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Samråd om detaljplan för  Ed 10:2 m.fl., Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra 

Götalands län.  

 

Plan- och byggnadsnämnden har 2020-12-16 § 63 godkänt rubricerad detaljplan för 

samråd. Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 

kap 11 § (PBL 2010:900). 

 

Samrådstid: 22 december 2020 – 31 januari 2021. 

 

Planområdet omfattar fastigheterna: ED 4:205-4:226, ED 10:2, ED 10:10-14, ED 10:23-

25, ED 10:28-57. 

 

Ny detaljplan föreslås ersätta befintliga detaljplaner: Detaljplan för del av Årbol 1:4 

m.fl.” (15-STY-4323), laga kraft 1990-03-29; Tillägg till detaljplan för del av Årbol 1:4 

m.fl. (Tavlan) i Ed, Dals-Eds kommun, (15-STY-4323), laga kraft 2016-09-29; Tillägg 

till detaljplan för del av Årbol 1:4 m m (Tavlan) i Ed, Dals-Eds kommun, (15-STY-4323) 

laga kraft 2016-04-07; Detaljplan för del av Ed 10:2 Orrvägen, laga kraft 2012-10-05 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av tvåplanshus 

och flerbostadshus på obebyggda tomter samt att korrigera rådande förhållanden så att 

detaljplan och genomförd fastighetsbildning överensstämmer.  

 

Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen ska 

miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § 

miljöbalken. 

 

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan- och 

byggnadsnämnden, Box 31, 668 21  ED, eller e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se 

senast 2021-01-31. Upplysningar lämnas av Jessica Olsson, tel. 0534-19020. 

 

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse, 

vilket i sin tur kommer att vara ett underlag vid en revidering av planförslaget inför 

granskningen. Planen kommer senare att finnas tillgänglig för granskning och då ges 

ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Den som inte senast under granskningen har 

framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 

detaljplanen. 
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