
Sidan 1 av 11 
 
Datum 
2021-12-08 
 
 
Diarienummer 
2020-000869 

 

 

Granskningshandling 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Samrådsredogörelse 
 

 

Detaljplan för Del av Södergården 1:1, Åkraberget 

Nässjö stad och kommun 
 

Samrådsförfarande 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 29 mars – 26 april 2021. Samrådet har kungjorts i Små-
lands Dagblad. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på medborgarkontoret i Nässjö och på 
Nässjö kommuns webbsidor på Internet. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- 
och bygglagen. 

Yttranden utan anmärkningar eller synpunkter 
Yttranden utan anmärkningar har inkommit från 
1. Eon 
2. Luftfartsverket 

 

 

 Yttranden med synpunkter 

Sammanfattade synpunkter 

 

Planförfattarens kommentar 
Förslag till justering och komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Lantmäteriet  

För plangenomförandet viktiga frågor där pla-
nen måste förbättras 
Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas 
inte 
 
Av planbeskrivningen uppfattar Lantmäteriet 
att markanvisningsavtal ska upprättas, men 
inget ytterligare anges om innehållet. Enligt 5 
kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsik-
ten är att genomföra markanvisningar, redan i 
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen 
helt eller delvis genomförs med stöd av ett 
eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 

Planbeskrivning kompletteras med text gällande markan-
visningsavtal samt vad det skulle syfta till.  
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Förslag till justering och komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndig-
hetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lag-
stiftningens krav när ni kompletterar planhand-
lingarna. 

2. Postnord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den 
samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska god-
känna placeringen och standarden på postmot-
tagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verk-
samma i det aktuella området. Post ska kunna 
delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafik-
säkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska 
kunna genomföras i praktiken behöver utdel-
ningen standardiseras. Vid nybyggnation av 
villor/radhus och verksamhetsområden place-
ras postlådan i en lådsamling vid infarten till 
området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin 
post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta 
PostNord i god tid på utdelningsforbattring-
ar@postnord.com för dialog gällande godkän-
nande av postmottagning i samband med ny-
byggnation. En placering som inte är godkänd 
leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.  

Noteras, påverkar inte planens utformning. Placering av 
postlådor fastställs i samband med byggnation.  
 

3. Trafikverket  

Järnväg 
Planområdet ligger ca 350 meter väster om 
Södra stambanan. Södra stambanan är utpekad 
som riksintresse för kommunikationer enligt 3 
kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksin-
tresse för kommunikationer ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningen. Avståndet 
mellan Södra stambanan och planområdet 
medför att detaljplanen inte direkt berör statlig 
infrastruktur men medför förutsättningar avse-
ende buller som behöver hanteras. 
 
Buller 
Den i planen framtagna bullerutredningen och 
sammanfattningen i planbeskrivningen beskri-
ver att ekvivalent ljudnivån inom delar av fas-
tigheten överskrider riktvärdet för skolgård 

För att säkerställa att riktvärden för trafikbuller på skol-
gård följs har bullerutredningen fördjupats som underlag till 
detaljplanen. Planbestämmelserna ”Skolbyggnadens lång-
sida ska placeras i östlig riktning” och ” Startbesked får 
inte ges för skolbyggnad förrän bullerskydd anordnats i 
fastighetens östra gräns.” införs och planbeskrivningen 
utvecklas. 
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med 1‐2 dBA men argumenterar att det finns 
förutsättningar att klara riktvärdena. Trafikver-
ket anser inte att man i detaljplanen har visat 
på markens lämplighet för skolverksamhet. 
Detaljplanen behöver förtydligas i hur man 
avser att hantera bullerfrågan vid skolgården. 
 
Förslagsvis med bestämmelser som reglerar 
skolbyggnadens placering och utformning så 
att den agerar bullerskydd för skolgården. Al-
ternativt att reglera startbesked för skolbygg-
nad med att bullerskyddande åtgärder genom-
förts så att riktvärden enligt naturvårdsverkets 

vägledning NV‐01534‐17 om buller på skol-
gård är uppfyllt liknande det sätt som buller 
regleras för bostadsbyggnaderna och bullret 
från södra vägen. 
 
