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Planprocessen och hur granskningen har bedrivits 
Detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund handläggs med utökat förfarande och har 
funnits tillgänglig för granskning under perioden 7–29 april 2022. Under granskningstiden har 
planhandlingarna funnits tillgängliga på Älmhults kommun, på biblioteket i Älmhult och på 
kommunens webbplats. 
 

 
 
Detaljplanen har tidigare varit utsänd på samråd under perioden 9 november – 7 december 
2020. Synpunkter finns sammanfattade och besvarade i en samrådsredogörelse (2022-03-14). 
 
 
Inkomna synpunkter 
Nedan redovisas inkomna skriftliga synpunkter under granskningstiden, samt kommentarer 
till dessa. Planen har justerats och kompletterats enligt det som redovisas med kursiv stil.  
 

Yttranden utan synpunkter 
Yttranden utan synpunkter på planförslaget har inkommit från: 

1. Skanova 
2. Skogsstyrelsen 

 
Yttranden med synpunkter 
Yttranden med synpunkter på planförslaget har inkommit från: 
 
Myndigheter (se sida 3–15): 

1. Lantmäteriet 
2. Polismyndigheten, Region Syd 
3. Trafikverket 
4. Länsstyrelsen 

 
Kommunala organ (se sida 16–19): 

1. Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 
2. Räddningstjänsten Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun 

 
Företag och organisationer (se sida 20–21): 

1. Villaägarna 
2. Adven fjärrvärme 
3. E.ON Energidistribution AB 

 
  

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Yttranden med synpunkter – från myndigheter 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras  
 
OMRÅDE SOM SAKNAR 
ANVÄNDNING  
På plankarta 3 finns ett område nordväst om 
område ZHK och sydost gång-  
/cykelområde som saknar beteckning 
angående vilken användning som ska gälla 
för området, dessutom i vit färg. Om 
området inte är avsett att planläggas måste 
planområdesgräns ritas in. Om området ska 
planläggas ska beteckning och färgnyans 
läggas in då det är ett krav i 4 kap. 5 § PBL 
att alla områden ska ha en användning 
angiven.  
 
PLANKARTAN FÖLJER INTE 
BOVERKETS REKOMMENDATIONER  
Bestämmelsen om korsmark är inte 
formulerad enligt rekommendationerna i 
Boverkets planbestämmelsekatalog ”Marken 
får endast förses med (t.ex. 
komplementbyggnad”. 
 
 
Angående f8: Det rekommenderas inte 
längre att antal våningar ska användas som 
planbestämmelse eftersom Boverket kommit 
fram till att det inte är lämpligt att reglera 
våningshöjd i detaljplan. Se s. 53 i Boverkets 
konsekvensutredning inför införandet av de 
allmänna råden för planbestämmelser.  
 
FASTIGHETSGRÄNS MED OSÄKERT 
LÄGE  
I planens samrådsredogörelse anges att 
fastighetsbestämning mot Äskya 1:20 ska 
göras i samband med genomförande av 
detaljplanen. Lantmäteriet vill igen påminna 
om att detaljplanen inte påverkas om gränsen 
visar sig ha ett annat läge. Risken med att 
planlägga utan att ha koll på gränsens rätta 

 
 
 
 
 
Plankartan justera. Ytan  mellan 
gång/cykelområde och ZHK planläggs 
med användningarna GÅNG och 
CYKEL samt egenskapsbestämmelsen 
allé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med anledning av risker för farligt gods 
har bestämmelsen och korsmark i 
planen preciserats, motivering till 
formuleringen av planbestämmelsen 
finns i planbeskrivningen. Boverkets 
allmänna råd ska följas så långt det går 
men kommunen kan besluta om att 
frångå dem.  
 
Med anledning av risker för farligt gods 
har bestämmelse om max två våningar 
inom område planlagt som ZHK införts. 
Boverkets allmänna råd ska följas så 
långt det går men kommunen kan 
besluta om att frångå dem. 
 
 
Noteras. Gränserna som ritas i 
detaljplanen mellan kvartersmark och 
allmän plats blir gällande och styrande. 
Förtydligas i planbeskrivningen under 
kapitlet ”genomförande av 
detaljplanen” och rubriken 
”fastighetsrättsliga frågor”. 
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läge är att antingen en del av den allmänna 
platsen ligger inne på grannfastigheten eller 
att det blir en remsa mellan den planlagda 
marken och fram till fastighetsgränsen. I 
denna typ av fall när gränsens läge är osäkert 
är det lämpligt att så snart som möjligt 
utreda gränsen och göra en gränsutvisning 
där man letar upp befintliga 
gränsmarkeringar och mäter in dem. Visar 
sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess 
läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras.  
 
BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE 
ANVÄNDAS  
Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket 
rekommenderar att höjd på byggnadsverk 
endast i undantagsfall ska regleras med 
begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att 
det i rättspraxis finns olika tolkningar av 
begreppet. När byggnadshöjd används kan 
lovprövningen försvåras och leda till 
svårförutsedda resultat. Boverket förordar 
istället i första hand att totalhöjd eller 
nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd.  
Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd 
på byggnadsverk” i PBL  
Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter 
BFS 2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd 
som egna kategorier medan andra begrepp 
för att reglera höjd på byggnadsverk 
registreras i en gemensam kategori för övrigt 
och blir därmed svåra att följa upp vid 
övergripande analyser av t.ex. outnyttjade 
byggrätter.  
 
HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA 
PLANER?  
Av planbeskrivningen framgår att befintlig 
detaljplan P0765-13/5 upphör att gälla när 
ny detaljplan vinner laga kraft. Även P0765-
11/11 och P0765-14/7 omnämns i 
planbeskrivningen, men det framgår inte vad 
som sker med dessa. Dessutom bedömer 
Lantmäteriet att även P0765-16/2 till mindre 
del omfattar nu aktuellt planområde. Det är 
viktigt för allmänheten att det går att förstå 
konsekvenserna av planläggningen. Detta 
kan till exempel beskrivas genom en text i 
stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Kommunen bedömer 
emellertid att det i detta fall är lämpligt 
att reglera byggnadernas höjd genom 
byggnadshöjd. Då detaljplaneuppdrag 
gavs den 8 november 2016 tas 
detaljplanen fram med hjälp av den 
bestämmelsekatalog för detaljplan som 
gällde mellan 2 januari 2015 och 30 
september 2020. Enligt denna 
bestämmelsekatalog är det möjligt att 
reglera byggnadshöjd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras och 
förtydligas i frågan. 
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får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att 
gälla som tidigare utanför det nu aktuella  
planområdet.” 
Glöm inte att kontrollera så att gällande plan 
/ planer och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser 
fortfarande går att genomföra efter att den 
aktuella planen fått laga kraft.  
 
ÄNDRING AV PLAN UNDER 
PÅGÅENDE GENOMFÖRANDETID 
Som bekant finns det stora begränsningar i 
kommunens möjlighet att ändra en plan eller 
ersätta med en ny plan under pågående 
genomförandetid. I planbeskrivningen 
saknas motivering av varför ändring av 
P0765-14/7 och P0765-16/2 kan ske när 
genomförandetiden ej utgått.  
 
VILLKOR FÖR ATT BEVILJA 
BYGGLOV  
De administrativa bestämmelserna a1 och a2 
är planbestämmelser med 4 kap. 14 § PBL 
som lagstöd. Villkoren i sådana 
bestämmelser får endast avse sådana 
åtgärder som fastighetsägaren själv eller 
tillsammans med andra kan råda över. De får 
inte omfatta åtgärder som kommunen ska 
utföra - i detta fall att anlägga bullerskydd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras och 
förtydligas i frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestämmelsen kvarstår då villkoren 
i en sådan bestämmelse enligt Boverket 
får avse åtgärder som fastighetsägaren 
inte råder över. Boverket skriver 
följande på PBL Kunskapsbanken om 
villkor för lov eller startbesked - 4 kap. 
14 § punkt 5: 
”Villkoren kan avse anordningar på den 
egna tomten men även ljudavskärmande 
byggnader och bullerskyddsanordningar 
i en större skala och på andra 
fastigheter. Lagregeln är inte begränsad 
till att åtgärden ska utföras inom 
planområdet, men det ska säkerställas 
att åtgärden går att genomföra. När den 
här typen av bestämmelse används är 
det viktigt att kommunen har gjort 
bedömningen att de åtgärder villkoren 
avser kommer att genomföras, eftersom 
den enskilde fastighetsägaren som är 
beroende av detta annars inte kan 
utnyttja sin byggrätt. Det är också 
viktigt att klarlägga hur drift och 
underhåll av det som åtgärden avser ska 
skötas. Boverket anser att det finns goda 
skäl att vara försiktig med att i 
detaljplan ange villkor som innebär att 
byggrätter blir beroende av en annan 
part.”  
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Under rubriken står att del av Äskya 1:20 
ska regleras in i Äskya 1:27. Vilket/vilka 
områden är det som avses? Avses allmän 
platsmark? Lantmäteriet vill återigen 
påminna om att fastighetsgränserna runt 
Äskya 1:20 till större delen inte är lagligen 
bestämda och att detaljplanen inte påverkas 
om gränsen visar sig ha ett annat läge. 
 
Det är därmed idag oklart var gränsen 
mellan allmän platsmark och kvartersmark i 
planförslaget är belägen.  
Under rubriken står att del av Äskya 1:20 
och 1:27 ska regleras in i Äskya 1:31. Vilka 
områden är det som avses? Är 
fastighetsregleringen tänkt att ske på frivillig 
basis? Lantmäteriet vill informera om att det 
krävs omfattande skäl till att en sådan 
reglering skulle vara genomförbar tvångsvis. 
Del av fastigheten ska också enligt 
planbeskrivningen regleras in i Äskya 1:27. 
Vilket/vilka områden är det som avses? 
Avses allmän platsmark?  
 
Under rubriken står även att delar av 
Köpmannen 1 och 2 (står fel på raden om 
Köpmannen 1) ska regleras till Äskya 1:27. 
Vilket/vilka områden är det som avses? 
Avses allmän platsmark? Lantmäteriet kan 
inte se att någon del av Köpmannen 1 
omfattas av detaljplanen och fastigheten 
borde därmed inte upptas i tabellen.  
 
Gemensamhetsanläggningen Köpmannen 
ga:1 behöver som en följd av planförslaget 
omprövas och omfördelning/minskning av 
de upplåtna områdena behöver ske, då 
nuvarande kvartersmark i den nya planen 
läggs ut som allmän platsmark. Enligt 40 a § 
anläggningslagen ska ägaren till den mark 
som blir av med belastning av en ga betala 
ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n 
om det uppkommer en skada. I 
planbeskrivningen nämns inget om dessa 
regler som inte är dispositiva och numera 
gäller när en gemensamhetsanläggning 
minskas i omfattning.  
 
Angående ovanstående skulle beskrivningen 
av åtgärderna t.ex. kunna kompletteras med 
en fastighetskonsekvenskarta där 

Planbeskrivningen kompletteras med 
kartbild som redovisar planerad 
fastighetsreglering i samband med 
genomförande av planen. 
 
Noteras. Gränserna som ritas i 
detaljplanen mellan kvartersmark och 
allmän plats blir gällande och styrande. 
 
