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

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

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

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

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 19 juni 2021 
– 31 augusti 2021. Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 
6 med synpunkter. Yttranden som inneburit korrigeringar av 
planhandlingen är ett. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. 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 SAMRÅD 

Inkomna synpunkter under samråd har resulterat i mindre 
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 
sig likt. Största kompletteringarna har gjorts i 
planbeskrivningen. Mindre justeringar och tillägg har gjorts i 

plankartan men bara en förändring som påverkar en 
planbestämmelse. 

Planbeskrivningen har bl a justerats genom att resultatet från 
den miljötekniska markundersökningen arbetats in. Dessutom 
har text som redovisar innehållet i markanvisningsavtalet 
inkluderats. 

I plankartan har högsta tillåtna byggnadsarea justerats. 

 

 

 

 

Per Lilja    Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

   

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning har 
utförts som pekar på att man har påträffat låga 
föroreningshalter under det generella 
riktvärdet MKM (som undersökningsområdet 
klassas som), dock påträffades halter av barium 
över MKM i en punkt. Utifrån denna 
undersökning anses inte det vara något hinder 
för att upprätta en kontorsbyggnad. 
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Avståndet till intilliggande verksamheter är 
mer än 100 meter. Dessa verksamheter är inte 
av den typ som kräver skyddsavstånd på mer 
än 100 meter. Planbeskrivningen har 
kompletterats med förtydligande text. 

 

Texten om MKN har reviderats under 
rubrikerna ”Miljökvalitetsnormer för vatten” 
samt ”Dagvatten”. 

 

 

 

Förklaring till u har lagts till. 

 

Genomförandetiden har inkluderats. 

 

Utfartsförbud har inte bedömts nödvändigt. 



   

Dnr S-2019-500 

     Sidan 5(13) 
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TRAFIKVERKET 

 

 

  

En planbestämmelse kring buller inomhus är 
inte nödvändig då frågan om bullernivåer 
säkerställs i bygglovsskedet. 
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LANTMÄTERIET

 

 

  

Punkt 1,2 och 4 har kompletterat kartan. Punkt 
3 bedöms inte nödvändigt för att kunna tolka 
plankartan. 

 

 

 

Planbeskrivningen har kompletterats med 
information om markanvisningsavtalet. 
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LANTMÄTERIET 

 

  

Genomförandetid har inkluderats på 
plankartan. 
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NERIKES BRANDKÅR 

 

  

Resonemanget som förts i planbeskrivningen 
bedöms som tillräckligt för att avgöra huruvida 
markanvändningen är lämplig på detaljplan-
nivå. 
 
I samband med bygglov så kommer frågan om 
krav på t ex särskilda fasadmaterial och 
ventilation studeras närmare. 
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MILJÖKONTORET 

 

  

Översiktlig miljöteknisk markundersökning har 
utförts som pekar på att man har påträffat låga 
föroreningshalter under det generella 
riktvärdet MKM (som undersökningsområdet 
klassas som), dock påträffades halter av barium 
över MKM i en punkt. Utifrån denna 
undersökning anses inte det vara något hinder 
för att upprätta en kontorsbyggnad. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET 

 

  

Texten i planbeskrivningen har justerats så att 
det framgår att planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för VA. 
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SKANOVA 

 

Informationen noteras. 
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ÖVRIGA FÖRÄNRINGAR I PLANFÖRSLAGET 

 
Högsta tillåtna byggnadsarea har ändrats från 300 till 350 m2. 
 

 
 


