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PLANENS SYFTE 

Det huvudsakliga syftet med med detaljplanen är att möjliggöra 

för bostäder. Syftet är också att på land skapa planmässiga 

förutsättningar att fortsättningsvis bedriva småbåtsverksamhet. 

Vidare är syftet att säkerställa ytor för parkområde samt skapa 

planmässiga förutsättningar för bryggor och småbåtshamn i 

vatten. 

 
SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Granskningsutlåtandet är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid granskning av 
planförslaget. Granskningsutlåtandet redogör även för vilka 
förändringar som gjorts i planhandlingen efter granskningen. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 
redovisade och kommenterade för att förklara de 
ställningstaganden som gjorts. 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 2 

november 2020 – 6 januari 2021. Under granskningstiden inkom 
10 yttranden. Totalt inkomna yttranden under granskningen var 
10 varav 8 med synpunkter. Yttranden som inneburit 
korrigeringar av planhandlingen är 6. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Om ett yttrande 
varit långt kan det ha sammanfattats vilket i så fall framgår i 
texten. Till vänster är det inkomna yttrandet och till höger en 
kommentar från Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden 
finns att läsa i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

 

 
FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 

Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 
sig likt. Största justeringarna har gjorts i planbeskrivningen. 
Mindre justeringar har gjorts i plankartan. 

I planbeskrivningen har text gällande sanering av 
markföroreningar förtydligats. Text gällande upphävande av 
strandskydd har förtydligats. Text gällande påverkan på MKN i 
Väringen har förtydligats. Förtydliganden gälladen 
översvämning, ras och skred samt dagvatten har gjorts. 
Kulturhistoriska byggnader beskrivs samt motiv till 
varsamhetsbestämmelser/skyddsbestämmelser. I övrig har 
planbeskrivningen i viss mån formulerats om. 

I plankartan har gatuområdet ned till småbåtshamnen förlängts. 

Bestämmelse om upphävande av strandskydd har lagts till på 
gatuområdet. Bestämmelse gällande skydd mot buller har 
plockats bort. Gatuområdet har rundats av mot Järnvägsgatan 
och prickad mark har lagts ut längs med Järnvägsgatan ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. En strandlinje har lagts till som park- 
och vattenområdet regleras efter. Högsta byggnadshöjd har 
ändrats till 20 meter istället för 18 meter. Runt kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader har prickmark lagt ut för att hindra ny 
bebyggelse i direkt anslutning. Område för fördröjning där 
dagvattenanläggning kan uppföras har utökats. Ett större 
område avsatt för fördröjning av dagvatten har tillagts 
plankartan. 
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TIDIGARE SKEDEN 

Innan granskningen hölls ett samråd där parterna hade 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett tidigt 
skede. Samrådet hölls mellan 8 juli – 11 augusti 2019. 

För att ta del av de yttranden, kommentarer och ändringar som 
samrådet resulterade i hänvisas du till dokumentet 
samrådsredogörelse som hör till planhandlingarna. 

 
 
 

 
Malena Eriksson Högvall Isabella Lohse 

Planarkitekt Enhetschef 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Förorenade områden 

En Riskbedömning- och åtgärdsutredning har genomförts 

som visar på möjliga alternativ till sanering av 

markföroreningarna. Planbeskrivningen har kompletterats 

gällande markföroreningssituationen. 
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Strandskydd 

Kommunen delar Länsstyrelsen bedömning att det finns 
särskilda skäl att upphäva strandskyddet inom 

planområdet. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ytterligare 

beskrivning av de särskilda skäl som åberopas för ett 

upphävande av strandskyddet. Motiv och ett utvecklat 

resonemang kring markanvändningens bidrag till 

landsbygdsutveckling har tillförts planbeskrivningen. 

En bedömning av allmänhetens intressen utifrån 

strandskyddets syfte har beskrivits ytterligare i 

planbeskrivningen. 
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Planbeskrivningen har förtydligats att LIS åberopas för 

verksamhetsområdet för småbåtshamn. Motiv till 

småbåtshamnens bidrag till landsbygdsutveckling 

beskrivs. 

Vad gäller vattenområde med bryggor beskrivs syftet i 

planbeskrivningen. Det förtydligas att strandskyddet 

inte är upphävt för dessa delar och kräver således en 

ytterligare prövning i form av ansökan om 

strandskyddsdispens. Nya bryggor ska förhålla sig till 

framtagna riktlinjer. Detaljplanen skapar planmässiga 

förutsättningar för bryggor men ytterligare prövning 

kommer krävas. 
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I planbeskrivningen framgår nu att 

strandskyddsdispens krävs för anläggande av bryggor. 

