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Detaljplan för fastighet Skolan 2 m.fl. (Gamla 
Sjöängsskolan) Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Planförslaget föreslår att för i huvudsak möjliggöra bostäder, men även för centrum, park, parkering, 

besöksanläggning och skola. Planområdet är beläget mitt i centrala Askersund och omfattar gamla 

Sjöängsskolan och idrottshallen 

 

Samrådet 

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

tiden mellan 2020-06-10 och 2020-07-10. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev och funnits tillgängligt på 

byggförvaltningens hemsida. Samrådshandlingarna har varit utställda i byggförvaltningens entré. 

Planförslaget har annonserats i Nerikes Allehanda 2020-06-11. Efter samrådet har 12 yttranden 

inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. 

Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2020-06-25 

2. Lantmäteriet 2020-07-11 

3. Trafikverket 2020-06-16 

4. Sydnärkes kommunalförbund 2020-06-23 

5. Sydnärkes Miljönämnd 2020-07-14 
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6. Nerikes Brandkår 2020-06-18 

7. PostNord Sverige AB 2020-06-10 

8. Vattenfall Eldistr ibution AB 2020-07-02 

9. Region Örebro Län 2020-06-17 

10. Privatperson 1 2020-07-07 

11. Privatperson 2 2020-07-08 

12. Privatperson 3 2020-07-08 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 

enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.   

 

 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Trafikbuller 

Planområdet ligger intill Drottning Kristinas väg, vilket innebär att området är utsatt för 

trafikbuller. I planförslagets bifogade trafikbullerutredning anges att ”för att klara gällande 

myndighetskrav krävs att de hus som är placerade närmast Drottning Kristinas väg i området 

planeras så att hälften av bostadsrummen vetter mot innergårdarna. Alternativt kan lägenheter 

under 35 kvm placeras där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 60 dBA men klarar 65 dBA.” 

Länsstyrelsen konstaterar att detta inte har säkerställts genom planbestämmelser på plankartan, 

vilket behöver kompletteras för att säkerställa att förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader efterlevs i planområdet. 

 

I bullerutredningen har det inte gjorts beräkningar av ljudnivån för någon byggnad i den södra 

delen av planområdet, men man skulle kunna anta att även där behöver ovanstående åtgärder 

säkerställas genom planbestämmelser på plankartan. 

 

Länsstyrelsen ifrågasätter varför man i bullerutredningen har beräknat ljudnivån för endast en 

våning i den norra delen av planområdet när det på plankartan möjliggörs för bostäder med en 

högsta byggnadshöjd på 14 meter, dvs ca 4 våningar. Länsstyrelsen anser att bullerutredningen 

behöver kompletteras i detta avseende. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  
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Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 

kommunens åsikt.  

 
Förorenade områden  

Enligt uppgifter i Länsstyrelsens databas över misstänkt och konstaterade förorenade områden 

(EBH-stödet) bedrevs förmodligen endast in- och utlämning av tvätt vid intilliggande kemtvätt. 

Om det finns uppgifter om att kemtvätt bedrivits i två tvättmaskiner med perkloretylen, vilket 

anges i planbeskrivningen, bör det kontrolleras att inte klorerade lösningsmedel och dess 

nedbrytningsprodukter påverkat aktuellt planområde med hänsyn till planerad markanvändning.  

 

I övrigt råder upplysningsskyldigheten enligt 10 kap. 11 § miljöbalken, vilket innebär att om det 

under arbetet upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön ska tillsynsmyndigheten kontaktas.  

