planläggning av områden där det 
förekommer gränser med just kvaliteten 
0,025 m, och vid behov kontrollmäta 
sådana gränser.  

- Eventuell omprövning av 
gemensamhetsanläggning  
Ett område som enligt planförslaget är 
utlagt som kvartersmark, men som enligt 
gällande detaljplan (3827) är utlagt som 
allmän plats för väg, kan omfattas av 
gemensamhetsanläggningen Fritsla ga:11. 
Lantmäteriet har inte gjort någon 
utredning gällande omfattningen men 
konstaterat att Fritsla ga:11s 
upptagningsområde enligt registerkartan 
omfattar planområdet. Om Fritsla ga:11 
omfattar den aktuella vägen behöver 
gemensamhetsanläggningen som en följd 
av planförslaget omprövas och minskning 
av de upplåtna områdena behöver ske. 
Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren 
till den mark som blir av med belastning 
av en ga betala ersättning till de 
fastigheter som deltar i ga:n om det 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Fastighetsägaren 
har beställt en fastighetsbestämning 
avseende fastighetsgränsen utmed 
Förläggare-vägen.  

Fastighetsbestämningen är klar och 
grundkartan har uppdaterats inför 
granskningen. 

Plankartan har reviderats i den nordöstra 
delen (liten del av kvartersmarken samt 
naturmarken som fanns med under 
samrådet har tagits bort). Därmed 
bedöms gemensamhetsanläggningen inte 
beröras av aktuellt planförslag.  

Avsikten är att kvartersmarken inom 
planområdet ska omfatta en och samma 
fastighet. Det bedöms därmed inte 
behövas någon gemensam förvaltning av 
vägen inom planområdet. Ett 
förtydligande av detta har gjorts i 
planbeskrivningen. 

Plankartan har reglerat byggrätten för de 
tre tänkta byggnaderna i sydöst genom 
att marken runt denna yta är försedd 
med prickmark – mark som inte får 
förses med byggnad. Avsikten är dock 
att hålla området inom byggrätten 
flexibel i viss mån om det finns behov 
av att flytta byggnaderna till viss del i ett 
senare skede samtidigt som intentionen 
är att de tre nya byggnaderna ska ta efter 
huvudbyggnadens utformning med 
dessa flyglar som bildare en gemensam 
innergård. 

Planbeskrivningen har kompletterats 
med information gällande vad som sker 
med den del av tidigare detaljplan som 
omfattas av aktuellt planområde samt 
med de delar som ligger utanför aktuellt 
planområde.  
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uppkommer en skada. I 
planbeskrivningen bör dessa regler 
framgå, om omprövning blir aktuellt, då 
de inte är dispositiva och numera gäller 
när en gemensamhetsanläggning minskas 
i omfattning.  

- Framtida trafiksituation 
Lantmäteriet saknar en redogörelse i 
planbeskrivningen gällande hur 
förvaltning av vägen inom planområdet 
ska ske. I dagsläget används vägen bara 
av en fastighet/boende, men i samband 
med den nya bebyggelsen kommer den 
att nyttjas av fler boende, och eventuellt 
fler fastigheter om Fritsla 5:35 delas upp, 
det kan då finnas behov av en gemensam 
förvaltning av vägen.   

- Placering av blivande byggnader  
I planbeskrivningen under avsnittet 
”Förslag till byggnation” framgår tydligt hur 
den blivande bebyggelsen öster om 
mangårdsbyggnaden är tänkt att utformas 
och placeras för att anpassas till befintlig 
bebyggelse. I plankartan regleras däremot 
inte placering av de tre tänkta 
byggnaderna vilket bör kompletteras för 
att säkra den faktiska placeringen av 
byggnaderna överensstämmer med 
förslaget.  

- Hur påverkas befintliga planer  
Av planbeskrivningen bör det framgå vad 
som sker med gällande detaljplaner och 
eventuella fastighetsindelnings-
bestämmelser som berörs av 
planområdet. Det är viktigt för 
allmänheten att det går att förstå 
konsekvenserna av planläggningen. Detta 
kan till exempel beskrivas i en text i stil 
med ”Om föreslagen detaljplan antas och får 
laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom planområdet, men fortsätter att gälla som 
tidigare utanför det nu aktuella planområdet”.  

- Planekonomi  

Planen berörs inte av några 
fastighetsindelningsbestämmelser.  

 

 

 

Komplettering har gjorts med vilka 
intäkter respektive utgifter kommunen 
får i samband med ett plangenom-
förande. 