 
Se kommentar ovan. 
Fastighetsregleringen sker på frivillig 
basis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheten Köpmannen 1 tas bort från 
tabellen och planbeskrivningen 
kompletteras med kartbild som 
redovisar planerad fastighetsreglering i 
samband med genomförande av planen. 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en 
förtydligad beskrivning hur 
gemensamhetsanläggningen 
Köpmannen ga:1 påverkas och 
hanteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
kartbild som redovisar planerad 
fastighetsreglering i samband med 
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förändringar i fastighetsindelning och 
omfattning av ev. 
gemensamhetsanläggningar, med plankartan 
som bakgrund.   
 
 
 
Det anges inte något om vem som initierar 
och bekostar de lantmäteriåtgärder som 
behövs för genomförandet av detaljplanen.  
 
 
PLANSTRIDIG BEFINTLIG FASTIGHET  
Egenskapsbestämmelsen d1 omfattar område 
där den befintliga fastigheten Äskya 1:31 är 
belägen. Fastigheten är mindre än detta idag 
och blir därmed planstridig om planförslaget 
antas. Om detta inte är avsikten måste 
bestämmelsen ändras.  
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR  
Det omnämns i planbeskrivningen att 
gemensamhetsanläggningar för parkering 
ska upprättas på kvartersmark och att 
gemensamhetsanläggning bildas på allmän 
plats utlagd som PARK1. Lantmäteriet vill 
betona att prövning rörande detta får ske vid 
en lantmäteriförrättning. Dessutom kan 
bildande av gemensamhetsanläggningar 
bland annat innebära att fastigheter såväl 
innanför som utanför planområdet kan 
tvingas in i gemensamhetsanläggningen. 
Dessa konsekvenser är kommunen skyldig 
att informera om. Det skulle t.ex. kunna 
göras i den tabell som finns under 
fastighetsrättsliga frågor.  
Lantmäteriet påminner även om möjlighet 
för kommunen att använda sig av 
fastighetsindelningsbestämmelser enligt 4 
kap.18 § PBL. Lantmäteriet vill dock betona 
att fastighetsindelningsbestämmelser kring 
rättigheter inte skapar någon rättighet i sig, 
det krävs dessutom att 
gemensamhetsanläggning bildas vid en 
lantmäteriförrättning.  
 
RÄTTIGHETER  
Det står i planbeskrivning att nytt servitut 
ska bildas till förmån för Äskya 1:20. Det 
står dock inte om servitutet ska bildas genom 
avtal eller lantmäteriförrättning, med de 
prövningar som då krävs. Lantmäteriet 

genomförande av planen. 
Planbeskrivningen kompletteras också 
med en karta som visar omfattningen av 
gemensamhetsanläggningarna inom 
området. 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
beskrivning av vem som bekostar de 
lantmäteriförrättningar som behövs för 
genomförande av detaljplanen. 
 
Vid genomförande av planen kommer 
fastigheten Äskya 1:31 utökas och 
kommer således inte vara planstridig. 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
förtydligande om att 
gemensamhetsanläggning prövas och 
bildas i lantmäteriförrättning. I 
planbeskrivningen förtydligas också 
vilka fastigheter inom planområdet som 
ska ingå i respektive 
gemensamhetsanläggning. Ingen 
utanför planområdet kommer beröras. 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan kompletteras med 
markreservat för 
gemensamhetsanläggning för 
kvartersmark/P-parkering utmed 
Handelsvägen. 
 
 
 
 
 
Efter samråd med Lantmäteriet dras 
slutsatsen att det inte är ett servitut som 
ska bildas för att säkra tillfart till 
passagen över väg 23. 
Överenskommelse/avtal skrivs mellan 
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noterar att tänkt sträckning för servitut i sin 
helhet, enligt bild 49 i planbeskrivningen, är 
belägen på allmän plats och därmed allmänt 
tillgänglig. 
  
HUVUDMANNASKAP OCH 
ANSVARSFÖRDELNING  
Med begreppet huvudmannaskap i en 
detaljplan avses normalt sett vem som är 
ansvarig för de allmänna platserna. I 1 kap. 4 
§ PBL definieras allmän plats som gata, väg, 
park, torg eller annat område som enligt en 
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.  
Det är bra om begreppet 
huvudman/huvudmannaskap reserveras för 
ansvaret för allmänna platser och att andra 
former av ansvar beskrivs med andra termer 
än huvudmannaskap för att undvika 
otydlighet och risk för sammanblandning. 
Andra ansvarsfrågor (t.ex. vem som har hand 
om vatten, avlopp, dagvatten och 
elförsörjning) bör istället beskrivas under 
rubriken ansvarsfördelning.  
 
ALLMÄN KVARTERSMARK I PLANEN 
SAMT KONSEKVENSER OCH 
EFFEKTER  
Det förefaller som att användningen skola 
kan komma att anses vara kvartersmark för 
annat än enskilt bebyggande (allmän 
kvartersmark). När det förekommer allmän 
kvartersmark i en plan bör kommunen i 
planbeskrivningen redovisa att det aktuella 
området bedöms vara allmän kvartersmark.  
 
MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT 
MEN LITE FÖR OTYDLIG 
REDOVISNING  
I planbeskrivningen anges att avtal om 
markanvisning ska tecknas i senare skede. 
Det anges också en del saker som avtalet 
innehåller.  
Om avsikten är att genomföra 
markanvisningar ska kommunen enligt 4 
kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL redovisa avtalens 
huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
sådana avtal i planbeskrivningen. Detta ska 
enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i 
samrådsskedet.  

kommun och fastighetsägare men ej i 
form av ett servitut.  
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Älmhults kommun ställer sig frågande 
till vad en sådan redovisning syftar till. 
Begreppet allmän kvartersmark är inte 
ett begrepp som vanligen används i 
detaljplanesammanhang. Kommunen 
delar därför inte Lantmäteriets 
bedömning. Ingen ändring görs i 
planhandlingarna. 
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Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har 
avsett att exploatörens samtliga åtaganden 
ska redovisas på en översiktlig nivå, men där 
det ändå ska gå att bedöma vad åtagandena 
innebär. Lantmäteriet bedömer att 
handlingarna i dess nuvarande skick inte är 
tillräckligt tydliga och behöver därför 
kompletteras.  
Redovisningen behöver enligt Lantmäteriets 
mening förbättras och vara mer konkret 
kring: 
 

