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När kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas
enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg kan
förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. Syftet med
samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.
Utlåtandet sammanfattar inkomna synpunkter från samråd och
granskningsutställningen av vägplanen. Utlåtandet redovisar hur
synpunkterna beaktats under den fortsatta hanteringen av
detaljplanen. I utlåtandet innefattas samtliga yttranden från sakägare
och berörda myndigheter. Oftast gäller yttrandena andra delar av
vägplanen. Gagnefs kommun har valt att redovisa hela yttranden för
att få sammanhang men bemöter endast de frågeställningar som beror
planområdet och dess närhet. Utlåtandet informerar också om den
fortsatta handläggningen av planärendet.

Plansamråd

Ett förslag till vägplan för E16 etapp 3 har varit föremål för samråd
under tiden 25 oktober - 15 november 2019. Om ärendena drivs
parallellt kan samordning ske under samrådsskedet och vid
kungörelsen. Om processerna inte löper parallellt kan kommunen
exempelvis använda det material som tagits fram i det andra ärendet
(Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 16 §). Synpunkterna med svar
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finns redovisade i en samrådsredogörelse, daterad 2020-03-20.
Samtliga yttrande har granskats mot fastighetsföreteckningen.

Granskning

Granskningen varade under tiden 29 juni – 10 augusti 2021. Samtliga
sakägare underrättades via brev och myndigheter digitalt.
Handlingarna har även funnits utställda på kommunens hemsida. Inga
synpunkter har inkommit till Gagnefs kommun under granskningen.
Länsstyrelsens granskning har inte identifierat några
överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och
bygglagen.

Antagande

I antagandeskedet antas planförslaget. Efter antagandet har ej
tillgodosedda sakägare under tre veckor möjlighet att överklaga
planförslaget innan beslutet vinner laga kraft.

Fortsatt handläggning
Efter Granskning kommer planförslaget att bearbetas inför antagning. Efter att
kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet
överklagas till mark- och miljödomstolen.
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