Inför granskningen har den allmänna 
platsmarken som tidigare utgjordes av 
naturmark tagits bort från planområdet, 
därmed har inte genomförande-
beskrivningen kompletterats med någon 
information gällande vem som ansvarar 
för framtida drift av denna.  

 

 

Planbeskrivningen kompletteras med 
resultatet från bullerutredningen. Denna 
visar även på möjligheten att genom 
ex.vis ett 2 m högt plank klara riktvärdet 
för uteplatser.  
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För att det ska vara möjligt att följa 
planområdets påverkan på den 
kommunala budgeten bör det vara 
lämpligt att det på ett tydligt sätt framgår 
vilka nämnder/instanser som får intäkter 
respektive utgifter vid 
plangenomförandet. I avsnittet över 
kommunens ekonomi i 
genomförandebeskrivningen saknas 
bland annat redogörelse för att 
kommunen blir ansvarig för framtida 
drift av den allmänna platsmarken i 
detaljplanen.  

- Bestämmelser om skydd för 
störningar  
Den administrativa bestämmelsen om 
skydd för störningar är otydligt 
formulerad. I nuvarande formulering för 
bestämmelsen hänvisas till annat 
regelverk där riktvärden framgår, men det 
framgår inte hur skyddet ska utformas för 
att uppnå dessa riktvärden. 
Bestämmelsen behöver förtydligas. Enligt 
Boverket ”Vid formulering av bestämmelser 
om skydd mot störningar är det viktigt att det av 
bestämmelserna framgår vad som krävs av 
skyddet eller hur det ska utformas för att få den 
effekt som krävs. Det kan handla om att 
formuleringen behöver innehålla en beskrivning 
av vad skyddet ska uppnå och på vilken plats 
detta ska uppnås, vilka skyddande egenskaper 
som krävs av skyddet, hur högt, hur djupt, långt 
eller brett skyddet ska vara, om det ska vara i 
något särskilt material eller om en särskild 
teknisk lösning krävs”.  

Trafikverket 

Idag har området två anslutningsmöjligheter 
till väg 1634. Antingen direkt till väg 1634 i 
sydväst eller via en lokalgata i nordost och 
sedan vidare mot väg 1634. Huvudinfart 
föreslås vara den i nordost. 

Utifrån att man räknar med att planförslaget 
möjliggör 25 nya lägenheter beeräknar man att 

Kommentar: 

Noteras. 

En bullerkartering har tagits fram, 
vilken planbeskrivningen kompletteras 
med. Denna visar att ett plank ger 
tillräcklig bullerdämpning för att klara 
riktvärdena för utemiljö. Det bedöms 
finnas goda möjligheter att anordna 
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planförslaget kommer att alstra 130 resor per 
dygn, varav 82 med bil.  

Anslutningsvägarna är befintliga och ingår inte 
i aktuellt planområde. Trafikverket kan därför 
inte ställa krav på dessa genom detaljplanen. 
Trafikverket noterar dock att det är dålig sikt 
och den utfart som ska användas som 
huvudinfart har en mycket sned anslutning till 
lokalgatan som sedan leder till väg 1634. 
Kommunen bör själva fundera över om 
huvudinfarten även ska användas som utfart 
eller om utfart ska ske genom anslutning i 
sydväst. Vidare vill Trafikverket upplysa om 
att det finns behov av att se till att växtlighet 
kontinuerligt röjs mellan träden i trädraden 
mot väg 1634 för att öka sikten i kurvan.  

Planområdet klarar inte alla riktvärden för 
buller. Trafikverket anser att kommunen ska 
visa hur samtliga riktvärden ska kunna 
innehållas. Nödvändig reglering ska redovisas 
på plankartan, vilken inte finns i dagsläget. 
Trafikverkets uppfattning är att reglering även 
krävs för att 60 dBA ska klaras då 
bostadsbyggnader är möjliga att uppföra 
närmare än 15 meter från vägmitt i aktuell 
plankarta. Vidare ligger planområdet dryga 200 
meter från Viskadalsbanan. Trafikverket anser 
att kommunen behöver redovisa hur buller 
från järnvägen påverkar planområdet.  

Bebyggelsen har en maximal nockhöjd på 11,5 
meter. Därmed befaras igen påverkan på MSA-
område, riksintresse Landvetter flygplats.  

uteplatser, enskilda eller gemensamma, 
som klarar riktvärdena. 

Noteras. 