• vilka områden som utgör etapp 1, 2 
respektive 3  

• åtaganden om att betala eller inte 
kräva ersättningar  

• tidplan för utbyggnad av de 
anläggningar som avtalet omfattar 

• om exploatören ska ställa en säkerhet 
för åtaganden enligt avtalet om det 
finns flera exploatörer – 
ansvarsfördelningen mellan dem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om förhandlingar kring avtal om 
markanvisning påbörjas först efter 
antagandet av planen är det enligt 
förarbetena tillräckligt att kommunen: 
 

• redovisar sin avsikt att ingå ett 
markanvisningsavtal  

• redovisar intentioner om vad detta 
avtal avses innehålla  

• i planbeskrivningen i vissa delar 
redovisar samma innehåll som 
kommunens riktlinjer om 
markanvisning enligt 2 § 
markanvisningslagen  

• tydliggör att de villkor med mera 
som redovisas under samrådet och i 
planbeskrivningen är preliminära och 
att genomförandet även kan komma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Planbeskrivningen kompletteras 
med karta som visar 
etappindelningen. 

• Planbeskrivningen kompletteras 
med information om att 
markanvisningsavgift på 5% tas 
ut. Denna avgift får 
tillgodoräknas vid slutlikviden. 
Skulle detaljplanen inte vinna 
laga kraft betalas 
markanvisningsavgiften tillbaka 
till exploatören. 

• Planbeskrivningen kompletteras 
med tidplan för utbyggnad av 
respektive etapp. 

• Planbeskrivningen kompletteras 
med information om att ingen 
säkerhet ställs mot exploatören. 

 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med att 
kommunens riktlinjer för mark och 
exploatering ska gälla om en eventuell 
markanvisning kommer att ske för etapp 
3. 
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att ske på annat sätt än vad som 
redovisas under planprocessen. 

 
Glöm inte att även redovisa konsekvenserna 
(se ovan).  
Använd gärna handboken 
”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
krav när ni kompletterar planhandlingarna. 
 
Delar av planen som bör förbättras:  
 
PLANBESTÄMMELSER  
Då det är olika områden utlagda för park 
med allmänt respektive enskilt 
huvudmannaskap bör de markeras med 
PARK1 respektive PARK2.  
 
E7 saknas bland egenskapsbestämmelserna. 
Nummer bör inte hoppas över.  
 
Odlingslotter är utlagd som L1. Då det bara 
finns ett sådant område räcker det med L.  
 
 
 
ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER 
INTE LEDNINGARNA  
Skolområde avses enligt planbeskrivning 
direktanvisas. Genom att lägga ut 
markreservatet för allmännyttiga 
underjordiska ledningar s.k. u-område ser 
kommunen dels till så att det inte blir 
planstridigt att lägga några underjordiska 
ledningar inom den aktuella kvartersmarken. 
Dels att lov inte kan ges lovpliktiga åtgärder 
som hindrar att ledningen utförs. Det bildas 
däremot ingen 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. I det fall kommunen 
själva kommer äga skolområdet behövs 
ingen rättighet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indexeringen sker automatiskt i 
ritningsprogrammet för detaljplan. 
Ingen ändring görs. 
 
 
Plankartan justeras 
 
 
Då bestämmelsen är preciserad till att 
endast omfatta odlingslotter får 
bokstaven ett index enligt Boverkets 
allmänna råd. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med att 
en ledningsrätt ska upprättas inom u-
området. 
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HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN 
LAGSTIFTNING?  
Det finns inte angivet i planhandlingarna 
vilken version av plan- och bygglagen  
(med hänvisning till SFS-nummer) som 
används vid handläggningen av detaljplanen. 
Med tanke på framtida digitalisering är det 
också bra om det anges vilka föreskrifter och 
allmänna råd som tillämpas i planarbetet.  
 
 
 
 
P- PARKERING VID ODLINGSLOTTER 
Ej beskrivet i planbeskrivningen. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR  
För att det ska vara möjligt att följa 
planområdets påverkan på den kommunala 
budgeten bör det vara lämpligt att det på ett 
tydligare sätt framgår vilka 
nämnder/instanser som får intäkter 
respektive utgifter vid plangenomförandet.  
Det bör också framgå att genomförandet av 
detaljplanen medför kostnader för enskilda 
angående drift och underhåll av allmän 
platsmark med enskilt huvudmannaskap.  
 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter 
som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som 
enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.)  
 
EGENSKAPSGRÄNSER  
Det går att göra enligt planförslaget, men 
Lantmäteriet påminner om möjlighet att 
hålla egenskapsbestämmelser mer allmänna 
för att hålla nere antalet olika 
egenskapsbestämmelser. Till exempel kan e1 
skrivas ”Största byggnadsarea anges i 
procent av fastighetsarean inom 
användningsområdet”, där respektive 
procent anges inom respektive område på 
plankartan.  
 
