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Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger 

förutsättningar för uppförandet av särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, 

bostadsbebyggelse samt förskola inom planområdet.     

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2015-11-16 och 2015-12-07. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till 

berörda, funnits tillgängligt på Lekebergs kommun samt varit publicerat på kommunens hemsida. 

Efter samrådet har 15 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplaneförslaget. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på 

Sydnärkes Byggförvaltning. 

Yttranden har lämnats av: 

 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2015-12-14 

2. Lantmäteriet Örebro län 2015-12-07 

3. Trafikverket   2015-12-04 

4. Nerikes Brandkår 2015-11-27 

5. Telia Sonera Skanova 2015-11-27 

6. E.ON 2015-12-01 

7. Bra kulturmiljö Örebro län 2015-11-26 

8. Sydnärkes miljönämnd 2015-12-02 

9. Lekebergs kommun, Vård- och 
omsorgsnämnden 

2015-12-17 

10. Lekebergs kommun, Kultur- och 
bildningsnämnden 

2015-12-18 

11. Fastighetsägare Fjugesta 1:9  2015-11-18 

12. Fastighetsägare Fjugesta 3:268   2015-12-02 

13. Fastighetsägare Fjugesta 72:19 2015-12-04 
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14. Fastighetsägare Fjugesta 3:196 2015-12-07 

15. Fastighetsägare Fjugesta 40:1 2015-12-08 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning:    

Länsstyrelsens bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL är att ett antagande av detaljplanen inte kommer 

att prövas.  

Enligt 2. kap PBL anger länsstyrelsen följande råd inför fortsatt planarbete: 

Att det behöver förtydligas hur kommunen har kommit fram till vilka trafikmängder, vilka avstånd, 

vilka hastighetsbegränsningar etc. som man har utgått ifrån vid beräkningarna av trafikbuller. 

Länsstyrelsen anser även att planbestämmelsen som reglerar riktvärden för trafikbuller är otydlig 

och behöver omformas eller tas bort.  

Länsstyrelsen anser att en arkeologisk undersökning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen behöver 

utföras inom planområdet. På grund av fornlämningsmiljön och de topografiska och geologiska 

förutsättningarna i området kan det finnas tidigare okända fornlämningar inom planområdet.  

Man anser att de generellt biotopskyddade miljöerna bör bevaras i så hög utsträckning som möjligt. 

För diken som ska läggas igen/kulverteras ska dispens sökas så tidigt som möjligt i planprocessen.  

Länsstyrelsen anser att de geotekniska undersökningarna i planområdet bör utföras innan 

detaljplanen antas. 

Man anser att dagvattenhanteringen bör regleras genom planbestämmelser. 

Slutligen anser länsstyrelsen att det behöver framgå i planbeskrivningen om gällande 

miljökvalitetsnormer följs i samband med detaljplaneförslaget.      

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med tydligare redovisning gällande trafikbullerberäkningar.  

Planbestämmelsen som reglerar riktvärden för trafikbuller tas bort.  

Detaljplanen kompletteras angående en arkeologisk undersökning.  

Utgångspunkten är att de biotopskyddade miljöerna ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt. 

Detaljplanen ska kompletteras med redovisning av hur diken ska bevaras för att utnyttjas för 

dagvattenhantering. En fördröjningsdamm möjliggörs inom planområdet.  

Planbeskrivningen kompletteras gällande miljökvalitetsnormer.    

 

  



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2016-01-18 

Sida 3 av 11 
 

2. Lantmäteriet Örebro län  

Sammanfattning: 

Anser att det borde tydliggöras för vad och hur det de sydöstra delarna av planområdet ska 
användas. Lantmäteriet menar att arrondering av brukningsbar åkermark på Fjugesta 1:9 är 
olämpligt och bör funderas igenom. Nuvarande fastighetsägare har även rätt att kräva inlösen av 
allmän platsmark vilket i sådant fall ska ske genom fastighetsreglering och framgå i 
fastighetskonsekvensbeskrivningen.  

 
Lantmäteriet ifrågasätter även en del gällande plankartan och planbeskrivningen. Man undrar om 
e1 00 innebär att hela fastighetens yta ska bebyggas vilket skulle medföra en väldigt stor 
byggnadsarea på Fjugesta 5:2. Lantmäteriet undrar även om avstyckningar ska ske från Fjugesta 5:2 
vilket i sådant fall bör framgå i fastighetskonsekvensbeskrivningen.  

