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Samrådets genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Näset 1 har varit ute för samråd under perioden 11 

februari till och med 3 mars. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in under 

yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan gå vidare till nästa del av framtagandet av 

detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot yttranden. Nedan 

redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av vilket vatten som recipient för planområdets 

dagvatten. Det behöver också framgå om planens genomförande har någon påverkan på 

statusen och därmed uppfyllelsen av MKN för den vattenförekomsten, med en motivering till 

varför den bedömningen gjorts. Det bör förtydligas hur dagvatten ska hanteras inom 

området.  

Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller är överprövningsgrundande då ett 

genomförande av detaljplanen kan innebära skada på människors hälsa. Länsstyrelsen anser 

att bullerkartläggningen som det hänvisas till bör bifogas planhandlingarna för att göra det 

möjligt att bedöma om bullernivåerna klarar riktvärdena. Länsstyrelsen anser att detta bör 

förtydligas i planhandlingarna. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på de förslagna planbestämmelserna däremot bör 

plankartan tydliggörs för att bli mer läsbar. Exempelvis finns inte höjdkurvor med i 

grundkartan och inom planområdet är den befintliga bebyggelsen inte utritad.  

Bemötande 

Planbeskrivningen justeras utifrån ovan och kompletteras med ett förtydligande kring hur 

dagvatten ska hanteras inom planområdet samt hur dagvattnet påverkar 

miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten, läs under rubriken Dagvatten/Miljökvalitetsnormer 

för vatten.  

Planbestämmelserna kompletteras med en bestämmelse ”m1” för skydd mot störningar 

tågtrafik. Planbestämmelsen ”m1” förtydligar att bullerskydd skall anordnas för ny 

bostadsbyggnad avseende fasad och uteplats mot järnvägen. Bullerskyddet skall utformas så 

att gällande riktvärden för buller inte överskrids. Då planhandlingarna kompletteras bedöms 

det nya detaljplaneförslaget innebära förbättrade förutsättningarna för bl.a. risker och 

störningar för omgivningen. 

Plankartan har reviderats i enlighet med Länsstyrelsens synpunkter. 
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Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot förslagen ändring av detaljplan. Inga statliga vägar 

berörs av planförslaget. Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 

utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 

åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.  

Bemötande 

En skrivning om att exploatören står för eventuella åtgärder för bullerskydd införs i 

planbeskrivningen under rubriken ”Genomförande/ Ekonomiska frågor på s 16. 

Detaljplanekartan och planbeskrivningen har reviderats i enlighet med Trafikverkets 

synpunkter.  

E.ON 

Inom området har E.ON i planområdets sydöstra kant markförlagd serviskabel som leder in 

mot hus samt kabelskåp.  

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som plank eller liknande inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 

meter från markablen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.  

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas vilket sker genom 

beställning av kabelvisning via E.ON:s kundsupport. Eventuella kostnader i samband med 

planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 

bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. 

Bemötande 

Synpunkterna noteras. Planbeskrivningen uppdateras med information om att flyttning och 

ändringar bekostas av exploatören. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras är enligt följande: 

Det anges inte i genomförandebeskrivningen om detaljplanen avses genomföras med 

markanvisning eller exploateringsavtal. Om detaljplanen inte ska genomföras med avtal skall 

även det framgå.  

Bemötande 

Planbeskrivningen har justerats enligt Lantmäteriets önskemål. Inget exploateringsavtal eller 

markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med genomförandet av detaljplanen.  

 

 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


