
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad bostadsbebyggelse 

som inrymmer villatomter, par-, rad- och kedjehus, flerbostadshus i 

begränsad omfattning samt möjliggöra för förskola/skola och särskilda 

boendeformer såsom LSS-boende och äldreboende.  

 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd enligt reglerna för 

standardförfarande under tiden 28 september – 9 november 2020. 

Samrådstiden förlängdes med anledning av att samrådsmöte inte kan hållas 

på grund av smittspridning av coronaviruset/covid-19.  

 

Förslaget har sänts till Länsstyrelsen och berörda nationella myndigheter, de 

kommunala förvaltningarna genom berörda nämnder samt övriga 

remissinstanser. Dessutom har förslaget sänts till sakägare och andra 

berörda i anslutning till området. Dessa har getts tillfälle att yttra sig över 

detaljplaneförslaget. 

 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning under 22 mars – 21 april 

2021.  

 
Under granskning har planförslaget, miljöbedömningen och utredningar 
funnits tillgängligt i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 i Motala under 
kontorstid samt på kommunens hemsida.  

 

Sammanställning och bemötande av yttranden under samrådet framgår i den 

tidigare framtagna samrådsredogörelsen. Nedan sammanställs de yttranden 

som inkommit under granskningstiden.  
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Inkomna synpunkter under granskningstiden 22 mars – 21 april 2021 

redovisas nedan med plan- och byggenhetens kommentarer i kursiv stil.   
 

 

Vattenfall Eldistribution AB  

Sakägare 1  

Trafikverket  

Skanova AB  

2021-04-06 

2021-04-13  

2020-04-15  

2021-04-19 

Ingen erinran  

Synpunkter  
Ingen erinran  

Synpunkter  

Vatten- och avfallsnämnden, Motala kommun  

Lantmäterimyndigheten, Motala kommun 

Länsstyrelsen Östergötland   

Framtid Borensberg (förlängd svarstid begärd) 

2021-04-20 

2021-04-20 

2021-04-21 

2021-05-04 

Ingen erinran  

Synpunkter 
Ingen erinran  

Synpunkter  
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Ingen erinran.   

 

 

Landskapsbild och påverkan på intilliggande bostäder  

Sakägaren är positiv till att kommunen har beaktat önskemål om anpassning till 

befintlig bebyggelse men lyfter att denne anser att det vore en mindre förlust 

för kommunen om Svarthällsvägen kvarstår i befintlig dragning och att 

exploateringen helt sker väster om Svarthällsvägen. Sakägaren lyfter att även 

om byggrätterna närmast befintliga bostäder har förskjutits och vridits upp så 

tycker sakägaren att detta inte fullgott för att motverka påverkan. Sakägaren 

lyfter att byggrätterna är betydligt större än de befintliga som är intilliggande.  

 

Sakägaren lyfter frågan om inte syftet med detaljplanen är att bidra till en god 

bebyggd miljö och komplettering av bostäder i Borensberg med hänvisning till 

kommunens tidigare redogörelse för att syftet med detaljplanen är att tillgodose 

efterfrågan på villatomter i Borensberg. Sakägaren tycker att det är märkligt att 

det inte finns illustrationer eller strukturplan för området. Sakägaren tipsar om 

tydlighetsprincipen och hänvisar rättsfall i relation till detta.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Genom den föreslagna 

gatan i söder nås tomter och ledningarna byggs ut och kopplas till de 

föreslagna dagvattendammarna strax utanför planområdet. Flera 

funktioner uppnås genom förslaget och marken nyttjas effektivt. För att 

leden inte ska behöva korsas av gatan föreslås att en kortare sträcka av 

Östgötaleden dras om österut. Omdragning ökar också tillgänglighet till 

skötsel och drift av nya dagvattendammar. Efter granskning har 

tomtstorlek på de två byggrätter närmast befintlig bebyggelse reviderats i 

plankartan från 820 m2 till 780 m2. Illustration över föreslagna 

tomtstorlekar har lagts till i planbeskrivningen. Synpunkt på 

byggrätternas placering och storlek föranleder inte revideringar i plankartan.  

