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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 standardförfarande och har varit på samråd 

under tiden 2 mars 2020 till 30 mars 2020 med samrådsmöte den 12 mars 2020. 

Beslut att godkänna planen för samråd togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 

den 13 februari 2020 § 26. 

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 från de inkomna yttrandena.  

På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter:  

www.morbylanga.se/personuppgifter  

Inkomna skrivelser från 
myndigheter 

Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-04-15  

Länsstyrelsen 

 

Kontroll enligt kap 11 PBL  

Länsstyrelsens synpunkter gällande 

Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten 

samt Hälsa och säkerhet måste beaktas för 

att planförslaget ska anses vara förenligt 

med 11 kap. PBL och därmed inte riskera 

att överprövas. Länsstyrelsen har även 

rådgivande synpunkter som redovisas som 

Noteras.  
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upplysningar vilka kan påverka 

genomförandet av planen. 

MKN för vatten samt dagvatten  

Föreslaget planområde har tidigare, 2015–

2017, gått igenom detaljplanering men 

överprövades. Kommunen använder 

tidigare framtagna dagvattenutredningar 

från 2009 respektive 2016. Föreslaget 

planområde och plankarta ser likadan ut, 

förutom planbestämmelse gällande 

bostädernas konstruktion i förhållande till 

höjden över havet och översvämningsrisk.  

       

I planbeskrivningen är dock texten 

redigerad eftersom det är delvis ett nytt 

förslag på etapputbyggnad osv. Texter och 

bilder i planbeskrivningen måste dock 

redigeras och förtydligas kopplat till 

dagvattenhanteringen och MKN vatten, på 

olika ställen i planbeskrivningen.  

Noteras. 

Handlingarna förtydligas vad gäller 

dagvattenhantering och MKN. 

Eftersom det är komplext och utbyggnad i 

flera etapper, sker också utbyggnaden av 

dagvattenhanteringen i förhållande till 

dessa byggetapper. Mark ska höjas (i 

förhållande till havet samt gång-och 

cykelväg på en vall passerar intill 

planområdet osv.), sockerbruksdammarna 

ska användas, samt att avvattning leds 

runt, kanske delvis pumpas och går 

därefter ut, efter rening och fördröjning 

norr om föreslaget planområde i 

Östersjön. Eftersom det är svårt 

textmässigt att få förklaringar, fås inget 

sammanhang. Tydlighet måste finnas 

avseende ansvarsfördelning mellan 

kommun och den enskilde, vad ska göras 

inom allmän platsmark respektive 

kvartersmark samt att förslaget med 

pumpning av saltvatten in i 

sockerbruksdammarna under torrperioder 

inte längre är aktuellt och därför ska tas 

bort från skisser och i planbeskrivningen.  

Noteras. 

Planområdet ska ingå i 

verksamhetsområde för dagvatten och 

kommunen är huvudman för allmän plats 

därmed har kommunen ansvar för alla 

åtgärder inom allmän plats. 

Handlingarna revideras också vad gäller 

tidigare förslag att pumpa in bräckt vatten 

i dagvattensystemet. Åtgärden är inte 

längre aktuell. 

Dagvattenhanteringen behöver alltså 

uppdateras i planbeskrivningen, och 

motsvarande i plankartan, till 

granskningen. Det inkluderar även 

flödesriktningar och eventuella 

lågvattenpunkter (och 

markhöjdjusteringar) vilket förtydligar 

Noteras. 

Handlingarna förtydligas vad gäller 

dagvattenhanteringen och 

etapputbyggnaden. 
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behovet av nödvändiga dagvattenåtgärder. 

Detta faktum är ju ännu viktigare eftersom 

delar av planområdet kommer att fyllas ut, 

samtidigt som dagvattenhanteringen (både 

kvalitativt och kvantitativt) måste fungera 

för redan befintlig bebyggelse. 

Hälsa och säkerhet  

Det behöver framgå tydligt i 

planhandlingar vilka föroreningsnivåer 

som ska gälla för samtliga delar av 

planområdet. Vedertagna nivåer för 

bostäder är känslig markanvändning, KM 

enligt naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenade områden. Om 

vedertagna nivåer inte ska användas måste 

detta motiveras i planbeskrivningen så 

länsstyrelsen kan göra en bedömning av 

dessa. För att området ska vara lämpligt 

för vald markanvändning behöver 

kommunen säkerställa att inga 

föroreningar inom planområdet 

överskrider angivna riktvärden, detta 

gäller inte bara på områden som ska 

bebyggas utan på hela området. 

Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom 

ett område som totalt sett har samma typ 

av markanvändning, exempelvis ett 

bostadsområde. Detta för att främja en 

långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser (vilket uttrycks 

bland annat i miljömålet God bebyggd 

miljö och PBL). Riskerna med 

kvarlämnade föroreningar kan vara 

svårbedömda i ett långtidsperspektiv 

(användning av marken i ett område kan 

ändras, förutsättningarna för spridning kan 

förändras och föroreningar kan flyttas vid 

grävarbeten). I praktiken kan det också 

vara svårt att hantera olika restriktioner 

för mindre volymer eller ytor, vilket 

medför att risken ökar för felaktig 

hantering i framtiden. 

Naturvårdsverkets utgångspunkter för 

efterbehandlingsarbetet i Sverige är 

formulerade utifrån långsiktighet och 

hållbarhet i syfte att skydda hälsa, miljö 

och naturresurser nu och i framtiden. De 

avspeglas i den utredningsmetodik som 

Naturvårdsverket förordar samt i 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

Inga föroreningar förväntas inom 

planområdet. I det fall föroreningar 

påträffas ska sanering ske till nivåer som 

inte får överskrida Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning 

(KM). Detta gäller för hela planområdet. 

I det aktuella området Norra Viken har det 

tidigare varit jordbruksmark (främst norra 

delen) och mark som använts för upplag av 

restmassor från sockerbetstvättning. 

Restmassorna uppkom då sockbetorna 

tvättades med bräckt vatten från sundet. 

Restmassorna har därmed tillfört 

näringsämning samt salt ovanpå den 

sandiga naturliga marken. (Jordart 

svallsediment, grus). 

I samband med gällande planprogram för 

Mörbylånga (2009) utreddes förorenad 

mark och det genomfördes geotekniska och 

markmiljötekniska utredningar i hela 

planprogramområdet. Först genomfördes 

översiktliga undersökningar och 

provtagning och därefter fördjupade 

utredningar i de områden det fanns behov. 

Föroreningar konstaterades i en tidigare 

deponi samt i hamnområdet väster om 

planområdet. 

 

I samband med detta provtogs också massor 

från sockerbruksområdet för att avgöra om 

de var lämpade att använda för att täcka 

deponin i Kastlösa. Resultatet visade att 

sockerbruksmassorna var mycket väl 
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förorenad mark. Utgångspunkterna bör 

vara vägledande i arbetet med 

efterbehandling av förorenade områden. 

Bedömning av miljö- och hälsorisker vid 

förorenade områden bör göras i såväl ett 

kort som långt tidsperspektiv. Planerad 

markanvändning är vanligen överblickbar 

i mindre än 100 år. Mycket kan också 

hända i längre tidsperspektiv (100-tals till 

1000 år) med kvarlämnade föroreningar. 

lämpade att användas i sluttäckningen av 

deponin vid Kastlösa avfallsanläggning 

eftersom sockerbruksmassornas kvalitet 

motsvarar inert avfall som inte anses utgöra 

en risk för att betydande skada på 

människors hälsa eller miljön kan uppstå. 

Detta innebär att massorna inte innehöll 

föroreningar som riskerade att lakas ur och 

spridas. Massorna innehöll höga halter salt 

från sockerbetstvätten med bräckvatten med 

detta bedömdes inte utgöra någon risk. 

Massorna har därefter förts bort från 

området till deponin i Kastlösa. 

Handlingarna revideras. 

Betydande miljöpåverkan  

Kommunen bedömer att genomförandet 

av detaljplanen inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan och en strategisk 

miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning krävs därför 

inte. Med anledning av att påverkan på 

naturvärden inte är helt känd kan inte 

länsstyrelsen med tillgängligt underlag 

hålla med kommunen i deras bedömning 

om betydande miljöpåverkan. 

Kommunen har förtydligat beskrivningen 

av påverkan på naturvärden i 

planhandlingarna. Genomförandet av 

planen bedöms inte påverka naturvärden på 

ett betydande sätt. Planförslaget innebär att 

större hänsyn tas till angränsande 

sockerbruksdammar med omgivande 

fläderalléer. Genom planbestämmelser 

skyddas fläderbuskarna ovanför slänten. 

Framförallt schaktning i slänten norr om 

sockerbruksdammarna kan medföra 

tillfällig störning av fågellivet och ska 

därför inte ske under perioden 1 april-31 

juli. Genom planens hänsynstagande 

bedöms rödlistade och skyddade arter inte 

påverkas negativt. Planerat dammsystem 

kan gynna fågellivet och den biologiska 

mångfalden i stort. 