MKN 

Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med 

en bedömning av detaljplanens påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

Översvämning 

Utformningen av nya fysiska miljöer kommer att ske i 
detaljprojekteringen av planområdet. I samband med 

detta kommer avrinning från exploaterade områden att 

studeras. 

Utformningskrav rörande torpargrund, 

isoleringsmaterial samt förskjutna skarvar kommer 

hanteras i bygglovsprocessen. Planbeskrivningen har 

uppdaterats med information om detta. 

Dagvatten 

I samband med detaljprojektering kommer avrinningen 

från området studeras. 

Fördröjningskapacitet anges inte eftersom det i 

planskedet inte är klarlagt vilken dagvattenanläggning 

som ska uppföras. Exempel på dagvattenlösningar som 

kan fungera beskrivs. Bestämmelsen Fördröjning1 

syftar till att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för hantering av dagvatten. 
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Vattenverksamhet 

Planbeskrivningen har justerats i enlighet med 

Länsstyrelsens synpunkt. 

Ras och skred 

Slutsatsen av den översiktliga geotekniska utredningen är 

att kompletterande geotekniska och stabilitetsberäkningar 

krävs vid ett plangenomförande och dessa är beroende av 

områdets utformning och vilken typ av byggnation som 

blir aktuell varför en mer detaljerad utredning först kan 

genomföras i detaljprojekteringen av planområdet. Detta 

framgår nu i planbeskrivningen. 

Risk för störningar 

Pumpstationen för spillvatten är befintlig och ligger i 
dagsläget närmare än 30 meter till befintlig bebyggelse. 

Skyddsavstånd har bedömts som icke nödvändiga. 

Småbåtshamn 

Småbåtshamnen har planlagts på land som Z – 

Småbåtshamn. Syftet med den här bestämmelsen är att 

skapa ett verksamhetsområde med service, lager, 

tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och 

annan jämförlig verksamhet för småbåtshamns ändamål. 

Avvägningen mellan markanvändningen V - småbåtshamn 

och Z - verksamhetsområdet för småbåtshamn rör 

dessutom omgivningspåverkan. På grund av närheten till 

bostadsbebyggelse är det viktigt att verksamheterna inom 

området endast tillåts ha en begränsad 

omgivningspåverkan. Planläggning med 

markanvändningen V – småbåtshamn skulle inte begränsa 

omgivningspåverkan. 
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Forts. Småbåtshamn 

Kommunen redogör i planbeskrivningen att båthamnen 

har bedömts utgöra en småskalig småbåtshamn med 

anledning av dess mindre skala, främst bestående av 

mindre motorbåtar, och att öppet vatten bevaras mellan 

bryggor och utanför dessa. 

Skydd av kulturvärden 

Beskrivningen av byggnadernas kulturvärden har 
utvecklats. Nya varsamhetsbestämmelser har 

formulerats och lagts till i plankarta. Runt byggnaderna 

har prickmark lagts ut för att undvika ny bebyggelse i 

direkt anslutning. 

Buller 

En översiktlig bullerberäkning har genomförts som 

visar på att ekvivalent ljudnivå inte överskrids. 

Trafiksäkerhet 

Plankartan har reviderats genom att hörnen har skurits 

av och prickmark har lagts ut för att undvika potentiella 

byggnader som kan komma att skymma sikten. 

Planbestämmelser 

Fördröjning har inte tydliggjort utifrån 

fördröjningskapacitet. Förklaringen till detta är att 

området idag fungerar som naturlig fördröjning. Syftet 

med att planlägga denna del är att säkerställa 

möjligheten till fördröjning i detaljplan. 
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Forts. Planbestämmelser 

Då det inte finns ett färdigt förslag på utformning av 
bebyggelsen regleras inte höjd eller hur mycket 

balkonger får sticka ut över prick- och korsmark. 

Exploatering har ändrats till procent av fastigheten. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

 

 

 

 

Användningsgräns 

En inmätt strandlinje har lagts till i plankartan som 

parkmark och vattenområden förhåller sig till. 

Egenskapsbestämmelse m1 

Beteckningen m1 har tagits bort från planförslaget. 
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Grundkartan 

Grundkartan har uppdaterats med gällande servitut. 

