
Dnr 2016/B0255 
Vägplan E4 Gumboda-Grimsmark 
Begäran om yttrande om detaljplaner som berörs av vägplan E4 i Ånäset 
  
Trafikverket har begärt kommunens yttrande över hur befintliga detaljplaner i Ånäset ska 
hanteras när ny vägplan för ombyggnad av E4 tas fram. Sex detaljplaner i Ånäset 
kommer att beröras av vägplanen. 
  
I bifogat PM från Sweco har förslag till bedömningar tagits fram. 
  
Stadsarkitekten har granskat förslaget och delar inte uppfattningen att avvikelsen från 
detaljplan P1981/8  i PM:et skulle vara en mindre avvikelse. Hon menar att en ändring 
från kvartersmark till allmänplatsmark aldrig kan vara en mindre avvikelse och att 
P1981/8 därför måste upphävas i den del som berör vägplanen. 
  
Sammanfattningsvis bedömer Samhällsbyggnadskontoret att detaljplan P1981/8 och 
P92/1 kan upphävas i de delar som berör vägplanen. I övrigt delas Swecos uppfattning 
om att mindre avvikelse kan beviljas och att planerade åtgärder inom detaljplan 
P1981/14 är planenliga. 
  
Trafikverket bör stå för kostnaderna som uppkommer i samband med upphävandet av 
berörda delar av detaljplanerna samt initiera processen genom att ansöka om 
planbesked. 
  
Lagstöd: 
Kommunen får (enligt 8:3b§ kommunallagen) ta ut avgifter (självkostnader) för tjänster 
och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. 
  
I plan- och bygglagen (PBL) 12:8 står att BN (byggnadsnämnden) får ta ut avgifter för 
bland annat planbesked, förhandsbesked, framställning av arkivbeständiga handlingar 
och andra ”tids- eller kostnadskrävande” åtgärder. BN får vidare ta ut en planavgift för att 
täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta 
eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om (bland annat) den fastighet som 
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Enligt PBL 12:11 ska 
denna avgift betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som 
beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott. 
  
  
Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut: 
  
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.4, att 
skicka detta yttrande till Trafikverket. 
  

 


