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Samrådets genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Näset 1 har varit ute för granskning under perioden 

7 april till och med 27 april. Efter granskningen ska de synpunkter som har kommit in under 

yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan gå vidare till nästa del av framtagandet av 

detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot yttranden. Nedan 

redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Kompletteringar och justeringar har gjorts i planhandlingarna beträffande buller, 

dagvattenhantering samt miljökvalitetsnormer.  

Kommunen har nu kompletterat med bilder från den översiktliga bullerkartläggningen och 

text som beskriver järnvägstrafiken och bullersituationen i området. Då bullernivåerna som 

högst når 60 dBA ekvivalent nivå och 85 dBA maximal nivå har det införts en 

skyddsbestämmelse i plankartan: m1 – ”Bullerskydd skall anordnas för ny bostadsbyggnad 

avseende fasad och uteplats mot järnvägen. Bullerskyddet skall utformas så att gällande 

riktvärden för buller inte överskrids”. Länsstyrelsen anser att det är positivt att en 

skyddsbestämmelse har införts och att endast komplementbyggnader får uppföras på 

marken närmast järnvägen. Dock anser vi att bilderna ur bullerkartläggningen är mycket 

svårlästa och otydliga. Dessa bör förtydligas i planbeskrivningen.  

Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara 

överprövningsgrundande enligt 11 kap. 10 § PBL.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras. Bilderna från den översiktliga bullerkartläggningen som redovisar 

ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid prognosticerad trafik år 2040 biläggs 

planhandlingarna. 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att anföra utöver de synpunkter som lämnades i samrådsskedet men 

vill samtidigt förtydliga att kommunens kartläggning av bullervärden bör biläggas 

planhandlingarna för att möjliggöra en bedömning av eventuelle åtgärder.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras. Bilderna från den översiktliga bullerkartläggningen som redovisar 

ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid prognosticerad trafik år 2040 biläggs 

planhandlingarna.  
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E.ON 

E.ON har inget att erinra.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inget att erinra.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

 

 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