Handlingarna revideras. 

Upplysningar  

Naturvärden  

Viktigt att dagvatten inte förorenar 

sockerbruksdammarna så att de blir sämre 

livsmiljö för häckande fåglar och 

eventuella groddjur. 

Enligt förslag på dagvattenhantering 

kommer dagvatten från tak och från vägar 

att separeras. Dagvatten från vägar 

omhändertas i svackdiken utmed vägar 

för att minska föroreningsgraden innan 

dagvattnet når dammsystemet.  

I bruksparken finns ett antal fågelarter 

som är B-markerade i 

artskyddsförordningen eller rödlistade och 

därmed prioriterade i artskyddsarbetet. 

Det är förbjudet enligt 4 § 

artskyddsförordningen att avsiktligt störa 

Under rubriken Rödlistan och 

artskyddförordningen redogör kommunen 

för påverkan på fåglar. Det nya förslaget till 

detaljplan innebär att större hänsyn tas till 

fågellivet, jämfört med gällande planer för 

området, t.ex. att schaktning i bruksvallen 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2020-06-18 
Dnr 

2015-230 
Sida 

5(11) 
  

 

dessa arter. Hur kommer fåglarna i 

bruksparken att påverkas av ökad 

mänsklig aktivitet i området? Kommunen 

avser att pumpa in saltvatten i 

dammsystemet. Kommunen behöver 

redogöra för hur detta kommer påverka 

befintligt växt och djurliv. 

inte får ske under perioden april-juli.   

Tidigare förslag att pumpa in bräckt vatten i 

dagvattensystemet är inte längre aktuell. 

Handlingarna revideras. 

Kommunen behöver också i 

detaljplaneskedet ha koll på invasiva arter 

och en plan för hur de ska hanteras. 

Kommunen arbetar kontinuerligt på att 

minimera mängden invasiva arter.  

Kommunens arbete med invarsiva arter är 

ingen planfråga. 

Plankartan  

Det är svårt att utläsa exploateringsgrad 

samt placeringsbestämmelserna. Det är 

reglerat på ett ätt som gör det svårt att 

       

På plankartan finns en sträcka med 

bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 

planområdesgränsen. Stängselkrav och 

utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL 

endast läggas mot allmänna platser. Detta 

innebär att det inte är möjligt att lägga 

denna typ av bestämmelse i en 

planområdesgräns av följande skäl: I en 

planområdesgräns går det inte att 

säkerställa att det är allmän plats eller 

även i fortsättningen kommer att vara 

allmän plats i den angränsande planen. 

Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt 

något som ska gälla för området utanför 

det i planförslaget aktuella planområdet 

vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets 

konsekvensutredning inför införandet av 

de allmänna råden för planbestämmelser. 

Kommunen kanske kan utforma 

plankartan/planområdet på ett annat sätt 

för att undvika dessa problem eller 

undvika att reglera utfartsfrågan? 

Lantmäteriet noterar att i vissa planer har 

liknande problem lösts genom att 

kommunen har utökat planområdet med 

en remsa bestående av några meter allmän 

plats utanför utfartsförbudet. 

Noteras. 

Plangränsen justeras så att utfartsförbud 

inte sammanfaller med detaljplanegräns. 

Handlingarna revideras.  

U-område saknas. Det anges i 

fastighetsrättsliga frågor att kommande 

allmänna ledningar på kvartersmark 

kommer säkras genom ledningsrätt. Det 

finns dock inga u-områden utlagda i 

plankartan. Utan u-område kan 

Noteras. 

Det är inte aktuellt att placera allmänna 

ledningar inom kvartersmark. 

Handlingarna revideras. 
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ledningsdragningen för allmänna ändamål 

bli planstridig. Det är således lämpligt om 

kommunen utreder frågan vidare om 

ledningarnas placering. 

Planbeskrivningen  

I planbeskrivningen anges att ett 

exploateringsavtal ska tecknas i senare 

skede. Det anges också olika åtgärder som 

exploatören ska bekosta samt på något 

ytterligare ställe anges åtgärder som 

exploatören ska ansvara för. Enligt 5 kap. 

13 § 3 st. PBL ska kommunen, om 

avsikten är att ingå exploateringsavtal, 

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. 

Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren 

har avsett att exploatörens samtliga 

åtaganden ska redovisas på en översiktlig 

nivå, men bedömer att handlingarna i dess 

nuvarande skick inte uppfyller lagens krav 

på redovisning och därför behöver 

kompletteras. 

