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Hur samråd och granskning har bedrivits 
Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 23 juni 2021, BN § 99 beslutat att  

genomföra samråd enligt 5 kap. § 11 plan- och bygglagen (PBL) i rubricerat 

ärende. 

Kända sakägare och myndigheter som har ett väsentligt intresse av detaljplanen har 

beretts tillfälle till samråd.  

Samrådet har ägt rum under tiden den 1 juli 2021 till och med den 16 augusti 2021. 

I och med rådande pandemi hölls inget samrådsmöte utan frågor och funderingar 

hänvisades till ansvarig planarkitekt via antingen telefon eller mail. 

 

Rubricerat planförslag har enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL) varit 

utställt för offentlig granskning i receptionen på Stadshuset och Falköpings 

kommuns webbplats mellan den 13 september 2022 och den 4 oktober 2022.                                

Underrättelsen inför granskningen har funnits på kommunens webbsida och brev 

har översänts till kända sakägare samt till andra som kan ha ett väsentligt intresse 

av detaljplanen. Länsstyrelsen har tillsänts planhandlingarna inför granskningen. 

Inkomna yttranden 
Följande yttranden har inkommit: 

Remissinstans Samråd Granskning 

 Ingen  

erinran 

Synpunkter Ingen  

erinran 

Synpunkter 

Länsstyrelsen Västra Götaland  x  x 

Trafikverket   x  

Lantmäteriet  x  x 

Statens geotekniska institut (SGI)   x  

Västergötlands Museum    x 

AÖS  x -  

MÖS x  -  

PostNord x  -  

Privatperson 1  x -  

Privatperson 2  x -  

Privatperson 3    x 

Västtrafik  x -  
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Sammanfattning av inkomna yttranden med kommentarer 
Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil.  

 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Synpunkter under samråd 
Enligt 11 kap. 10 § PBL ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut 

av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 

fem prövningsgrunderna. 

 

- Riksintresse (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis) 

- Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 

- Strandskydd (MB 7 kap) 

- Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion och 

geoteknik) 

 

Länsstyrelsen anser att planförslaget inte strider mot några prövningsgrunder. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 

nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 

kommer att prövas. 

 

I sitt yttrande har länsstyrelsen i övrigt angett följande punkter: 

 

1. Översvämning. Kommunen beskriver att översvämningsrisken inom 

planområdet förväntas vara begränsad och att exploateringen inte ger 

någon större påverkan nedströms i relation till befintliga förhållanden. 

Samtidigt beskriver kommunen vissa åtgärder som ytterligare kan minska 

påverkan från planområdet i händelse av extrem väderhändelse. 

Länsstyrelsen ser positivt på att denna typ av åtgärder som ökar 

robustheten även för den befintliga bebyggelsen. Länsstyrelsen 

rekommenderar därför kommunen att tydligare ta ställning till om någon 

av de beskrivna åtgärderna ska utföras och hur ett genomförande i så fall 

bör ske. 

 

Kommentar: Enligt Falköpings kommun VA-plan med tillhörande Dagvattenplan 

kommer kommunen att övervaka de åtgärder som fastigheten är ålagd att uppfylla i 

det tekniska samrådet.  

 

2. Buller. Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen gör en sammanvägd 

beräkning av buller från alla gator som omgärdas av det här planområdet. 

Länsstyrelsen vill även upplysa kommunen på att inga maxvärden finns 

redovisade. Vill kommunen hantera bullersituationen genom att använda 

sig utav planbestämmelser så bör den även innehålla riktvärden för 

ekvivalent respektive maxnivå inte får överskridas. 

 

Kommentar: Inför granskning har planbeskrivningen kompletterats med en 

bedömning av den sammanvägda bullersituationen inklusive Slötagatan. 

 

3. Riksintresse – kulturmiljö. Planområdet ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövården, Kambrosilurområdet, och enligt kommunens ÖP-

underlag samt aktuell utredning kan konstateras att byggnaden med 

omkringliggande område utgör uttryck för riksintresset i form av stadsnära 

jordbruksverksamhet även om planområdet inte bedöm som ett bärande 
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uttryck för riksintresset som helhet. Detta delvis till bakgrund av att 

upplevelsen av byggnaden i sin ursprungsmiljö är högst begränsad. 

