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Samrådsredogörelse
Samråd har ägt rum för ändring av byggnadsplan för fritidsändamål
över del av Mosserud 1:36.
Planändringens syfte är att möjliggöra en utökad byggrätt samt att
möjliggöra en annan inriktning för skötseln av den allmänna
platsmarken än den som finns angiven i gemensamhetsanläggning för
området.

Avsikten med samrådet är att fastighetsägare, exploatörer och
allmänhet under samrådstiden ska ges möjlighet att inkomma med
synpunkter på förslag till detaljplan.
Synpunkter som inkommit finns redovisade i denna
samrådsredogörelse med kommentarer från myndighetsstaben, Kils
kommun. Totalt har 10 yttranden inkommit.

Utöver ovannämnda förändringar anpassas byggnadsplanen efter de
idag kända förutsättningarna gällande skredrisk varav
placeringsbestämmelse och prickmark lagts till på plankartan.
Byggnadsplanen har tidigare föreslagit upphävas, upphävandet var ute
på samråd mellan 6 – 31 augusti 2020. Under samrådet inkom
yttranden från 9 berörda. Efter genomgång av de inkomna
synpunkterna bedömde kommunen att det var mer lämpligt med en
planändring för att kunna tillmötesgå fler av de synpunkter som
fastighetsägare lämnat.
Samrådet för planändringen ägde rum mellan 25 januari – 15 februari
2021. Planhandlingarna har skickats till berörda myndigheter och
instanser. Planen har också funnits tillgänglig för påsyn på
kommunens hemsida.
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LANTMÄTERIET

Inga förändringar av parkmarken och gemensamhetsanläggningen
kommer att föreslås inför granskning. Kommunen avgränsar
planområdet till att endast omfatta delar av den kvartersmark som
redovisas i gällande byggnadsplan.
Plankartan kompletteras med genomförandetiden.
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LÄNSSTYRELSEN
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Ändringarna redovisas i planbeskrivningen i syfte att plankartan ska
vara tydlig och lätt att tolka. Om de bestämmelser som utgår fortsatt
redovisas bedömer kommunen att det finns risk för feltolkning i
kommande prövningar.
Planbestämmelsen ses över inför granskning.

Parkmarken kommer inte att tas med i planändringen inför granskning
utan har undantagits ändringen efter de synpunkter som inkommit.

Frågan studeras vidare inför granskning.
4

INKOMNA SYNPUNKTER

KILS KOMMUNS KOMMENTARER

Noteras.
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Frågorna har bemötts tidigare under samrådstiden. Sedan dess har
planändringens inriktning kommit att ändrats. Nedan följer en
sammanfattning av de svar som getts och för vilka frågor
planändringens inriktning kommit att ändrats.
1. Något platsbesök har inte skett.
3. Skrivningen syftar till att vid en ändring av detaljplanen kan
kommunen bättre tillmötesgå era tidigare synpunkter och skydda de
intressen ni närboende har, som framkom under tidigare samråd för
upphävande av planen. Exempelvis: Byggrätter tas inte bort, ingen
minskad möjlighet för anläggning av icke- bygglovspliktiga
anläggningar (såsom bryggor), ingen möjlighet för sökande att uppföra
byggnader utanför dennas kvartersmark.
6. En detaljplan får inte ändras under planens genomförandetid utan
synnerliga skäl. Genomförandetiden för denna detaljplan har utgått
och synnerliga skäl behövs därmed inte för en ändring eller ett
upphävande.
8. Nej, detaljplanen med de ändringar som nu föreslås fortsätter då att
gälla. Dock kan detaljplanen ändras igen eller upphävas.
9. Checklistan är en preliminär bedömning för påverkan på miljön
samt ringar in viktiga frågor i planarbetet. Det som står i checklistan
kan därav förändras inför planarbetet.
Efter samrådet kan planförslaget komma att ändras då ni har
ytterligare en möjlighet att läsa handlingarna och lämna in synpunkter
(under granskningen). Efter granskningen får inga stora förändringar
av planen göras, om det krävs betydande förändringar ställs planen ut
på ytterligare en granskning för att ni ska få möjlighet att lämna era
synpunkter. Så ja, planförslaget kan ändras, men ni har då möjlighet att
yttra er.
11. Frågan är ett tillsynsärende och drivs i särskild ordning.
Följdfråga från advokat: Har ni startat tillsynsärenden på de två
platserna med åverkan på mark? Svar: Ja, vi har diariefört det på ärendet
M 2020-000241.
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Efter inkomna synpunkter har kommunen bedömt att det inte är
lämpligt att gå vidare med planändring för parkmarken eller för
stora delar av kvartersmarken för bostäder. Skötseln av den
gemensamma parkmarken kommer därför inte att förändras.
För kvartersmarken för bostäder har det utryckts att inga större
byggrätter önskas. Detta inkluderades i planändringen för att
möjliggöra eventuellt önskade utbyggnader vilket skulle kunna bidra
till fler permanentboende i området. Då detta inte önskas undantas
fastigheterna från planändringen inför granskning. Genom denna
begränsning i omfattning av planändringen inför granskningsskedet
kommer kommentarerna 2,4,5,7,10,12,13,14 att tillgodoses.
Planändringen kommer vidare begränsas till ett område för
bostadsändamål där byggrätten föreslås ökas.

