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PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en 
kontorsbyggnad med tillhörande parkering och gård. 
 

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 17 mars 
2022 – 6 april 2022. Under granskningstiden inkom 8 yttranden. 
Yttranden som inneburit korrigeringar av planhandlingen är två. 

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 få 
justeringar i planhandlingarna vilket gör att förslaget i huvudsak 
är sig likt. I plankartan har endast den underliggande 

grundkartan uppdaterats och förbättrats. Planbestämmelserna 
är oförändrade. 

I planbeskrivningen har ett förtydligande kring 
markföroreningen gjorts och en hänvisning till kompletterade 
information från Sweco har gjorts.  

TIDIGARE SKEDEN 

Innan granskningen hölls ett samråd där parterna hade 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett tidigt 
skede. Samrådet hölls mellan 19 juni 2021– 31 augusti 2021. 

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

 

 

 

Per Lilja   Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Den högsta bariumhalt som påvisades i de 

analyserade proverna var 579 mg/kg TS i 

provpunkt 21SW05. Bariumhalten underskrider 

med god marginal de faktorer som är kopplade till 

människors hälsa.  
 

Detta förtydligades i e-post från Sweco som utfört 

den miljötekniska markundersökningen. 

Planbeskrivningen har kompletterats med 

ytterligare information utifrån detta på sida 23. 
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LANTMÄTERIET 

 

  

Grundkartan har uppdaterats. 

 

Genomförandeavsnittet har på s. 32 kompletterats 

med konsekvenser då ett markanvisningsavtal 

tecknas. 
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TRAFIKVERKET 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN 
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MILJÖKONTORET 

 

  

Genomförandeavsnittet i planbeskrivningen har på 

s. 33 kompletterats med information om att 

schaktmassor behöver transporteras till godkänd 

avfallsmottagare. 
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LINDESBERGS KOMMUN 
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NERIKES BRANDKÅR 
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ÖVRIGA JUSTERINGAR I PLANFÖRSLAGET SOM 
EJ FÖRANLETTS AV YTTRANDE 
 

• Ledningsrätter (Lr) och servitut (Serv) är inkluderade i 
grundkartan. 
 
 

 


