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Handläggning  
Ändring av detaljplan för verksamheter Rollsbo Västerhöjd har i enlighet med beslut i 

kommunstyrelsen varit på samråd 29 oktober – 11 november 2021.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget har godkänts av samrådskretsen 

direkt i samrådet, vilket medför att detaljplanen kan handläggas med ett begränsat förfarande i 

enlighet med Plan- och bygglagen PBL (SFS:2010:900).   

Samrådsbedrivande  
Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, och övriga berörda enligt 

särskild förteckning.   

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida 

www.kungälv.se.      

Inkomna synpunkter  
En svarsblankett har medskickats i samrådsskedet till sakägarna, där de som inte har något att erinra 

signerat och skickat in blanketten i samrådsskedet för godkännande av förslaget. I svarsblanketten 

fanns även möjlighet för sakägarna att ej godkänna planförslaget, samt lämna synpunkter på 

planförslaget. Samtliga berörda sakägare och myndigheter i samrådskretsen har godkänt förslaget: 

- Länsstyrelsen 

- SGI 

- Lantmäteriet 

- Fastighet Rollsbo 1:32 (BOKAB) 

- Fastighet Kondensatorn 3 

- Fastighet Kondensatorn 5 

- Fastighet Kondensatorn 7 

 

Övriga synpunkter som inkommit redovisas nedan. 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en ändring av detaljplan enligt förslaget inte kommer att 

prövas. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte strider mot någon av fem följande 

prövningsgrunder:  

 

 Riksintresse 

 Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) 

 Strandskydd 

 Hälsa och säkerhet 
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Genomförande 

Genomförandetiden för den gällande planen har inte löpt ut. Länsstyrelsen förutsätter att 

berörda fastighetsägare har godkänt att planändringen genomförs. Eftersom 

genomförandetiden inte har löpt ut, gäller fortsättningsvis återstående genomförandetid för 

den gällande detaljplanen även för denna planändring (PBL 4 kap. 22 §). 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 

delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

2. SGI 
SGI har inget att erinra gällande detaljplaneändringen. 

 

3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har vid genomgång av planhandlingarna inte upptäckt några brister som 

påverkar Lantmäteriets arbete vad gäller eventuell framtida fastighetsbildning inom 

planområdet. Lantmäteriet har inget att erinra gällande detaljplaneändringen. 

 

Ställningstagande  
Planförslaget har godkänts av samrådskretsen och ingen har motsagt sig förslaget. Således görs inga 

justeringar i plankarta eller planbeskrivning, utöver eventuella redaktionella ändringar, inför 

antagandet. Inga hinder finns för antagande av kommunstyrelsen. 

 

2021-11-22 

 

Erik Liedner  

 

Planarkitekt 

Kungälvs kommun 