 
Kulturmiljövård  

Med hänvisning till miljömålet En god bebyggd miljö ser Länsstyrelsen positivt på att kanslihuset 

förses med relevanta skydds- och varsamhetsbestämmelser som syftar till att bevara byggnaden 

för framtiden. I och med att byggnaden bedöms ha ett särskilt kulturvärde enligt 8 kap. 13 § PBL 

bör det även ha en betydelse med tanke på stadsbild m.m. I planförslaget regleras utformningen på 

tillkommande bebyggelse inom planområdets mellersta och södra del med avsikten att den ska 

förhålla sig till befintlig bebyggelse och omgivningar. De byggrätter som planen medger avseende 

bostäder är dock inte närmare preciserade eller avgränsade (mot öster anges dock att det ska vara 

friliggande enbostadshus). Planen medger byggnation på ett sådant sätt att kanslihuset kan bli mer 

eller mindre dolt gentemot omgivande gaturum. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse placeras på 

ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbild och kulturvärdena på platsen. Länsstyrelsen 

anser därför att planen bör tydligare redovisa de överväganden som har gjorts vad gäller stadsbild 

och kulturvärden på platsen i förhållande till de byggrätter som planen medger.  

 
Skredrisk  

Enligt Länsstyrelsens ras- och skredkartering finns risk för skred i planområdet. Detta behöver 

beaktas vid genomförandet av planen.  

 
Planbestämmelser  
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Enligt PBL Kunskapsbanken bör egenskapsbestämmelse om rivningsförbud betecknas ”r”, vilket 

bör ändras på plankartan. I bestämmelseförteckningen behöver bestämmelsen flyttas så att den 

ligger under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark.  

 

Formuleringen av varsamhetsbestämmelsen k1 bör ses över.  

 

Planbestämmelsen Skydd mot störningar bör ändras till en utformningsbestämmelse eftersom 

bestämmelsen anger hur uteplatser ska utformas. Formuleringen av bestämmelsen bör även ses 

över, det saknas ett sista ord i första meningen. Vidare är formuleringen ”bör inte” för vag och 

behöver ändras till ”får inte” eller ”ska inte”.  

 

På markanvändningen för bostäder och centrum i den södra delen av planområdet bör kommunen 

överväga att införa prickmark för att skapa ett byggnadsfritt avstånd mot gata och parkering. 

 

Kommentar: 

 Planhandlingarna kompletteras och revideras gällande buller. Planbestämmelser läggs till och 

bullerutredningen förtydligas gällande den norra delen.  

 Planbeskrivningen kompletteras gällande planområdets påverkan på stadsbilden. 

 Fel kemtvätt har benämns i planbeskrivningen. Planbeskrivningen revideras och rätt objekt 

beskrivs.  

 Prickmark införs mot parkering i söder.  

 Egenskapsbestämmelsen K1 revideras.  

 R görs om och läggs som en bestämmelse på kvartersmark. 

 Planbestämmelsen om uteplats görs om till en utformningsbestämmelse och formuleras om.  

 
 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Delar av planen som bör förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

I planbeskrivningen anges att servitut till förmån för en kommunal fastighet ska bildas för att 

genomföra x-områdena. Det bör framgå vilken fastighet kommunen tänker sig ska ha denna 

förmån. Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att om kommunen och den blivande 

markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-området krävs det att det är av väsentlig 

betydelse för en kommunal fastighet för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på x-området 
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i en lantmäteriförrättning. Det bör noteras i planbeskrivningen att Tomtindelning för Skolan 2, 3 

akt 1882KB73 upphävs i och med att planen antas och vinner laga kraft. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Exploateringsavtal 

Av planbeskrivningen framgår att exploateringsavtal ska tecknas med framtida exploatörer, men 

inget ytterligare anges om innehållet.  

Eftersom detaljplanen har planstart före 1 januari 2015 finns inget krav på att kommunen ska 

redovisa exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt 

eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana 

avtal. Lantmäteriet anser dock att en sådan beskrivning är värdefull för att de som är berörda av 

planen ska ha en möjlighet att överblicka de konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet 

kommer att få bl.a. vid genomförandet av detaljplanen.  

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 

15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna. 

