
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 
  

 

Utlåtande avseende  

 

Detaljplan för del av Eket 1:214,  

Eket, Örkelljunga kommun, Skåne län 
 

 

Hur granskningen 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 § 18 genom översändande av handlingar. 
Granskningen varade från 2018-05-16 till 2018-05-30. Under samma tid har 
förslaget varit utställt i kommunhuset, på Örkelljunga kulturhus och på 
kommunens hemsida.  

 

Inkomna yttranden under samrådet 
Nedan redovisas alla yttranden i den ordning de har inkommit: 
 
1. TeliaSonera Skanova Access Inkom 18-05-17 
2. Länsstyrelsen Skåne 18-05-17 
3. Lantmäteriet 18-05-18 
4. Räddningstjänsten Skåne Nordväst 18-05-24 
5. Trafikverket 18-05-29 
6. Södersåsens miljöförbund 18-05-31 
7. Eon Energidistrubition AB  18-05-31 
 

 

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. TeliaSonera Skanova Access, 18-05-17 
Skanova har inget att invända mot gällande detaljplaneförslag 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
2. Länsstyrelsen Skåne, 18-05-17 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 
kap. 10-11 §§ PBL. 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
  



 

 

3. Lantmäteriet, 18-05-18 
Lantmäteriet anser att det under rubriken fastighetsrättsliga frågor kan 
förtydligas att det är den del som är planlagd som kvartersmark som avses 
styckas av från fastigheten Eket 1:214 och inte att hela planområdet ska styckas 
av. 
Kommentar: Kommunen förtydligar detta till antagandet. Förtydligandet är en redaktionell 
ändring som inte innebär att ny granskning måste genomföras. 
 
4. Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 18-05-24 
Observera att avståndet mellan brandposterna får vara maximalt 150 meter, 
vilket innebär att avståndet mellan brandpost och uppställningsplats inte får 
överstiga 75 meter. 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Närmsta brandpost är belägen drygt 70 
meter från planområdet, strax väster om matsalsbyggnaden på Ekets skola. Uppställning bör 
kunna ske på till exempel Kungsleden. 
 
5. Trafikverket, 2018-05-29 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Kommunen har tillmötesgått Trafikverkets synpunkter i samrådsskedet. Vad 
gäller säker gc-förbindelse till busshållplatsen på väg E4 Eket anser vi dock att 
kommunen vid hastighetsöversyn bör överväga att sänka hastighetsgränsen på 
Kyrkogatan till 40 km/timmen. 
Kommentar: Trafikverkets yttrande föranleder ingen åtgärd i planförslaget. Kommunen tar 
med sig Trafikverkets synpunkt om hastighetsgränsen på Kyrkvägen. 
 
6. Söderåsens miljöförbund, 2018-05-31 
Söderåsens miljöförbund har inga synpunkter. 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
7. Eon Energidistrubition AB, 2018-05-31 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och meddelar härmed att vi har ingen ytterligare erinran 
i ärendet. E.ON vill dock upplysa om att elnätet eventuellt behöver förstärkas i 
området beroende på önskat effektuttag vid anslutning.  
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 

 

  



 

 

Ändringar i planhandlingarna efter granskning:  
 

Planbeskrivningen: 

 Redaktionell ändring: Förtydligande om fastighetsbildning i enlighet 
med Lantmäteriets yttrande. 

 
 
Medverkande tjänstemän 
Underrättelsen har upprättats av Maria Månsson Brink, stadsarkitekt. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Örkelljunga den 31 maj 2018  
 
 
 
 
 
Kristian Swärd  Maria Månsson Brink 
Samhällsbyggnadschef  Stadsarkitekt 
 
      

Information enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 
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. 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för denna information. Om du vill ha ytterligare information om hur 
dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Samhällsbyggnadsnämnden, 286 80 Örkelljunga. 

 

 
 


