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Förfarande 
Upphävandet är framtaget med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2021-10-21 (§ 159) till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en ny detaljplan för området. Till följd 
av fortsatt arbete med området har det bedömts att en ny detaljplan för 
området inte behöver upprättas. För att möjliggöra försäljning av mark för 
en del av området är bedömningen att ett upphävande av en del av gällande 
detaljplan möjliggör detta.  

Upphävandet hanteras med ett standardförfarande då genomförandetiden 
ännu ej har utgått. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt 6 kap 11§ miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när 
en detaljplan upprättas. Ett första steg i miljöbedömningen är att undersöka 
om upphävandets genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Undersökningen resulterade i att upphävandet inte antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen gör bedömningen att ett 
upphävande av del av detaljplan i sig inte bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Samråd 
Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 §§. 
Samrådstiden var 28 februari – 21 mars 2023 (tre veckor). 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. Plan-
handlingarna har även varit tillgängliga på Vimmerby kommuns hemsida 
under hela samrådstiden. 

Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2023-02-24 
Planbeskrivning, 2023-02-24 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2023-02-24 
 
4 yttranden inkom under samrådstiden: 
Länsstyrelsen 2023-03-21 
Lantmäteriet 2023-03-07 
          Inget att erinra 
VEMAB & VIFAB 2023-03-20 
          Inget att erinra 
Gatukontoret 2023-03-21 
          Inget att erinra 
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Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet, exkluderat de yttranden där 
inget erinrades. Yttrandena följs av miljö- och byggnadsförvaltningens 
kommentarer. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ett upphävande av del av detaljplan 
enligt förslaget inte kommer att prövas. Detta beaktat att ett upphävande är 
en kommunal angelägenhet och att markens lämplighet kan prövas i en 
lovprocess. 

Länsstyrelsen vill upplysa om att det finns oklara juridiska förutsättningar 
gällande förslaget om upphävande av del av detaljplanen. Området förfaller 
vara belägen inom sammanhållen bebyggelse, vilket gör att plankrav råder. 
Med en detaljplan säkerställs också markens lämplighet för avsett ändamål. 
Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att överväga en ändring av befintlig 
detaljplan alternativt upprättande av en ny detaljplan för att säkerställa 
markens lämplighet för markens ändamål. 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Då framtida markanvändning inte framgår av handlingarna kan 
länsstyrelsen inte tydligt ta ställning till den avsedda verksamhetens 
miljöpåverkan. Ett upphävande av del av detaljplan bedöms dock i sig inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Kommentar: 
Kommunen tackar för yttrandet och lämnar till framtida lovprocess att 
avgöra fortsatt handläggning. 

Sammanfattning 
Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 §§. 
Samrådet har inte föranlett några förändringar i planhandlingarna. 

 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Frida Karlsson 
Planarkitekt 
 
 


	Förfarande
	Miljökonsekvensbeskrivning
	Samråd
	Sammanställning av yttranden
	Sammanfattning