Teknik- och servicenämnden 

Teknik- och servicenämnden ställer sig 
positiva till detaljplanen och lämnar följande 
synpunkter; I detaljplan behöver förtydligas 
varför den lilla ytan längs den lilla gatan norr 
om fastigheten, en yta som idag används till 
parkering av Marks Bostad, är inlagd i 
plankartan som ”Allmän plats, natur”.  

Om parkeringsytan beläggs med ej 

Kommentar:  

Aktuell del har reviderats och detta 
område ingår inte längre i planområdet.  

Planbeskrivningen kompletteras med 
information angående att oljeavskiljare 
ska installeras om parkeringsytan inte 
utgörs av genomsläppliga material och 
ytvattenavledning görs mot kommunal 
dagvattenledning under 
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genomsläppliga material och ytvattenavledning 
görs mot kommunal dagvattenledning ska 
oljeavskiljare installeras. Förutsättningar för 
lokal hantering av dagvattenhantering med 
fördröjning och infiltrering är goda för att 
minimera detaljplaneområdets tillskott av 
dagvatten till att inte överstiga beräknat 
nuvarande utflöde från området till det 
befintliga flödet i ledningsnätet.  

Förtydligande om kapitlet om brandvatten: det 
finns två brandposter med ca 150 m avstånd 
längs Förläggarevägen, den närmaste ligger ca 
70 m nordväst om förläggargårdens 
huvudbyggnad och den andra cirka 100 m 
sydväst om byggnaden. En post på Björsvägen 
öster om planområdet ligger ungefär 150 m 
från gårdsplanen. Vattenflödet från de två 
närliggande brandposterna i Förläggarevägen 
bör vara minst 10 l/s enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer i P114.  

Förpackningsförordningen pratar om 
bostadsnära insamling av förpackningar och 
avfallshanteringen kan förtydligas med 
”hantering av mat- och restavfall samt 
förpackningar ska ske bostadsnära.  

dagvattenavsnittets slutsatser. 

Planbeskrivningen har förtydligats 
gällande detta.  

Planbeskrivningen kompletteras med 
information gällande att hantering av 
mat- och restavfall samt förpackningar 
ska ske bostadsnära. 

Miljönämnden 

Miljönämnden ställer sig positiv till föreslagen 
detaljplan. Buller och radon kan dock behöva 
utredas mer.  

Bedömning 
Naturvärden  
Befintliga alléträd ska bevaras och vid behov 
ersättas. Alléer omfattas av det generella 
biotopskyddet i miljöbalken och behöver 
ingrepp göras i allén måste dispens sökas från 
Länsstyrelsen.  

Buller, radon  
Bullernivåer för inomhusmiljöer beräknas 
klaras, men inte för uteplatser. Finns det 
möjlighet att lösa detta, eller hur reglerar man 
det annars i planen? I området finns risk för 

Kommentar:  

Planbeskrivningen har kompletterats med 
information angående att dispens från det 
generella biotopskyddet krävs vid ingrepp 
i allén och att dispens söks hos 
Länsstyrelsen.  

Bullerberäkningen som planförslaget 
kompletterats med, redovisar även 
möjligheten att genom ex.vis ett plank 
klara riktvärdet för uteplatser.  

Det finns inga uppgifter om att någon 
radonmätning har utförts i befintliga 
byggnader.  

Noteras.  
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högre radonvärden, detta löses med 
radonsäkert byggande för nya byggnader. Har 
befintliga byggnader mätts på radon?  

Dagvatten  
Dagvatten från området ska fördröjas och till 
viss del renas genom infiltration. 
Tillkommande byggnation ska inte öka 
mängden dagvatten, alternativt minska från 
befintlig situation. Efter fördröjning släpps 
resterande dagvatten till det befintliga 
dagvattennätet. Dagvattenhantering ska ske 
enligt kommunens dagvattenpolicy, vilket är 
mycket positivt.  

Socialnämnden (SN) 

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

Att planområdet bebyggs med ambition om 
full tillgänglighet i såväl byggnader som yttre 
anläggningar ser nämnden som självklart och 
detta skapar bra förutsättningar för personer 
med funktionsnedsättningar. Nybyggda 
bostäder måste uppfylla de krav på 
tillgänglighet och användbarhet som ställs i 
bygglagstiftningens och Boverkets byggregler. 
Detta innebär ett minskat behov av framtida 
bostadsanpassningar.  

Nämnden ser positivt på att planförslaget 
beskriver att ”Tillkommande byggnader och 
yttre anläggningar ska byggas på ett sådant sätt 
att funktionshindrades möjlighet att bo och 
utnyttja området underlättas”.  