 

Enhetens bedömning är att detaljplanen bidrar till uppfyllandet av 

miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö avseende förtätning av Borensberg 

genom effektiv markanvändning, vidareutbyggnad av befintlig infrastruktur, 
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möjliggörande för boendemiljöer med närhet till grönska och rekreation, 

blandade boendeformer, stärka användningen av gång och cykel samt med 

hänsyn avseende de knäckfrågor som utretts inom detaljplanen såsom 

dagvattenhantering, geoteknik, buller, utformning av gata och VA samt 

naturvärden. 

 

Översiktlig volymstudie redovisar byggnadsvolym via illustrativa bilder. 

Studien utreder planförslagets konsekvenser avseende landskapsbild och 

relation till befintlig bebyggelse. Den strategiska inriktningen för Bråta 

hagar har utretts inom ramen för FÖP-Borensberg. Enheten bedömer att 

underlaget är tillräckligt som strategisk underlag för detaljplanen.  

 

Svarthällsvägen  

Sakägaren hänvisar till skrivelse om att omdragning av del av Svarthällsvägen i 

söder inte påverkar naturvärden men lyfter frågan om påverkan på de utpekade 

naturvärdena som finns i Svarthällsvägens befintliga läge då den marken 

föreslås exploateras med bostäder. Sakägaren hänvisar till karta i 

planbeskrivningen och att den delvis pekar ut området mellan Svarthällsvägen 

och befintliga bostäder som berikat med träd innehavande höga naturvärden 

och generellt naturområde (skrafferat) med höga värden. Med ovan nämnt 

tycker sakägaren att kommunens svar i samrådsredogörelsen om att 

bedömningen är att byggrätterna i söder samt omdragning av del av 

Svarthällsvägen/Östgötaleden inte bidrar till negativa konsekvenser för 

befintligt rekreationsområde, rörliga friluftslivet eller naturmiljön. Sakägaren 

tycker inte det är sympatiskt ur naturvärdesintrång att föreslå omdragning som 

skulle krävas för att exploatera fyra byggrätter i ett naturområde med höga 

naturvärden. Sakägaren hänvisar till att det finns naturliga linjer att förhålla sig 

till, som har stort allmän betydelse för invånarna och där privatpersoner och 

föreningar vädjar till kommunen att bevara värdena. Sakägaren ställer frågan 

om arkitekten som ritat planförslaget tycker det är en god arkitektur och 

struktur på planområdet som fått styra arbetet.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Förslag på ny dragning av 

del av Östgötaleden/Svarthällsvägen är placerad inom område utanför 

område med naturvärden enligt naturvärdesinventeringen vilket har 

förtydligats i planbeskrivningen på s 25. Vid exploatering av tomter i söder 

samt ny gata kommer 5 träd med klassning högt naturvärde att behöva 

http://www.motala.se/kommun


 

fällas. Merparten av de värdefulla träden inom planområdet kommer att 

bevars och stor del av planområdets östa del planläggs som ”NATUR” än 

vad som föreslås i FÖP Borensberg, där stor del av östra delen föreslås 

lämplig för bostadsändamål.  

 

Enhetens bedömning är att detaljplaneförslaget har beaktat och tagit hänsyn 

till majoriteten av de höga naturvärdena som säkerställs i plankartan.  

Planförslaget bedöms inte försvåra för det rörliga friluftslivet eller nyttjande 

av leden för rekreationsändmål på ett negativt sätt då dess ursprungliga 

funktion bibehålls. Synpunkter om naturvärden och 

Östgötaleden/Svarthällsvägen föranleder inte revideringar i plankartan. 

