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Förslag till ändring av detaljplan för del av MÖE 1:2, Munkedals 

kommun. 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
 
Granskning om förslag till ändring av detaljplan för del av MÖE 1:2, har 
genomförts i enlighet med PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

 
Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för s.k.standardförfarande.  

Planförslaget, daterat 2018-08-20, har varit föremål för granskning under 
perioden 2018-08-21 till 2018-09-11. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i 
Kommunhuset, Munkedal, samt på kommunens hemsida: www.munkedal.se.    

 
Berörda myndigheter och fastighetsägare har getts tillfälle att yttra sig. 

 
Med anledning av utställningen har 12 st yttranden inkommit. Yttranden har pga. 
sin omfattning i vissa fall sammanfattats. 
 

 
INKOMNA SYNPUNKTER 

 

 
KOMMENTARER 

 

EXTERNA MYNDIGHETER 
 

 

KOMMUNENS SVAR 

LÄNSSTYRELSEN 

Länsstyrelsen bedömer att de föreslagna ändringarna 

för att få en mer flexibel och anpassad plan i 

förhållande till efterfrågan är rimliga och acceptabla. 

Planförslaget medför ingen påverkan på väsentliga 

allmänna intressen.  
 
LANTMÄTERIET 
Vid genomgång av planförslagets 

granskningshandlingar har inget som behöver 

åtgärdas noterats.  

 

SGI 

SGI har inga invändningar mot denna bedömning och 

har i övrigt unga ytterligare frågor eller erinran mot 

planförslaget.  

 
TRAFIKVERKET 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende. 

Trafikverket har i tidigare yttrat sig i samrådsskedet 

och hade då inget att erinra.  

 

Trafikverket har inget mer att tillägga i ärendet. 
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INTERNA MYNDIGHETER 
 

 

RAMBO AB 

Utöver vårt tidigare yttrande och enligt 

samrådsredogörelsen att kommunen kommer att 

beakta detta i kommande planarbete, 

har vi inget ytterligare att erinra. 

 

VÄSTVATTEN AB  

Västvatten har tidigare yttrat sig i ärendet. Samma 

svar kvarstår. 

 

(Inget att erinra) 

 

 
 

 

BERÖRDA SAKÄGARE 
 

 

MÖE 1:141 

Godkänner förslaget utan erinringar. 

 

MÖE 1:141 

Godkänner förslaget utan erinringar. 

 
MÖE 1:152 

Godkänner förslaget utan erinringar. 

 

MÖE 1:152 

Godkänner förslaget utan erinringar. 

 
MÖE 1:59 

Godkänner förslaget utan erinringar. 

 
MÖE 1:84 

Godkänner förslaget utan erinringar. 
 

 

Sammanfattning  

Inga erinringar har inkommit i samband med granskningen av planförslaget.  

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 

Plan- och byggenheten är av uppfattningen att föreslagna ändringar av planen är av 

sådan art att det inte krävs en ny utställning.  

Förslag till beslut: 

Byggnadsnämnden godkänner upprättat granskningsutlåtande för ändring av detaljplan 

för del av MÖE 1:2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag för ändring av detaljplan 

för del av MÖE 1:2. 

 

2018-09-11 

 

 

 
Lisa Gunnarsson    Mats Tillander 
Planhandläggare   Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 


