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Detaljplan för Björnhovda 31:1 m.fl. Färjestadens 
industriområde 

 

Vad är en samrådsredogörelse? 

I Samrådsredogörelsen sammanställer kommunen alla de synpunkter, tankar och idéer 

som inkommit från privatpersoner, föreningar och myndigheter under samrådet, så 

kallade yttranden. I dokumentet redovisar också kommunen sin syn på de inkomna 

yttrandena. 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande  och har varit på samråd 

under tiden 29 juni 2020 till 31 augusti 2020. 

Beslut att godkänna planen för samråd togs i Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll 

18 juni 2020 §104. 

Vad innehåller en samrådsredogörelse? 

Under rubriken Inkomna skrivelser i vänsterkolumnen finns inkomna yttranden. 

Under rubriken Kommunens kommentarer i högerkolumnen redovisas kommunen 

syn på det inkomna yttrandet. I slutet finns gemensamma punkter, en sammanfattning 

av kommunens utlåtande och en lista över revideringar. 

Vad gör kommunen med personuppgifter? 

För att kunna tillgängliggöra samrådsredogörelsen har kommunen tagit bort alla 

personuppgifter enligt GDPR. 

Inkomna skrivelser från 
myndigheter 

Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-07-16  

Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen har ingen erinran till 

utsänt underlag för samråd. 
Noteras 

Inkom 2020-07-16  

Social omsorg 
 

En viktig detaljplan för byggande av 

större lokaler och fastigheter i 
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Färjestaden där byggnadshöjden gagnar 

möjligheten till större lokaler och 

kontorslandskap. Industriområdet rymmer 

redan idag en bred variation av 

verksamheter, från industrier till 

kontorshotell Social omsorg kan på sikt se 

behov av lokaler till personal inom flera 

kommunala verksamheter. Enligt 

checklista sociala konsekvenser kommer 

inga kommunala eller offentliga 

lokaler att uppföras inom planområdet. 
Förvaltningens synpunkter 

Användningen bör kompletteras med 

kontorsändamål, K. Möjlighet till 

kommunala lokaler. 

 

Behovet av ytor för verksamheter är stort 

i Färjestaden. I aktuellt planområde 

inryms inte möjlighet till lokaler för 

kommunala verksamheter. 

Det finns andra pågående projekt där 

möjlighet till kommunala eller offentliga 

lokaler kan komma att uppföras. 

Detta aktualiserar behovet av en 

kommunal lokalförsörjningsplan 

Ställningstagandet till att planen 

kompletteras med ett K är inte aktuellt. 

Inkom 2020-07-10  

Räddningstjänsten Öland 
 

Under avsnitt förändringar – teknisk 

försörjning vatten och 

brandvattenförsörjning står att befintliga 

brandposter bedöms klara av att försörja 

en exploatering enligt planförslaget. 

Räddningstjänstens kommentar: 

Gällande VA-normer ska följas. Beroende 

på vilken typ av bebyggelse/verksamheter 

som kommer uppföras ställs det olika krav 

på flöden från brandpostsystemet. 

En brädgård/stor industri kräver 

exempelvis större flöden än en villa.  

Räddningstjänsten skickar med ett 

dokument som tagits fram inom Kalmar 

län för att stödja plan- och 

byggverksamheten i bedömningar 

gällande brandvattenförsörjning. Av detta 

framgår exempel på flöden som krävs för 

olika typer av verksamheter. För att 

räddningstjänsten ska kunna uppfylla sitt 

uppdrag att genomföra effektiva 

räddningsinsatser förutsätts det att 

innehållet i det medskickade dokumentet 

följs. Uppfylls inte kraven på flöden i 

befintligt brandpostsystem bör en ny 

brandpost med ett högre flöde anläggas 

centralt i det planerade området. 

 

 

 

Vatten och avlopp är byggt genom 

planområdet och bedömningen från 

taxefinansierad verksamhet är att 

befintligt system klarar de krav som ställs 

på brandvattenförsörjning. 

Någon industri är inte aktuell inom 

planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Allt eftersom området byggs ut kommer 

bedömning om behov av ytterligare 

brandposter göras. Planbeskrivningen 

kompletteras med detta. 
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Inkom 2020-03-31  

Länsstyrelsen 

Kontroll enligt kap 11 PBL  

Hälsa och säkerhet 

Buller 

 

I planbeskrivningen är det beskrivet att 

eventuellt tillkommande buller från t.ex. 

fläktar, kylaggregat m.m. måste 

dimensioneras så att Naturvårdsverkets 

riktlinjer för externt buller uppfylls. De 

allmänna råden för externt buller är upphävda 

sedan 2013. I planbeskrivningen bör man 

istället hänvisa till Naturvårdsverkets riktlinjer 

för industri- och annat verksamhetsbuller som 

har varit gällande sedan april 2015. 