 

Trafik  

Sakägaren lyfter att det finns en hänvisning till en förprojektering för trafik 

och VA men sakägaren saknar en översikt över stråk och noder kopplat till 

resterande delar av Borensberg. Sakägaren tycker att avsaknad av 

trafikutredning som grund till förprojekteringen är tydlig. Sakägaren förstår 

inte koppling mellan illustration i planbeskrivningen och vad som 

presenteras i plankartan. Blå streckad linje ska visa på cykelväg runt 

samhället men Svarthällsvägen är inte cykelvänligt utan en rekreationsled 

utan vinterväghållning, belysning och med grova rötter som tränger upp ur 

marken.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Förprojektering utgår från 

befintlig infrastruktur (Hällsättersleden), befintliga vägsektioner för 

Hällsättersleden, geoteknisk undersökning, detaljerad dagvattenutredning 

med hänsyn till parametrar såsom dagvatten- och VA ledningar och  

rinnvägar vid skyfall. Detaljerad projektering tas fram inför genomförandet. 

Enhetens bedömning är att befintligt framtaget underlag avseende trafik är 

tillräcklig. Illustration över planområdets koppling till omgivande trafiknät 

har förtydligats i planbeskrivningen (antagandehandling).    

 

 

Avsteg från fördjupad översiktsplan för Borensberg  

Sakägaren lyfter att denne i granskningshandlingen inte hittar motivering till 

avsteg från FÖP/flytt av Svarthällsvägen i planbeskrivningen som 

samrådsredogörelsen lyfter.  
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Plan- och byggenhetens kommentar: Förtydligande har gjorts i 

planbeskrivningen över planförslagets relation till FÖP under rubrik 

”fördjupade översiktsplan”. Förtydligande avseende omdragning av del av   

Svarthällsvägen/Östgötaleden har gjorts i planbeskrivningen under rubrik 

”gång- och cykeltrafik”   

 

 

Övrigt 

Sakägaren undrar varför kommunen inte har växlat upp till utökat 

planförfarande med hänvisning till de synpunkter som inkommit under 

samrådet från sakägare och föreningar gällande koppling till påverkan på 

allmänna intressen (flytt av Svarthällsvägen). Sakägaren tycker det är 

märkligt att när granskningstiden på 4 veckor som vanligtvis är två veckor 

och ställer sig frågan om det varit för att kommunen förväntat sig ytterligare 

synpunkter. Sakägaren lyfter att skillnaden med att växla upp förfarande 

mellan samråd och granskning hade enbart inneburit ett nämndbeslut om 

granskning. Sakägaren lyfter att detta hade synliggjort för politiker att det 

finns ett motstånd från allmänheten, byalag och föreningar kring del av 

exploateringsförslaget som rör flytt av Svarthällsvägen och påverkan på 

befintliga bostäder. Sakägaren lyfter att kommunen inte presenterat motiv 

till flytt av Svarthällsvägen men att det finns ett avtal med tidigare 

markägare som innan detaljplanen start pekade ut och förhandlade en 

lokalisering för villatomter på dennes fastighet. Sakägaren tror att detta avtal 

har gått före den formella detaljplaneprocessen och att kommunen inte vill 

korrigera avtalet.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Val av förfarande grundar 

sig på att planförslaget huvudsakligen är förenligt med FÖP Borensberg och 

att planen inte medför en betydande miljöpåverkan eller bedöms innebära 

annan negativ påverkan. Utökad granskningstid (4 veckor) har använts 

med hänsyn till rådande pandemi. Se enhetens bemötande om 

Svarthällsvägen och koppling till befintlig bebyggelse i ovan rubriker 

”Svarthällsvägen”, ”Landskapsbild och påverkan på intilliggande bostäder” 

samt ”Avsteg från fördjupad översiktsplan för Borensberg”  

 

Markköp av del av Olivehult 10:3 och efterföljande avtal om 

fastighetsreglering och dess lämplighet har prövats inom ramen för 
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detaljplaneprocessen. Enhetens bedömning är att genomförandet av avtalet 

inte föranleder negativ påverkan som skulle ligga till grund för justeringar i 

avtalet. Vid annan bedömning under planprocessen hade omprövning av 

avtalet varit aktuellt. 