 

4. Länsstyrelsen  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera 
prövning enligt 11 kap. 10 § PBL 
Förorenade områden 
I anslutning till föreslaget planområde (ca 100 
meter västerut) finns flertalet potentiellt föro-
renade områden (EBH-objekt) vars konse-
kvenser är oklara/inte utredda/undersökta. Då 
kommunen planlägger för bostäder och skola 
på tidigare obebyggd mark är det viktigt att det 
framgår av planen att riskerna för människors 
hälsa/säkerhet inom planområdet är utredda, 
och att kommunen bedömt och tagit ställning 
till markens lämplighet för föreslagen använd-
ning.  
 
Buller - bostäder 
Länsstyrelsen ser positivt på de bestämmel-
ser/åtgärder som planen innehåller för att sä-
kerställa att riktvärden för ekvivalenta bullerni-
våer uppfylls inom planområdet. Länsstyrel-
sens uppfattning är dock att samtliga riktvär-
den för buller ska uppfyllas vid planläggning av 
nya bostäder och eftersom förordningen om 
omgivningsbuller inte är tillämplig för bygglov 
inom detaljplanelagt område så behöver regle-
ringen ske i detaljplanen. Planen behöver där-
för kompletteras så att den även säkerställer att 
riktvärden för uteplatser uppfylls för bostäder 

Planbeskrivning har kompletterats med en beskrivning av 
närliggande potentiellt förorenade områden och en slutsats 
kring markens lämplighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att säkerställa att riktvärdena för buller på uteplats 
kan uppfyllas fördjupas och utvecklas bullerutredningen 
som underlag till detaljplanen. Plankartan kompletteras 
med bestämmelsen ”Bostäder ska utformas så att  
gemensam eller enskild uteplats som är skärmad från tra-
fikbuller kan anordnas i anslutning till bostäderna” och 
planbeskrivningen utvecklas.  
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inom samtliga delar av planområdet. 
 
Buller skola 
Vad Länsstyrelsen kan se så överensstämmer 
inte den skiss som finns med i bullerutredning-
en med plankartan avseende lokaliseringen av 
skolfastigheten vilket bör justeras inför gransk-
ning.  
 
Bullerutredningens slutsats är att ”det bör finnas 
goda möjligheter att uppfylla riktvärdet 50 dBA ekvi-
valent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en skolgård 
inom området och att beroende på placering inom om-
rådet kan avskärmningar i form av t ex byggnader 
krävas för att uppfylla riktvärdet för ekvivalent ljud-
nivå.” Liksom tidigare nämnts så är det inte 
tillräckligt att i planen ange att det finns förut-
sättningar för att klara riktvärdena för buller. 
Planen behöver därför kompletteras med be-
stämmelser/åtgärder som säkerställer att mar-
ken blir lämplig för sitt ändamål genom att 
reglera de bullerskyddsåtgärder som krävs i 
form av planbestämmelser. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Stabilitet 
Med anledning av att området är relativt kupe-
rat vore det bra om kommunen kan förtydliga i 
planhandlingarna att även stabilitetsfrågan (ut-
över grundläggningsförhållandena) är beaktad 
och att stabiliteten i området är tillfredsstäl-
lande. 
 
Jordbruksmark 
Planbeskrivningen anger att det finns några 
partier jordbruksmark om sammanlagt 1,5 ha i 
den norra delen av planområdet. Kommunens 
bedömning är att jordbruksmarken ligger av-
skilt från annan jordbruksmark vilket gör att 
bruksvärdet är relativt lågt samt att marken är 
utpekad som lämpligt utbyggnadsområde för 
bostäder i både den fördjupade översiktsplanen 
samt i planprogrammet för Handskerydssjön 
och Åkershäll. Vidare anger kommunen att 
områdets geografiska närhet till Nässjö gör att 
det är mer resurseffektivt att använda marken 
till bostäder än att den behålls för jordbruk.  
Enligt Miljöbalken (3 kap 4 §) så är ”jordbruks-
mark av nationell betydelse och brukningsvärd jord-
bruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller an-

 
 
För att säkerställa att riktvärden för trafikbuller på skol-
gård följs har bullerutredningen fördjupats som underlag till 
detaljplanen. Planbestämmelserna ”Skolbyggnadens lång-
sida ska placeras i östlig riktning” och ” Startbesked får 
inte ges för skolbyggnad förrän bullerskydd anordnats i 
fastighetens östra gräns.” införs och planbeskrivningen 
utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med kommentar avseende 
stabilitetsfrågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med motivering om väsent-
ligt samhällsintresse samt alternativa lokaliseringar. 
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läggningar endast om det behövs för att tillgodose vä-
sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 
Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen be-
höver kompletteras avseende motiveringen av 
väsentligt samhällsintresse samt alternativa 
lokaliseringar. 
 