Det framgår inte av planbeskrivningen vilka 

bestämmelser som ska gälla för 

odlingslotterna. Planbeskrivningen bör 

lämpligen beskriva det område som är utpekat 

som odlingslotter närmare. 

I Mörbylånga kommuns Grönstrukturplan för 

Färjestaden finns ett friluftsstråk föreslaget i 

norra delen av detaljplaneområdet. Fokus för 

detta stråk är enligt grönstrukturplanen 

”Friluftsliv i en skog långt borta”. Enligt 

planbeskrivningen kan områdets 

rekreationsstråk i stort bevaras. Enligt 

Naturvårdsverkets vägledning för industri- 

och annat verksamhetsbuller bör ljudnivåerna 

i friluftsområden vara låga för att ge den 

kvalitet som eftersöks. Nivåerna bör på 

vardagar dagtid klockan 06-18 inte överskrida 

40 dBA som ekvivalent ljudnivå. Under kväll 

och natt klockan 18-06 samt dagtid lör-, sön- 

och helgdagar bör bullret inte överskrida den 

ekvivalenta ljudnivån 35 dBA. Maximala 

ljudnivåer (LFmax > 50 dBA) bör inte 

förekomma nattetid klockan 22-06.  

Det framgår inte av planbeskrivningen vilka 

ljudnivåer som förväntas inom 

detaljplaneområdet och om man har tagit 

hänsyn till att låga ljudnivåer krävs för 

friluftsstråket för att ge den kvalitét som 

eftersöks. Det bör förtydligas vilka ljudnivåer 

som finns i området samt vilka riktlinjer för 

buller som ska gälla vid nyetableringar. 

Noteras 

 

 

 

 

 

Planbeskrivning revideras så att hänvisning 

till rätt dokument görs. 

 

 

En beskrivning av odlingslotterna har lagts 

till planbeskrivningen. 

 

 

Noteras 

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller i 

friluftsområden bedöms inte behöva 

uppfyllas inom planområdet. 

Syftet med stråket som finns utlagt på 

naturmarken i den norra delen av 

planområdet är främst för att kunna ta sig 

via fots eller cykel genom ett grönområde i 

Färjestadens tätort och vidare ut i en mer 

avgränsad natur, där det finns tillgång till 

tystare platser. 

 

 

Förorenade områden 
 

Länsstyrelsen har inga uppgifter om att 

marken kan vara förorenad. Detta betyder inte 

att föroreningar inte kan finnas inom 

planområdet. Det är inte ovanligt att på mark i 

närheten av samhällen har det skett dumpning 
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av förorenat avfall. På odlad mark kan det 

finnas spår av bekämpningsmedel. 

Föroreningar kan inte uteslutas bara för att 

området inte har varit bebyggt.  

Kommunen behöver ha en plan för hur 

eventuellt uppkomna föroreningar ska 

hanteras. Dessa ska motiveras och 

konkretiseras i planhandlingarna. 

Det behöver framgå i planhandlingar vilka 

föroreningsnivåer som ska gälla på samtliga 

delar av planområdet. Vedertagna nivåer för 

bostäder är känslig markanvändning, KM, och 

för industrimark är MKM, mindre känslig 

markanvändning enligt naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenade områden.  

Vid misstanke eller upptäckt av förorening i 

samband med schaktning av planområdet 

måste tillsynsmyndigheten, kommunen, 

omedelbart underrättas. En anmälan måste då 

inkomma till tillsynsmyndigheten. 

 

 

 

 

Planbeskrivningen kompletteras med en 

beskrivning om hur föroreningar ska 

hanteras och vilken föroreningsnivå som 

skall gälla inom planområdet. 

 

 

 

 

Planbeskrivningen kompletteras med en 

skrivning om anmälan till 

tillsynsmyndigheten vid upptäckt av 

föroreningar. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

samt dagvattenhantering 
 

Länsstyrelsen håller med om att det är bättre 

med mindre verksamheter än att bygga ut och 

hårdgöra enligt gällande detaljplan för 

industri. Det är framtaget en 

dagvattenutredning, dock fortfarande svårt att 

överblicka gällande till exempel 

flödesriktningar och lågvattenpunkter. 

Utredningen säger att planområdet kan lösa 

delar av dagvattnets fördröjning och rening 

lokalt, vilket är bra, eftersom utredningen 

menar att Färjestadens dagvattensystem är 

överbelastat (främst på grund av slutna 

system). Föreslagna åtgärder baseras på en ny 

damm i nordost kopplat till existerande 

dagvattendamm (i nordväst) inom område 

natur - detta område är också en 

lågvattenpunkt. Kommentera detta och 

förtydliga i planbeskrivningen kring 

flödesriktningar samt om det medför problem, 

för aktuellt område, att kommunens 

dagvattensystem är överbelastat. Observera; 

om det finns föroreningar inom planområdet, 

ska det saneras, men man får ändå se upp 

avseende åtgärder baserade på infiltration i 

mark. Det kan vara direkt olämpligt på vissa 

delar av föreslaget planområde om det är 

förorenat.. 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivningen kompletteras med och 

en skrivning om flödesriktningar och hur 

planområdet kan komma att påverkas. 