 

Kommentar: 

Kommunens intention är att köpa en del av marken på Fjugesta 1:9. Föreslagen gata som ansluter 

till Fjugesta Letstig ska undantas från detaljplaneförslaget och istället kommer det föreslås en 

anslutning till Fjugesta Byväg inom den besparade naturmarken i de sydöstra delarna av 

planområdet.    

Gällande planbestämmelsen e1 00 så anges det enbart i legenden som en hänvisning till vad 

beteckningen innebär. Inom kvartersmarken för respektive område anges e1 40, e1 50 osv.  

Detaljplanen kompletteras med tydligare begränsningar av byggrätterna på Fjugesta 5:2.  

Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras angående fastighetsreglering som berör Fjugesta 

1:9 och gällande de avstyckningar som kan tänkas bli aktuella i samband med detaljplanen. 

 
3. Trafikverket 

Sammanfattning:    

Trafikverket tolkar från planbeskrivningen att kommunen planerar att göra en trafikutredning för 

att säkerställa att området förses med trafiksäkra lösningar. 

Man anser att anslutningen till länsväg 518 för gatan som löper längs med banvallen måste 

utformas enligt VGU för att säkerställa god trafiksäkerhet på platsen. 

Trafikverket anser att det inte är lämpligt att ansluta planområdet genom föreslagen gata i de 

nordöstra delarna till Fjugesta Letstig.  

Trafikverket tolkar det som att ytan i de sydöstra delarna ut mot Fjugesta Byväg inte föreslås 

anordnas.   

Kommentar: 

Det stämmer inte att kommunen ska göra en trafikutredning. Planbeskrivningen korrigeras och 

förtydligas angående detta. 
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Gator ska vara utformade i enlighet med VGU. Planbeskrivningen kompletteras med information om 

detta.  

Föreslagen gata som ansluter till Fjugesta Letstig ska undantas från detaljplaneförslaget och istället 

kommer det föreslås en anslutning till Fjugesta Byväg inom den besparade naturmarken i de 

sydöstra delarna av planområdet.    

 

4. Nerikes Brandkår  

Sammanfattning:    

Nerikes brandkår föreslås att brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan enligt gällande 

VAV-P76 och P83. Det rekommenderas ett brandpostnät med en kapacitet av 900 liter per minut 

och ett maximalt avstånd av 250 meter mellan brandposterna. Med anledning av föreslagen 

våningsbebyggelse om 4 våningar anser Nerikes brandkår att karmunderstycke på byggnaderna inte 

är placerade mer än 11 meter över marknivå, alternativt att utrymningshantering sker inom 

byggnaden eftersom räddningstjänstens bärbara stegutrustning inte når högre än 11 meter över 

mark.    

Kommentar: 

Det infogas till planhandlingarna att brandvattenförsörjning behöver utökas och anpassas enligt 

gällande riktlinjer.  

 

5. Telia Sonera Skanova  

Sammanfattning:    

Har ingen erinran mot detaljplanen men uttrycker att man önskar bibehålla befintligt nät som 

passerar i området. 

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 

 
6. EON  

Sammanfattning:    

E.ON anser att deras elnät inom planområdet inte är tillräckligt för att försörja föreslagen 

bebyggelse. Därför måste det enligt E.ON avsättas en yta i planen för en nätstation. En nätstation 

upptar en ungefärlig yta på 6x6 meter samt ett uppskattat brandskyddsavstånd på minst 5 meter 

till brännbar byggnad/brännbart upplag. E.ON föreslår en plats i de centrala delarna av 

planområdet där nätstationen kan placeras.    

Kommentar: 

Ett E-område infogas till detaljplanen. 
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7. Bra kulturmiljö  

Sammanfattning:    

Organisationens företrädare framför att banvallen, i Lekebergs kommuns förslag till 
kulturmiljöprogram, utpekas som en särskilt kulturhistoriskt värdefull miljö som inte får förvanskas. 
Man utrycker också att banvallen har ett högt rekreationsvärde som motionsstråk och att det bör 
bevaras utefter detta syfte. Det framhävs att förlängningen av Vallgatan sannolikt inte kan anläggas 
utan inverkan på banvallens kulturhistoriska värden samtidigt som trafiklösningen anses medföra 
stor olycksrisk. Därtill påpekar man att eventuella föroreningar i banvallen inte tas upp i 
planförslaget.   
 
