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Förslag till detaljplan för Särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1, Håbo 
kommun, Uppsala län 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 22 mars och den 13 april 2017. Ett 

samrådsmöte ägde rum den 29 mars 2017, i kommunhuset. Fyra personer närvarade på sam-

rådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 13 yttranden varav 6 med synpunkter. Följande remissinstanser till-

styrker eller har inget att invända mot förslaget: Skanova AB, Försvarsmakten, Trafikverket, Po-

lisen, Svenska Kraftnät, Räddningstjänsten, EON Elnät. 

Hur granskningen har bedrivits 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 13 och 29 

april 2018. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på biblioteket och på kommunens 

hemsida. 

Under granskningstiden inkom tre yttranden varav ett med synpunkter. Följande remissinstanser 

tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket och Länsstyrelsen 

Inkomna yttranden under granskningen 

Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 

under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext. 

 

 Lantmäteriet  
Lantmäteriet påpekar att utpekat område för allmänt tillgängliga ledningar (u-område) inte går att justera i 

efterhand, oavsett skrivning i planbestämmelsen. Vidare påpekas behov av förtydligande av, alternativt 

koppling mellan planbeskrivningens avsnitt 3.3.3 och plankartan rörande fastighetsbildning. 

Svar 

Efter att tänkt exploatör konkretiserats skisserna för tänkt fastighet bedöms utpekat u-område 

vara lämpligt. Skrivelsen om att området/rätten kan justeras tas därmed bort.  

Något behov av att förtydliga avsnitt 3.3.3 anses inte finnas. Några bestämmelser för fastighets-

bildning utöver utpekat g-område bedöms inte nödvändigt för planens genomförande (och syfte). 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 

Inkomna yttranden omfattar oro för påverkan av kulturarv, naturmiljö, grannskap och utsikt. De 

omfattar även behov av förtydliganden och korrigeringar av formuleringar samt planbestämmel-

ser. 

Ändringar gjorda efter samrådet 

Planbeskrivningen korrigeras där den inte stämmer med plankarta. Ett flertal rubriker komplette-

ras, så som för dagvatten, arkeologi och kollektivtrafik. Plankartan korrigeras och justeras för att 

vara genomförbar och tillräckligt tydlig. Det gäller bland annat specificering av användningen D, 

från vård till vårdboende, en justering av plangränsen i söder, borttagande av bestämmelse för 

servitut (a1), samt bestämmande av g- och u-områden. 

Ändringar gjorda efter granskningen 

Den administrativa bestämmelsen (u) justeras genom borttagande av andra (och sista) meningen. 

 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och 

granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som förs fram till anta-

gande. 

Sakägare med besvärsrätt: 

Frederic Josephson, Gillmarken 1:31 Synpunkt inkom under samråd 

Maria Guldmark, Bålsta 2:185 Synpunkt inkom under samråd 

 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-

lagen (2010:900).  

 

Bålsta maj 2018 

 

 

 

Johan Hagland  Anton Karlsson 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt 