Kulturmiljö/fornlämningar 
Som Länsstyrelsen påtalat är planens genomfö-
rande inte säkerställt eftersom fornlämnings-
bilden inte är klargjord. Endast steg 1 har 
gjorts av den arkeologiska utredningen. Läns-
styrelsen rekommenderar starkt att även utred-
ning steg 2 genomförs innan planen antas så att 
det blir tydligt var inom planområdet det finns 
fornlämningar, så att planens utformning kan 
anpassas därefter. Om planen antas innan man 
vet var fornlämningarna ligger, finns risk för 
att lämningar behöver grävas bort i onödan, 
och att byggprocessen blir fördröjd och kost-
sammare än nödvändigt. 
 
Vatten 
Handskerydssjön är ingen vattenförekomst 
men sjön har sitt utlopp i Nässjöån som är en 
vattenförekomst med måttlig status för nä-
ringsämnen (fosfor). Det är därför viktigt att 
begränsa tillskottet av fosfor till recipienten. 
Den planerade dagvattenhanteringen beräknas 
inte leda till ökade mängder av fosfor jämfört 
med idag och även övriga relevanta ämnen 
beräknas avlägsnas till stor del genom den pla-
nerade dagvattenhanteringen. Länsstyrelsens 
bedömning är därmed att under förutsättning 
att föreslagen hantering av dagvattnet genom-
förs så riskerar inte detaljplanen försämra sta-
tusen eller möjligheten att uppnå miljökvali-
tetsnormerna för Nässjöån. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. 
 

5. Privatperson 
Allmänna synpunkter  
Bra med konkreta utbyggnadsplaner för områ-
det. Det stärker hela stadsdelen och tar vara på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. En arkeologisk utredning steg 2 har påbörjats och 
ska färdigställas innan antagande av detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
Tack för synpunkter, det noteras. 
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kommunikationslederna som är ut-
byggda/under utbyggnad. Kollektivtrafik finns 
i området. Tar positivt vara på Handske-
rydssjöns kvaliteter, samt hela områdets natur-
liga kvaliteter. 
  
Byggnadshöjd  
Bra med varierad byggnadshöjd. Men en syn-
punkt från oss är att högsta höjd borde reserv-
eras för ytan närmast Södra vägen för att ej 
skymma övrig bostadsbebyggelse.  
 
Planprogram  
Som boende på andra sidan om Handske-
rydssjön vill vi framföra synpunkter på Plan-
programmet, väl medvetna om att inte samrå-
det berör detta. Men vi vill tydliggöra mångas 
synpunkter från Handskerydsområdet. Vi har 
idag sedan 100 år tillbaka en badplats vid Adela 
udde som är mycket frekventerad och uppskat-
tad. Men vi tycker också det är bra att en ny 
badplats anläggs vid Sandvik, vid sjöns syd-
västra del. Men vi vill med eftertryck markera 
behovet av att bevara badplatsen, i all sin en-
kelhet vid Adela udde, vid sidan om en ny vid 
Sandvik. Därmed anser vi också att planpro-
grammets alternativ för hundbad placeras vid 
föreslagen plats vid sydöstra delen av sjön i 
anslutning till föreslagen fikaplats, och inte vid 
Adela udde. Tacksamma om denna badplats-
synpunkt dessutom överlämnas till ansvariga 
för den frågan. 
 
6. Nässjö Affärsverk, VA-avdelningen 
Detaljplanen måste ta hänsyn till alla tunga 
transporter till och från Vattenverket då de 
kommer färdas i anslutning till bostäder och 
skola. Detaljplanen måste säkerställa att trafik 
från och till Vattenverket inte förhindras. 
 
Detaljplanen måste ta hänsyn till större och 
återkommande transporter av farligt gods till 
Vattenverket. 
 
 
 
 
Tillräcklig bredd på U-område för VA-
ledningar över skolområde måste säkerställas (8 
meter från centrum på ledningar). 