Eftersom redovisningen inte är så tydlig 

som krävs finns det inte 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. 

Ett exploateringsavtal är tecknat med 

exploatören. Planförslaget är inte ändrat 

på ett sätt som gör att 

exploateringsavtalet behöver ändras. 

Avtalet redovisas.  

Har genomförandetiden för berörda 

detaljplaner gått ut? 

Genomförandetiden för underliggande 

detaljplaner har ännu inte gått ut.  

Berörda fastighetsägare har efterfrågat 

ändringen för att omfördela uppdelningen 

mellan kvartersmark och allmän 

platsmark för att möjliggöra för ett större 

utbud av boende- och upplåtelseformer. 

Handlingarna förtydligas. 

Inkom 2020-03-23  

Lantmäteriet 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där 

planen måste förbättras 

      

Utfartsförbud inte ok i planområdesgräns.       

På plankartan finns en sträcka med 

bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 

planområdesgränsen. Stängselkrav och 

utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL 

Noteras. 

Plangränsen justeras så att utfartsförbud 

inte sammanfaller med detaljplanegräns. 
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endast läggas mot allmänna platser. Detta 

innebär att det inte är möjligt att lägga 

denna typ av bestämmelse i en 

planområdesgräns av följande skäl: I en 

planområdesgräns går det inte att 

säkerställa att det är allmän plats eller 

även i fortsättningen kommer att vara 

allmän plats i den angränsande planen. 

Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt 

något som ska gälla för området utanför 

det i planförslaget aktuella planområdet 

vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets 

konsekvensutredning inför införandet av 

de allmänna råden för planbestämmelser. 

Kommunen kanske kan utforma 

plankartan/planområdet på ett annat sätt 

för att undvika dessa problem eller 

undvika att reglera utfartsfrågan? 

Lantmäteriet noterar att i vissa planer har 

liknande problem lösts genom att 

kommunen har utökat planområdet med 

en remsa bestående av några meter allmän 

plats utanför utfartsförbudet. 

Handlingarna revideras. 

Minsta fastighetsstorlek  

Lantmäteriet noterar att det ej finns någon 

bestämmelse om minsta fastighetsstorlek 

när huvudbyggnad ej är fristående. 

Prövning i kommande 

lantmäteriförrättningar kommer de 

allmänna lämplighetsvillkoren att styra 

fastigheternas storlek vid sammanbyggda 

huvudbyggnader. 

Bestämmelsen är formulerad för att öka 

flexibiliteten i vilka upplåtelseformer som 

är möjliga i de fall området inte bebyggs av 

regelrätta villafastigheter. Om det är möjligt 

med tredimensionell fastighetsbildning kan 

boendeenheter upplåtas som hyresrätt, 

bostadsrätt eller äganderätt. 

U-område saknas  

Det anges i fastighetsrättsliga frågor att 

kommande allmänna ledningar på 

kvartersmark kommer säkras genom 

ledningsrätt. Det finns dock inga u-

områden utlagda i plankartan. Utan u-

område kan ledningsdragningen för 

allmänna ändamål bli planstridig. Det är 

således lämpligt om kommunen utreder 

frågan vidare om ledningarnas placering. 

Noteras. 

Det är inte aktuellt att placera allmänna 

ledningar inom kvartersmark. 

Handlingarna revideras. 

Exploateringsavtal aktuellt men något 

otydlig redovisning 

 

I planbeskrivningen anges att ett 

exploateringsavtal ska tecknas i senare 

skede. Det anges också olika åtgärder som 

exploatören ska bekosta samt på något 

ytterligare ställe anges åtgärder som 

Ett exploateringsavtal är tecknat med 

exploatören. Planförslaget är inte ändrat på 

ett sätt som gör att exploateringsavtalet 

behöver ändras. Avtalet redovisas. 
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exploatören ska ansvara för. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska 

kommunen, om avsikten är att ingå 

exploateringsavtal, 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. Lantmäteriet 

konstaterar att lagstiftaren har avsett att 

exploatörens samtliga åtaganden ska 

redovisas på en översiktlig nivå, men 

bedömer att handlingarna i dess nuvarande 

skick inte uppfyller lagens krav på 

redovisning och därför behöver 

kompletteras. 

 

Eftersom redovisningen inte är så tydlig 

som krävs finns det inte 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. 

 

Använd gärna handboken 

”Lantmäterimyndighetens roll i 

planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 

och 22 a §§ PBL” som stöd ang. 

lagstiftningens krav när ni kompletterar 

planhandlingarna. 