7

INKOMNA SYNPUNKTER

KILS KOMMUNS KOMMENTARER

NÄRBOENDE 2
Frågorna har bemötts tidigare under samrådstiden. Sedan dess har
planändringens inriktning kommit att ändrats. Parkmark och stora
delar kvartersmark undantas från planändringen inför granskning.

1-2. Tillsynsärende har upprättats 2021-02-03 med diarienummer M
2021-000040.
3. Frågan är ett tillsynsärende och drivs i särskild ordning
4. Önskemålen på de gemensamma ytorna kommer från markägaren.
Den ökade byggrätten inom övriga fastigheter har diskuterats med er
advokat. Dessa kommer undantas för planändringen inför granskning
för att tillmötesgå era synpunkter.
5. Detta är något vi missat vid framtagandet av planen och justerar
beskrivningen inför granskningen.
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NÄRBOENDE 3

Planförslaget ändras inför granskning och alla förändringar
rörande parkmarken undantas.
När byggnadsplanen upprättades var strandskyddet utökat, genom
byggnadsplanen upphävdes strandskyddet inom det vattenområde du
refererar till men även inom område för boll- och lekplan samt inom
kvartersmarken för bostadsändamål. Senare har även strandskyddet
minskat i omfattning, från 200 meter till 100 meter.
Genom att allmän platsmark (Parkmark) inte kommer att omfattas
av planändringen så kommer inga förändringar i planen föreslås för
detta område.
Trafiken till området påverkas inte av planändringen så som
förslaget ligger inför granskningsskedet.
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NÄRBOENDE 4

Planändringen begränsas inför granskning och kommer inte längre
att beröra er fastighet. Den tidigare föreslagna utökade prickmarken
tas därmed bort.
Gällande ingrepp i naturen är detta ett tillsynsärende och drivs i
särskild ordning.
Planändringen begränsas inför granskning och kommer inte att
beröra parkmarken.
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NÄRBOENDE 5

Se svar ovan.

NÄRBOENDE 6
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SVARSBLANKETT , sänt till Kils Kommun, kommun@kil.se
”ändring av detaljplan för Frykeruds-Mosserud” med e – post
Samråd för ändring av detaljplan för Frykeruds – Mosserud
Ändring av detaljplan för Frykeruds-Mosserud: Godkänns inte
Särskilt yttrande:
1. Inledning
Jag bedömer hela processen som ytterst odemokratisk och riktad mot
markägarna, som har köpt och ägt fritidshus i ett område som har
varit bestämt och planlagt som fritidshusområde. Jag och de övriga
markägarna har skött området med stor omsorg och enligt
samfällighetsföreningens bestämmelser, i över 25 år. Hittills har all
anpassning och ändring av byggplan, infrastruktur, underhåll och
skötsel av vägen behandlats av delägarförvaltningen.
Med föreliggande ändringsansökan av markägaren 1:36 har dessa
regler brutits. Alla markägarna (utom 1:36) har lämnat in ett klart
negativt besked till byggnadsplansändringen. Jag kan svårligen
acceptera att en enda markägare kan driva vidare en
planändringsansökan mot alla andra.
Markägaren 1:36 var fullt medveten om områdets situation, att den
är av fritidshuskaraktär och inget jordbruk, när han köpte 1:36.
2. Jordbruk
De är tydligt att ingen av SBK Värmland AB som har utarbetat
samrådshandlingen 2020 – 12 – 10 i uppdrag av Kils kommun har
varit på plats. Samrådshandlingen ignorerar realiteten.
Om man bedömer läget på plats, blir det tydligt att området som nu
betecknas som ”äng” är helt oduglig som betesmark, altså oduglig
som jordbruk. Dessvidare kan ca. 0.7ha ”våtmark” knappast vara en
rimlig jordbruksareal.

Planändringen begränsas för att inte berörda parkmarken eller era
fastigheter.

Parkmarken undantas från vidare prövning.

