
 

 
 

 

 

  
  

 
 
 

 
 

   
 

Samrådsredogörelse avseende  
 

Detaljplan för del av Eket 1:214,  
Eket, Örkelljunga kommun, Skåne län 
 
 
Hur samrådet har bedrivits 
Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar och 
myndigheter har beretts tillfälle till samråd av ärendet enligt Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap § 11 genom översändande av handlingar. 
Samrådet varade från 2018-02-12 till 2018-03-05. Under samma tid har förslaget 
varit utställt i kommunhuset, på Örkelljunga kulturhus och på kommunens 
hemsida. Kungörelse har gjorts i HD/NST 2018-02-12. 

 
Inkomna yttranden under samrådet 
Nedan redovisas alla yttranden i den ordning de har inkommit: 
 
1. Lantmäteriet Inkom 18-02-28 
2. E.on Tillstånd och Rättigheter 18-03-02 
3. Nårab 18-03-02 
4. Länsstyrelsen i Skåne län 18-03-05 
5. Trafikverket 18-03-05 

För sent inkomna: 
6. Söderåsens miljöförbund 18-03-06 
7. Kommunstyrelsen 18-03-07 
8. Räddningstjänsten Skåne Nordväst 18-02-23, rev. 18-04-09 

 
 
Sammanställning av inkomna yttranden med kommentarer 
Här följer en sammanfattning av innehållet i yttrandena och kommunens 
kommentarer till yttrandena. Yttrandena finns i sin helhet att tillgå på 
Samhällsbyggnadförvaltningen, Örkelljunga kommun. 
 
1. Lantmäteriet, 2018-02-28 
Fastighetsbildning, ledningsrätter och avstyckning nämns. Det bör kanske 
framgå att det ansöks om detta hos Lantmäteriet och att det är förenat med en 
kostnad. Kostnader för en gemensamhetsanläggning påförs samtliga 
fastighetsägare. 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter enligt Lantmäteriets önskan. 
 
Det ser ut som att utfart från området sker till en väg som både är allmän och 
samfälld? Det bör förtydligas vad som gäller så att ingen förvirring råder. 



 

 

Kommentar:  Kommunen har valt att förtydliga detta till granskningsskedet genom att se till 
att kvartersmarken går ända ut till samfälligheten för Kungsleden.  
 
2. E.on Tillstånd och rättigheter, 2018-03-02 
E.on noterar att u-område är utlagt i kartan. E.on yrkar på att 
egenskapsbestämmelsen u kompletteras med texten ”Marken ska vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av 
elektriska starkströmsanläggningar”. 
Kommentar: Planbestämmelsen u kompletteras med E.ons tillägg. 
 
3. Nårab, 2018-03-02 
Nårab har inga synpunkter ur renhållningssynpunkt. 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
4. Länsstyrelsen, 2018-03-05 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna 
11 kap 10-11 §§ PBL. 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
5. Trafikverket, 2018-03-05 
Planområdet gränsar till allmän väg 1838/Riksleden. Trafikverket anser att det 
ska framgå ur planbeskrivningen att väg 1838 är en statlig väg, för vilken 
Trafikverket är väghållare. I planbeskrivningen (samråd) nämns att väg 1838 
skulle vara riksintresse, vilket inte längre stämmer. 
Kommentar: Planbeskrivningen revideras i enlighet med dessa synpunkter. 
 
Enligt Trafikverket tillämpas byggnadsfritt avstånd på 12 meter från 
vägområdesgräns utmed väg 1838. 
Kommentar: Planförslaget möjliggör ingen bebyggelse inom det byggnadsfria avståndet från väg 
1838. 
 
