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PLANENS SYFTE

FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus,
lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom
del av planområdet.

Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i en del
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget
sig likt. Mindre justering har gjorts i plankartan för att i högre
grad anpassa till Boverkets gällande bestämmelsekatalog.

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN

Största justeringen har gjorts i planbeskrivningen i den del som
rör genomförande av detaljplanen.

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.

I plankartan har en gräns mellan allmänplasmark och
kvartersmark justerats två meter för att kunna genomföra
dagvattenutredningens syfte. Redovisas närmare nedan.

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

TIDIGARE SKEDEN

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 19 april
2021 – 23 maj 2021. 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.

Innan granskningen hölls ett samråd där parterna hade
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett tidigt
skede. Samrådet hölls mellan 19 november 2020– 3 januari
2021.
För att ta del av de yttranden, kommentarer och ändringar som
samrådet resulterade i hänvisas du till dokumentet
samrådsredogörelse som hör till planhandlingarna.

Per Lilja

Isabella Lohse

Planarkitekt

Enhetschef
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN
MYNDIGHETER

KOMMUNENS KOMMENTARER

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN

Ansökan om biotopskyddsdispens kommer ses
över och kompletteras så att ansökan bli
korrekt i förhållande till planförslaget och
dagvattenutredningen.
Viadukten har enligt
Samhällsbyggnadsförbundet fri höjd idag. De
ska kontrollera så att skyltningen stämmer.
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Användningen CYKEL1 har ändrats till GCVÄG1. Innebörden av bestämmelserna har inte
ändrats.
Användningen E1 har kompletterats med en
bestämmelse om högsta nockhöjd.
Bestämmelse om höjd har ändrats till att
regleras med h bestämmelser med index 1-3.
Innebörden av bestämmelserna har inte
ändrats.
Det stämmer att det inte ska finnas någon
utnyttjandegrad på det stora byggrätten.

Bedömningen är att det ändå är tydligt var
bestämmelsen hör hemma på plankartan.
Upplägget följer den redovisning som arbetats
fram av Sokigo tillsammans med ett antal
kommuner.
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LANTMÄTERIET

Bedömningen är att syftet med
planbestämmelsen uppfylls.

Plankartan har lyfts upp så den ligger ovanpå
grundkartan.
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Uppdelningen på index 1 och 2 beror på om
bestämmelsen ligger på allmänplatsmark eller
kvartersmark. Detta är något som görs
automatiskt i den mjukvara vi använder för att
konstruera planer. Bedömningen är att det är
tydligt vad som gäller på respektive yta.
Den felaktiga lagtexten har justerats.
Kartorna har försökts justeras och tydliggöras.

Det har efter granskningen konstaterats att det
inte är aktuellt med ett exploateringsavtal.
Planbeskrivningen har justerats därefter.

Texten kring markanvisningsavtal har
reviderats i planbeskrivningen.
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Texten har justerats
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TRAFIKVERKET

Viadukten har enligt
Samhällsbyggnadsförbundet fri höjd idag. De
ska kontrollera så att skyltningen stämmer.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN

Samhällsbyggnadsförbundet inkom 2021-0521 med ett granskningsyttrande (Dnr S2021384:105). Ett möte mellan
Samhällsbyggnadsförbundet,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
konsultföretaget Wikon hölls v. 21 där
dagvattenutredningen gicks igenom i detalj.
Efter förtydliganden som framkom under det
mötet kom Samhällsbyggnadsförbundet fram
till att de ville ersätta tidigare yttrande med ett
nytt (Dnr S-2021384:107).
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Kommentar till punkt 1-4:
Ett genomförande av den föreslagna
dagvattenhanteringen kommer kräva att
växtlighet påverkas och att delar kräver viss
höjning eller sänkning av marknivån.
Utredningen pekar dock på att målet är att när
området återhämtat sig återfå karaktären av
ett naturområde.

Informationen om vidare utredning nedströms
finns inte med som en kostnad i
exploateringskalkylen tillhörande detaljplanen.
Informationen tas dock vidare till
genomförandefasen för detaljplanen där vidare
bedömning kring utökad utredning får
övervägas.
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Frågan om fördjupade utredningar och
information om naturvärden tas vidare till
genomförandefasen för en så bra process som
möjligt.
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Dagvattenutredningen har kompletterats med
sektioner som tydliggör hur flacka slänterna på
tillkommande vallar förväntas bli. Detta för att
de inte ska bli barriärer i området. Diken i
området kommer till största delen lämnas
orörda då de fortsatt ska vara vattenförande
mellan de sällsynta perioder så större skyfall
inträffar och då magasinen tillfälligt fylls.
Att dagvattenhanteringen ligger på allmänplats
NATUR följer Boverkets vägledning kring
planering för dagvattenhantering. Det kan ske
på både kvartersmark och allmänplatsmark. I
detta fall måste det ske på allmänplatsmark för
att garantera att kommunen framgent är
huvudman för ytorna och garanterar dess
funktion enligt dagvattenutredningen. Att
bygglov och marklov följer detaljplanen
kommer säkerställas under efterföljande
bygglovs/marklovsprocess.
Genomförandefasen kommer påverka området
men målet är att området på sikt ska återfå
karaktären av ett rekreationsområde. Då
området i framtiden i högre grad blir en del av
tätortens grönstruktur så får det en annan
karaktär än den ursprungliga naturytan. Nya
och gamla värden för ett attraktivt
rekreationsområde.
Dagvattenutredningen har kompletterats med
en utredning kring vilka alternativa lösningar
på dagvattenhanteringen som utretts. Något
som bedöms stärka fördelarna med den
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aktuella lösningen.
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MILJÖKONTORET

Informationen tas vidare till
genomförandeskedet.
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SKANOVA
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VATTENFALL
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NERIKES BRANDKÅR
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ÖVRIGA JUSTERINGAR I PLANFÖRSLAGET SOM
EJ FÖRANLETTS AV YTTRANDE
•

I den stora byggrättens nordöstra hörn, samt utmed
västra sidan om gc-vägen mellan byggrätterna, har 2
meter dragits från byggrätten för att utöka gatumarken.
Detta för att få rum med slänter kopplade till
dagvattenhantering. (aktuella områden markeras med
röd oval i karta)

•

Planbeskrivningen har kompletterats med mer
information i avsnittet kring genomförande (Kap 6.
Genomförande av detaljplanen)

•

Dagvattenutredningen har kompletterats med
lokaliseringsutredning samt sektioner över området.
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