Prata gärna med Morgan Johansson, eftersom han tydligen är den
enda som har hämtat ett synintryck.
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3. Infrastruktur
Som jag har hänvisat till tidigare, blev den nuvarande infrasturkturen
(vatten, dagvatten, väg osv.) dimensionerat för max. 11 fritidshus
och inte för jordbruk och året runt boende. Jag hänvisar till
antagandehandling för detaljplan för Södra Grimstad, 2020 – 08 – 10
som specifierar ordentliga infartsvägar med mötesmöjligheter för
exploatering av markområden. Detta är inte fallet för Frykeruds –
Mosserud som är ett fritidshusområde. De sista ca. 600m väg, är en
enkel sommarväg, utan mötesmöjlighet. Den har räckt till hittills,
men är inte direkt traktorduglig, vilket syns tydligt.
4. Fritidshusområde/till exempel ”Södra Grimstads Detaljplan”
Jag citerar ur antagandehandling för detaljplan för Södra Grimstad,
2020-08-10, sidan 10: ”Inom utredningsområdet finns ingen
bebyggelse men det ligger i anslutning till ett fritidshusområde från
60 – talet och 70 – talet. Fritidshusområdet är reglerat i tre stycken
byggnadsplaner ..........som alla anger en total byggrätt på 80 kvm. ....
Det är ingen eller ett fåtal som bor permanent inom
fritidshusområdet.Tomterna är ca. 1600kvm och stora delar av
tomterna är s.k. naturtomter.”
Denna beskrivning stämmer fullständigt överens med 1:36
Frykeruds – Mosseruds i nuvarande läge. Antagandehandling Södra
Grimstad deklarerar helt klart att den befintliga byggnadsplanen
fortsätter att oförändrat gälla.
Jag väntar mig att den bedömningen även skall gälla för vårt
fritidshusområde, 1:36 Frykeruds – Mosserud, nu och i framtiden.
5. Samfällighetsförening

Vägen påverkas inte längre av planförslaget så som det föreslås
inför granskningen.

Gällande byggnadsplan för hela planområdet (förutom tomtplatsen
inom 1:36) påverkas inte längre av planförslaget så som det föreslås
inför granskningen.

Som jag har påpekat i ovanstående ”inledning” finns en
delägarförvaltning. Med köp av 1:36 har den nya markägaren direkt
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blivit medlem i samfällighetsföreningen. Enligt verksamhetens
bestämmelse för samfällighetsföreningar (www.verksamt.se) måste
delägarna vara överens i alla frågor, en majoritet kan inte köra över
en minoritet och självklart kan en minoritet inte köra över en
majoritet. Om delägarna inte är överens i en fråga är den enda
utvägen att begära ett delägarsammanträde med hjälp av
Lantmäteriet. I samband med ansökan av upphävning av byggplan
1:36 Frykeruds – Mosserud har sökande markägare inte ens lagt
fram sitt ärende till samfällighetsföreningen. Tvärtom har han
omkringgått denna.
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Parkmarken undantas från vidare prövning och fortsätts skötas som
anläggningsbeslutet anger.

6. Stig längs strandkanten
Vi har också, som på Södra Grimstad, hela tiden sett till att det fanns
en stig runt hela området, för oss och allmänheten. Den existerar
tyvärr inte längre i sin helhet, eftersom den nya ägaren till 1.36 har
grävt bort en del av den.
Slutsats:
Med hänvisning till ovanstående synpunkter, godkänner jag därför
inte ändringsförslaget av ”byggnadsplan för fritidsändamål över
del av Mosserud 1:36”, daterad 2020-12-10.

Frågan är ett tillsynsärende och drivs i särskild ordning.

Noteras.
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NÄRBOENDE 7

Planförslaget ändras inför granskning efter inkomna synpunkter.
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NÄRBOENDE 8
Angående föreslagna ändringen av detaljplanen för FrykerudsMosserud.
Som brukare av fastighet 1:46 är jag emot den föreslagna
ändringen av detaljplanen. Området har för mig alltid varit ett
mysigt sommarstugeområde utan nämnvärd trafik där man kan
njuta av tystnaden och lugnet i naturen. Tillstånd att bygga större
hus/garage och omvandla området till permanenta boenden
kommer medföra förändringar som området inte är anpassat för.

Planförslaget ändras inför granskning efter inkomna synpunkter.
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Förslaget till ändring av detaljplanen justeras inför granskning. De
större förändringar som görs är:
•
•

Parkmarken undantas från planändringen.
Stora delar av kvartersmark för bostäder undantas.
Ändringarna innebär att parkmark och skötseln av denna inte
påverkas samt att de fastigheter som undantas i
planändringen inte får en ökad byggrätt.

Vidare kompletteras plankartan med genomförandetid.
Aktsamhetsområden för skred ses över samt placeringsbestämmelse
i enlighet med länsstyrelsens yttrande.
Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen är sammanställd av Marielle Nilsson, SBK
Värmland AB i samverkan med samhällsplanerare Mari Andersson,
Kils kommun och stadsarkitekt Daniel Nordholm.
Kil den 10 mars 2021
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