Undersökning  

Länsstyrelsen instämmer i kommunens 

bedömning att genomförandet av planen inte 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
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och att en miljöbedömning därför inte behöver 

upprättas. Samråd har härmed skett. 

Upplysningar  

Natur  

Det är positivt att kommunen har tagit fram en 

ny detaljplan som tar större hänsyn till 

områdets naturvärden än den gällande. 

Stenmurarna och eventuella diken omfattas av 

biotopskyddet eftersom marken fortfarande 

klassas som åkermark trots att den är 

detaljplanelagd. Åtgärder som riskerar att 

skada stenmurarna och dikena kräver därför 

dispens. Kommunen skriver i 

planbeskrivningen att hänsyn har tagits till 

stenmurarna och att de ska skyddas i 

kommande planer. Av plankartan framgår 

dock inte var stenmurarna finns och inte heller 

om de skyddas. Kommunen behöver markera 

in stenmurarna på plankartan och skydda dem 

med en planbestämmelse. 

Kommunen har skrivit på plankartan att: 

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller 

utgör en säkerhetsrisk., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 

p. Vilket träd menar kommunen med träd1? 

Är det alla träd i planområdet eller något 

specifikt träd? Texten behöver förtydligas så 

att det går att förstå vilka träd som avses. 

 

 

Stenmurar finns redovisade på 

grundkartan. 

 

 

En kompletterande skrivning om 

stenmurar har lagts till i 

planbeskrivningen 

Planbestämmelse är inte aktuell för de 

stenmurar som sparas eftersom de ligger 

på naturmark 

 

Bestämmelsen träd1 tas bort och ersätts 

med en bestämmelse om marklov för 

trädfällning. 

Höga byggnadshöjder 
 

Detaljplaner som medger byggnader och 

objekt med en totalhöjd på 20 meter eller mer 

(över marknivå) ska remitteras till 

Trafikverket och Luftfartsverket 

Höjden är satt till nockhöjd inte totalhöjd. 

Nockhöjden sänks till 15 meter i det 

södra området 

Planbestämmelser 
 

Användningen Z- verksamheter – 

planbestämmelsen är bred och innehåller olika 

typer av ytkrävande verksamheter som har 

begränsad omgivningspåverkan. Det innebär 

att verksamheter som i begränsad utsträckning 

avger lukt, buller, ljus-störningar eller andra 

typer av störningar kan lokaliseras här. 

Eftersom kommunen inte preciserat 

planbestämmelsen är det en fördel om det i 

planbeskrivningen beskrivs eller exemplifieras 

vilken typ av verksamheter som planen 

möjliggör. Detta med hänsyn till närliggande 

bostadsbebyggelse i nordväst. 

 

På sidan 15 under rubriken Arkitektur i 

planbeskrivning står att läsa att 

beteckningen z står för olika typer av 

verksamheter som tillverkning, lager för 

material och utrustning, verkstäder och 

handel med varor som produceras i 

området. 
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Inkom 2020-06-29  

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där 

planen måste förbättras 

 

Exploateringsavtal aktuellt men 

innehållet redovisas inte 

I planbeskrivningen anges att 

exploateringsavtal har upprättats, men 

inget ytterligare anges om innehållet. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska 

kommunen 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. 

När redovisning av innehållet i ett 

kommande exploateringsavtal saknas i 

planbeskrivningen innebär det att det inte 

finns någon möjlighet för Lantmäteriet att 

utföra sin lagstadgade uppgift att i 

samrådsskedet lämna råd i de fall 

avtalsinnehållet förefaller strida mot 

reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. att de som 

är berörda av planen inte har någon 

möjlighet att överblicka de konsekvenser 

som det tänkta avtalsinnehållet kommer 

att få bl.a. vid genomförandet av 

detaljplanen 

Noteras 

Huvudsakligt innehåll respektive 

ansvarsfördelning och fastighetsrättsliga 

åtgärder som berörs i exploateringsavtalet 

beskrivs i planbeskrivningen på sidan 28-

29 

U-område saknas 

Inom planområdet går en befintlig 

ledningsrätt för vatten- och 

avloppsledningar till förmån för 

Mörbylånga Kommun (0840-1336.1 och 

0840-2125.5). Det finns dock inget u-

område utlagt i den aktuella sträckningen i 

plankartan. Utan u-område kan 

ledningsdragningen för allmänna ändamål 

bli planstridig. 

Ledningsrätt 0840-136.1 och 0840-

2125.5 är belägna i allmän platsmark 

(natur) den del av ledningsrätten 0840-

136.1 som ligger inom kvartersmark 

kommer vid plangenomförandet 

upphävas (tas bort). 