Organisationens företrädare anser att förlängningen av Vallgatan bör utgå och istället anges att den 
del av banvallen som berör planområdet ska utmarkeras som ett q-område i planen.   
 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med hänvisning till kommunens förslag till kulturmiljöprogram. 

Gällande trafiksäkerheten i området kring förlängningen av Vallgatan  ska det hanteras i ett senare 

skede men utgångspunkten är att gatorna anläggs i enlighet med trafikverkets krav på hur gator 

utformas trafiksäkert (VGU). Inom de föreslagna gatuområdena ska det inte vara några problem att 

anlägga trafiksäkra gator och gatukorsningar. Gatustrukturen kommer dock förändras, vissa gator 

undantas från detaljplanen inför granskningsskedet.        

Banvallens värde som motionsstråk beaktas. Den del av banvallen som berör planområdet kommer 

att bevaras genom att banvallen är utmarkerad som gång- och cykelväg i planen. Det bedöms inte 

föreligga några problem att anlägga Vallgatan samtidigt som banvallen kan bevaras. Notera att 

detaljplanen reglerar områden inom vilka olika markanvändningar föreslås. Gatorna kommer 

sannolikt inte uppta hela användningsområdet  för gata vilket exempelvis innebär att gatan som 

löper parallellt med banvallen inte kommer anläggas direkt intill banvallen.  

Angående anslutningen till Vallgatan i de nordvästra delarna är detta ett exempel på en 

gatudragning som inte med säkerhet kommer att anläggas, den möjliggörs endast genom 

detaljplanen. Den huvudsakliga anslutningen till planområdet är den som angör området från 

länsväg 518. 

Eftersom inget område i direkt närhet till banvallen ska bebyggas med bostäder så anses eventuella 

föroreningar i banvallen inte nödvändiga att utreda närmare.    

8. Sydnärkes miljönämnd 

Sammanfattning:    

Anser att frågan kring vattenskyddsområdet bör förtydligas i planen och undrar när vattentäkten 

kommer att ersättas med vatten från Örebro samt om vattenskyddsområdet kommer finnas kvar 

som reservvattentäkt i framtiden. Miljönämnden undrar även om vattenverket som finns inom 

planområdet ska rivas eftersom det inte är utmarkerat i plankartan.  
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Miljöförvaltningen tycker att en översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras på områden 

som är utpekade som potentiellt förorenade markområden i EBH-stödet för att utreda om 

bebyggelse är lämpligt på dessa platser. 

Vidare menar miljönämnden att NATUR-området i nordväst helt bör lämnas som naturmark och att 

förlängningen av Vallgatan utgår. Detta motiveras med att naturvärdena är höga och att 

andvändningsområdet för skolan omges av onödigt många bilvägar och korsningar. Genom en 

uteslutning av den föreslagna förlängningen av Vallgatan menar miljönämnden att höga 

naturvärden kan bevaras samtidigt som det västra naturområdet kan utnyttjas bättre som 

rekreationsområde, framförallt för det närliggande föreslagna skolområdet.  

Slutligen uppmanar miljönämnden till att de öppna vattenförande dikena i området bör tas 

omhand för dagvattenhantering och att detta bör regleras i planen. 

Kommentar: 

Vattentäkten i Fjugesta kommer ersättas med vatten från Örebro i slutet av 2016. Lekebergs 

kommun avser sedan att ansöka hos Länsstyrelsen om att vattenskyddsområdet ska avvecklas. När 

majoriteten av detaljplanens föreslagna markanvändning blir aktuell för byggnation kommer även 

vattentäkten ersättas med vatten från Örebro. Vattentäkten och vattenskyddsområdet ska dock 

fortsatt beaktas i detaljplanens utformning.  

Fjugesta 5:64 undantas från detaljplanen vilket innebär att en översiktlig miljöteknisk undersökning 

av marken inte längre är nödvändig. Prickmark reglerar även så det inte går att uppföra byggnader 

i direkt närhet till den eventuellt förorenade marken.   

Gatustrukturen revideras så att skolområdet får bättre tillgång till naturområdet. 

Förlängningen av Vallgatan kvarstår men observera att vägen endast möjliggörs. Planområdets 

huvudsakliga anslutning ska ske från länsväg 518. Det har varit av stor vikt i planarbetet att 

möjliggöra flera olika gatualternativ i planområdet vilket kan skapa en flexibilitet i framtiden. Det är 

tänkt att trafiksystemet i planområdet kan bilda en kompletterande struktur. Genom att det finns 

flera gator att utnyttja för trafikanterna kan trafikflödet fördelas ut på ett bra sätt vilket ger en 

avlastande funktion i gatunätet.   