 

Enligt 1 kap. 4 § PBL är exploateringsavtal ett ”avtal om genomförande av en detaljplan 

och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare 

avseende mark som inte ägs av kommunen…” Lantmäteriet noterar att all mark i området idag 

ägs av kommunen. 

Kommentar: 

Inget exploateringsavtal skall uppföras i denna planprocess. Planhandlingarna revideras och tar 

bort all text som antyder på detta.  

Planhandlingarna kompletteras gällande x-område 

Planhandlingarna uppdateras med att Tomtindelning för Skolan 2, 3 akt 1882KB73 upphävs.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar: 

Noterat 
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4. Sydnärkes Kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Enligt förslaget föreslås 

avfallshanteringen ske med hämtning på varje enskild tomt/fastighet. Förbundet bedömer att detta är 

rimligt.  

Kommentar: 

Noterat 

 

5. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes miljönämnd ställer sig positiv till detaljplanen på fastigheten Skolan 2 m.fl.  

Sydnärkes miljönämnd har följande synpunkter:  

 På sidan 16 under rubriken "natur" står följande: "I östra delen finns två stycken alléer och 

skall tas bort krävs det biotopskyddsdispens måste sökas hos Länsstyrelsen innan trädallén 

förändras." Meningen behöver förtydligas, så att det framgår att alléer är skyddade och ska 

bevaras i möjligaste mån. Om det är nödvändigt att fälla ett enstaka träd för att klara 

trafiksituationen krävs en dispens från Länsstyrelsen. Även träden till väster räknas som alléer 

och är biotopskyddade.  

Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras gällande biotopskydd och alléer 

 

6. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inget att erinra till redovisat planförslag. 

 

Kommentar: 

Noterat 

 

 

 

 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2020-08-28 

 

 

Sida 8 av 14 
 

7. PostNord Sverige AB 

Sammanfattning: 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 

vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

 

Kommentar: 

Noterat 

 
8. Vattenfall Eldistribution AB 

Sammanfattning: 

Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig transformatorstation i 

planens nordöstra del. 

 

Bedömningen är att ledningarna inom planområdet inte är ett allmännyttiga ändamål som ska 

tillgodoses och behöver inte skyddas med u-område. 

 

Kommentar: 

Synpunkt beaktas. E-område läggs till i planhandlingarna.  

 

9. Region Örebro Län 

Sammanfattning: 

Region Örebro Län skriver att de ser positivt på att Askersunds kommun tar tillvara en centralt 

belägen tomt. Därigenom kan boende och verksamheter erbjudas tillgång till allmän kollektivtrafik 

med buss, både till Hallsberg och till Örebro. Markanvändningen bidrar till starkare regional arbets- 

och bostadsmarknad vilket i sin tur kan stärka länets kompetensförsörjning. Region Örebro Län 

fortsätter och skriver att förslaget sammanfattningsvis har förutsättningar att bidra till uppfyllnad av 

flera mål i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Kommentar: 

Noterat 
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10. Privatperson 1 

Sammanfattning: 

Privatperson 1 välkomnar mer personer centralt i Askersund, men skriver om vikten av att ta hänsyn 

till områdets karaktär. Detta för att bygga vidare på de äldre husen i området. Sedan styltar 

privatperson 1 upp sju punkter som innefattar frågor/tankar och exempel. 

 Beslut som fattas borde ses långsiktigt och inte bara gälla någon/några mandatperioder framåt. 

 Information om besluten vad gäller upphandling, etc, och motiven till besluten måste 

offentliggöras.  

 Hållbarhet: hus och grönområden ska smälta in i befintliga småstadsidyllen. 

 Miljöhänsyn beträffande byggmaterial, värme och underhåll. 

 Enhetliga fasader och färger som stilmässigt passar in, med plats för inbjudande entréer och 

att från början av bygget inkludera eventuella uterum/verandor/uteplatser för att undvika 

senare påbyggnad av ”holkar” och inglasningar 

 bevarande såvitt möjligt av befintlig grönska som är viktig för trivsel, vindskydd och inte 

minst skugga för varma sommardagar. 