ÖVRIGA FRÅGOR  
Lantmäteriet har i tidigare förrättning 
återfunnit samfälld mark inom Äskya 
skifteslag. Någon utredning görs inte inom 

Planbeskrivningen kompletteras med 
uppgift om att detaljplanen tas fram 
enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
En detaljplan tas fram enligt de 
allmänna råd och föreskrifter som gällde 
då planuppdrag gavs. På sida 2 i 
planbeskrivning finns alla politiska 
beslut rörande detaljplanen 
sammanfattade, så också när beslut om 
uppdrag till ny detaljplan fattades 2016-
11-08. 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med att 
all allmän platsmark utförs i kommunal 
regi och att det medför en kostnad för 
kommunen i form av drift och underhåll. 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen ser fördelar med detta men 
dessvärre finns det tekniska 
begränsningar i det program som 
detaljplanerna ritas i som inte möjliggör 
en sådan lösning. Ingen ändring görs i 
planen för redovisning av e-
bestämmelserna. 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en 
ny rubrik rörande samfälld mark under 
avsnittet fastighetsrättsliga frågor. 
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ramen för denna granskning men 
Lantmäteriet vill informera om att det skulle 
kunna finnas samfällda områden även inom 
planområdet. Vid planläggning är det viktigt 
att de fastighetsrättsliga förhållandena 
redovisas korrekt inom planområdet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Polismyndigheten, Region Syd 
 
Polismyndigheten har tagit del av den av 
Älmhults kommun 2022-03-14 redovisade 
förslaget till detaljplan över området Äskya-
Furulund.  Planen visar på god intention till 
möjliggörande av en varierad 
bostadsbyggnation där fokus också riktas 
mot säker trafikmiljö med låga hastigheter 
och flera separata gångar och cykelvägar. 
Flera alternativa gång och cykelvägar in mot 
centrum och skolor noteras som positivt. Att 
trottoar och infasad busshållplats anläggs 
utmed huvudstråket är bra ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Polismyndigheten 
ser ur ett trygghetsperspektiv positivt på den 
plan som presenteras.  
 
Områdets närhet till Älmhults 
handelsområde och skolor öppnar upp och 
inbjuder till rörlighet av människor och 
fordon på dygnets alla timmar.  
Polismyndigheten poängterar den trygghets 
och säkersäkerhetskapande effekten av att 
anlägga fria siktlinjer vid etableringar av nya 
bostadsområden.  Detta avser såväl 
vegetation som bebyggelser i form av 
förrådsbyggnader och plank. Angeläget att i 
möjligaste undvika byggande av dolda och 
mörka ytor. Ljussättning under de mörka 
timmarna är en annan viktig trygghet och 
säkerhetsskapande aspekt.  

 

Det har historiskt tidigare funnits en del 
dolda platser i Älmhults centrum, t.ex. 
platser som legat bakom storvuxna 
planteringar, i mörka prång, bakom blank 
eller i dolda passage vilka varit grogrund 
till uppkomst av social oro och 
kriminalitet. Dessa har under senare tid 
åtgärdas med ett ur trygghetssynpunkt 
mycket positivt resultat och att Älmhults 
kommunen involverar Stiftelsen Tryggare 

 
 
Noteras.  
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Sverige i utvecklingsarbetet lovar gott 
inför framtiden. 
 

3. Trafikverket 
 
I samrådsskedet hade Trafikverket 
synpunkter gällande väg 23 som är 
utpekad som riksintresse för 
kommunikationer. Kommunen har till 
granskningen justerat avstånd för 
kvartersmark och bebyggelse för att 
säkerställa hänsyn till riksintresset samt led 
för farligt gods.  
 
Vidare hade Trafikverket frågor gällande 
anslutningspunkten Danska vägen 
(kommunal väg) till väg 23. Kommunen 
har tagit fram en trafikutredning samt 
tilläggs-PM som anses besvara frågor 
gällande kapacitet och belastning i 
korsningen till följd av den planerade 
exploateringen. Trafikverket ser positivt på 
kommunens anpassning av Danska vägens 
anslutning till Handelsvägen, även om 
denna ligger inom det kommunala 
väghållningsansvaret. Föreslagen lösning 
kan förväntas skapa en tryggare trafikmiljö 
med bättre hastighetsefterlevnad på 
Danska vägen.  
 
Som Trafikverket kommenterade i 
samrådsskedet kräver en exploatering i 
omedelbar närhet till en stor trafikled med 
höga hastigheter lämpligt skydd mot 
bullerstörningar. Trafikverket anser att 
kommunen genom framtagen 
bullerutredning och föreslagna 
bullerskyddsåtgärder visar på en god 
ambition att säkerställa bostadsmiljöer 
med acceptabla bullernivåer. Gällande 
uppförande av bullerskyddsåtgärderna vill 
Trafikverket lyfta behovet av tät dialog 
mellan kommunen och Trafikverket för att 
säkerställa en bra samordning och helhet 
avseende statliga och kommunala 
anläggningar som befintlig vall samt 
befintligt viltstängsel och planerad 
vall/plank.  
 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Kommunen instämmer i 
behovet av samordning vid 
genomförandet för att ett bra resultat ska 
uppnås. 
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Även frågan om framtida gång- och 
cykeltunnel under väg 23 förutsätter tät 
dialog mellan kommun och Trafikverket. 
Generellt ser Trafikverket positivt på 
kommunens tydliga ambition att skapa en 
tillgänglig och säker trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter i det nya området.  
 
Slutligen vill Trafikverket kommentera 
kommunens samrådsredogörelse där både 
inkomna synpunkter och kommunens svar 
presenteras på ett tydligt och strukturerat 
sätt.  
 

Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 

 

4. Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens roll 
Enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen 
(2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under 
granskningstiden yttra sig över 
planförslaget, om planförslaget enligt 
Länsstyrelsens bedömning innebär att 
någon av överprövningsgrunderna i 11 
kap. 10 § PBL inte följs eller tillgodoses. 
 
 
Länsstyrelsens sammanfattande 
synpunkter  
Länsstyrelsen har 2020-12-07 lämnat 
samrådsyttrande i ärendet. 
Länsstyrelsen kan konstatera att 
kommunen har tagit hänsyn till 
inkomna synpunkter. Länsstyrelsen har 
inga invändningar avseende de frågor som 
kan vara överprövningsgrundande enligt 
11 kap. 10 § PBL. 
 
Rådgivning och upplysningar 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Buller 
Länsstyrelsen bedömer att trafik- och 
verksamhetsbullret i planförslaget är 
tillräckligt utrett. Det finns inget som tyder 
på att riktvärden för buller eller 
verksamhetens bullervillkor riskerar att 
överskridas med den föreslagna 
bebyggelsen och de bullerskärmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
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som planeras. 
 