Byggnaden i sig bedöms dock som särskilt värdefull enligt 8 kap 13 § 

PBL. Länsstyrelsen ser positivt på att en kulturmiljöutredning har tagits 

fram samt att befintlig byggnad skyddas och att vyn från väster och 

alléstrukturen delvis bevaras. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen 

arbetar vidare med den ”västra” byggrätten för att skapa maximal fri yta 

framför befintlig byggnad. 

 

Kommentar: Anledningen till att den ”västra byggrätten” har utformats så som 

den gjorts är för att kunna bevara vyn från väster med utblick mot befintlig 

byggnad genom den dubbelsidiga allén. Skulle den ”västra byggrätten” flyttas 

ytterligare västerut för att skapa mer yta framför befintlig byggnad hade träden i 

den norra raden av allén inte kunnat bevaras varpå vyn hade påtagligt påverkats. I 

enlighet med hur det i genomförd kulturmiljöutredning framgår att placering och 

volym av ny bebyggelse inom parkmiljö bör respektera framförallt vyn från väst 

har därför den ”västra byggrätten” utformats på ett sätt som möjliggör för 

bevarandet av den dubbelsidiga allén. Denna motivering har förtydligats i 

planbeskrivningen inför granskning. 

 

4. Riksintresse – kulturmiljö. Vad gäller utformningsbestämmelse f1, som 

hanterar eventuell tillbyggnad på huvudbyggnaden, bör kommunen 

överväga om den bör kompletteras även med en mer övergripande 

bestämmelse som fångar upp planens syfte och ambition. 

 

Kommentar: I enlighet med kulturmiljöutredningen har utformningsbestämmelsen 

formulerats specifikt och detaljerat. 

 

5. Riksintresse – kulturmiljö. Avseende planbestämmelse r1 ser kommunen 

med fördel över om den bör kompletteras med en separat q-bestämmelse 

gällande skydd mot utvändig ändring eller om det görs bäst samlat enligt 

nuvarande utförande. 

 

Kommentar: Kommunen gör bedömningen att nuvarande planbestämmelses 

formulering är tydlig och uppfyller det som kommunen vill uppnå varpå en separat 

q-bestämmelse inte har tillkommit till granskning. 

 

 

6. Vatten. Länsstyrelsen anser att det på plankartan bör anges inom vilket 

område fördröjningsmagasinet ska anläggas. Då åtgärdsprogrammet för 

vattenförvaltningen anger att kommunens detaljplanering ska bidra till att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas bör fördröjningsmagasinen 

utformas med tanke på detta. 

 

Kommentar: Kommunen anser inte att det är nödvändigt att reglera 

fördröjningsmagasinets placering i detaljplaneskedet. Det är upp till en framtida 

fastighetsägare att själv ange vilken typ av fördröjning som ska tillämpas samt vart 

fördröjningen ska anläggas, men Falköpings kommun kommer i enlighet med VA-

planen att övervaka detta i det tekniska samrådet för att miljökvalitetsnormerna 

ska följas. 

 
Synpunkter under granskning 
I sitt yttrande har Länsstyrelsen Västra Götaland angett följande: 
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1. Om dagvattenhantering kommer ske inom planområdet bör ytor för det 

avsättas i plankarta. 

 

Kommentar: Enligt Falköpings kommuns dagvattenstrategi ska fastighetsägare 

hanteras en viss mängd dagvatten. Hur och var denna dagvattenhantering sker är 

dock inte något som regleras i detaljplan. 

 

Trafikverket 
Synpunkter under samråd 
Inget yttrande. 

 

Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 

 
Lantmäteriet 
 
Synpunkter under samråd 
I sitt yttrande har Lantmäteriet angett följande punkt: 

 

1. Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

(u-områden) ser kommunen till att det inte blir planstridigt att lägga dessa 

typer av ledningar på kvartersmark samt att lovpliktiga åtgärder inte kan 

utföras som hindrar ledningen. Lantmäteriet vill påpeka att det inte bildas 

någon rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För 

att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett 

ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 

genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. Om avtal redan finns för 

Skanovas ledningar inom det aktuella u-området bör det anges i 

planbeskrivningen. 

 

Kommentar: I genomförandebeskrivningen har avsnittet för avtal kompletterats 

med en text om att Falköpings kommun har ett markavtal med bland annat 

Skanova om att de får ha ledningar i kommunägd mark. Om/när kommunen säljer 

marken eller om ledningar behöver flyttas ska ledningarna hanteras i enlighet med 

markavtalet. 