9. Lekebergs kommun, Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning:    

Nämnden anser detaljplanen ska möjliggöra för 48 SÄBO-platser och 10 lägenheter för 

gruppboende LSS. Vidare anser nämnden att parkering bör placeras på en lämplig plats för 

hemtjänstens behov.  

Kommentar: 

Planförslaget möjliggör bland annat för vårdändamål och bostadsändamål (BD). Vårdändamål 

innefattar all slags vårdverksamhet, exempelvis möjliggör planen för att det kan etableras 

verksamhet för 48 SÄBO-platser och 10 lägenheter för LSS-boende. Någon precisering av 

användningsområdet bedöms inte nödvändig.  
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Detaljplanens parkeringsytor revideras. Det kommer finnas möjlighet att anordna parkering inom 

kvartersmark.     

10. Lekebergs kommun, Kultur- och bildningsnämnden 

Sammanfattning:         

Nämnden uppmärksammar barnperspektivet och fastlägger att tillgången till en storleksmässig god 

och varierad utemiljö är av största vikt, därtill anser man att gång- och cykelvägar och inte bilvägar 

bör förläggas närmst det föreslagna skolområdet.  

Vidare betonar nämnden att bra trafiklösningar i området är viktigt då verksamheter och boende 

kan antas medföra en hel del trafik. Vid det föreslagna skolområdet anser man att säkra övergångar 

som ger möjlighet till vistelse i närliggande naturområden bör beaktas.  

Nämnden anser även att föreslagna gator i området bör planeras utifrån kort resväg för att 

minimera miljöpåverkan. 

Kultur- och bildningsnämnden anser att föreslaget skolområde är en lämplig plats för en skola då 

övrig skolverksamhet är lokaliserad i de norra och västra delarna av Fjugesta. Slutligen framhävs att 

tillgängligheten och god angöring inom det föreslagna skolområdet är viktigt för att underlätta 

föräldrarnas hämtning/lämning av barn samt för övriga transporter.  

Kommentar: 

Det föreslagna skolområdet är också tänkt att ge tillräckligt med yta för att ge förutsättningar för 

en tillgänglig och tillräckligt omfattande utemiljö. Planen revideras så att skolområdet ges direkt 

tillgång till det närliggande naturområdet.    

En del av gatustrukturen revideras för att ge bättre förutsättningar till trafiksäkra utformningar 

inom planområdet.   

11. Fastighetsägare Fjugesta 1:9 

Sammanfattning:    

Yttranden undrar vilka som är berörda enligt sändlistan.  

Man undrar om användningsområdet för bostäder i de södra delarna som gränsar till 

fastighetsägarens mark och om det inte finns något minimiavstånd för byggnation i närhet till 

annans mark. Det framförs även synpunkter angående hur odlingen av den berördes mark kommer 

påverkas gällande buller och sprutning av växtskyddsmedel.  

I yttrandet undrar man huruvida det finns kännedom om kornknarrens förekomst inom 

planområdet. 

Det ifrågasätts om man har tagit hänsyn till att väg 518 är trafikerad av tung trafik.  

I yttrandet riktas frågor gentemot påverkan på vattentäkten, hur den säkerställs under 

byggnationen för att undvika olyckor. 
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Anser att det finns annan mark i Lekebergs kommun som borde exploateras. 

Kommentar: 

Tolkar det som att yttranden undrar vilka som är sakägare och därmed räknas som berörda av 

detaljplaneförslaget. De som räknas som berörda av detta detaljplaneförslag framgår av en 

fastighetsförteckning som har upprättats av Metria. Fastighetsförteckningen omfattar ägare till alla 

fastigheter, samfälligheter, rättigheter etc. som berör/avgränsar till planområdet.  

Gällande användningsområdet för bostäder i de södra delarna av planområdet så är det inte en 

huskropp utan det är inom ytan för BD som det  möjliggörs för bebyggelse (den prickade marken får 

inte bebyggas). I detta skede är det inte avgjort var bebyggelsen kan komma att placeras inom 

användningsområdena.  

Detaljplanen kompletteras så att det inte blir möjligt att uppföra bebyggelse som avgränsar direkt 

till fastigheten Fjugesta 1:9.  