 

 

Ingen erinran.   

 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 

Sakanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar 

i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 

uppkommer i samband med flyttning. Anflyttningsåtgärder eller skydda 

telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part 

som initierar åtgärden bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas 

digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 

ledningskollen.se. Kabelanvisning beställs via ledningskollen.se och för 

ledningssamordning hänvisas till aktuell mailadress.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar.  

 

 

Ingen erinran.  

Plankarta  

Inga synpunkter. 

 

Planbeskrivning  

Lantmäterimyndigheten hänvisar till kapitel om genomförandefrågor och att 

det återkommer beskrivningar hur fastighetsbildning av olika slag ska ske 

under flertalet olika underrubriker. Lantmäterimyndigheten lyfter att det om 
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möjligt borde återfinnas på en plats och mer sammanhängande och hänvisar 

exempelvis till att det på ett ställe framgår att fastighetsbildning på de sex 

tomterna längst söderut ska bekostas av fastighetsägaren och att det på 

annat ställe framgår att kommunen ska ansöka om och bekosta all för 

planen nödvändig fastighetsbildning.  

 

Bildandet av ledningsrätt sker efter ansökan om prövning hos 

lantmäterimyndigheten. Befintligt vägservitut som omnämns är till förmån 

för Olivehult 10:83 inte Olivehult 10:82. En ändrad sträckning av servitut 

prövas vid lantmäteriförrättning.  

 

Lantmäterimyndigheten lyfter att i beskrivningen redovisas att Motala 

kommun står för kostnader för upprättande och genomförande av 

detaljplanen men det framgår också att till exempel att Vattenfall är med 

och bekostar viss flytt av ledningar i området och ägaren till Olivehult 10:83 

ska bekosta viss del av förrättningen där omlokalisering av servitutet prövas.  

Plan- och byggenhetens kommentar: Genomförandebeskrivning 

har reviderats efter angivna synpunkter.  

 

 

Ingen erinran.  

 

Detaljplanen  

Framtid Borensberg hänvisar till skrivelse om att detaljplanen i stort följer 

den fördjupade översiktsplanen för Borensberg. Föreningen lyfter att mark 

som inköpts av kommunen har gjorts utan att hänsyn har tagits till 

befintliga problem som har funnits gällande krav på tomter, korsande 

befintliga VA-ledningar, dagvatten, hamn för fritidsbåtar, allmänna 

badplatser, riksintresse mm. Föreningen anser att de 6 tomterna (enligt 

köpeavtal) som är redovisade i den södra delen av detaljplanen behöver tas 

bort på grund av att det annars blir svårigheter att genomföra planen i detta 
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utförande samt den gällande detaljplanen ”Olivehult SA/Vänneberga” 

1981-08-13.  

 

Föreningen lyfter förslag utifrån ovan att detaljplanens södra område borde 

utökas så att sjön Borens strandlinje med fritidshuset Svarthäll och 

strandskyddet på 150 meter framgår samt att befintliga dagvattendikens 

utlopp mot recipienten blir redovisade i sin helhet. Föreningen föreslår att 

de 6 tomter i söder inte borde styra detaljplanens genomförande utan kunna 

flyttas till annat bättre läge så att Svarthällsvägens nuvarande sträckning 

bibehålls med smärre justeringar. Föreningen lyfter frågan vilken ytstorlek 

tomterna i söder ska vara enligt köpeavtalet. Detaljplanens södra del önskar 

föreningen markeras ut på plats.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Detaljplaneförslaget 

stämmer huvudsakligen överens med fördjupad översiktsplan Borensberg. 

