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REDOGÖRELSE FÖR GRANSKNING

PLANFÖRFARANDE

SAMRÅD

Yttranden som inkom under samrådet berörde i huvudsak:

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE



        

GRANSKNING

Yttranden som inkom under granskningen berörde i huvudsak:

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE



 

YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens bedömning 

Motiv för bedömningen
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, MB.

Med fritidsbebyggelse och fritidsanläggningar avses nämligen i första hand bebyggelse och anläggningar 
för kollektiv användning såsom stugbyar, vandrarhem, campingplatser och småbåtshamnar (prop 
1985/86: 3 sid 96).

Mot bakgrund av att områdena skall kunna utnyttjas allsidigt för turism och frilu sliv är det angeläget 
att det utrymme för ytterligare bebyggelse som  nns inom områdena i första hand utnyttjas för andra 
fritidsboendeformer än traditionell, enskilt ägd fritidsbebyggelse. Det gäller alltså sådana boendeformer 
som jag tidigare har nämnt - stugbyar, vandrarhem och campingplatser -liksom enkel tätortsnära 
fritidsbebyggelse samt i vissa fall också anläggningar av hotellkaraktär. Prop. 1985/86:3 s. 177 f

Med kompletteringar menas enligt förarbetena sådana tillskott till en be  ntlig bebyggelsegrupp, som 
innebär att det av fritidsbebyggelse ianspråktagna området inte ökar nämnvärt i omfattning, eller 



        

tillskott som innebär en naturlig avrundning av ett be  ntligt bebyggelseområde.
Kompletteringar av fritidsbebyggelse torde normalt också kunna ske genom förtätning inom be  ntliga 
bebyggelseområden.
Enligt första stycket andra meningen kan dock fritidsbebyggelse få komma till stånd också i annan form 
än som kompletteringar till be  ntlig bebyggelse, om det  nns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses 
enligt förarbetena bl.a. att bebyggelse ingår som ett led i att förbättra områdenas
attraktivitet för turism och frilu sliv, t.ex. stugbyar för uthyrning, vandrarhem och enkla campingstugor 
som tillgodoser det rörliga frilu slivet (Prop. 1985/86:3 s. 181-182, prop. 1997/98:45 II s. 38).

Kommentar



 

Ej föremål för prövning 

Förhållande till ÖP

Kommentar



        

Hälsa och säkerhet
Risk för bränder

Kommentar

Risk för översvämning

Kommentar



 

Naturmiljö

Synpunkter enligt annan lagsti ning 

Kommentar

Planbestämmelser

Kommentar



        

TRAFIKVERKET

Kommentar

YTTRANDEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, M FL.

BYGGNADSNÄMNDEN

Kommentar

Kommentar



 

Kommentar

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Kommentar

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

EON



        

Kommentar

SKANOVA



 

Kommentar

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN

SKRIVELSER FRÅN SAKÄGARE

GULLBRANNA 1:25 OCH 1:170 GULLBRANNA

Kommentar

FASTIGHET 21:3 GULLBRANNA

Kommentar



        

ÖVRIGA SYNPUNKTER

KVARSTÅENDE ANMÄRKNINGAR

• Det  nns fortfarande möjlighet på en del av kvartersmark att uppföra villavagnar, andelen har 
minskats.
• Ytterligare utredningar för projektering och höjdsättning har ej tagits fram.
• Ytterligare utredningar för översvämning av bäcken har ej tagits fram.
• Det införs inget naturområde på 10 meter vid bäcken på kvartersmark.
• Ytterligare utredningar för projektering av anslutning mot väg 542 har ej tagits fram.
• Transformatorn som försörja bara kvartersmark med en fastighetsägare inte säkerställs med E-
område

FÖRTECKNING ÖVER SAKÄGARE OCH ÖVRIGA