Kommentar:  

Noteras.  

Äldreomsorgen (ÄN) Kommentar:  
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Äldreomsorgsnämndens verksamheter 
påverkas positivt av att vanliga bostäder byggs. 
Tydligast blir behovet av vanliga bostäder med 
rimliga hyreskostnader. Ett större utbud av 
vanliga bostäder kan innebära fler attraktiva 
bostäder för äldre personer.  

Att planområdet bebyggs med ambition om 
full tillgänglighet i såväl byggnader som yttre 
anläggningar ser nämnden som självklart och 
detta skapar bra förutsättningar för äldre 
personer. Nybyggda bostäder måste uppfylla 
krav på tillgänglighet och användbarhet som 
ställs i bygglagstiftningen och Boverkets 
byggregler. Detta innebär minskat behov av 
framtida bostadsanpassningar.  

Nämnden ser positivt på att planförslaget 
beskriver att ”Tillkommande byggnader och 
yttre anläggningar ska byggas på sådant sätt att 
funktionshindrades möjligheter att bo och 
utnyttja området underlättas.” 

Noteras. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens ståndpunkt är att 
det är nödvändigt att beakta behov av tillgång 
till grönytor, rekreationsområden, motions- 
och lekområden samt möjlighet till angörande 
av eventuella fritidsanläggningar kring 
bebyggelse som handlar om bostäder.  

 

Kommentar:  

Det bedöms finnas god tillgång till 
grönytor, rekreationsområden, motions- 
och rekreationsområden i planområdets 
närhet. Planområdet ligger inom gång- 
och cykelavstånd från fritidsanläggning. 
Gång- och cykelvägnätet är dock inte fullt 
utbyggt.   

SÄRF (Räddningstjänsten) 

Räddningstjänsten har inga synpunkter i 
ärendet.  

Kommentar:  

Noteras.  

Skanova AB 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.  
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs 
inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

Kommentar:  

Noteras.  

Postnord Sverige AB 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den 

Kommentar:  

Synpunkterna har noterats. Utrymme för 



Sida 11 av 16  

samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska 
godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.  

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 
lådinsamling 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 
och förändring av befintlig detaljplan.  

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

posthantering bedöms finnas inom 
kvartersmark och hanteras i ett senare 
skede.  

Statens geotekniska institut (SGI) 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs ytliga 
jordlager inom planområdet generellt av 
isälvssediment, jorddjupet uppgår enligt 
SGU:s jorddjupskarta till mellan ca 10-30 m. 
SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel 
ingen erinran mot planförslaget.  

Kommentar:  

Noteras.  

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall har elanläggningar inom och i 
närheten av planområdet vilket visas av 
bifogade kartor. Blå streckad linje = 0,4 kV 
lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i 
kartan är ungefär, hänvisar till 
https://www.ledningskollan.se/ för att få 
kabelutsättning.  

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med 
information kring Vattenfalls ledningar. 

Föreslagen placering bedöms inte lämplig 
på grund av befintliga kulturmiljövärden. 
Ett E-område för transformatorstation 
har, i samråd med Vattenfall, placerats i 
den nordöstra delen av planområdet.     

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
https://www.ledningskollan.se/
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Det finns behov av ett E-område för 
transformatorstation inom planområdet. Se 
bifogad plankarta för önskad placering. 
Vattenfall vill att E-området ska ha en areal på 
10*10 meter. 

Vattenfall vill även ha u-område för 
högspänningsmarkkablar som (10 kV) ska gå 
till och från transformatorstationen, se 
streckade linjer i bifogad plankarta. Vattenfall 
vill att u-området ska vara 4 meter brett (2 
meter på varje sida om kabeln).  

Flytt/förändringar av befintliga elanläggningar 
utförs av Vattenfall, men bekostas av 
exploatören.  

Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning 
beställas via https://www.ledningskollen.se/. 
Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls 
kundtjänst på telefon: 020-82 00 00, 
kostnaden för utryckningen debiteras då 
beställaren.  

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas 
över och Vattenfalls anläggningar måste 
uppfylla de säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 
Befintliga elanläggningar måste hållas 
tillgängliga under alla skeden av 
genomförandet.  

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader 
uppföras, marknivån ändras, eller andra 
åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen 
eller driftern av nätägarens anläggningar.  

Vattenfall har den lokala elförsäljningen och 
nyanslutning beställs via 
http://www.vattenfalleldistribution.se/el-
hem-till-dig/ eller på telefon: 020-82 00 00.  