Efter granskning har planbeskrivningen förtydligat planförslagets relation 

till FÖP under rubrik ”fördjupade översiktsplan”.  

 

Detaljplanen har utrett lämplighet utifrån placering och storlek på 

byggrätter, geotekniska förhållanden, naturvärden, VA- lösningar, 

dagvatten och skyfall, riksintressen mm vilka redogörs för i 

planbeskrivningen.  

 

Enhetens bedömning är att planförslaget med placering av tomter i söder, 

dragning av gata i söder samt utbyggnad av ledningar och påkoppling till de 

föreslagna dagvattendammarna har god genomförbarhet och flera funktioner 

uppnås genom förslagen disposition och marken nyttjas effektivt. Synpunkter 

om tomter i söder och Östgötaleden/Svarthällsvägen föranleder inte 

revideringar i plankartan. Detaljplanens genomförande påverkar inte 

intilliggande detaljplan för Olivehult SA/Vänneberga  

 

Markköp av del av Olivehult 10:3 och efterföljande avtal om 

fastighetsreglering och dess lämplighet har prövats inom ramen för 

detaljplaneprocessen. Enhetens bedömning är att genomförandet av avtalet 

inte föranleder negativ påverkan som skulle ligga till grund för justeringar i 

avtalet. Vid annan bedömning under planprocessen hade omprövning av 

avtalet varit aktuellt.  
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Kommunen har inte avsikt att upphäva strandskyddet söder om 

planområdet. Planbeskrivningen har kompletterats med karta över 

strandskyddets dragning som komplement till befintlig information under 

rubrik ”Strandskydd”. Föreslagen placering av dike för ytavrinning mellan 

de 6 tomterna i söder som redovisas i planbeskrivningen under rubrik 

”diken” ska sammanstråla med befintligt dike med utlopp mot Boren.  

Exakt dragning av del av dike utanför planområdet som ska ansluta 

befintligt redogörs i detaljprojekteringen inför genomförandet efter att 

detaljplanen antagits   

 

Detaljplanen reglerar markanvändning inom redovisad planområdesgräns 

som framgår i plankartan. Befintlig hamn för fritidsbåtar och allmänna 

badplatser ingår ej. Synpunkt om att utöka planområdesgränsen föranleder 

inga revideringar i plankartan.  

 

I avtal om fastighetsreglering mellan kommunen och fastighetsägare till 

Olivehult 10:3 och Olivehult 10:2 anges ej ytstorlek på tomterna. 

Illustration över föreslagna tomtstorlekar är tillagt i planbeskrivningen. 

Exakta gränser bestäms i kommande lantmäteriförrättning. Entreprenad 

som ska arbeta med genomförandet sker efter att detaljplanen antagits.  

 

Natur, mark och vegetation  

Framtid Borensberg föreslår att kommunen borde utöka sitt markinnehav för 

att få rådighet över all mark. Föreningen anser att Svarthällsvägens sträckning 

ska bibehållas förutom justering vid de 6 sista tomterna och att inga fler 

avverkningar ska ske.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar önskemål 

om att utöka kommunalt markinnehav i Borensberg för framtida planering.  

Enheten noterar önskemål om Svarthällsvägens sträckning, se enhetens 

bedömning under rubrik ”Gator, vägar och trafik” nedan. Förslag på ny 

dragning av del av Östgötaleden/Svarthällsvägen är placerad inom område 

utanför område med naturvärden enligt naturvärdesinventeringen vilket har 

förtydligats i planbeskrivningen på s 25. Vid exploatering av tomter i söder 

samt ny gata kommer 5 träd med klassning högt naturvärde att behöva fällas. 

Merparten av de värdefulla träden inom planområdet kommer att bevars. 
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Enhetens bedömning är att detaljplaneförslaget har beaktat och tagit hänsyn 

till majoriteten av de höga naturvärdena som säkerställs i plankartan.   