 
 
 
 
 
 
Bullerutredningen visar att trafikbullret från Södra vägen 
är högre ju längre ovan mark man befinner sig. I området 
närmast Södra vägen har bebyggelsens höjd begränsats för 
att inte överskrida Naturvårdsverkets riktvärden om tra-
fikbuller vid bostadsbyggande (förordning 2015:216).  
 
Samrådet för planprogrammet hölls under 2018 och är nu 
avslutat. Synpunkt vidarebefordras till tekniska serviceför-
valtningen som ansvarar för badplatsen. Detaljplanens 
utformning påverkas inte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömningen är att trafiken till Vattenverket inte kommer 
förhindras med detaljplanens genomförande. Parkering till 
förskola och bostäder kommer i huvudsak ske på den egna 
fastigheten, och granskas i bygglovsskedet.  
 
 
 
WSP gjort en riskbedömning avseende hantering och trans-
porter av farligt gods till Vattenverket. Utredningens slut-
sats är att riskerna för planområdet är på en acceptabel 
nivå. Som ett försiktighetsmått rekommenderas att de be-
byggelsefria avstånden i samrådsversionen av detaljplanen 
mot Vallgatan och Vattenverksgatan bibehålls.  
 
U-området i plankartan justeras för att hålla en bredd på 
8 meter.  
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Större flexibilitet efterfrågas genom större ytor 
i lågvattenområden för dagvattenanläggningen. 
Även utrymme för damm väster om Vatten-
verksgatan enligt tidigare planförslag krävs. 
 
VA-huvudmannen kan inte enligt gällande taxa 
ta kostnader för utgrävningar, tillkom-
mande/återfyllningsbara massor, berg eller 
ekonomiskt orimliga dagvattenåtgärder. Detta 
kan ställa krav på särtaxa i området alternativt 
skattefinansiering. Förslagsvis görs en översikt-
lig kostnads- och intäktsbedömning för hela 
området där samtliga nyttigheter ingår. 
 
Dike utmed Vattenverket ska förläggas på 
västra sidan Vattenverksgatan.  
 
7. Tekniska serviceförvaltningen 
Vid genomgång av samrådshandlingar avse-
ende Detaljplan för del av Södergården 1:1, 
Åkraberget har Tekniska Serviceförvaltningen 
uppmärksammat följande och föreslår att 
Samhällsplaneringskontoret inför nedanstående 
ändringar: 
 
Förbud mot utfart inpå Vattenverksgatan från 
bostadsområdena, se markering i blått nedan, 
ska införas för att minimera antal utfarter mot 
Vattenverksgatan som även förbättrar trafiksi-
tuation på Vattenverksgatan. 

 
 
Utöka detaljplanområde utmed Södra vägen, 
etapp 1 och Kvarntorpsrondellen för att 
kunna reservera markområden för en GC-väg 
utmed Södra vägen, etapp 1 och runt 
Kvarntorpsrondellen mot Södergårdens indu-

 
Ytor för dagvattenanläggningar har justerats i samråd med 
NAV. 
 
 
 
En översiktlig kostnadsberäkning har gjorts för området 
och finns med i planbeskrivningen under rubriken ”Ge-
nomförande”.  
 
 
 
 
 
 
Dikets placering är illustrerad i plankartan, och befinner 
sig väster om Vattenverksgatan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan kompletteras med utfartsförbud mot Vatten-
verksgatan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gång- och cykelbanan ryms inom detaljplan 362, 329 och 
382 där marken är planlagd som väg respektive huvud-
gata. En gång och cykelbana kan utgöra en del utav en 
huvudgata eller väg, och behöver därför inte planläggas 
specifikt för det ändamålet. Därför ändras inte planområ-
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striområde och Södra vägen, etapp 2, se 
blåmarkeringen i kartan nedan. TSF kan bistå 
med projekteringshandlingar. 