 

U-områden har lagts ut, utmed 
fastighetsgränserna. 

Planbeskrivningen kompletteras med 
denna information. 

Fritsla Byalag 

Att det satsas på Fritsla och byggs fler 

Kommentar:  

Synpunkterna noteras.  

https://www.ledningskollen.se/
http://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/
http://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/
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lägenheter, tycker vi i Fritsla Byalag är positivt. 
Det hjälper oss att få ett mer levande centrum, 
bra utbildningsmöjligheter i och med skolan, 
samt att det utvecklar hela byn när fler vill 
flytta hit.  

När det gäller renovering av förläggargården 
Månsagården, med tillhörande nybygge av fyra 
våningshus, har vi dock några synpunkter. Inte 
på själva lägenheterna i sig, som vi nämnde 
ovan, utan mer på den blivande hyresvärden.  

Nuvarande ägare har haft förläggargården i sin 
ägo i ca två år och byggnaderna är mer 
förfallna än någonsin tidigare. Det bor idag 
hyresgäster i den ena flygeln och där är det 
bland annat en plywoodskiva uppsatt istället 
för ett fönster, på övervåningen, förutom att 
det är generellt nedgånget.  

Ägarna, som är tidigare ägare till Kinna Hotell, 
har där en gång visat vad de går för när det 
gäller att ta hand om betydelsefulla byggnader 
för markborna och hur de prioriterar sina 
byggnader i Marks kommun. Vi tycker att 
Kinna Hotell är en tydlig varning för hur det 
kan gå, utan tydliga regler och krav kring 
bygglovet, vilket Marks Kommun inte borde 
glömma.  

För att få bygglov för ett så pass stort projekt, 
som detta är, anser vi att Marks kommun 
borde gardera sig genom att ge bygglovet i 
olika steg. Steg ett vore att renovera klart den 
ursprungliga Månsagården och 
maskinbyggnaden, innan steg två, nybyggnad 
av fyra hus, kan godkännas.  

Vi utgår från att den gamla förläggargården är 
kulturmärkt så de måste renovera fasaden så 
den ser ut som ursprunget. Och att husen, 
även invändigt, följer den gamla planen.  

Vi utgår från att man eftersträvar att göra ett 
enhetligt intryck genom att låta fasaderna på 
de nya husen likna den gamla herrgårdens men 
risken är att den gamla byggnaden försvinner. 

Kommunen instämmer att underhåll av 
befintliga byggnader är viktigt. Däremot 
kan detaljplanen inte reglera i vilka steg 
bygglov ska ges för byggnation/ 
renovering.  
 
 
Aktuell detaljplan reglerar att 
byggnadernas karaktärsdrag ska bevaras. 
Byggnaden får inte byggas till eller 
förändras exteriört. Fasader ska vara av 
trä. Tak ska utformas som sadeltak. Hur 
husen hanteras invändigt är inget som 
detaljplanen reglerar.  
 
 
Detaljplanen reglerar inte vilken färg 
byggnaderna uppförs i.  
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Det skulle man enkelt kunna undvika genom 
att ha annan färgsättning på de nya husen. Vi 
har många äldre trähus i byn, i många olika 
kulörer, så de skulle ändå smälta in fint i den 
övriga bebyggelsen.  

Vi har, som sagt, inga problem med att det 
byggs nya lägenheter i Fritsla. Det vi oroar oss 
för är undermåligt underhåll på de gamla och 
nya byggnader och vad det kan medför för 
både hyresgäster och resten av invånarna i vår 
by.  

Styrelsen för Riksbyggens 
Bostadsrättsförening Fritslahus 2  

Synpunkterna lämnas av styrelsen för 
Riksbyggens bostadsrättsförening Fritslahus 
Nr 2. Bostadsrättsföreningen är belägen på 
fastigheten Fritsla 3:86. Föreningens 23 
bostadsrättsinnehavare är närmaste grannar 
med fastigheten Fritsla 5:34 och är därmed 
bland de som är närmast berörda av förslaget 
om en kompletterande bebyggelse inom 
fastigheten.  

Månsagårdens förläggargård är en anrik 
fastighet som ingår i Fritslas unika textila 
historia. Den har såväl ett historiskt som 
kulturellt värde för bygden. Förläggargårdar är 
grunden i det som idag kallas tygriket. 
Föreningen är negativ till att planera att göra 
en omfattande förtätning av nuvarande 
bebyggelse på fastigheten.  