Lakvattendammar Äskya 
avfallsanläggning 
Vi vill upplysa om att eventuell flytt av 
vattenprovtagningspunkterna Y10 och Y11 
ska göras i samråd med 
verksamhetsutövaren för Äskya 
avfallsanläggning. Möjligheten till 
reglerad kontroll av lakvattnets 
påverkan får inte förstöras. 
 
Vattenverksamhet 
Ett flertal vattenverksamheter planeras i 
planområdet, bland annat att lägga igen ett 
vattendrag, kulvertera vattendrag samt ta 
bort eller dra om bäckfåror. 
Vi vill upplysa om att tillståndsplikt gäller 
för vattenverksamheter enligt 11 kap. 9 § 
MB. Beroende på omfattning kan en 
vattenverksamhet anmälas till 
Länsstyrelsen istället för att sökas 
tillstånd för. Detta framgår av 19 § i 
förordning (1998:1388) om 
vattenverksamheter. Tillståndsplikten 
gäller även eventuell bortledning av 
grundvatten. 
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark avses att tas i anspråk för 
exploatering. Vi bedömer dock vid 
kontroll av typen av jordbruksmark, att den 
i sammanhanget inte påverkar 
livsmedelsproduktionen i dagsläget eller i 
närtid. Vi har därmed inga invändningar 
mot det aktuella planförslaget i det 
avseendet, men vill ändå att det noteras att 
vi invänder mot att jordbruksmark, som är 
en resurs som minskar i länet, exploateras. 
 

 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
information enligt yttrandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Yttranden med synpunkter – från kommunala organ 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Miljö- och byggnämnden, Älmhults 
kommun 
 
 
Byggenhetens synpunkter: 
 
Planbeskrivning: 
 
Sida 16–17, Geotekniska förhållanden – i 
texten beskrivs att extra geoteknisk 
undersökning kan krävas för medeltunga och 
tunga konstruktioner. Det är oklart om detta 
endast gäller mark som inte planeras att 
bebyggas eller även den mark som planeras 
för bebyggelse. Detta bör förtydligas och om 
det för mark som planeras att bebyggas 
krävs extra utredningar bör detta genomföras 
i samband med framtagande av aktuell 
detaljplan.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sida 30, näst sista stycket – i texten står det 
att bländningsskydd kan krävas mot väg 23 
inom det område som avses planläggas för 
verksamheter och behovet av detta ska 
utredas i bygglovsskedet. Detta anges även 
på sida 52 i planbeskrivningen. 
Byggavdelningen anser att denna fråga ska 
utredas i planskedet för att säkerställa att 
området är lämpligt för verksamheter med 
trafik med hänsyn till trafiksäkerheten på 
väg 23.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 19 B i planbeskrivningen justeras 
så att de geotekniska utredningarnas 
geografiska avgränsning tydliggörs. 
Som underlag till detaljplanen har 
geotekniken i området undersökts 
översiktligt. För den södra delen av 
området gjordes undersökningen av 
Sweco hösten 2020. Denna utredning 
rör bland annat den mark som 
planläggs för verksamheter (Z), handel 
(H) och kontor (K). För bedömning av 
markens lämplighet anses denna 
utredning vara tillräcklig. I rapporten 
anges att kompletterande geoteknik kan 
behövas i samband med konstruktion av 
medeltunga till tunga konstruktioner. En 
sådan utredning syftar bland annat till 
att ge konstruktörer rätt värden att 
räkna på för den typen av byggnad som 
ska uppföras och kan således inte göras 
i detta tidiga skede. Planbeskrivningen 
förtydligas.  
 
Plankartan kompletteras med 
bestämmelse om att bländskydd ska 
finnas mot väg 23 inom område 
planlagt för verksamheter (Z), handel 
(H) och kontor (K).  
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Parkmark med enskilt huvudmannaskap – i 
planbeskrivningen framgår det att parkmark 
längs med verksamheter och väg 23 ska ha 
enskilt huvudmannaskap. Byggavdelningen 
anser att det är av stor vikt att det för den 
enskilda huvudmannen görs tydligt vad 
denna parkmark får och inte får användas 
till. Detta för att undvika framtida 
missförstånd och konflikter gällande 
markens nyttjande.  
 
Sida 37 dagvattenhantering – i texten anges 
att en vall planläggs för att undvika att 
dagvatten från planområdet rinner in och 
påverkar lakvattenanläggningen samt att 
höjden på denna vall bör vara minst +146,3 
möh. Det finns ingen egenskapsbestämmelse 
i detaljplanen som reglerar att det blir just 
denna höjd vilket byggavdelningen anser bör 
finnas.  
 
 
 
 
 
Sid 39, El – i texten framgår att en befintlig 
transformatorstation ska flyttas och placeras 
på annan plats inom planområdet. 
Byggavdelningen vill upplysa om att en flytt 
av denna transformatorstation kräver lov 
enligt 6 kap. 1 § plan- och 
byggförordningen.  
 