 

2. Gällande planbestämmelse e1 – största byggnadsarea är 30 % av arean 

inom egenskapsområdet. Lantmäteriet förmodar att det är ”fastighetsarean” 

som menas i denna formulering. Det kan dock vara bra att tydliggöra för 

att inte riskera att bestämmelsen blir feltolkad. 

 

Kommentar: I ovan nämnd planbestämmelse är det 30 % av arean inom 

egenskapsområdet som åsyftas varpå planbestämmelsens formulering kvarstår. 

Den bedömning som har gjorts är att det är lämpligt att uppföra byggnad till en 

maximal yta som täcker 30 % av det angivna egenskapsområdet. 

 

3.  I planbeskrivningen har det gjorts en tydlig beskrivning av vilka 

kulturmiljövärden som avses att bevaras av varsamhetsbestämmelsen. Det 

som kan tydliggöras ytterligare är vad bestämmelsen kommer att innebära 

för framtida fastighetsägare, eftersom byggnaden med tillhörande mark 

planeras att säljas till en privatperson. Exempelvis om fastighetsägaren kan 

förvänta sig någon form av bidrag eller liknande i samband med 

underhållet av byggnaden. 

 



 

 

5 

 

 

Kommentar: Falköpings kommun har i rollen som fastighetsägare informerats om 

att de har rätt till att söka ersättningsanspråk för införandet av 

varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud enligt 5 kap 26 § i plan- och 

bygglagen. Falköpings kommun har även avsagt sig rätten till att göra 

ersättningsanspråk enligt 5 kap 26 § plan- och bygglagen. Gällande om en 

framtida fastighetsägare kan förvänta sig någon form av ersättning i samband med 

underhållet av kulturhistoriskt värdefull byggnad är det en bedömning som 

länsstyrelsen gör. En framtida fastighetsägare kan söka bidrag hos länsstyrelsen 

till förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla miljöer enligt SFS 2010:1121. Detta 

har förtydligats under kapitel 4.3 Ekonomiska frågor med avseende inlösen och 

ersättning. 

 

Synpunkter under granskning 
I sitt yttrande har Lantmäteriet angett följande punkter: 

 
1.  Det finns en gällande tomtindelning ”Äpplet”, aktnummer 1686K-B371 

som omfattar fastigheten Äpplet 9 som delvis ingår i planområdet. Det 

finns en risk att det innebär att en fastighet ska bildas som delvis ingår i 

detaljplaneförslaget som bildar ett osäkert rättsläge.  

 

Kommentar: Av fastigheter inom planområdet omfattas fastigheten Äppet 9 av 

tomtindelningsplanen och endast en mindre del av fastigheten ingår i 

planförslaget. Denna del av Äpplet 9 har inkluderats i planförslaget eftersom 

befintlig detaljplan reglerar markanvändningen till gata inom allmän plats. 

Planförslagets reglering av markanvändningen bedöms stämma överens med den 

befintliga användningen av marken och fastigheten Äpplet 9 som är en 

bostadsfastighet. Planförslaget bedöms därmed inte innebära några 

fastighetsrättsliga åtgärder som involverar fastigheten Äpplet 9. Eftersom 

planförslaget inte heller innehåller några bestämmelser om att 

tomtindelningsplanen ska upphävas kommer den finnas kvar inom fastigheten 

Äpplet 9. 

 

2. Planbeskrivningen behöver innehålla en beskrivning av hur befintlig 

tomtindelningsplan påverkas av planförslaget.  

 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av 

tomtindelningsplanen och att planförslaget inte innebär några konsekvenser för 

tomtindelningsplanen. 

 
3. För att underlätta förståelsen för de som inte är insatta i hur systemet med 

detaljplaner fungerar bör det även framgå vad som sker med gällande 

detaljplaner som berörs av planarbetet. Det är också viktigt att säkerställa 

att befintliga planer fortfarande kan genomföras. 

 

Kommentar: Det bedöms framgå tydligt av planbeskrivningen att det är 

förändringen som föreslås som kommer gälla efter planförslaget antagits samt att 

tidigare befintlig detaljplan inte längre kommer vara gällande för platsen. 

Angränsande befintliga detaljplaner har beaktats vid framtagande av 

planförslaget.  

 
Statens Geotekniska Institut 
Synpunkter under samråd 
Inget yttrande 
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Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 

 
Västergötlands Museum 
Synpunkter under samråd 
Inget yttrande 

 
Synpunkter under granskning 
I yttrandet har följande angetts. 