 

Förskola/Skola  

Föreningen lyfter att bildningsnämnden har ansvaret för skolfrågorna. 

Föreningen undrar hur VA-anslutningen ska lösas med hänvisning till rubrik 

vatten och avlopp.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: VA-huvudmannen för 

kommunen ansvarar för frågan och tittar på utformning av mest 

fördelaktiga VA-lösningen utifrån de förutsättningar som finns i området. 

 

Lekplatser 

Framtid Borensberg anser att en lekplats inte är tillräckligt för 80 villatomter 

och 50 lägenheter och vill att fler lekplatser ska redovisas i detaljplanen.    

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar önskemål. 

Enheten föreslår att kommunens lekplatsplan framöver inkluderar riktlinjer 

för lekplatser vid exploatering av nya bostadsområden och inte enbart 

hantering av befintliga lekplatser. Frågan har lyfts med kommunens park 

och gatuenhet som ansvarar för frågan. Planområdet innehar naturområden 

som kan lämpa sig för lek utöver den lekplats som planen föreslår. Inom 

byggrätt för förskola/skola möjliggörs för anordnad lek. Befintliga lekplatser 

finns i närområdet vid Näktergalen och Rödluvan. Synpunkt föranleder 

inga revideringar i plankartan.  

 

 

Gator, vägar och trafik 

Föreningen lyfter att Hällsättersledens anslutning till riksväg 34 är 

undermålig gällande trafiksäkerhet och föreslår att en rondell byggs och 

önskar att hastigheten på riksvägen sänks till 70 km/h. Idag kör bilar i 80-

100 km/h. Föreningen lyfter att efter anslutning till riksvägen har flera 

incidenter inträffat och hänvisar till korsande och anslutande vägar på 

riksväg 50 Askersund. Föreningen efterfrågar bättre förhandlingar mellan 

kommunen och Trafikverket.  
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Framtid Borensberg anser att Svarthällsvägens nuvarande sträckning till 

fritidshuset Svarthäll inte ändras eller byggs om genom det befintliga 

naturområdet förutom en mindre sträcka vid de 6 tomerna. Föreningen 

lyfter att ny körväg från Örngatan till fritidshuset vid Svarthäll (220 m) 

kommer att kosta 300 tkr i onödan. Föreningen frågar hur mycket projektet 

kommer kosta när detta går att lösa genom ett servitut som är nästan gratis 

samt att skötseln av de föreslagna kommunala dammarna inte kommer att 

drabbas av några större kostnader vilket har angetts av kommunen i 

samrådsredogörelsen.  

 

Föreningen frågar vem som ska stå för drift- och 

underhållningskostnaderna på Svarthällsvägen då 1/3 av vägen till 

fritidshuset Svarthäll är beläget på privat mark. Föreningen noterar att 

Svarthällsvägen är en delsträcka av Östgötaleden och att övriga gator inom 

området ska ha Motala standard. Gator som behöver en profilhöjning på 

grund av dimensionsökning på dagvattnet efterfrågas markeras på en 

gaturitning. Föreningen frågar vart fyllningsmassor finns.   

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar önskemål 

om ökad dialog med Trafikverket, synpunkten om olyckor har förmedlats 

till kommunens gata och parkenhet som ansvarar för utformning och drift av 

allmän gata. Angöring till Svarthäll sker via befintlig infart från 

Hällsättersleden alternativt från sydöstra vändplan inom detaljplaneområdet. 

Ny körväg från Örngatan föreslås inte. Vid omdragning av 

Svarthällsvägen/Östgötaleden i den södra delen av planområdet ansvarar 

kommunen för kostnad för omdragning och drift/underhåll inom 

kommunens mark medan den privata fastighetsägaren ansvarar för sin 

mark. Omdragningen sker samordnad mellan kommunen och den privata 

fastighetsägaren, så att de två delar sammanstrålar. Omdragning av sträckan 

och anslutning till befintlig led illustreras i planbeskrivningen s. 25. 

