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Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 
5:26 m.fl., Söderköpings kommun 

Samråd- och granskningsutlåtande 
Bakgrund och beslut 
Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för en ny sträckning av E22. 
Projektet kallas E22 förbifart Söderköping. För att kunna fastställa 
Trafikverkets vägplan krävs att denna inte strider mot kommunens gällande 
detaljplaner. Därmed finns ett behov av att upphäva delar av berörda 
detaljplaner i syfte att göra Trafikverkets vägplan och kommunens 
detaljplaner förenliga. 

Beslut om planuppdrag, samråd och granskning fattades av 
samhällsbyggnadsnämnden den 2021-06-16 § 60.  

Samråds- och granskningsförfarande 
Samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § har genomförts under 
perioden 2021-07-01 – 2021-07-22.  

Granskning av planförslaget enligt 5 kap 18 § har genomförts under 
perioden 2021-08-16 – 2021-08-30. Underrättelse om granskning av 
planförslaget anslogs på kommunens anslagstavla 2021-08-16. Underrättelse 
sändes till sakägare och remissinstanser med information om att synpunkter 
på förslaget ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-08-
30. 

Ändringar av planförslaget 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter samrådet justerat plankartan 
utefter synpunkt från Lantmäteriet. Förändringen är enbart av redaktionell 
karaktär. Inga ändringar har skett efter granskning.   

Redogörelse för inkomna synpunkter under samrådet 
Under samrådet inkom två yttranden, varav en framförde synpunkter. 

Remissinstanser Svar Inkom datum 
Länsstyrelsen Ingen erinran 2021-07-01 
Lantmäteriet Synpunkt 2021-07-09 
Kommunala remissinstanser Svar Inkom datum 

(genom plangrupp) 
Inga synpunkter från kommunala remissinstanser inkom   
Sakägare Svar Inkom datum 
Inga yttranden från sakägare inkom   
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Länsstyrelsen 
Upphävandet påverkar ingen av de frågor som Länsstyrelsen har att särskilt 
bevaka enligt 11 kap 10§ PBL.  
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av planen 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Lantmäteriet 
I plankartan kan det gulmarkerade området i teckenförklaringen, se utklipp 
från plankartan nedan, med fördel även flyttas upp och läggas under 
rubriken ”Upphävande” så det inte uppstår några oklarheter kring att 
planen avses upphävas inom det gulmarkerade området. 
 
I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Plankartan justeras utefter synpunkt.  

Redogörelse för inkomna synpunkter under granskningen 
Under granskningen inkom 2 yttranden, varav ingen framförde synpunkter.   

Remissinstanser Svar Inkom datum 
Länsstyrelsen  Ingen erinran 2021-08-17 
Lantmäteriet Ingen erinran 2021-08-26 
Sakägare Svar Inkom datum 
Inga yttranden från sakägare inkom   

 
Länsstyrelsen 
Planförslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka 
enligt 11 kap 10§ PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inget att erinra.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
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