Det nya förslaget utgör ett stort avsteg från 
tidigare detaljplan från 1983, där Fritsla 5:34 är 
utlagd som bostäder med särskild miljöhänsyn. 
Övriga berörda delar utgörs av väg och park 
eller plantering. Nuvarande bebyggelses 
kulturvärde och säregna karaktär i stadsbilden 
skulle avsevärt förändras vilket står i strid med 
detaljplan.  

Av förslaget framgår att all parkering som 
orsakas av nu föreslagen bebyggelse ska 
anordnas inom planområdet. Parkeringens 

Kommentar:  

Noteras.    
När ett nytt planförslag tas fram vägs 
olika intressen mot varandra. Kommunen 
instämmer att förläggargården har ett 
värde för bygden, men att det samtidigt är 
möjligt med en förtätning enligt 
planförslaget. 

För att ha så liten inverkan som möjligt 
på kulturmiljön bör ytor som parkering 
och gata inom området med fördel vara 
grusbelagda, vilket rekommenderas i 
planbeskrivningen.  

Det finns inga registrerade lämningar i 
Riksantikvarieämbetets fornsök (som 
innehåller information om alla kända 
registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar i Sverige). Det 
har heller inte ställts några krav på 
antikvarisk utredning i planen. En 
kulturhistorisk utredning har tagits fram 
som ett underlag till detaljplanen.  

Den del av Aratorp 3:72 som föreslås 
övergå till kvartersmark för bostäder har 
efter samrådet justerats/minskats för att 
undvika att lekytan och gc-vägen 
påverkas negativt. 

Det är inte möjligt att reglera 
upplåtelseform i en detaljplan.  
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omfattning till ett 30 tal platser upptar en 
avsevärd del av grönområdet och kan komma 
att negativt påverka de särskilda 
miljö/kulturhänsynen.  

Fastigheten Fritsla 5:34 är högt belägen med 
mildsvid utsikt över Häggåns dalgång. 
Förläggargården Månsgården flyttades hit i 
mitten av 1800-talet från Fritsla Centrum. 
Planutredningen behöver kompletteras med 
en antikvarisk undersökning som kan 
fastställa/säkerställa eventuell förhistorisk 
bosättning eller andra av antikvariska värden 
på fastigheten.  

Planförslaget berör också fastigheten Aratorp 
3:72 och förslaget innebär att del av denna 
sammanförs med 5:34. Detta är en del av det 
som nu ingår i en promenad/gångväg och del 
av allmän lekplats. Promenad/gångvägen är en 
viktig och naturlig förbindelse med Fritsla 
Centrum för boende i bostadsrättsföreningen. 
Avskild gångväg saknas utmed Förläggarvägen 
varför nuvarande promenad/gångväg måste 
säkerställas fortsättningsvis.  

Av planförslaget framgår inte vilken form av 
upplåtelseformer som planeras för bostäderna. 
Bostadsrättsföreningen vill framföra att det 
intilliggande området med hyresrätter 
Björsvägen 10-16 har en alltmer tilltagande 
och otillfredsställande social och fysisk miljö. 
Föreningens medlemmar framför allt oftare att 
det förekommer störningar i området och att 
fastigheterna sköts dåligt. Vi befarar att en 
liknande utveckling vid området som berörs 
av planförslaget i det fall det upplåts som 
hyresrätt. Vi skulle föredra att bostadsrätt 
övervägs i det fall en nybebyggelse kommer till 
stånd.   
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Efter samråd har följande ändringar gjorts i förslaget: 

• Den mindre del i nordväst som ev. kunde beröra gemensamhetsanläggningen Fritsla 
Ga:11 har tagits bort från plankartan. 

• Det område som var utlagt som naturmark i norr har tagits bort från plankartan.  

• Ett E-område för transformatorstation har lagts till i områdets nordöstra hörn. 
Därutöver har u-områden för elledningar lagts ut utmed fastighetsgräns. 

• Planens avgränsning i sydöst mot befintlig lekpark har justerats.  

• Kompletteringar/förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen avseende buller, 
dagvatten och skyfall. 

• Ett förtydligande har gjorts angående befintliga biotopskyddade träd och att dispens 
krävs om dessa berörs av en exploatering. 

• Planområdet har utökats i syd och väst för att säkerställa utfartsförbud och fortsatt 
angöring till grannfastighet. 

• Ny grundkarta efter att fastighetsbestämning gjorts mot Förläggarevägen. 

Utöver detta har redaktionella ändringar skett i förslaget. 

Afshin Ghafoori 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks kommun 

 
 

 