Egenskapsbestämmelse om markföroreningar 

Bestämmelsen markföroreningar är utplacerad på allmän 

platsmark – PARK. Inom detta område gäller kommunalt 

huvudmannaskap. 

Fastighet/tomt 

Bestämmelser relateras till fastighet istället för tomt. 

Markanvisningsavtal 

Kommunen kan komma att utlysa markanvisningstävling. I 

planbeskrivningen redovisas vad ett markanvisningsavtal i 

så fall skulle innehålla i enlighet med kommunens riktlinjer 

för markanvisning. 
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Ekonomiska genomförandefrågor 

En exploateringskalkyl har tagits fram för att 

sammanställa kostnader för allmän plats samt 

eventuella intäkter som planen förväntas generera. 

Vilken redovisas i planbeskrivningen. 

I planbeskrivningen framgå nu att kostnader för 

saneringen tillfaller kommunen. 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

Rubriken rörande stycket i planbeskrivningen om u- 

områden har justerats. 

Fastighetsförteckning 

Fastighetsförteckning har justerats och Torp 1:100 står 

listad under rubriken Fastigheter inom området. 

Planbestämmelsen fördröjning 

Bestämmelsen har justerats inför antagande. 

Utnyttjandegrad 

Enligt protokoll, justerat 2017-06-12, fick 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

detaljplanen för Sjövallen torp 1:127 i Frövi. Planen 

påbörjades innan den 31 juli 2018 och tas fram enligt 

den då gällande föreskriften, BFS 2014:5. 

Upphävande av strandskydd. 

Upphävandet av strandskyddet har förtydligats. 
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Planbeskrivningen har förtydligats gällande att 

anläggande av bryggor inom W1, vattenområde – 

bryggor kräver strandskyddsdispens. 

Fastighetsbildning 

Torp 1:100 kommer inte överföras till Torp 1:127. 

Sjösänkningsföretaget 

Text gällande markavvattningsföretag har fått ett eget 

stycke. 

Byggnader inom prickmark 

Planbeskrivningen har uppdaterats med information att 

byggnaderna och inte kan återuppföras. 

Villkor för bygglov 

Texten om villkor för bygglov har plockats bort i och 

med att inget villkoras i planförslaget. 

Skydd/varsamhet 

För byggnaderna i småbåtshamnen har 

skyddsbestämmelser ändrats till 

varsamhetsbestämmelser. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Lindesberg kommun håller med om att en 
brottsförebyggande utredning är positivt. I detta 

planförslag har dock ingen sådan tagits fram. 



Sidan 17(34) 

 

 

 
 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Synpunkten är noterad. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Ingen kommentar. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Synpunkterna har noterats och vid ett genomförande av 

planen ska gator utformas så att sophämtning och 

avfallshantering kan utföras på ett lämpligt sätt enligt 

gällande föreskrifter. Åtgärder på infrastrukturen på 

gång- och cykelvägar utanför planområdet hanteras inte 

i denna plan. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Texten om kommunala verksamhetsområden har 

uppdaterats enligt synpunkt. Kostnader för 

fastighetsägare har förtydligats. 

Verksamhetsområdet för småbåtshamn ligger på en 

höjdnivå som gör det orimligt att bestämma en lägsta 

golvnivå. Kommunen bedömer att bestämmelsen ger ett 

erforderligt skydd mot översvämning och utgör en 

lämplig plats för ett verksamhetsområde för 

småbåtshamn. 

Park 

Synpunkter gällande strandparken har noterats och 

föranleder inga ändringar av planen. 

Markföroreningar 

Åtgärder för sanering av marken har lagts till. 

Planbestämmelse fördröjning 

Planbeskrivningen och plankartan har justerats och ett 

värde i kubikmeter anges inte. 

Kostnader för dagvattenhanteringen behöver utredas 

vidare och hanteras i den efterföljande projekteringen 

av planområdet. 

Båtiläggning 

Den allmänrättsliga tillgången till strandområden är 

viktigt att bevara och planförslaget genom 

markanvändningen PARK beaktar strandskyddets syfte 

även efter ett upphävande av strandskyddsområde. 
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Forts. Båtiläggning 

Småbåtshamnens möjligheter till båtiläggning och plats 
bedöms rymmas inom markanvändningen PARK. Inom 

markanvändning PARK ingår komplement som behövs 

för platsens skötsel och bruk. Vägen ned till vattnet har 

förlängts. 