Sida 49, Höjdsättning – i texten framgår att 
färdig golvhöjd regleras med 
egenskapsbestämmelser för lägre bebyggelse 
men inte för högre bebyggelse för att skapa 
flexibilitet kring tillgänglighetslösningar för 
flerbostadshus. Längre fram i 
planbeskrivningen anges att högre 
bebyggelse inte omfattas av denna typ av 
egenskapsbestämmelse för att möjliggöra för 
underjordiska parkeringsgarage. 
Byggavdelningen anser att 
planbeskrivningen bör kompletteras med text 
som beskriver varför man anser att behovet 
av att undvika översvämningar i 
flerbostadshus är mindre än för lägre 
bebyggelse eller om det av någon anledning 
inte föreligger samma risker för dessa 
byggnader. Det bör i planbeskrivningen 
redovisas tydligare vilka förutsättningar som 

Beskrivningen av parkmark med enskilt 
huvudmannaskap utvecklas i 
planbeskrivningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningsförvalningen 
instämmer i att en sådan bestämmelse 
hade varit lämplig. Dessvärre är det inte 
möjligt att skriva en sådan bestämmelse 
i det program som detaljplanerna ritas i 
då det inte följer Boverkets allmänna 
råd/planbestämmelsekatalogen. Vallen 
ligger på kommunal mark vilket gör att 
kommunen själv har rådighet över att 
vallen utförs på rätt sätt. Ingen ändring 
görs således i plankartan, information 
om lämplig höjd på vallen står kvar i 
planbeskrivningen. 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
För att kunna bygga källare inom 
planområdet krävs att en sådan 
byggnad utförs med en vattentät 
konstruktion. En sådan lösning är 
dyrare och bedöms inte vara ekonomisk 
försvarbar vid bygge av en villa. 
Kommunledningesförvaltningen anser 
att vinsterna med ett underjordiskt 
parkeringsgarage för högre bebyggelse 
kan vara större än de ekonomiska 
kostnaderna. Ett flerbostadshus 
genererar ett större antal parkeringar 
än en enstaka villa. Alla områden 
kommer klara parkeringsnormen inom 
fastigheten utan ett garage men uppförs 
ett garage så möjliggör det för större 
gröna ytor. Planbeskrivningen 
kompletteras med information om vilka 
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finns för att uppföra underjordiska 
parkeringsgarage.  
 
 
 
Sida 53, byggandets omfattning – här 
förtydligas hur bestämmelser om 
exploateringsgrad för olika områden inom 
detaljplanen är utformade. Bl.a. beskrivs att 
viss exploatering får göras inom en 
begränsad yta av fastigheten inom 
egenskapsområdet. För att byggavdelningen 
ska kunna hantera dessa planbestämmelser 
krävs att byggavdelningen får tillgång till 
digitala mätverktyg och att detaljplanerna 
finns tillgänglig i format som dessa digitala 
mätverktyg tillåter. Denna uppgift bör även 
enkelt kunna utläsas av de personer som 
planerar att bygga på marken som 
detaljplanen reglerar.  
 
Sida 56, Byggnadshöjd – i 
planbeskrivningen beskrivs att 
byggnadshöjden beräknas från 
medelmarknivå invid byggnaden. Texten bör 
kompletteras med uppgifter från 1 kap. 3 § 
PBF som anger hur byggnadshöjd beräknas. 
Detta eftersom texten i planbeskrivningen 
inte är helt utförlig i jämförelse med 
lagtexten.  
 
Sida 56, f7 Minst hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet ska orienteras mot en 
ljuddämpad sida – det bör i 
planbeskrivningen förtydligas vad som avses 
med bostadsrum.  
 
 
Sida 70, Brand – här beskrivs att byggherren 
i sin bygglovsansökan ska redovisa att 
fastigheten är åtkomlig för 
räddningstjänsten. Detta är ett tekniskt 
egenskapskrav som redovisas först inför 
startbesked och texten på alltså revideras på 
denna punkt.  
 
Plankarta:  
 
Av plankartan bör det framgå hur 
detaljplanen bekostas.  
 
 

förutsättningar som finns för att uppföra 
underjordiska parkeringsgarage.  
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivningen av hur byggnadshöjd 
kompletteras enligt yttrande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
information om vad som avses vara 
bostadsrum enligt förordning 
(2015:2016) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. 
 
 
Planbeskrivningen justeras enligt 
yttrandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan kompletteras inför 
antagande med information om hur 
detaljplanen bekostas. 
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Bestämmelsen SKYDD2 bör kompletteras 
med en egenskapsbestämmelse som gör att 
vallen får en höjd på minst 146,3 möh.  
 
 
 
 
Miljöenhetens synpunkter: 
 
Plankarta:  
Administrativ bestämmelse avseende 
bullervallar görs med hänvisning till 4 kap. 
14 § punkt 4 plan- och bygglagen. Denna 
hänvisning reglerar markföroreningar, inte 
omgivningsbuller. Hänvisning bör istället 
göras till 4 kap. 14 § punkt 5 plan- och 
bygglagen som hanterar omgivningsbuller.  
 
Planbeskrivning: 
Det anges inget om att dagvattendammen 
samt de dagvattendiken som ska finnas i 
området är en avloppsanordning som 
behöver anmälas till den kommunala 
miljönämnden. I enlighet med 
dagvattenutredningen som bifogats 
granskningshandlingarna är dagvattnet från 
området definierat som ett avloppsvatten. 
Bestämmelser kring detta återfinns i 9 kap. 2 
och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13 
och 14 §§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I de 
fall dagvattendammen är en 
avloppsanordning som är anmälningspliktig 
bör detta nämnas.  
 

Se svar ovan, då samma synpunkt 
framförs under rubriken 
”planbeskrivning” och punkten ”sida 37 
dagvattenhantering”. 
 
 
 
 
 
 
Plankartan justeras så hänvisningen 
blir korrekt. 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
information om att dagvatten inom 
området är betraktat som avloppsvatten 
och att dagvattendammen och dikena 
således är anmälningspliktig. 

2. Räddningstjänsten Tekniska 
förvaltningen, Älmhults kommun 
 
Under ”tekniska frågor, brand” bör texten 
med P114, vara utformad något mer 
utförligt, se exempel nedan:  
 
Planering av området bör följa det som 
anges i P114. P114 är en revidering och 
hopslagning av Svenskt Vattens 
publikationer VAV P83 Allmänna 
vattenledningsnät från 2001, VAV P76 
Vatten till brandsläckning från 1997 samt 
VAV P57 Tryckstegringsstationer som gavs 
ut 1985.  
 
