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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Ändring för del av stadsplan nr 258, Tån 4:3 i Brålanda,
Vänersborgs kommun
_____________________________________________________________________________________________________

Hur samråd och granskning har bedrivits
Samråd med standardförfarande enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen har skett från och med
den 4 februari till och med den 5 mars 2020.
Granskning standardförfarande enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen har skett från och med
den 16 mars till och med den 8 april 2020.
Planhandlingar har sänts till Länsstyrelsen och kommunala lantmäterimyndigheten samt till
berörda myndigheter, förvaltningar, organisationer och föreningar. Sakägare, berörda och
rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen bereds tillfälle att lämna synpunkter på
planförslaget genom särskilt meddelande om samråd och granskning.

Samråd om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att planförslaget inte är av betydande miljöpåverkan
och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram.

Inkomna synpunkter
Nedan följer referat av de yttranden som inkommit under granskningen samt kommentarer på
hur dessa bemöts vidare i planförslaget.
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Lantmäterimyndigheten
Vattenfall Eldistribution AB
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Länsstyrelsen, daterat 2020-03-30
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL att ett
antagande av ändring av stadsplanen enligt förslaget inte kommer att prövas.
Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
Lantmäterimyndigheten i Vänersborgs kommun, daterat 2020-03-23
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.
Vattenfall Eldistribution AB, daterat 2020-03-26
Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall inget ytterligare att
tillägga.Vattenfall har inget att invända mot de revideringar som gjorts med hänsyn till de
synpunkter Vattenfall framförde i samrådsskedet.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, daterat 2020-03-25
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inget att erinra.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterat 2020-03-16
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra.

Ställningstaganden
Inga ändringar eller revideringar behöver genomföras.

Den fortsatta planprocessen
Miljö- och byggnadsförvaltningen överlämnar detaljplaneförslaget till Byggnadsnämnden för
antagande enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Anette Klang
Planhandläggare