 

Inkom 2020-03-26  

Kommunstyrelsen 

 

Ingen erinran. Noteras. 

Inkom 2020-03-04 

Utbildningsnämnden 

 

Inga synpunkter. Noteras.  
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Inkomna skrivelser från övriga 
remissinstanser 

Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-03-26 

E ON 

 

Inom området har E.ON markförlagd låg- 

och högspänningskabel, kabelskåp samt 

en transformatorstation (”Norra viken”), 

se bifogad karta. 

Noteras.  

 

 

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/skydd
a-ledningar-och-djur/grava-nara-
ledning.html 

       

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. 

       

För transformatorstationen gäller 

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 

En starkströmsanläggning måste vara 

utförd enligt god elsäkerhetsteknisk 

praxis, vilket bland annat innebär att den 

ska vara utförd enligt svensk standard. Av 

svensk standard SS-EN 61936-1 samt 

tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, 

framgår att minsta tillåtna avstånd mellan 

transformatorstation i byggnad och 

 

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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brännbar byggnadsdel eller brännbart 

upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 

föreskriver också att nätstationer ska 

placeras så att de rimligtvis inte skadas av 

vägfordon, samt att tillräckligt utrymme 

för normal drift och underhåll ska 

säkerställas. 

E.ON noterar att ett E-område är utlagt i 

plankartan, vilket vi är tacksamma för. 

E.ON yrkar dock på att E-området för vår 

transformatorstation preciseras (enligt 

riktlinjerna i Boverkets allmänna råd om 

planbestämmelser) och istället får 

beteckningen ”E1 - 

Transformatorstation”. Ett minsta område 

på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder 

som kan försvåra normalt underhåll. 

Plankartan och planbestämmelserna ska 

säkerställa att det minsta tillåtna avståndet 

på 5 meter mellan transformatorstation 

och brännbar byggnadsdel eller brännbart 

upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt 

att kunna ta sig till transformatorstationen 

med tungt fordon. 

Noteras. 

Handlingarna revideras. 

Eventuella kostnader i samband med 

planens genomförande så som flyttningar 

eller ändringar av våra befintliga 

anläggningar bekostas av exploatören, 

vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

Noteras. 

Handlingarna revideras. 

 

 

Handlingarna revideras enligt följande 

- Plangränsen justeras så att utfartsförbud inte sammanfaller med plangränsen. 

- Plankartan har justerats för att anpassas till kravet på digitala planer. Det medför 

att ordning på och formulering av bestämmelser har justerats. De bestämmelser 

som har ändrats på ett sätt som påverkar planförslaget är: 

o Bestämmelse införs om att schaktningsarbete invid Bruksvallen inte 

får ske under perioden 1 april - 31 juli. 

o Bestämmelse införs om att återplantering av fläder ska ske utmed 

gångväg på Bruksvallen. 

o Bestämmelsen E-området för transformatstationen preciseras till E1 

–Transformatorstation, byggnad eller upplag för brännbart 

material får ej anordnas inom 5 meter från transformatorstation 

och till E2 – Teknisk anläggning. 
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o Bestämmelser som reglerar exploateringsgrad och placering har 

förtydligats. 

o De bestämmelser som reglerar höjd på gata, gångväg och nivå på 

färdigt golv har höjts för att bättre klara risk för översvämning 

o Bestämmelsen n2 – Fläderbuskar och fläderträd ska bevaras har 

införts på kvartersmak.  

o Bestämmelsen n2 för allmän platsmark har justerats till växtlighet – 

Fläderbuskar och fläderträd ska bevaras. 

o Bestämmelse om boendeparkering på kvartersmark utgår. 

- I området pågår ständig byggnation och markarbete. Beskrivningen uppdateras 

för att passa rådande situation. 

- Beskrivningen förtydligas avseende: 

o dagvattenhantering  

o MKN. 

o tidigare förslag att pumpa in bräckt vatten i dagvattensystemet 

eftersom åtgärden inte längre är aktuell. 

o etapputbyggnaden av området. 

o förorenad mark. 

o allmänna ledningar. Det är inte aktuellt att placera dessa inom 

kvartersmark. 

o det exploateringsavtal som är tecknat med exploatören. Avtalet 

redovisas i sin helhet. 

o genomförandetiden för underliggande detaljplaner som inte gått ut. 

o eventuella kostnader för flyttningar eller ändringar av befintliga el- 

och VA-anläggningar bekostas av exploatören. 

 

 

 

 

Ylva Hammarstedt 

Arkitekt 

 


