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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2019-05-22  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 – 13.25  
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calingen Lindberg (S)
 Bengt Björkhage (M)
 Birgitta Luoto (S)
 Tapio Helminen (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Leif Winnsberger (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Sophie Nygren (S)
 Evert Melander (S)
 Ferry Hagi (S)
 Thomas Sohlgren (V)
 Björn Johansson (MP)
 Kjell Olsson (M)
 Björn Wintler (L)
 Gert Bennevall (KD)
 Daniel Gustavsson (SD)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef 
 Christoffer Karlström, Planarkitekt 
 
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 39 - 39  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Tommy Karlsson

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Bengt Björkhage

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-05-22  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-05-22 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-06-13 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Msn § 39        Dnr PLAN.2019.5               
 
 
Yttrande över remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Föreslå Kommunstyrelsen att anta skrivelse daterad 2019-05-07 som yttrande 

på remissen. 

2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Boverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa enhetlig- 
het med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och planbeskrivningen. 
Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar visualiseringen av detaljplanen 
samt hur olika planbestämmelser får användas och formuleras. Reglerna hanterar 
formen på förvaltningsbeslutet för att det ska vara enhetligt utformat och läsbart.  
 
Reglerna anger hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig information 
om planen ska utformas och vilket innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande 
bestämmelser finns också för planbeskrivningen.  
 
Kommunens synpunkter 
I stort är föreskrifterna liknande de som gäller i dag. Oxelösunds kommun har 
granskat förslaget till föreskrifter och har bland annat synpunkter på borttagande  
av symboler för höjder, takvinkel, utfartsförbud och mark där endast komplement-
byggnad får uppföras. Vidare har kommunen synpunkter på frågor om färgsättning 
och ordval.  
 
Kommunen anser inte att det är förenligt med syftet, att förtydliga och göra 
plankartor lättare att läsa, att ta bort symboler för byggnaders höjd, specifikt 
nockhöjd och totalhöjd där även höjden angiven i meter presenterats direkt på 
plankartan, och ersätta det med hx där indexerat siffra är en hänvisning till 
teckenförklaringen. Samma problem finns med förändringen för korsmark – mark 
som endast får bebyggas med komplementbyggnad (ersätts med fx), takvinkel 
(ersätts med ox) och utfartsförbud (ringprickad linje, ersätts med jx)  
 
Kommunen önskar också att föreskrifterna ger tydligare direktiv kring färgsättning. 
Idag finns exempelvis tre olika grå representerade, betecknade ljusgrå, blå-grå samt 
grå. Samtliga färger bör för standardiseringen ges en färgkod. 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-05-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 39        Dnr PLAN.2019.5               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-07. 
Förslag till yttrande. 
Missiv - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning. 
Boverkets föreskrifter och allmäna råd om detaljplan med planbeskrivning. 
Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Christoffer Karlström föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
 