 Husens placering med hänsyn till tomterna, väderstreck, insyn gemenskap eller rofylld 

enskildhet 

 

Sedan lyfter privatperson 1 upp funderingar om hur själva byggprocessen ska genomföras. Skrivande 

skriver att de fick genomlida en lång tid med mycket byggtrafik, buller, markvibrationer och damm 

när den gamla skolan revs. Vidare hoppas privatperson 1 på att största möjliga hänsyn till boende i 

området under kommande markarbeten och byggnation.  

 

Som bra exempel på stadens utveckling tycker privatperson 1 är sjöboderna som byggdes på 70-talet 

som lockande många att flytta hit. Exempel på sådant som räddats från rivning är det gamla 

hamnmagasinet, askersundsverken, folket hus, gamla bryggeriet, Garvaregården m.fl. Sedan lyfts 

Sojas seniorboende vid hamnen som skrivande tycker passar in i stadsmiljön 

Sedan bifogas artikel från Vi Villaägare angående trädgårdsstaden.  

Kommentar: 

Detaljplanen reglerar hur byggnationen får går till. Planhandlingarna har som utgångspunkt att 

byggnationen ska anpassas till den karaktär som finns I området. Detta gäller placering, grönska 

samt färg och form.  

 

I planprocessen bestäms inte hur byggprocessen kommer att genomföras. Utan detta bestäms under 

bygglovsfasen.  
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11. Privatperson 2 

Sammanfattning: 

Privatperson 2 skriver att den medborgardialog som hölls i maj 2017 tror skrivande att det inte så 

bidrog så mycket till utvecklingen av fastigheten Skolan 2, då moderator mest stod för åsikterna och 

hans ständigt upprepade mantra att Askersund behöver bostäder. 

Vidare fortsätter privatperson 2 att i och med bygget av nya Sjöängen försvann en stor andel grönyta 

från Strandparken. Grönyta som medborgarna nu fått tillbaka efter att gamla Sjöängsskolan revs. Trots 

det vill kommunen förtäta stadsbilden ytterligare genom att bebygga tomten istället för att bevara den 

som det fina grönområde som det har potential att bli. Vidare skriver privatperson 2 att det oftast 

diskuteras om levande stadskärnor men det omfattar inte bara bostäder utan även tillgång till 

rekreationsområden. Det har man enkelt kunnat konstatera i det stora utnyttjandet som Sjöängens 

elever haft under våren och försommaren när de bedrivit sina idrottslektioner på området. Ytor som 

efter bostadsbebyggelsen inte kommer att kunna disponeras för detta ändamål. Dessutom är det ett 

lättillgängligt område för många boende i stadskärnan, t ex boende som inte har tillgång till egen 

trädgård. Ett område där barn på ett säkert sätt kan leka, utan risk för vatten eller vägar. 

Det som är positivt med detaljplanen är att man tagit hänsyn till den intilliggande villastadens utseende 

och miljö och att man valt att endast placera friliggande enbostadshus längs med Sjöängsgatan. 

Bostäder som enligt planen till storlek, utseende och materialval ska smälta in i befintlig miljö, vilket 

privatperson 2 också förväntar sig att de kommer att göras. Vidare anses det att dessa hus inte ska ha 

mer än max två våningar för att inte avvika från intilliggande bebyggelse. Vidare anses det att dessa 

hus ska vara helt friliggande från varandra så att de inte bildar en radhuslänga med sammanhängande 

hus. Detta skulle inte passa in i den nuvarande bebyggelsen längs Sjöängsgatan. 