Ledningarna är befintliga och är belägna i 

gata respektive naturmark förutom den 

som kommer att utgå, tas bort. 

Plankarta 

I grundkartan kan koordinater för 

koordinatkryssen redovisas. 

Illustrationslinjer bör ej redovisas i 

plankartan men kan redovisas i en separat 

illustrationskarta. 

Koordinatangivelse läggs till i 

grundkartan. 

Mörbylånga kommun väljer att även på 

plankartan redovisa illustrationslinjer 

eftersom man inte alltid har en illustration 

med i redovisningen. 
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Byggnadsarea för huvudbyggnad 

Planbestämmelsen för maximal 

byggnadsarea avseende huvudbyggnad 

kan förtydligas om det avser per fastighet 

eller hela användningsområdet. 

Planbestämmelsen e1 avser maximal 

byggnadsarea per fastighet PBL 4 kap 

11§. Minsta tomtstorlek är satt till 1000 

m² PBL 4 kap 18§ vilket innebär att två 

fastigheter kan bildas. e2 anger area för 

huvudbyggnad PBL 4 kap 11§.  

Inkomna skrivelser från övriga 
remissinstanser 

 

Inkom 2020-07-29  

Skanova 

 

Skanova har inga kabelanläggningar inom 

detaljplaneområdet. Skanova har inget att 

erinra om den nya detaljplanen . 

Skanova önskar att få närvara vid ev 

byggmöten om vägar ska byggas för en ev 

samförläggning. 

 

Noteras 

Inkom 2020-07-10  

E ON 

 

Inom området har E.ON markförlagd låg- 

och mellanspänningskablar i osäkert läge, 

se bifogad karta.  

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas 

innan markarbete påbörjas. Kabelvisning 

beställs kostnadsfritt i fält via vår 

kundsupport 0771-22 24 24, se även vår 

hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skydda-

ledningar-och-djur/grava-nara-

ledning.html 

 

För att mellanspänningskablarna i planens 

centrala delar ska vara förenliga med 

detaljplanen yrkar E.ON på att det i 

plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-

område med markkabeln i mitten där 

kablarna hamnar inom kvartersmark. Den 

restriktion i markanvändningen som 

egenskapsbestämmelsen medför bör 

redovisas i planbestämmelserna. E.ON 

föreslår följande formulering i 

planbestämmelserna vid beteckningen u: 

”Marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar. Inom området 

får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 

åtgärd som kan hindra eller försvåra 

bibehållandet av elektriska 

starkströmsanläggningar”. 

 

 

I samband med exploatering och 

genomförande av detaljplanen kommer 

samråd och byggmöten ske om hur 

befintliga och kommande elledningars 

dragningar kommer att vara. 

 

 

 

Enligt planförslaget skall ledningar ligga 

inom vägområden, vilket innebär att inget 

u-område erfordras. Befintliga ledningar 

kommer att flyttas och bekostas av 

Mörbylånga kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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För elledning i mark får byggnad eller 

annan anläggning inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade 

instruktioner uppföras på närmare avstånd 

än 3 meter från markkabeln. Inte heller får 

utan ledningsägarens medgivande upplag 

anordnas eller marknivån ändras ovanför 

markkabeln, så att reparation och 

underhåll försvåras. 

Eventuella kostnader i samband med 

planens genomförande så som flyttningar 

eller ändringar av våra befintliga 

anläggningar bekostas av exploatören, 

vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

 

För övrigt ingen erinran. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Flytt av ledningar bekostas av Mörbylånga 

kommun som också är exploatör. 

 

 

 

Inkom 2020-06-25  

KSRR 

 

Då vi i planbeskrivningen kan läsa att 

avfallshanteringen ska ske enligt Ksrr:s 

regler och rekommendationer så har vi 

inget att erinra. Vi rekommenderar dock 

en strävan efter så få angöringspunkter 

som möjligt för avfallsfordonet på 

strategiskt väl utvalda platser, då detta 

gynnar både boendemiljön och 

arbetsmiljön. 

Noteras 

  

Inkomna skrivelser från sakägare Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-03-26, 2020-03-27  

Samrådsyttrande Detaljplan 

Björnhovda31:1 mfl 
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Att planera ett utökat industriområde av 

den storleken mitt i befintlig bebyggelse 

är obegripligt och strider mot modern syn 

på miljö, boende och naturvärden. Redan 

idag innebär det befintliga industriområdet 

betydande olägenheter för oss som bor i 

närheten. På vilket sätt har kommunen 

tagit hänsyn till nuvarande och framtida 

bostadsbebyggelse på våra och övriga 

fastigheter i omgivningen? 

Avståndet; avståndet till bostäderna måste 

utökas. Det föreslagna avståndet mellan 

bostadsbebyggelse och industriområde är 

oacceptabelt. Utöka naturområdet söderut. 