 

1. Detaljplanen med tillhörande planbeskrivning utgör överlag ett väl 

utarbetat underlag som tar hänsyn till kulturmiljövärdena inom 

planområdet. Museet ställer sig emellertid mycket tveksamma till att 

genom varsamhetsbestämmelser detaljstyra kulörval på byggnaden Lilla 

Fredriksberg. Detta i synnerhet då nuvarande färgsättning mest troligen 

inte är den ursprungliga eller är kulturhistoriskt representativ för en 

träbyggnad uppförd under 1800-talets andra hälft. Västergötlands 

sammantagna bedömning är således att varsamhetsbestämmelserna k1-k4 

bör revideras utifrån ovan nämnda synpunkter. 

 

Kommentar: Västergötlands museums kommentar angående att byggnadens 

befintliga fasadfärg inte är ursprunglig och därmed inte bidrar till byggnadens 

kulturmiljövärde bedöms vara korrekt. Varsamhetsbestämmelserna korrigeras så 

att fasadfärg inte ingår. 

 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
 
Synpunkter under samråd 
I sitt yttrande har Avfallshantering Östra Skaraborg angett följande punkt: 

 

1. För genomförande av sophämtning ska vägen till hämtningsplatsen ha en 

fri höjd om 3,65 meter, en fri bredd om minst 3 meter samt ha en bärighet 

för ett fordon på 18 ton. Vid hämtningsplats ska yta finnas på minst 4,5 

meter, fri längd om minst 14 meter samt en fri höjd om minst 5 meter. 

Avståndet från sopfordonets uppställningsplats till sopkärl får ej överstiga 

6 meter. För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 

meter samt en fri remsa på cirka 1,5 meter utanför vändytan. I området 

med kraftig lutning kan det bli aktuellt att hämtning inte kan ske vid 

tomtgräns. Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med 

hämtningsfordon ska inte förekomma. 

 

Kommentar: Falköpings kommun har tillsammans med AÖS kommit fram till att 

ingen vändzon eller uppställningsplats är nödvändig utmed Slötagatan då 

avfallshanteringen för byggnationen inom planområdet kan skötas från befintlig 

gata Fredriksbergsvägen. 

 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande 

 
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) 
 
Synpunkter under samråd 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 



 

 

7 

 

 

 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 

 
PostNord 
 
Synpunkter under samråd 
I sitt yttrande har PostNord angett följande punkter: 

 
1. PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska 

godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I 

denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 

verksamma i det aktuella området. I övrigt har PostNord inget att anmärka 

och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen. 

 

Kommentar: Noterat. 

 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 

 
Privatperson 1 
 
Synpunkter under samråd 
I sitt yttrande har Privatperson 1 angett följande punkter: 

 

1. Med anledning av att det möjliggörs för uppförandet av flerbostadshus på 

fastigheten Körsbäret 1 anser Privatperson 1 att kommunen ska värna om 

de små grönområden som finns i Falköpings tätort och att det inte är 

nödvändigt att förtäta genom att bygga överallt där det finns en grön yta 

över. Privatperson 1 anser istället att kommunen kan bygga i utkanten av 

staden. 

 

Kommentar: Den övergripande strategin för Falköpings kommun till år 2030 är att 

förtäta i de större orterna i kommunen och en ökande befolkning medför att det 

behövs fler bostäder. Då befintlig byggnad efter en skolomorganisering inte längre 

ska nyttjas för skolverksamhet har angiven plats bedömts vara lämplig för 

förtätning med bostadsändamål. Som boende i en stad är det att förvänta att 

förändringar och tillkommande byggnation. Behovet efter bostäder tillgodoses 

dock heller inte enbart genom förtätning utan parallellt med att tätorten förtätas 

växer även staden genom uppförandet av nya stadsdelar i utkanten av befintlig 

tätort, med exploateringen kring Fåraberget som ett exempel för detta. 

 

2. Privatperson 1 anser heller inte att befintlig plats är lämplig för 

barnfamiljer med närheten till Fredriksbergsvägen och Hollendergatan. 