När det gäller att öppna upp Stöökagatan till Bragegatan för biltrafik upplevs det av oss som bor i 

området som mycket negativt. Det finns inte behov av ytterligare en infart till området då det redan är 

lätt tillgängligt via Sundsbrogatan och Torebergsvägen. Sjöängsgatan är dessutom en flitigt använd 

gata för skolelever till och från Sjöängen. Det skulle påverka trafiksäkerheten om det är ytterligare en 

gata att korsa på väg till skolan, samt på väg till idrottslektionerna i Sjöängshallen. Man nämner i 

kommunens Stadslivsmanifest att ”Slutna kvarter där byggnader och entréer placeras i gatuliv ska 

prioriteras, detta kan generera livfulla gaturum och ökade möjligheter för möten och interaktion.” 

Något som knappast kan gynnas av en ökad biltrafik in till området. Privatperson 2 tror även att de 

boende i de nya fastigheterna kommer att uppskatta att inte behöva bo intill en genomfartsgata. 

Kommunen har även genomfört omfattande ljudmätningar på hur byggnader på Skolan 2 påverkas av 

buller från intilliggande gator, men ingen utredning har gjorts som visar hur boende efter Bragegatan 
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och Sjöängsgatan påverkas av ökad biltrafik ifall man öppnar upp den för trafik från Drottning 

Kristinas väg. 

Vidare skrivs det att återställa stadens rutnät till utseendet som fanns 1644 då det inte fanns någon 

biltrafik behöver inte med automatik innebära att det omfattar biltrafik 2020 heller. Innan gamla 

Sjöängsskolan byggdes var denna gata endast en liten smal grusväg. Privatperson 2s förslag är att 

förlänga Stöökagatan så lämnas sista biten mellan Stöökagatan och Bragegatan öppen endast för gång- 

och cykeltrafik. Stöökagatans infart från Drottning Kristinas väg bör således göras till en 

återvändsgata, precis som man gjort vid Sjöängsgatans anslutning till Sundsbrogatan. En placering 

som för övrigt skulle kunna flyttas norrut så att man istället flyttar platsen för enkelriktning till 

korsningen Sjöängsgatan och Bragegatan och öppnar upp för infart till nuvarande parkering efter 

Sjöängsgatan från Sundsbrogatan så att infarterna till båda parkeringarna placeras intill varandra. 

 

Privatperson 2 skriver också att skrivande förutsätter att kommunen behåller de fina alléer och övriga 

träd som finns i området. Enligt den Grönstrukturplan som fastställts av Kommunfullmäktige finns en 

Trädplan där man konstaterar att Askersund har en nettoförlust av antalet träd, dvs man har fällt mer 

träd inom kommunen än som planterats. Bifogar även ett citat ur planen för att påvisa vad man 

beslutat om: 

 

”Träd i stadsmiljön har många funktioner och kan göra stor nytta. De bidrar med skönhet och grönska, 

som verkar avstressande och är positivt för välbefinnandet. De binder koldioxid, fångar partiklar och 

stoft från trafik, bidrar med syre, ökar luftfuktigheten, jämnar ut temperaturen (ger svalka dagtid och 

värme nattetid), ger skugga under varma sommardagar och regnskydd under mulna dagar. Dessutom 

utgör de livsmiljöer för fåglar och andra smådjur och kan utgöra spridningskorridorer mellan större 

grönområden i och runt tätorterna.” 

 

Slutligen kräver privatperson 2 att i samband med byggnation på området genomför en kontroll av 

intilliggande fastigheter innan och efter för att kontrollera så att inga skador uppkommit under 

byggnationen. Dessutom kräver skrivande att vibrationsmätare placeras ut, något som inte erbjöds i 

samband med rivningen av Sjöängsskolan, men som många närboende hade önskat funnits på plats 

pga. de mycket kraftiga skakningar och vibrationer som uppstod under detta arbete. I några fall var 

dessa så kraftiga att skador uppstod på en del fastigheter. 
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Kommentar: 

Delar av planområdet behålls som grönyta. Vidare finns det grönyta i närheten av planområdet.  