Ett minimum är att ta bort de fem 

tomterna som planerats norr om 

den norra lokalgatan. (Se bifogad karta) 

Höjden på byggnaderna; förslaget om att 

höja till12 respektive 20meters nockhöjd 

på byggnader från de tidigare planerade 5 

meter är alldeles för högt. Buller från 

fläktar, kylsystem, skorstenar, sot, 

ljus och så vidare kommer att påverka 

våra bostäder negativt vilket vi redan sett 

exempel på med nuvarande industrier i 

området. Sot, tjutande fläktar, oljud från 

obehörigtrafik i området är bara 

några exempel på olägenheter vi tvingas 

leva med. 

Naturvärden; planen anger att 

bebyggelsen är väl avskild från 

industriområdet vilket inte stämmer. 

Den tänkta planen har beskrivits utifrån 

situationen 2018. Många av de stora ekar 

och blommande lövträd som hänvisas till i 

förslaget har redan fällts. Varför? 

Bilderna/fotona i planen är gamla och 

skildrar en natur som redan till stora delar 

har försvunnit. Det är därför viktigt att 

fastslå att alla befintliga träd (i augusti 

2020) i gränserna ska stå kvar och att 

grönytorna ska vara större än de som 

planerats. Vi kräver att 

grönområdet/naturen utökas söderut i linje 

med den norra lokalgatan. (Se 

bifogad karta) 

Vattentäkter; extrem nederbörd har 

tidigare orsakat översvämningar i 

området. Det är därför viktigt 

att befintliga diken och andra vattenvägar 

skyddas. 

 

Området är idag detaljplanelagt för industri. 

Förslaget som nu finns ändrar detta till 

Z -verksamheter som innehåller olika typer 

av ytkrävande verksamheter som har 

begränsad omgivningspåverkan. 

Påverkan på omgivningen torde med detta 

planförslag bli mindre än gällande 

detaljplan. 

 

Naturområdet är befintligt och går ej att 

utöka söderut där det finns åkermark 

Verksamhetsområden är en brist i 

Färjestaden och detta område är lämpligt att 

bebygga för detta ändamål 

Tidigare höjd på 5 meter angav 

byggnadshöjd vilket inte redovisar den 

nockhöjd som nu finns angiven. 

Höjden sänks till 15 meter i söder och är 

fortsättningsvis nockhöjd och inte 

byggnadshöjd. 

Detta planförslag redovisar inte 

industrimark utan mark för verksamheter 

och besöksanläggningar 

Närmaste bebyggelse ligger ca 90 meter 

från närmaste verksamhetsområde och de 

flesta byggnader i planområdets närhet 

ligger betydligt längre ifrån. Dessutom 

finns natur med både buskar och träd som 

en ridå mellan. Detta menar vi som väl 

avskilt. Naturområdet är idag inte planlagt 

och något förbud mot trädfällning finns 

inte. 

Bilderna är tagna våren och sommaren 

2019-2020. 

Det finns en planbestämmelse om att träd 

inte får fällas. Den ersätts nu med en 

bestämmelse om marklov för träd med en 

stamdiameter större än 30 cm 1 meter över 

marken. 

 

För diken och stenmurar råder biotopskydd 

i odlingslandskap. Länsstyrelsen har 

tillsynen. 
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Buller; enligt planen behövs ingen 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

upprättas (sid 27). Denna slutsats bygger 

på att miljön ser ut som den gör idag, dvs 

marken är åkermark och ej bebyggd. 

Kommunen måste göra en undersökning 

om hur framtiden kommer att se ut ur 

miljösynpunkt och planera för avstånd till 

nuvarande och framtida 

bostadsbebyggelse på våra fastigheter. Det 

krävs bullerdämpande skydd i framtiden, 

det krävs vallar, trädridåer och vegetation 

för att i framtiden förhindra buller, ljud 

från fläktar och skorstenar, ljus-spill samt 

rök och avgaser. Hur ska kommunen 

tillse att höga decibel, störande oljud och 

andra olägenheter inte förekommer inom 

industriområdet? En lokalgata planeras in 

mot värmeverket. Med hänvisning till alla 

störningar och problem som varit med 

obehörig trafik från Rökgatan in till 

värmeverkets asfaltsplan motsätter vi oss 

detta. Det har redan fastslagits i samrådet 

inför byggandet av värmeverket att den 

asfaltsplanen inte ska vara tillgänglig för 

obehörig trafik. Det som bestämdes vid 

det samrådet kan inte ändras nu iden nya 

detaljplanen. Det krävs en bom för att 

omöjliggöra obehörigtrafik in på 

värmeverkets asfaltsplan såväl som till 

alla andra platser där obehörig trafik 

måste förhindras. Vi har kämpat för att få 

till en vägbom mellan Rökgatan och 

värmeverkets asfaltsplan vilket nu inte ska 

omintetgöras genom att skapa en ny infart 

för obehöriga. 