Exploateringskalkyl redovisar detaljplanens sammanlagda kostnader.  

 

Gatuprofil redovisas i förprojektering av gata. Gatuhöjd med hänsyn till 

dimensionering av dagvattnet säkerställs i plankartan. Detaljprojektering tas 

fram inför genomförandet som löper utanför den formella detaljplaneprocessen. 

Massor omfördelas i första hand inom området och vid behov av komplettering 

tas massor enligt ramavtal. 
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GC-vägar  

Framtid Borensberg föreslår en GC- tunnel anläggs under Hällsättersleden 

med anslutning till GC vägen med lokalgata 3 för att koppla ihop med övriga 

planerade GC vägar samt Borensberg centrum. Föreningen lyfter att tillräcklig 

mark finns för genomförandet.   

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Detaljplanen föreslår 

förbindelser för samtliga lokalgator inom planområdet till nytt GC-stråk längst 

Hällsättersleden som kopplar samman med befintliga stråk både mot Borensberg 

centrum och Motala. Illustration över planområdets koppling till omgivande 

trafiknät har förtydligats i planbeskrivningen s 25. Enheten noterar synpunkt 

om GC-tunnel, synpunkt föranleder inga ändringar i detaljplanen.  

 

 

Vatten och avlopp 

Föreningen lyfter att de tidigare begärt att en vatten- och avloppsutredning 

görs med dimensioner och anslutningspunkter samt erforderliga 

avloppspumpstationer till eventuella etappindelningar. Föreningen lyfter att 

Sigmas förprojektering av VA inte är kontaktbara. Föreningen vill ha svar för 

att kunna bedöma möjligheterna att tekniskt och ekonomiskt fullfölja 

detaljplanens godkännande. Föreningen lyfter att de befintliga tryck-VA- 

ledningarna till och från Brånshult kommer korsa de nya VA-ledningarna på 3 

platser samt att de behöver besiktigas för att bestämma deras kvalitet och 

exakta läge. Dimensioner saknas på båda ledningarna. Föreningen lyfter att 

frågan hur spillvattnet ska transporters ca 800 meter till en ensam 

avloppspumpstation i området och sedan pumpas tillbaka ca 700 meter för att 

anslutas till tryckavloppsledningen från Brånshult, som saknar säkra 

dimensioner. Föreningen undrar om kommunen tänkt på driftsäkerheten och 

om detta är möjligt.   

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten har kommunens 

VA-huvudman inkopplad i projektet och verksamheten gör utifrån sin 

expertis bedömning av de arbetshandlingar som har tagits fram av konsult 

för att lösa VA i exploateringsområdet. Hänsyn är tagen till befintliga 

förutsättningar och etappindelningar av utbyggnad i området. VA-

huvudmannen, som har expertis och koll på vilka förutsättningar som finns 

i området har vid bedömning av arbetshandlingarna för projektering av 

ledningsnätet, tittat på dimensionering och miljömässigt bästa lösningen. Att 
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ange ritningsdetaljer för VA-lösningen för exploateringsområdet i samband 

med detaljplan anses strida mot sekretess samt att arbetshandlingar är inget 

som lämnas ut då lösningen i dagsläget kan förändras fram till och med 

anläggandet av VA-anläggningen. I och med detta är kontakt med konsult 

inte aktuellt enligt frågan, då det är VA-huvudmannen som har ansvaret 

för bedömning av möjlig lösning. 

