Samhällsbyggnadskontoret

ANTAGANDEHANDLING
2019-05-20

1(4)

DNR: MSN/2019:370

Samrådsredogörelse
Tillhörande ändring av detaljplan för:

Nicklet 3 m.fl.,
Strängnäs, Strängnäs
Kommun

Samrådsperioden var 2019-03-18 till 2019-04-08.
Planhandlingarna har varit utställda på biblioteket i Strängnäs, Kontaktcenter i
Strängnäs kommunhus samt på Strängnäs kommuns hemsida. Annons med
information om samrådet infördes i Strängnäs tidning 2019-03-18 .
Detaljplanehandlingarna sändes ut enligt sändlista (till statliga myndigheter och
kommuner som berörs av förslaget, kommunala nämnder och styrelser, till sakägare
och berörda bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt övriga
myndigheter, sammanslutningar och enskilda med väsentligt intresse av förslaget).
Under samrådet har följande skrivelser inkommit:

www.strangnas.se
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-

Statliga myndigheter och
kommuner

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
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KOMMENTARER

Statliga myndigheter och kommuner

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder
enligt 11 kap. 10§ PBL
Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga i fråga om
hur planförslaget beaktar statliga eller andra allmänna
intressen. Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända
förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte
kommer att överprövas.
Länsstyrelsens upplysningar enligt annan
lagstiftning
Kulturmiljölagen (1988:950), KML
Länsstyrelsen har ur fornlämningssynpunkt inget att
invända mot planändringen. De fornlämningar som är
markerade på nedanstående karta är undersökta och
borttagna.
Ändringen av detaljplanen får dock inte riskera att skada
övriga lagskyddade fornlämningar eller deras tillhörande
fornlämningsområde. Det är därför bra att kommunen har
infört en administrativ bestämmelse till skydd för
planområdets fornlämningar.
Bestämmelsen kan gärna förtydligas:
”Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen
(KML). Marklov krävs för markingrepp, schaktning och
övertäckande.”

www.strangnas.se

Plankartan revideras och bestämmelsen
ändras enligt önskemål från
Länsstyrelsen.
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Lantmäteriet
Lantmäteriet har inga synpunkter på samrådsförslaget.

Gustaf Björklund

Daniel Quick

Planchef

Planarkitekt
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