Gång -och cykelvägen i nord-sydlig 

riktning måste vara tydligt markerad och 

anlagd så att den förbjuder all motortrafik, 

inklusive mopeder etc och ha hinder. 

Endast gående och cyklister ska färdas 

på gång -och cykelvägen. 

Ordningsregler; det finns redan idag 

industritomtägare i området som tillåter 

oljud och oväsen från hög musik och 

motorljud från obehöriga fordon på sin 

tomt på kvällar och helger. Förhållandena 

har anmälts till polis och kommunen vid 

ett mycket stort antal tillfällen under flera 

års tid. Vilka ordningsregler gäller för 

En dagvattenutredning följer planen som 

beskriver hur området avvattnas. 

Miljöbedömningen som är gjord och följer 

planen beskriver om det behövs MKB eller 

inte. Samråd om detta sker med 

Länsstyrelsen som är den myndighet som 

avgör om MKB behövs eller inte. 

 

En bullerutredning är gjord som pekar på 

att några bullerdämpande åtgärder inte 

behövs för det ändamål detaljplanen avser. 

 

 

 

Området planeras inte för 

industriverksamheter. 

Lokalgata finns i gällande detaljplan och för 

att få en bra logistik i området behövs 

denna. 

 

 

Detta är ingen planfråga utan en fråga för 

kommunens gatu-avdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

En gång- och cykelväg är till för gående 

och cyklister. Skyltning är en följd av 

trafikföreskrifter. 

 

 

Detta är ingen planfråga. Kommunens 

lokala ordningsregler skall följas. 
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industriområdet idag och vem tillser att de 

efterlevs? Hur kommer deras 

efterlevnad att kontrolleras i framtiden? 

Vi kräver att våra synpunkter beaktas. 

 

 

 
 

Inkom 2020-08-27  

Vi har som sakägare fått del av förslaget 

till rubricerad detaljplan. Inledningsvis vill 

vi säga att vi är positiva till utvecklingen 

av Färjestaden och att det skapas nya 

bostads-, arbets- och servicemöjligheter. 

Vi har dock vissa frågor där vi anser att 

förslaget är otydligt och som gör att det 

inte fullt ut går att bedöma förslaget i 

dagsläget. Vi önskar att kommunen 

preciserar förslaget i dessa delar och 

förbehåller oss rätten att inkomma med 

ytterligare synpunkter efter sådant 

klargörande. Vi har även några synpunkter 

på förslaget som det ser ut idag där vi 

föreslår förändringar av planförslaget. 

Klargöranden 

Ett grundläggande problem med förslaget 

är att det inte framgår vilka verksamheter 

som planeras för området. Typen av 

verksamheter kommer att få stor betydelse 

för hur detaljplanen ska bedömas. 

Verksamheter kan ju omfatta både 

industrier med större miljöpåverkan, 

besöksverksamheter såsom 

idrottsanläggning eller andra 

evenemangsverksamheter och affärer. Den 

föreslagna utökningen av bygghöjden får 

ju i förhållande till nuvarande plan anses 

extrem och kan inrymma en mängd olika 

verksamheter. 

Allt detta får en betydande konsekvens för 

flera av de slutsatser som kommunen drar 

i 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På sidan 15 under rubriken Arkitektur i 

planbeskrivning står att läsa att 

beteckningen z står för olika typer av 

verksamheter som tillverkning, lager för 

material och utrustning, verkstäder och 

handel med varor som produceras i 

området. Beteckningar tillåter inte industri 

 

Höjden är satt till nockhöjd inte 

byggnadshöjd. Skillnaden är stor mellan 

byggnadshöjd och nockhöjd. 

Nockhöjden sänks till 15 meter i det södra 

området. I gällande plan finns ingen 

begränsning av nockhöjd alls. 
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förslaget. Exempelvis anser vi att man i 

dagsläget inte kan bedöma om en MKB 

ska göras eftersom det inte är klart vilken 

miljöpåverkan som verksamheterna 

kommer att ha. Vi anser inte heller att det 

i dagsläget går att bedöma vilken 

påverkan planen kommer att ha på 

trafiken i området. Exempelvis kommer 

en verksamhet för olika typer av 

evenemang att i sig ha en större påverkan 

än den som redovisas för hela området i 

förslaget. Vi önskar att kommunen 

preciserar vilka verksamheter som kan bli 

aktuella och att kommunen samtidigt 

på nytt prövar de olika konsekvenser som 

planen kommer att få. 

Synpunkter 

Vi har några i vår uppfattning väsentliga 

synpunkter på planen som den ser ut idag. 

Andemeningen i planen synes vara att 

industriområdet och utökningen av 

detsamma är väl avskilt från bostäder och 

har liten påverkan på boendemiljöer och 

natur. Vi delar inte denna uppfattning. 