Planområdet utgörs av en naturmiljö som mycket väl skulle kunna lämpa sig för kornknarren. 

Planförslaget bedöms visserligen inte medföra att kornknarrens eventuella habitat inom 

planområdet påverkas negativt, stora delar av naturmarken besparas. I det fortsatta planarbetet 

ska dessutom detaljplanen tillföras ytterligare inslag som kan gynna växt- och djurliv och inte minst 

kornknarren (det möjliggörs för en fördröjningsdamm och vattenförande diken inom området ska 

bevaras).  

Trafikmängder och trafikflöden på alla vägar som berör planområdet, inklusive väg 518, har tagits i 

beaktande vid utformningen av detaljplanen. Detaljplanen är utformad med en stor del naturmark 

som bildar ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan föreslagen byggnation och väg 518.   

Marken inom detaljplaneområdet är särskilt utpekat i den gällande översiktsplanen som ett 

prioriterat område att exploatera. När det gäller annan mark som yttranden anser bör bebyggas i 

första hand så är dessa platser också aktuella för byggnation. Samtidigt behöver det ena inte 

utesluta det andra, kommunen behöver ha tillgänglig mark för olika ändamål på flera platser så att 

det finns möjlighet att tillgodose olika intressen och önskemål.             

12. Fastighetsägare Fjugesta 3:268  

Sammanfattning:    

Uttrycker att den föreslagna förlängningen av Vallgatan kommer påverka sin fastighet genom 

utökade trafikmängder och försämrad boendemiljö till följd av detta. Yrkar om att förlängningen av 

Vallgatan ska tas bort ur detaljplanen och att infart från länsväg 518 istället är tillräcklig. En 

borttagning av Vallgatan anses innebära att mer trafik längs Vallgatan/Sannagatan undviks 

samtidigt som en fyravägskorsning som även påverkar banvallen inte behöver anläggas. Det 

uttrycks också att grönområdet hänger ihop bättre om man undviker att anlägga en väg igenom 

detta område.    
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Kommentar: 

Angående anslutningen till Vallgatan i de nordvästra delarna är detta ett exempel på en 

gatudragning som inte med säkerhet kommer att anläggas, den möjliggörs endast genom 

detaljplanen. Den huvudsakliga anslutningen till planområdet är den som angör området från 

länsväg 518. 

Gällande trafiksäkra utformningar så ska det hanteras i ett senare skede men utgångspunkten är 

att gatorna anläggs i enlighet med trafikverkets krav på hur gator utformas trafiksäkert (VGU). 

Inom de föreslagna gatuområdena ska det inte vara några problem att anlägga trafiksäkra gator 

och gatukorsningar.  

Planförslaget kommer revideras inför granskningsskedet då vissa gator och gatukorsningar kommer 

att undantas från detaljplanen.  

Stor hänsyn ska tas till banvallen och denna ska också bevaras genom detaljplanen.   

13. Fastighetsägare Fjugesta 72:19 

Sammanfattning:    

Ifrågasätter förlängningen av Vallgatan på grund av den trafikmiljö som gatan kan resultera i och att 

det kan påverka Fjugestas övriga trafik negativt. Yttranden anser att den beräknade trafikmängd 

som planförslaget kan alstra kan medföra negativa konsekvenser. I yttrandet framförs en alternativ 

utformning där Vallgatan utesluts från detaljplanen och att det istället föreslås en rondell vid 

Vretstorpsvägen (518) som leder trafiken. Yttranden tycker att det är fel att samordna trafiken i 

centrum och att det istället borde skapas yttre ringar runt centralorten.  

Kommentar: 

Synpunkterna och de alternativa utformningarna beaktas men samtidigt är det så att de föreslagna 

gatorna inom planområdet inte bedöms ge några större negativa konsekvenser. Det är trots allt 

mindre lokala gator som föreslås i detaljplanen. Gällande en rondell så är den platsen inte aktuell 

inom ramen för denna detaljplan.  

Angående anslutningen till Vallgatan i de nordvästra delarna är detta ett exempel på en 

gatudragning som inte med säkerhet kommer att anläggas, den möjliggörs endast genom 

detaljplanen. Den huvudsakliga anslutningen till planområdet är den som angör området från 

länsväg 518. 

Gällande specifika utformningar som skyltning eller enkelriktad trafik så hanteras sådana frågor 

inte inom detaljplanen utan i ett senare skede. 