Förslaget innebär att ett nytt gc-stråk möjliggörs i området med ändamål 
NATUR med kommunalt huvudmannaskap. Placering av anslutning av ny gc-
väg till den statliga vägen ska godkännas av Trafikverket i samband med 
framtagandet av detaljplanen. En ansökan ska sedan göras till Trafikverket i 
samband med genomförandet av anslutningen. Vi anser att det i 
genomförandedelen ska framgå att samråd om anslutning av gc-vägen ska 
genomföras minst 6 månader innan genomförandet. Ordnad passage över den 
statliga vägen ska utföras enligt VGU. 
Kommentar: Trafikverkets synpunkt hanteras i planbeskrivningen under rubriken Gata och 
Trafik. Gång- och cykelstråket i norra delen av planområdet, mellan planerad bebyggelse och 
prästgården i Eket har funnits sedan tidigt 90-tal och innebär således ingen ny 
anslutningspunkt till väg 1838. 
 
Trafikverket anser att en bestämmelse om att gällande riktvärden för 
trafikbuller ska hållas ska införas på plankartan. 
Kommentar: Denna bestämmelse läggs till på plankartan. 
 
Det ska framgå av planbeskrivningens genomförandedel att 
bullerskyddsåtgärder för uteplatser ska säkerställas i samband med bygglov. 
Kommentar: Texten: ”Bullerskyddsåtgärder för uteplats, alternativt redovisning för hur 
skyddad uteplats kan skapas, ska redovisas i bygglovsskedet” införes i planbeskrivningen 
under rubriken Organisatoriska frågor. 
 



 

 

Trafikverket anser att planen ska kompletteras med en riskbedömning avseende 
planområdets närhet till väg 1838, som är omledningsväg för väg E4 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en riskbedömning avseende planområdets 
närhet till väg 1838.  
 
Trafikverket anser att planen mer utförligt bör beskriva utbudet av busstrafik i 
anslutning till planområdet. Planen bör redogöra för avstånd till närmsta 
busshållplats och hur säkra gång- och cykelvägar ska säkerställas mellan 
planområdet och hållplatsen. 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med utförligare beskrivning av möjligheten att 
åka till och från planområdet med buss. 
 
6. Söderåsens miljöförbund, 2018-03-06 
Söderåsens miljöförbund har ingen erinran mot planförslaget. 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
Markradonundersökning bör utföras innan planen fastställs. 
Kommentar: Tidigare markradonmätningar visar att Eket ligger inom lågriskmark (<10 
kBq/m3). En bestämmelse om att bygglov inte får ges innan markradonundersökning utförts 
införs i detaljplanen. 
 
Anläggande av dagvattendamm med reningsfunktion är anmälningspliktigt. 
Kommentar: Texten: ”Dagvattenanläggningar ska i projekteringsskedet stämmas av med 
Söderåsens miljöförbund, så att rätt anmälningar och tillstånd utförs.” införs i 
planbeskrivningen under rubriken ”Organisatoriska frågor”. 
 
7. Kommunstyrelsen, 2018-03-07 
Kommunstyrelsen efterhör om grundvattenundersökningar har genomförts. 
Kommentar: Plankonsulten har utfört Markteknisk undersökning och dagvattenutredning. I 
den marktekniska undersökningen har planområdets hydrogeologiska egenskaper undersökts 
och ett grundvattenrör har installerats. I två undersökningspunkter var grundvattnet ”väldigt 
ytligt”, medan övriga undersökningspunkter var torra. 
 
Kommunstyrelsen anser att presenterad tidsplan bör påskyndas och att 
samhällsbyggnadsnämnden bör beakta möjligheten att anta detaljplanen före 
sommaren 2018. 
Kommentar: Samhällsbyggnadsnämnden noterar kommunstyrelsens önskan och kommer att 
göra sitt bästa för att påskynda detaljplanens tidsplan.  
 
Kommunstyrelsen noterar att detaljplanekostnader inte ska tas ut i samband 
med bygglov. 
Kommentar: Planavgift kommer inte att tas ut i bygglovsskedet för denna detaljplan, vilket 
framgår av planbeskrivning och plankarta. 
 
9. Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2018-02-23, rev. 2018-04-09 
Räddningstjänstens yttrande 2018-04-09 ersätter tidigare yttrande 2018-02-23. 
Räddningstjänsten anser att det ska framgå i detaljplanen att 
brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Lägsta flöde ska vara 1000 
l/min. Det får maximalt vara en kilometer mellan brandposter. I områden där 
minimiflödet inte kan säkerställas får avståndet inte överstiga 150 meter. 
Kommentar: Räddningstjänstens synpunkt införs i planbeskrivningen under rubriken teknisk 
försörjning. Kommunens VA-avdelning har med anledning av Räddningstjänstens yttrande 
mätt flödet i närmsta brandpost och konstaterat att det inte motsvarar önskat minimiflöde. 
Närmsta brandpost finns dock vid Ekets skola på ett avstånd som understiger 150 meter.  



 

 

 
Ändringar i planhandlingarna efter samråd:  
Följande ändringar har gjorts i planförslaget efter samrådet: 
 
Planbeskrivningen: 

• Under rubriken ”Riksintressen” rättas den felaktiga uppgiften om att 
väg 1838 skulle vara riksintresse. 

• Under rubriken ”Gata och Trafik” görs ett tillägg om att väg 
1838/Riksleden är statlig med Trafikverket som väghållare. 

• Texten under rubriken ”Gata och trafik” kompletteras med en 
riskbedömning avseende planområdets närhet till väg 1838. 

• Texten under rubriken ”Busstrafik” kompletteras med en utförligare 
beskrivning av möjligheten att ta sig till och från planområdet med buss. 

• Under rubriken ”Geotekniska förutsättningar” redovisas att allt tyder på 
att planområdet ligger inom lågriskmark för markradon, men att 
markradonundersökning ska krävas innan bygglov kan ges. 

• Under rubriken ”Teknisk försörjning” beskrivs planområdets 
brandvattenförsörjning. 

• Under rubriken ”Organisatoriska frågor” införs texten: 
”Bullerskyddsåtgärder för uteplats, alternativt redovisning för hur skyddad uteplats 
kan skapas, ska redovisas i bygglovsskedet”. 

• Under rubriken ”Organisatoriska frågor” införs texten: 
”Dagvattenanläggningar ska i projekteringsskedet stämmas av med Söderåsens 
miljöförbund, så att rätt anmälningar och tillstånd utförs.” 

• Under rubriken ”Genomförandetid”, genomförandetiden ändras till 
fem år. 

• Under rubriken Fastighetsrättsliga frågor införs text enligt Lantmäteriets 
yttrande om initiering och finansiering av lantmäteriåtaganden. 

• Under rubriken ”Ekonomiska frågor” införs text om att planavgift ej 
ska utgå i kommande bygglovsprövningar inom planområdet.  

 
Plankartan: 
• Planbestämmelsen u kompletteras med E.ons tillägg. 
• Planbestämmelse om att gällande riktvärden för buller ska hållas införs. 
• Planbestämmelse om högsta tillåtna byggnadshöjd för 

komplementbyggnad införs (3,0). 
• Planbestämmelse om att markradonundersökning ska utföras innan 

bygglov kan ges införs. 
• Texten ”Kommunen är huvudman för allmän plats” stryks, eftersom 

kommunen alltid är huvudman för allmän plats, om inget annat anges. 
• Texten ”planavgift debiteras ej” införs för förtydligande. 
• Genomförandetiden ändras till fem år. 
• Korsprickad mark utgår. 
• Bestämmelse om vegetationsridå på kvartersmark utgår och ersätts med 

4 meter prickmark. 
• Naturområde i väster minskas och ersätts med 12 meter prickmark. 

 



 

 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har upprättats av stadsarkitekt Maria Månsson Brink. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Örkelljunga den 14 maj 2018  
 
 
 
 
 
Kristian Swärd  Maria Månsson Brink 
Samhällsbyggnadschef  Stadsarkitekt 
 
      
Information enligt personuppgiftslagen (PUL) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta 
specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källa till 
fastighetsförteckningen är lantmäterimyndigheten.  
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