Yttrande från Naturvård 

Ingen kommentar. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

En geoteknisk utredning har genomförts i samband med 

planarbetet. Utredningen visar att det är möjligt att 

uppföra bebyggelse upp till 6 våningar inom ytan med 

markanvändning B – bostad. För att ha marginal har 

byggnadshöjden höjts från 18 till 20 meter. Kommunen 

bedömer att det är både tekniskt och ekonomiskt 

möjligt att uppföra byggnader på en skyddsnivå på 34,9 

RH 00. Vid detaljprojektering ska hänsyn tas till detta. 

Kommunen noterar synpunkten om Länsstyrelsen men 

har inget att erinra. 

Planbeskrivningen har uppdaterats gällande kraven för 

tillstånd för vattenverksamhet. 

Kommunen bedömer att planförslaget medger en 

lämplig bebyggelse gällande skyddsnivåer för 

marknivåer och höjd på byggnation. Synpunkten 

föranleder inga förändringar av plankartan. 

Inom markanvändning PARK ingår komplement som 

behövs för platsens skötsel och bruk. Kommunen 

bedömer att ett utkikstorn är möjligt att uppföra inom 

markanvändningen. 

Exploateringsgraden inom markanvändningen B – 
bostad har satts till 25% av byggrätten. Kommunen 

bedömer att det ger en lämplig storlek ur 

gestaltningsmässigt och ekonomiskt hänseende. 

Synpunkten föranleder inga förändringar av 

planförslaget. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Planbeskrivningen har uppdaterats med en utförligare 

beskrivning av det kulturhistoriska värdet för 

byggnaderna som i plankartan har 

skyddsbestämmelsen q1. Med hänvisning till detta 

yttrande. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Yttrandet är noterat men föranleder inga förändringar. 



Sidan 31(34) 

 

 

 
 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

I planbeskrivningen har det förtydligats gällande vilka 

framtida alternativ som finns för dragning av GC-väg. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Hundbad kan inte regleras i detaljplanen. 

I detta planförslag är det inte aktuellt med en parkering 

i föreslaget område. 

Synpunkter gällande utformningstävling har noterats. 

I planbeskrivningen beskrivs att syftet med de 
parkmarken är att säkerställa grönytor som kan 

utvecklas för att ytterligare tillgängliggöra och skapa 

bättre förutsättningar till stadsnära rekreation. 
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Hundbad kan inte regleras i detaljplanen. I 

användningen ingår även komplement till parkens 

användning. 

I detta planförslag är det inte aktuellt med en parkering 

i föreslaget område. 

Kommunen noterar synpunkten om eventuell 

muddring. Detta tas dock inte med i planförslaget. 

Detaljplanen möjliggör för uppförande av bryggor vilket 
måste föregås av ansökan om strandskyddsdispens och 

förhålla sig till kommunens riktlinjer. 

Kommunen tar med sig synpunkten om eventuell 

dagvattendamm. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Planförslaget kommer att innebära ett intrång en 

mindre del av den befintliga naturmiljön. Dock innebär 

planförslaget att större delen av planområdet planläggs 

som allmän platsmark – Park. Parken har höga värden 

och en framtida utvecklingspotential. Arbetet behöver 

förankras och prioriteras politiskt och ingår inte i den 

här detaljplanen, utan måste initieras som en ny 

framtida satsning. 

En översiktlig geoteknisk utredning och en 

översvämningsutredning har tagit fram i samband med 

planarbetet. Utredningarna visar på att det är möjligt att 

uppföra byggnader till en höjd av 6 våningar och skydd 

mot översvämningar säkerställs i plankartan med en 

planbestämmelse som reglerar färdig golvhöjd samt att 

planbeskrivningen kompletterats med åtaganden för 

exploatörer att inte skapa instängda områden utanför 

planområdet och att avrinning från kvartersmark och 

hårdgjorda ytor ska ske söderut mot grönytorna och 

Väringen. 

Översiktsplanen för Lindesbergs kommun anger att 

Frövi kan förtätas med bland annat nya bostäder och 

verksamheter. Den fördjupade översiktsplanen för Frövi 

ligger inom det område som har pekats ut för Frövi 

kärna och centrum. Där anges en ambition att förtäta 

den befintliga bebyggelsestrukturen genom att skapa 

nya attraktiva bostäder. 