Detaljplaneförslaget kan precis som yttranden förespråkar avlasta trafiken i centrum med en ny 

trafikstruktur söder om tätorten. 

Planförslaget kommer revideras inför granskningsskedet då vissa gator kommer att undantas från 

detaljplanen.            
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14. Fastighetsägare Fjugesta 3:196 

Sammanfattning:    

Önskar att fastigheterna Fjugesta 3:196, Fjugesta 32:1 och Fjugesta 47:16 ska ingå i detaljplanen för 

att möjligöra fastighetsreglering. 

Kommentar: 

Detaljplanens avgränsning utökas i de norra delarna så att Fjugesta 3:196, 32:1 och 47:16 ingår i 

detaljplanen. 

15. Fastighetsägare Fjugesta 40:1 

Sammanfattning:    

Motsätter sig anläggandet av nya gator i centrala Fjugesta. Menar att förlängningen av Vallgatan 

och anslutningen av planområdet mot Södergatan inte borde möjliggöras och att Fjugesta Byväg 

och länsväg 518 är tillräckliga som anslutningsvägar till planområdet.   

Kommentar: 

Planförslaget kan alstra mer trafik i närområdet, visserligen är bedömningen att detaljplanen inte 

kommer generera några stora trafikflöden, det är små lokala gator som föreslås. Dessutom kan 

Fjugestas trafiksystem avlastas genom nya gator i planområdet vilket innebär att Fjugestas 

trafiksituation i sin helhet kan förbättras.  

Notera även att gatorna endast möjliggörs, det är inte säkert att alla gator som föreslås kommer 

att anläggas. Anslutningen till Vallgatan i de nordvästra delarna är till exempel en gatudragning 

som inte med säkerhet kommer anläggas, den möjliggörs endast genom detaljplanen. Gatan som 

ansluter till Östra Långgatan/Södergatan är tänkt att bli en gångfartsgata och bedöms inte 

generera några större trafikflöden. Den huvudsakliga anslutningen till planområdet är den som 

angör området från länsväg 518.   

Planförslaget kommer revideras inför granskningsskedet då vissa gator kommer att undantas från 

detaljplanen.   
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Förslag till revidering av detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, 

Örebro län. 

   Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget: 

  
 Planbeskrivningen kompletteras med tydligare redovisning gällande trafikbullerberäkningar.  

 Planbestämmelsen som reglerar riktvärden för trafikbuller tas bort.  

 Detaljplanen kompletteras angående en arkeologisk undersökning.  

 Detaljplanen kompletteras med förslag om hur dagvattenhantering ska hanteras och vilka 

vattenförande diken som ska bevaras. 

 Planbeskrivningen kompletteras angående miljökvalitetsnormer.    

 De sydöstra delarna ges användningsområdet för gata samtidigt som gatan i nordöstlig 

riktning undantas från detaljplanen. 

 Detaljplanen kompletteras med tydligare begränsningar av byggrätten på Fjugesta 5:2.  

 Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras angående fastighetsreglering som berör 

Fjugesta 1:9 och gällande de avstyckningar som kan tänkas bli aktuella med anledning av 

detaljplanen. 

 Gator ska vara utformade i enlighet med VGU. Planbeskrivningen kompletteras med 

information angående detta.  

 Föreslagen gata som ansluter till Fjugesta Letstig undantas från detaljplaneförslaget och 

istället kommer det föreslås en anslutning till Fjugesta Byväg inom den besparade 

naturmarken i de sydöstra delarna av planområdet.    

 Det infogas till planhandlingarna att brandvattenförsörjning behöver utökas och anpassas 

enligt gällande riktlinjer.  

 Ett E-område infogas till detaljplanen. 

 Planbeskrivningen kompletteras med hänvisning till kommunens förslag till 

kulturmiljöprogram. 

 Detaljplanens parkeringsytor revideras.     

 En del av gatustrukturen revideras för att ge bättre förutsättningar till trafiksäkra 

utformningar inom planområdet. 

 Detaljplanen kompletteras så att det inte blir möjligt att uppföra bebyggelse som avgränsar 

till fastigheten Fjugesta 1:9. 

 Fjugesta 5:64 undantas från detaljplanen. 

 Detaljplanens avgränsning utökas i de norra delarna så att Fjugesta 3:196, 32:1 och 47:16 

ingår i detaljplanen. 

 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
Jonas Kinell   Ove Sahl    
Planarkitekt   Förvaltningschef 
 