 

Kommentar: Det finns markerade övergångsställen på både Hollendergatan och 

Fredriksbergsvägen samt nedsatt hastighetsbegränsning. Närheten till gatorna 

bedöms inte bidra till att området är olämpligt för barnfamiljer. Det är inte heller 

givet vilka sorters hushåll som kommer bosätta sig i eventuella tillkommande 

byggnader. 
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3. Privatperson 1 vill inte att träden ska tas bort då de förser människor med 

syre, tar bort luftföroreningar samt att det är finare att titta på ett träd än på 

ett flerbostadshus. 

 

Kommentar: I de västra delarna av planområdet finns en planbestämmelse som 

innebär att samtliga träd utom ett enbart får fällas om det är sjukt eller utgör en 

säkerhetsrisk. Detta då träden tillsammans utgör en del av en dubbelsidig allé som 

bidrar till platsens kulturhistoriska värde. Det finns således planbestämmelser som 

syftar till att en del träd ska bevaras inom planområdet. Byggrätten i planområdets 

västra del har även utformats för att allén ska kunna bevaras. 

 

4. Privatperson 1 anser att den tillgängliga ytan är för liten för att exploateras, 

dels att ytan för uppförandet av byggnad är liten samt att det redan idag är 

svårt med parkeringar i området och ställer sig frågande till var de nya 

boende ska parkera. 

 

Kommentar: Byggrätten som möjliggörs i detaljplanen har anpassats utifrån den 

yta som finns att tillgå. Med avseende på parkeringar ska Falköping kommuns 

parkeringsnorm och policy följas. Det innebär att det parkeringsbehov som 

genereras av tillkommande byggnation även ska tillgodoses inom planområdet 

varpå antalet tillgängliga parkeringsplatser för de som redan bor i närområdet 

inte kommer att påverkas. 

 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 

 
Privatperson 2 
 
Synpunkter under samråd 
I sitt yttrande har Privatperson 2 angett följande punkter: 

 

1. Planförslaget bidrar inte till något positivt för de som redan bor i området 

då det kommer att bli trångt samt att det kommer bli svårare med 

parkeringar för de som redan bor i området. Privatperson 2 ifrågasätter 

lämpligheten i att upprätta flerbostadshus i ett område vars charm, enligt 

privatperson 2, utgörs av de öppna ytorna runt om. Privatperson 2 anser att 

det finns gott om ytor att bygga nytt på runt om Falköping och att det då 

inte är nödvändigt att göra staden tätare när allt ändå är inom gångavstånd 

om byggnation uppförs i utkanten av staden. 

 

Kommentar: Den övergripande strategin för Falköpings kommun till år 2030 är att 

förtäta i de större orterna i kommunen och en ökande befolkning medför att det 

behövs fler bostäder. Då befintlig byggnad efter en skolomorganisering inte längre 

ska nyttjas för skolverksamhet har därför angiven plats bedömts vara lämplig för 

förtätning med bostadsändamål. Som boende i en stad är det att förvänta att 

förändringar och tillkommande byggnation. Med avseende på parkeringsfrågan så 

ska Falköping kommuns parkeringsnorm och policy följas. Det innebär att det 

parkeringsbehov som genereras av tillkommande byggnation även ska tillgodoses 

inom planområdet varpå antalet tillgängliga parkeringsplatser för de som redan 

bor i närområdet inte kommer att påverkas.  

 

2. Privatperson 2 anser även att förslaget, utöver att inkräkta på de boende i 

området, inkräktar på den befintliga byggnaden Lilla Fredriksberg. Att 

bygga nytt runt en kulturhistorisk byggnad som Lilla Fredriksberg känns 

inte som att göra byggnaden rättvisa.  
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Kommentar: Med bakgrund i befintlig byggnads kulturhistoriska värde har det 

tagits fram en kulturmiljöutredning. I enlighet med kulturmiljöutredningens 

slutsatser och resultat har befintlig byggnad skyddats med rivningsförbud, 

utformningsbestämmelse samt ett antal varsamhetsbestämmelser. Byggrätten i 

planområdets västra del har även anpassats för att den dubbelsidiga allén ska 

kunna bevaras i så stor utsträckning som möjligt då det är en aspekt av 

kulturmiljövärdena förknippade med fastigheten. Planförslaget följer således de 

riktlinjer som anges i kulturmiljöutredningen för att byggnadens kulturhistoriska 

värden ska bevaras. 

 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 

 
Privatperson 3 
Synpunkter under samråd 
Inget yttrande. 

