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Samrådsredogörelse avseende  

Detaljplan för Del av Örkelljunga 156:1 
”Svetsaren 1”, Örkelljunga kommun. 
 
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 2021-05-11 till 2021-05-31. Under samma tid har förslaget 
varit utställt i kommunhuset, på Örkelljunga kulturhus och på kommunens 
hemsida. Efter inkomna synpunkter har  

 
Inkomna yttranden under samrådet 
Nedan redovisas alla yttranden i den ordning de har inkommit: 
 
1. Lantmäteriet Inkom 2021-05-18 
2. RSNV Inkom 2021-05-20 
3. E.ON Inkom 2021-05-20 
4. TeliaSonera Skanova Inkom 2021-05-21 
5. Trafikverket Inkom 2021-05-21 
6. NSVA Inkom 2021-05-26 
7. Söderåsens miljöförbund Inkom 2021-05-31 
8. Länsstyrelsen Inkom 2021-06-01 

 
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 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun. 
 
1. Lantmäteriet, 2021-05-18 
Lantmäteriet har förmedlat synpunkter gällande delar i planbeskrivningen som 
ska förtydligas, dessa delar är vad som sker med gällande detaljplaner och 
möjligheten att upplåta servitut eller ledningsrätt. 
Lantmäteriet föreslår redaktionella ändringar såsom koordinatsystem för 
höjdangivelse, vilken version av PBL som används vid handläggning samt att 
vägnamnet ”Riksväg 24” ska skrivas ut på plankartan.  
Lantmäteriet upplyser om att utfartsförbudet inte kan läggas i 
planområdesgränsen då detta strider mot PBL 4 kap 9§. 
  
Kommentar: Planbeskrivningen kommer att förtydligas och redaktionella ändringar görs 
utifrån de synpunkter Lantmäteriet har kommit in med. Bestämmelsen om utfartsförbud 
kommer inte att användas, detta innebär ingen förändring för genomförandet av detaljplanen. 
Planområdet angränsar till allmän platsmark vilken ligger i kommunens intresse att bevaka. 



 

 

Riksväg 24 är en statlig väg som Trafikverket bevakar och handlägger all form av 
utfartsanordning mot Riksväg 24. 
 
2. RSNV, 2021-05-20 
RSNV har inget att erinra.  

Kommentar: - 
 
3. E.ON, 2021-05-20 
E.ON önskar förtydligande om att exploatör bekostar eventuell ledningsflytt. 
 
Kommentar: Det är utskrivet i planbeskrivningen, se sida 11, ”Fastighetsägare ansvarar för 
och bekostar de åtgärder som krävs för att uppnå den markanvändning som avses.”, samt 
”Kostnaderna till följd av eventuell flytt av ledningarna står exploatören för”. 
 
4. TeliaSonera Skanova, 2021-05-21 
TeliaSonera Skanova har inget att erinra.  

Kommentar: - 

5. Trafikverket, 2021-05-21 
Trafikverkets yttrar synpunkter om att planbeskrivningen bör behandla om 
genomförandet innebär en trafikökning samt hur dagvattenhanteringen planeras 
genomföras då vägdiket endast ska hantera vatten från vägen. 

Kommentar: ett förtydligande om att planen inte innebär en trafikökning kommer att göras i 
planbeskrivningen. Planområdet är omgivet av allmän platsmark- ’park eller plantering’ och 
det återstår ett markområde mellan vägdiket och planområdet. Ett förtydligande gällande 
dagvattenhanteringen kommer att göras i planbeskrivningen. 

6. NSVA, 2021-05-26 
NSVA upplyser om att dagvattenhanteringen bör finnas i åtanke vid 
genomförande av planen. 
 
Kommentar: dagvattenhanteringen kommer att enligt kommentar till Trafikverkets 
synpunkter att förtydligas. 

7. SMFO, 2021-05-31 
Söderåsens miljöförbund har inget att erinra.  

Kommentar: - 

8. Länsstyrelsen, 2021-06-01 
Länsstyrelsen önskar förtydligande gällande risken för att farligt gods 
transporteras på riksväg 24 samt att området ligger i anslutning till en lågpunkt 
och översvämningsrisken. 
 

Kommentar: ett förtydligande läggs till i texten. 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

Ändringar i planhandlingarna efter samråd:  
Synpunkter som inkommit under samrådstiden föranleder vissa ändringar i 
planförslaget. Ändringarna i planhandlingarna bedöms vara av redaktionell 
karaktär och gällande bestämmelsen om utfartsförbud har kommunen meddelat 
samtliga i samrådskretsen innan samrådsparten godkänt att planen handläggs 
med ett begränsat förfarande.  
 
Planbeskrivningen: 

• Beskrivning om vad som sker med gällande detaljplan vid antagande 
läggs till på s. 7 

• ”PBL (2010:900)” läggs till på s. 3 
• ”För att säkerställa att ledningarna kan vara kvar kan ledningsrätt eller servitut 

upplåtas.” läggs till på s. 14. 
• Beskrivning av bestämmelsen ’utfartsförbud’ tas bort från s. 9. 
• Texten, ”, alltså i direkt anslutning planområdet” läggs till under avsnitt 

Vatten och avlopp, på s. 11. 
• ”In- och utfart får endast ske från Industrigatan.”  och ”Genomförande av planen 

innebär inte någon trafikökning då syftet med planen är att utöka utrymmet för de 
fordon som finns inom verksamheten idag” läggs till under avsnitt Trafik, 
störningar och skyddszon på s. 8. 

• ”Det är viktigt att i genomförandet se till att vatten inte leds till vägdiket, detta är 
avsedda att hantera vatten från vägen.” läggs till under avsnitt Vatten och 
avlopp på s.11. 

• ”För att säkerställa att ledningarna kan vara kvar kan ledningsrätt eller servitut 
upplåtas.” läggs till på s. 14. 

• ”Det transporteras farligt gods på riksväg 24, planen bedöms inte ha någon 
inverkan på eller utöka risken gällande säkerheten vid påfarten till riksvägen. 
Området ligger norr om påfarten till riksväg 24, där har fordonen inte kommit upp 
i hög hastighet, vilket minskar risken för olyckor.” läggs till under avsnitt 
Riksintressen på s.7 

• ”Planområdet ligger nordväst om en lågpunkt. Lågpunkten uppstår i viadukten där 
riksväg 24 korsar Stockholmsvägen. Kommunen bedömer inte att genomförandet av 
detaljplanen ökar risken för översvämning i lågpunkten eftersom planområdets östra 
hörn är högre beläget än dess västra hörn. Detta innebär att dagvattnet är mer 
benäget att rinna västerut. 
Bedömningen om att genomförandet, alltså att hårdgöra planområdet, inte ökar 
risken för översvämning grundas i att det återstår stora ytor parkmark runtom 
planområdet där dagvattnet kan ledas.” läggs till på sida 7. 
 

 
Plankartan: 

• Koordinatsystem för höjdangivelse läggs till på plankartan. 
• Bestämmelsen om utfartsförbud tas bort från plankartan. 
• ”Riksväg 24” läggs till på plankartan. 
 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har upprättats av planarkitekt Binai Ahmad 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Örkelljunga den 1 juni 2021.  
 
 



 

 

 
Göran Sandberg  Binai Ahmad 
 Tf. Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 
 
      
Information om behandling av personuppgifter (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. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning 
enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), 
statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. 
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 
Kommunstyrelsen, 286 80 Örkelljunga. 
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