På många orter i landet är industriområdet 

väl avgränsat och förlagt med god 

marginal till bostadsområden. Så är inte 

fallet i Färjestaden. Industriområdet är 

”inklämt” mellan bostadsområden belägna 

framför allt i väster, söder och norr. Redan 

med befintlig verksamhet skapar 

industriområdet betydande buller och 

påverkan på miljö och naturliv. 

Som exempel kan nämnas att 

återvinningsstationen har betydande buller 

från exempelvis glaskrossning som sker 

långt inpå kvällen. Utöver omliggande 

bostäder anser vi också att planförslaget 

inte fullt ut beskriver det rika djurlivet 

som finns i området, vilket kommer att 

påverkas negativt. Rovfåglar som röd 

glada och sparvhök har siktats vid flera 

tillfällen från våra fastigheter och det finns 

en stor mängd djur såsom harar, räv, 

rådjur, fasan och otaliga andra fåglar som 

strövar i området och som bland annat har 

grönområdet mellan bebyggelsen i norr 

och industriområde/odlingsområde som 

bas. Våra synpunkter tar framför 

allt sikte på några delar i förslaget som vi 

anser på ett väsentligt sätt skulle försämra 

 

Miljöbedömningen som är gjord och följer 

planen beskriver om det behövs MKB eller 

inte. Samråd om detta sker med 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ställt sig 

bakom kommunens bedömning om att en 

MKB inte behöver upprättas. 

 

 

 

Det är först i bygglovsskedet man vet vilka 

verksamheter som kommer att etableras. 

Begreppet verksamhet (Z) är bred. Vilken 

typ av verksamheter som kan bli aktuella i 

området finns beskrivet i planhandlingarna. 

 

 

Syftet med detaljplanen är inte 

industriändamål utan verksamheter som är 

bred och har en begränsad 

omgivningspåverkan. 

Det sker ingen utökning av de ytor för 

verksamheter jämfört med den befintliga 

detaljplanens industriområden. 

 

 

 

Återvinningsstationen är belägen ca 500 

meter från närmast befintlig bebyggelse i 

norr. 

 

Inga häckande rovfåglar har noterats i 

området. 

 

 

Grönområdet bevaras, liksom mark för 

odling. 
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omgivande boendemiljö och djurliv och 

där justering således behövs. 

1. Byggnadshöjd 

Förslaget innebär att högsta tillåtna 

nockhöjd skulle vara 12 respektive 20 

meter. Idag är högsta tillåtna 

byggnadshöjd 5 meter. Vi anser att en så 

stor ökning av tillåten höjd skulle 

vara förödande både visuellt och 

bullermässigt. Befintlig vegetation skulle 

inte längre vara tillräcklig för att dölja 

byggnaderna från bostadsområdena utan 

hela denna delen av Färjestaden skulle 

präglas av industriområdet med negativ 

påverkan både på boende- och 

livskvalitet samt djurliv. I förslaget anges 

att denna extrema höjning av tillåten höjd 

inte är någon ”större skillnad från gällande 

detaljplan då endast tillkommande 

byggnaders byggnadshöjd ersätts med en 

högre nockhöjd”. Planområdet omfattar 12 

hektar och vi delar därför inte denna 

slutsats utan anser att höjdökningen 

kommer att innebära en väsentlig 

förändring. Så höga byggnader på en så 

omfattande yta kommer att få stora 

konsekvenser. 

Med tanke på befintlig bostadsbyggnation 

och att det förekommer planer på bygga 

ytterligare bostäder i närheten, anser vi att 

höjden på byggnader inom det nya 

området ska begränsas för att skapa en 

bättre enighet med nuvarande byggnader 

inom industriområdet och säkerställa att 

industriområdet bättre smälter in i 

omgivande bostadsbebyggelse. En 

begränsad ökning av tillåten höjd måste 

vara tillräcklig för att möta planförslagets 

mål. 

2. Grönområde 

I planförslaget anges att naturområden 

bevaras och ”det fortsatt blir en grön och 

lummig karaktär i området”. Detta anser 

vi inte stämma utan planförslaget kommer 

att innebära att den gröna och lummiga 

karaktären kraftigt försämras. Dels 

kommer den gröna miljön att 

förstöras på grund av höjden på 

byggnader, se punkt 1 ovan. Dels innebär 

planförslaget att 

Det är skillnad mellan byggnadshöjd och 

nockhöjd. En byggnadshöjd på 5 meter kan 

tillåta en byggnad över 12 meter beroende 

på taklutning. Nu begränsas högsta höjd 

Nockhöjden sänks till 15 meter i den södra 

delen. 

 

 

 

 

 

 

 

12 meters nockhöjd motsvarar ca 3 

våningar. Höjden bedöms inte påverka 

bostäderna negativt. 