 
 
Justera tillåtna byggnadshöjder inom samtliga 
kvarter uppåt, med 0,5-4 meter beroende på 
den totala tillåtna byggnadshöjden inom kvar-
teret och antal meter mellan lägsta och 
högsta marknivån inom kvarteret. Ändringen 
införs för att undvika avvikelser från 
detaljplan vid bygglovsförfarande vid bebyg-
gelse på slutande mark. Byggherrar kommer 
även att få bättre förutsättningar för att välja en 
lämplig byggteknisk lösning utöver 
sedvanlig sprängning som kan vara både kost-
sam och mindre fördelaktig ur natur- och mil-
jösynpunkt. (Se exempel på reglering av bygg-
nadsverks höjder och våningsantal, 
Boverket) 

 
 
I avsnittet Ansvars- och Kostnadsfördelning 
ska ordet ”bokförda” värden ändras till 
”anskaffningsvärden”. ”Kommunen har bok-
förda anskaffningsvärden för mark samt kost-
nader för utbyggnad av allmänna platser samt 
fastighetsbildning. Intäkter erhålls genom för-
säljning av tomtmark”. Kommunen har an-

desgränsen för detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnadshöjderna har justerats från 7,5 meter till 8 meter 
och 10,5 meter till 11 meter för att ge större flexibilitet i 
placering av byggnad på tomter. Även byggnadshöjd på 15 
meter har ökats till 16 och 18 till 19 av samma anledning.  
 
I de fall det är stora nivåförändringar på kvartersmark 
behöver bebyggelsen anpassas till topografin på ett lämpligt 
sätt. I vissa fall kan det innebära suterrängvåning eller hur 
man placerar byggnader på tomten.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen justeras så att ”bokförda anskaffnings-
värden” ändras till ”anskaffningsvärden”.  
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skaffningsvärde för mark och får inte sälja 
marken till underpris (lägre än marknadsvärde) 
och därmed gynna enskilda fastighetsägare. 
Bokförda värden används i bokföringssyfte, 
men inte för beräkning av exploateringskost-
nader och försäljningspriset. Man skulle även 
kunna överväga att ta bort denna mening helt 
eftersom det finns redan information om an-
svarsfördelningen mellan kommunen och ex-
ploatören. Kostnadsfördelning mellan kom-
munen och byggherren regleras oftast i sepa-
rata avtal. I början av avsnittet står det att an-
svars- och kostnadsfördelningen mellan kom-
munen och exploatören regleras i separata av-
tal, som är en korrekt formulering. Det står 
vidare att Kommunen …”ansvarar genom TSF 
för utbyggnad och skötsel” av allmän plats-
mark. För att kunna finansiera utbyggnad av 
allmänna platser har kommunen möjlighet att 
besluta om tillkommande gatukostnadsersätt-
ning utöver markens marknadsvärde. Det är 
inte hellre ovanligt att kommuner överlåter 
detaljplanelagd mark till en exploatör som 
svarar för utbyggnad av allmänna platser enligt 
exploateringsavtal som i efterhand överlåts 
till en kommun. Köpare av marken åläggs även 
kostnader för fastighetsbildning. 
 
8. Privatperson 
Förslag att ha en gång/cykelbana genom om-
rådet diagonalt från söder till norr i kanten av 

naturområdet ‐ för smidig transportväg skiljt 
från bilar samt trevligt gångstråk i hela områ-
det. Detta skulle även minska den totala mäng-
den hårdraga ytor i området. När bron på 
spexhultsvägen tas bort är det ändå ”in till 
Nässjö” eller ut mot rondellen vid södra vägen 
som kommer vara intressanta stråk. 
 
Placering av förskola förslagsvis i ”mitten” av 
området längs med denna cykelbana och i di-
rekt anslutning till grönområdet. 
 
 
 
 
 
 

Spara alla träd inom grönområdet ‐ bevara lite 
av den fina natur och skogskänsla med varie-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för kreativa idéer och förslag! Grönstråket som löper 
genom området har idag en naturstig som avses bevaras. 
Denna naturstig har inte avsetts att asfalteras till en gång- 
och cykelväg med hänsyn till att bevara naturkänslan i 
grönstråket. Grönstråket är dessutom kuperat vilket gör 
att det skulle vara svårt att tillgänglighetsanpassa en sådan 
gång- och cykelväg. Bedömningen är därmed att planförsla-
get bör behålla sin nuvarande utformning gällande gång- 
och cykelvägar. 
 
 
Förskolan är placerad vid Vattenverksgatan för att inte 
belasta lokalgatan i bostadsområdet med den trafik som 
uppkommer vid hämtning/ lämning. Området för försko-
lan har en koppling till lokalgatan (i områdets mitt), vilket 
kan underlätta för barn i området att ta sig till förskolan. 
Området för förskolan har en direkt anslutning till grön-
områden. Bedömningen är därmed att planförslaget inte 
behöver justeras. 
 