 

Synpunkter under granskning 
I yttrandet har följande angetts: 

 
1. Planen förslår att det ska uppföras bostäder inom området som kommer 

påverka redan boende på Slötagatan. Bostadsbyggnaderna måste ha egna 

parkeringsplatser till alla lägenheter. Slötagatan är redan idag föremål för 

parkeringsproblem.  
 
Kommentar: De bostäder som planförslaget möjliggör för kommer kräva 

parkeringsplatser. Dessa parkeringsplatser ska iordningställas i enlighet med 

kommunens parkeringspolicy och parkeringsnorm. Det innebär främst att 

parkeringsplatser ska iordningställas inom den egna fastigheten. 

 

2. Under kommande byggnation kommer närboende påverkas mycket på 

grund av närhet till området. 

 

Kommentar: Det kan komma att förekomma störningar under byggnationstiden 

men sådana störningar bedöms vara acceptabla inom en stadsmiljö och under en 

begränsad tid. 

 

3. Hänsyn bör tas till att antal våningar inte kommer utgöra en mur för idag 

befintliga bostäder. 

 

Kommentar: Kommunen bedömer att föreslagen högsta höjd för tillkommande 

byggnader är lämplig utifrån omkringliggande befintliga byggnaders höjd. 

Upplevelsen av föreslagna möjliga byggnader är subjektiv men det finns ytor där 

byggnader inte kan uppföras mellan Lilla Fredriksberg och tillkommande 

byggnader. Det bedöms innebära att planförslaget inte medför upplevelsen av att 

byggnaderna utgör en mur. 

 

4. När kommer byggnationen påbörjas och i hur många våningar kommer 

byggnaderna uppföras. 

 

Kommentar: Det är i dagsläget oklart eftersom det inte finns någon exploatör 

kopplad till planförslaget.  
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5. Kommer det uppföras parkeringsplatser under byggnaderna och mot vilken 

gata kommer ingångarna till byggnaderna att placeras.  

 

Kommentar: Var inom de kommande fastigheterna parkeringsplatser 

iordningställs är inte något som säkerställs i planförslaget. Var entréer eller 

ingångar till byggnader placeras är inget som bestämts i planförslaget.  

 

6. Kommer det uppföras hyresrätter eller bostadsrätter? 

 

Kommentar: Vilken boendeform de möjliga tillkommande byggnaderna kommer ha 

är inget som bestäms i planförslaget.  

 
Västtrafik 
 
Synpunkter under samråd 
I sitt yttrande har Västtrafik angett följande punkter: 

 
1. Västtrafik ser positivt på att fler bostäder tillkommer i anslutning till 

befintlig kollektivtrafik och med koppling till befintligt gång- och 

cykelvägnät. Planområdets placering gör det fullt möjligt att resa hållbart 

med gång, cykel och kollektivtrafik, både vid arbets- och studiependling 

samt för fritidsresor, men även för besökare till området. 

 

Kommentar: Noterat. 

 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 
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Sammanfattande bedömning 
Efter samråd har följande förändringar skett i planhandlingarna. 

 

På plankartan: 

- Komplettering med bestämmelser om markreservat för underjordiska ledningar 

samt att mark inte får förses med byggnad inom planområdets östra del. 

 

I planbeskrivningen: 

- Avsnitt 2.2 Bebyggelse har förtydligats angående påverkan på stadsbilden. 

- Avsnitt 2.7 Teknisk försörjning har med avseende dagvatten förtydligats. 

- Avsnitt 2.9 Hälsa och säkerhet har förtydligats avseende skyfall samt buller. 

- Avsnitt 4.1 Organisatoriska frågor har angående avtal förtydligats. 

- Avsnitt 4.3 Ekonomiska frågor har förtydligats med avseende inlösen och 

ersättning. 

 

Efter granskning har följande förändringar skett i planhandlingarna. 

 

På plankartan: 

- Varsamhetsbestämmelserna korrigeras så att fasadfärg inte ingår. 

 

I planbeskrivningen: 

- Kapitel 1.4 har kompletterats med en beskrivning av befintlig tomtindelningsplan 

inom fastigheten Äpplet 9 samt att planförslaget inte innebär någon påverkan på 

fastigheten eller planen. 

 

Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslår Stadsbyggnadsavdelningen följande beslut: 

 

 Byggnadsnämnden godkänner stadsbyggandsavdelningens bemötande av 

inkomna yttranden. 

 

 Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges 

delegation. 

 

 

 

Stadsbyggnadsavdelningen 