 

 

 

Området är redan planlagt för industri. I det 

fall den befintliga detaljplanen skall fortsatt 

gälla är det mindre lämpligt att planlägga 

för ytterligare bostäder i området. 

 

 

 

 

 

 

De grönområden som finns bevaras som ett 

grönt stråk i den norra delen av 

planområdet. Detta stråk är viktigt att 

bevara för att ta sig österut mot de 

grönområden som finns där. 
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det endast blir en begränsad remsa med 

grönområde mellan industriområdet och 

bostadsområde i norr (området med 

dagvattendamm). Vi föreslår att det 

aktuella grönområdet utökas väsentlig 

söderut. I första hand bör de planerade 

fem nya fastigheterna norr om den norra 

vägen i området utgå helt. Området 

möjliggör trots en sådan minskning 

en fullt tillräcklig utökning av 

industriområdet. I vart fall bör endast en 

begränsad del av dessa byggnader 

bebyggas direkt norr om denna väg och 

övrig yta bibehållas som grönområde. 

3. Trafik och gatuplanering 

Vi anser att det är viktigt att 

trafikökningen hålls nere till ett minimum 

för att sträva efter hållbarhet och även 

förbättra möjligheter för en så begränsad 

effekt som möjligt på boendemiljö och 

djurliv. Vi vill också uppmärksamma 

kommunen på de omfattande problem 

med störande bilkörning som förekommit 

allt sedan värmeverket byggdes. Bilburen 

ungdom har sett området som sin egen oas 

för hög musik och framför allt körning i 

form av hög acceleration för att skapa 

spinnande däck och därmed mycket högt 

ljud. Både asfaltytan vid värmeverk och 

Rökgatan är idag täckta med spår från 

gummi. Detta har ägt rum såväl på 

dagtid som långt in på nätterna. 

Förhållandena har anmälts till polis och 

kommunen vid ett mycket stort antal 

tillfällen. Först när kommunen sommaren 

2020 satte upp en bom för infarten till 

värmeverket från Rökgatan har denna 

störande verksamhet lugnat ner sig. Enligt 

planförslaget ska de flesta vägar avslutas 

med en vändplan med undantag för den 

norra vägen vars östra del synes ansluta 

till den öppna planen vid värmeverket. Vi 

anser att en sådan vägplanering skulle 

vara förödande. Dels skulle trafiken 

riskera att ökas, dels skulle den 

s k buskörningen få en förnyad fart på 

grund av möjligheter till genomkörning. 

När nu kommunen på ett föredömligt sätt 

äntligen bidragit till att minska problemet 

med en bom, 

Den delen av planområdet är i dag 

åkermark.  

 

 

 

Något ytterligare behov av grönområden 

bedöms inte behövas. 

 

 

När nya eller gamla oexploaterade 

detaljplaner exploateras finns alltid risk för 

trafikökning eftersom det inte tidigare 

funnits byggda vägar. 

 

 

Detta är inte en planfråga. Kommunen är 

väl medveten om att dessa problem kan 

uppkomma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiken ökar alltid när nya vägar byggs. 

 

Detta är en fråga för ordningsmakten (polis) 
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kan detta inte raseras genom att området 

öppnas upp för genomfart. Även denna 

vägsträcka behöver därför avslutas med en 

vändplan och ytorna kring värmeverket 

fortsatt vara inhägnade och öppen bara för 

behörig trafik. 

4. Bullerskydd 

I förslaget anges att det inte finns behov 

av bullerskydd. Även om de förändringar 

som vi föreslår ovan kommer att förbättra 

bullersituationen, finns det en uppenbar 

risk att bullerpåverkan ökar med de nya 

verksamheterna. Även befintlig 

verksamhet har en betydande 

bullerpåverkan. Vi anser därför att 

kommunen behöver komplettera förslaget 

med bullerdämpande åtgärder som smälter 

in i miljön och inte stör djurliv och 

boendemiljö. 

Tack för möjligheten att bidra med våra 

tankar och synpunkter. Vi ser fram emot 

en fortsatt dialog. 

 

 

 

Enligt de beräkningar som gjorts behövs 

inga bullerskyddande åtgärder. 
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Handlingarna revideras enligt följande 

- Planbeskrivningen kompletteras med och en skrivning om flödesriktningar och 

hur planområdet kan komma att påverka MKN vatten 

- Planbeskrivningen kompletteras med en skrivning om brandposter 

- Nockhöjden sänks till 15 meter i det södra planområdet 

- En beskrivning av odlingslotter har lagts till 

- Planbeskrivningen kompletteras med en skrivning om föroreningar 

- Planbestämmelsen Träd 1tas bort och ersätts med marklov för trädfällning 

 

 

Planbeskrivningen förtydligas avseende: 

 Stenmurar 

 Odlingslotter 

 Planbestämmelsen Träd1 tas bort och ersätts med marklov för trädfällning 

 Z bestämmelsen verksamheter 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson 

Planarkitekt 

 