P114 Distribution av dricksvatten beskriver 

 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
sammanfattande information om P114 
enligt delar av yttrandet.  
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de grundläggande förutsättningarna för 
planering av vattendistribution och pekar på 
vilka överväganden som behöver göras i 
samband med dimensionering och 
utformning. Publikationen innehåller 
funktionskrav, rekommendationer och 
lämpliga dimensioneringstal, ofta i form av 
ett spann.  
 
I övrigt inget att erinra. 
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Yttranden med synpunkter – från företag och organisationer 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Villaägarna Kronoberg 
Har inget ytterligare att tillägga nu under 
granskningstiden utöver vårt remissyttrande 
under samrådstiden. 

 
Noteras. 
 
 
 

2. Adven fjärrvärme 
 
I egenskap av fjärrvärmeleverantör i 
Älmhult, önskar vi framföra att vi är 
intresserade av att föra en dialog med 
Älmhults Kommun och kommande 
byggherrar i syfte om att bygga ut 
fjärrvärmenätet inom aktuellt område. 
Därför föreslår vi ett första möte i samband 
med projektering av gator, så att vi i 
möjligaste mån kan eventuellt samförlägga 
med fler ledningsägare till aktuella 
fastigheter.  
 

 
 
Noteras och beaktas i fortsatt arbete 
med genomförande av detaljplanen. 
 

3. E.ON. Energidistribution AB 
 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av 
inkomna handlingar enligt ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. 
 
E.ON noterar utlagda E2-områdens 
placering i planområdet vilket vi är nöjda 
med. E.ON ser dock att E2-området intill L1 
-odlingslotter har lagts ut ”kloss-i-kloss” 
med kvartersmarken. Enligt svensk standard 
SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok 
SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta 
tillåtna avstånd mellan 
transformatorbyggnad till brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag ska 
uppgå till minst fem meter. E.ON hemställer 
därför att det i plankartan avsätts ett 
prickmarksområde runt E-området, där ovan 
angivna mått uppfylles samt att 
planbestämmelserna kompletteras med en 
skrivelse som informerar om att det 5 meter 
från transformatorbyggnaden ej får finnas 
brännbara byggnadsdelar och att brännbart 
upplag ej får uppställas. 

 

 
 
 
 
 
 
Gränsen för odlingslotter justeras så att 
den läggs på ett avstånd om 5 meter 
från E2-området. 
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E.ON noterar i samrådsredogörelsen 
kommunens kommentar om att u-områden 
inte kommer läggas ut i plankartan eftersom 
att ”[…] kablarna läggs inom området för 
allmän plats/gata eller allmän plats/gång, 
cykel. Kablarna kan förläggas inom det 
området utan att u-område krävs i planen”.  
E.ON håller med om att kablar förläggs 
inom gatumark i samband med att gatorna 
iordningställs. Vi förutsätter en 
samplanering och överenskommelse sker i 
god tid före projektstart påbörjas. I vissa 
sträckor av planområdet är det dock inte 
möjligt att förlägga kablar inom gatumark. 
E.ON yrkar därför att ett 3 meter brett u-
område läggs in i plankartan längst med 
Handelsvägen, detta på grund av trädallén 
med medförande rötter som kan förstöra 
vårat kablage. 

 
För övrigt har E.ON inget att erinra. 
 
 

Efter granskningen har lösning funnits i 
samråd mellan Älmhults kommun och 
E.ON Energidistibution för att placera 
elkablarna på allmän plats, utan att u-
område bildas. Elkablar läggs inom 
område planlagt som allmän plats. Ingen 
ändring görs i planhandlingarna inför 
antagande.  
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Sammanfattning av ändringar i plankartan efter granskning, innan 
antagande: 
 

• E2 i nordöst flyttad 30 meter åt öst. 
• Byggnadshöjd för kvartersmark skola är ändrad från 7 till 8 meter byggnadshöjd. 
• e3 ändrad till: största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom 

användningsområdet (verksamheter, kontor, handel). 
• e14 ändras till största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom 

användningsområdet . 
• e7 – e13 ändrade nummer. 
• e4 ändrad till största byggnadsarea är 400 m2 byggnadsarea per fastighet. 
• Gång och cykel nordväst om cirkulationsplatsen läggs inom gata för att dragningen 

ska vara flexibel vid detaljprojektering. 
• Gång och cykel söder om allén utmed Handelsvägen läggs inom gata för att 

dragningen ska vara flexibel vid detaljprojektering. 
• g1: Markreservat för gemensamhetsanläggning, har lagts till på mark planlagd för p-

parkering utmed Handelsvägens östra sida. 
• Gatan breddas i anslutning till park i nordöst, söder om kullen. Detta för att gång och 

cykel ska kunna fortsätta till park (lekplats). 
• Byggnadshöjd i nordväst ändras från 7m till 10m byggnadshöjd, bestämmelse om 

entré (f1) läggs också till.  
• Naturmark ritas in mellan odlingslotter och E2. 
• Utfartsförbud läggs till för viss sträcka längs med odlingslotter och P-parkering i 

söder. 
• m1: Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten. Bestämmelsen läggs till för 

kvartersmarken som medger verksamheter, kontor och handel. 
• Ny formulering och laghänvisning för bestämmelserna a1 och a2 . 
• Område planlagt som PARK invid kulllen, öster om Handelsvägen minskas. 
• Bestämmelsen b1 källare får inte finnas, läggs på all kvartersmark väster om 

Handelsvägen. 
• Bestämelsen e12 läggs på all kvartersmark utmed Handelsvägen. 
• Bestämmlelsen f3 läggs till på de kvarter där begränsning av höjd för 

komplementbyggnader saknades. 

 
Kommunledningsförvaltningen 
2022-05-10 
 
 
Malin Svensson   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
 
Karin Wennberg   
Planarkitekt 
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