Detaljplanen reglerar hur byggnationen får går till. Planhandlingarna har som utgångspunkt att 

byggnationen ska anpassas till den karaktär som finns I området. Detta gäller placering, grönska 

samt färg och form.  

Hur den planerade vägen skall användas är idag oklart, och det bestäms i ett senare skede. Om den 

ska vara enkelriktad som Stöökagatan, eller om det kommer bli gåfartsområde, eller om det kommer 

öppnas upp för dubbelriktadtrafik är idag inte bestämt.  

För att säkra gång- och cykeltrafikanterna planeras en cykelväg längs Drottning Kristinas väg.  

Bedömningen görs att trafiken inte kommer öka marknat på Bragegata och Sjöängsgatan 

Förslaget att göra en återvändsgränd på stöökagatan mot Sjöängsgatan förs vidare till andra 

tjänstepersoner inom kommunen.  

Gällande träd så har byggrätterna anpassats för att träden skall kunna sparas. De flesta träden är 

skyddade enligt miljöbalken och ska dessa fällas krävs det tillstånd av Länsstyrelsen.  

Kontroll av vibrationsmätare och dylikt bestäms inte detta i planprocessen, utan detta skulle sådana 

fall ske i ett senare skede. Detta förs vidare till andra tjänstepersoner inom kommunen. 

 

 

12. Privatperson 3 

Sammanfattning: 

Privatperson 3 beskriver att den har tagit del av planhandlingarna och ställer en del frågor kring den 

planerade förlängningen av Stöökagatan. Personen undrar om det detta betyda en bilgata, och om den 

ska vara dubbelriktad? Personen fortsätter att detta i så fall kan störa både fotgängare, cyklister, elever 

och boende. Att redan i dag används den enkelriktade delen av Stöökagatan nu och då, "av misstag" i 

båda riktningarna. Detta skapar en osäker trafiksituation och kan komma att förvärra läget. Som 

boende intill Drottning Kristinas väg, om skrivande önskar istället att trafikmängden minskar istället 

för tvärtom.  

Avslutande skriver privatperson 3 att nybyggnationen skall både i utseende och storleken, påpekar 

höjden, bör anpassas till omkringliggande fastigheter.  
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Kommentar: 

I detaljplanen bestäms inte om gatan ska vara bilgata och i förlängningen dubbelriktad. Detta 

avgörs i ett senare skede. Sydnärkes byggförvaltning håller med om att det ha för mycket trafik som 

kommer åka över gång- och cykelvägen som planeras vore ett misstag.  

 

Detaljplanen reglerar hur byggnationen får går till. Planhandlingarna har som utgångspunkt att 

byggnationen ska anpassas till den karaktär som finns I området. Detta gäller placering, grönska 

samt färg och form.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Skolan 2 
m.fl. (Gamla Sjöängsskolan) Askersunds kommun,  Örebro 
län 

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

 Planhandlingarna kompletteras och revideras gällande buller. Planbestämmelser läggs till och 

bullerutredningen förtydligas gällande den norra delen.  

 Planbeskrivningen kompletteras gällande planområdets påverkan på stadsbilden. 

 Fel kemtvätt har benämns i planbeskrivningen. Planbeskrivningen revideras och rätt objekt 

beskrivs.  

 Prickmark införs mot parkering i söder.  

 Egenskapsbestämmelsen K1 revideras.  

 R görs om och läggs som en bestämmelse på kvartersmark. 

 Planbestämmelsen om uteplats görs om till en utformningsbestämmelse och formuleras om.  

 Inget exploateringsavtal skall uppföras i denna planprocess. Planhandlingarna revideras och 

tar bort all text som antyder på detta.  

 Planhandlingarna kompletteras gällande x-område 

 Planhandlingarna uppdateras med att Tomtindelning för Skolan 2, 3 akt 1882KB73 upphävs.  

 Planbeskrivningen förtydligas gällande biotopskydd 

 E-område läggs till i planhandlingarna.  

 

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Patrik Igelström  Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