Ambitionen är att bevara så mycket av träden som möjligt. 
Viss avverkning kommer troligtvis behöva göras, exempel-
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Planförfattarens kommentar 
Förslag till justering och komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

rade träslag. 
 
Spara fält längs med södra vägen för varierad 

natur ‐ gör till ängsyta för pollinatörer. 
 
 
Gör remsor med trädbevuxna ytor mellan fas-
tigheterna som allmänningar och gröna korri-
dorer in till grönområdet i mitten av området 
 
 
 
 
 
Bevara lövträd på de fastigheter som säljs, om 
möjligt kräv att byggnation anpassas efter växt-
lighet så den nya bebyggelsen tar vara på de 
många gamla, vackra stora lövträd och inte blir 
platta tråkiga nybyggnationsområden med 
buxbomshäckar och japanska körsbärsträd! 
 
Utöver att begränsa hårdgjorda ytor, sätt undre 
gräns för hur stor del, exempelvis minst 15% 
av fastigheten som måste vara löv-
täkt/trädkronor 
 
 
 
9. Privatperson 
Ett mycket bra planförslag! Bra med ett hög-
hus om det placeras så det ges utsikt över 
sjön. En butikslokal för servicebutik i höghuset 
kanske? Infartsparkeringar och bilfria gator. 
Solcellstak för elförsörjningen till bostäder och 
laddstolpar. Uppvärmningen via fjärrvärme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utegym i skogspartier. Busshållplatsen kan bli 
säkrare och mer använd om lokalbuss 63 
gör en sväng runt Södergårdens nybyggda lager 
och tillbaka på norra sidan av Södra vägen 
och att cykelbanan läggs på södra sidan mot 
Grimstorp. 
 

vis i anslutning till gator.  
 
Fältet längs Södra vägen är planlagd för bostäder, däremot 
fältet i korsningen Vattenverksgatan och Vallgatan är 
planlagd som natur och har därmed möjlighet att bevaras.  
 
I planförslaget har släpp gjorts i bostadsmarken med natur-
områden för att skapa god tillgänglighet till naturområdet i 
mitten. Släppen har gjorts på platser där det finns befintliga 
naturstigar som då kan fortsätta användas. I viss mån är 
det fördelaktigt att ha sammanhängande bostadsmark, 
eftersom det möjliggör viss flexibilitet när bebyggelsen plane-
ras och marken ska delas in i fastigheter.  
 
Generellt är det svårt att bedöma vilka träd som är möjliga 
eller lämpliga att bevara i detaljplaneskedet eftersom tomt-
gränser och planerad bebyggelse inte är fastställda. Frågan 
skulle kunna tas med i markanvisningsskedet då kommu-
nen har viss möjlighet att påverka bebyggelsens utformning.  
 
 
Tyvärr är en sådan planbestämmelse svår att säkerställa 
eftersom det då skulle krävas ett kartunderlag som visar 
trädkronornas utbredning allteftersom de växer och föränd-
ras. För fastigheter där träd behöver avverkas av säkerhets- 
eller naturvårdsskäl kan det också innebär en stor utma-
ning att möjliggöra en byggrätt.  
 
  
Tack för kreativa synpunkter och förslag! Kommunen får 
inte ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper, 
och inom detta räknas solcellstak för elförsörjning samt 
laddstolpar. Fjärrvärme byggs preliminärt inte ut i området 
eftersom anslutningen och förbrukningen i nya bostadsom-
råden är så låg att det sällan är lönsamt. Plankartan 
kompletteras med handelsbeteckning på kvartersmark vid 
infarterna till området. Detta kan möjliggöra exempelvis en 
butikslokal. Infartsparkeringar regleras i plankartan ge-
nom att garage/carport ska placeras minst 6 meter från 
allmän gata. Parkering i området ska i huvudsak ske 
inom de egna fastigheterna, och lokalgatorna planeras inte 
innehålla parkeringsplatser. 
 
Inom användningen NATUR bedöms ett utegym kunna 
medges. Förslag angående busslinjer noteras. Dragning av 
busslinjer uppdateras regelbundet och kan komma att juste-
ras med hänsyn till utbyggnad av området. Detaljplanens 
utformning påverkas ej.  
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Förslag till beslut 
Samhällsplaneringsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och beslutar om granskning 
enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18 §. 
 
 
 
 
Jenny Lindh 
Planarkitekt 
 