 

Dagvatten  

Föreningen stödjer förslag nummer 2: förutsatt att befintligt dikningsföretag 

ombildas då områden och förutsättningar tillkommit och föreningen undrar 

vem som bekostar detta. Att flödesdammar och reningsdammar utförs på 

kommunal mark, att redovisad dagvattenledningen i den sydligaste gatan ska 

ledas till reningsdammen i skogsområdet utan att Svarthällsvägen ändras 

samt att befintliga ledningar och öppna diken som har redovisats är belägna 

på privat mark har sämre funktion då de är förlagda igenom björkskog och 

hagmark. Föreningen undrar vem som ska underhåll och bekosta detta.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Befintligt dikningsföretag 

avses rivas ut enligt rekommendation från dagvattenutredning och att 

området efter planens genomförande omfattas av kommunalt 

verksamhetsområde. Detta ombesörjs av kommunen. Alternativet hade varit 

krav att dagvatten omhändertas av enskilda fastighetsägare på 

kvartersmark eller att genomsamhetsanläggning bilas. VA-huvudmannen 

bekostar anläggning av dagvatten- och VA ledningar i lokalgata. 

Föreslagna dammar är placerade på kommunalägd mark, både innanför 

och utanför planområdet. Öppet dike i söder är planlagt som NATUR, 

allmän platsmark, och iordningställande av dike bekostas och sköts av 

kommunen. 

 

El-tele och Värme  

Föreningen nämner att de stödjer uppgörelse med Vattenfall, Tekniska 

verken och Skanova.   

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar.  
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Utbyggnadstakt  

Föreningen lyfter att utbyggnadstakten räcker mer än 5 år och att 

etappindelning behövs för att genomföra detaljplanen.  

 

Ekonomi  

Föreningen lyfter att exploateringskostnader ska redovisas och noterar att 

driftskostnader genom exempelvis ökade flödeskostnader för VA, 

gatukostnader och grönytor tillkommer. Föreningen lyfter att fastigheter 

med 3 våningar bör undvikas på grund av krav på hiss. Bostäder och tomter 

för äldre ska i första hand hänvisas till centrum där sociala funktioner finns.  

 

Båt- och badplatser  

Föreningen lyfter att det inte finns båt- och badplatser angivna i detaljplanen 

och lyfter att genom dialog med Borensbergs Båtklubb finns brist på ca 100 

båtplatser i deras regi. Framtid Borensberg nämner att detaljplanen inte 

nämnder något om behov av båtplatser trots att den möjliggör för ca 105 

lägenheter i nära vattenmiljö. Enligt föreningen skulle detta innebära ett behov 

av ca 32 båtplatser om 30 % av lägenheterna har tillgång till båt. Föreningen 

lyfter att man inte har rådighet över marken och frågar hur man löser det. 

Föreningen lyfter också att detsamma gäller för de två badplatserna i anslutning 

till området. Föreningen lyfter frågan om att inte glömma riksintresset.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Utbyggnadsetapp hanteras 

och planeras under genomförandefasen som löper utanför den formella 

detaljplaneprocessen. Detaljplanens exploateringskalkyl redovisar samtliga 

kostnader som detaljplanen föranleder. Kalkylen tas upp för politiskt beslut 

innan detaljplanen antas. Högsta nockhöjd för bostadshusen är 8 meter 

vilket motsvarar två våningar. Högsta nockhöjd för flerbostadshus är 14 

meter vilket möjliggör 4 våningar, med krav på hiss. Antalet båtplatser i 

Borensberg regleras av detaljplan Hälla 1:113 m.fl., Borensberg (1986) 

som medger enligt bestämmelse: vattenområde med mindre bryggor. 

Möjliggörande av utökat antal båtplatser ingår inte i detaljplanens 

avgränsning. Enheten noterar behovet av båtplatser.    
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Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte framfört några 

invändningar mot samhällsbyggnadsnämndens bedömning att detaljplanen 

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Någon 

miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättas. 

 

Genomförd granskning föranleder följande ändringar på plankartan: 

 

 Egenskapsområde för Dike har ersatts med bestämmelse NATUR.  

 Skyddsbestämmelse Träd 1 har tagits bort. 

 Bestämmelse NATUR inom kvartersmark i norr har reviderats till 

kvartersmark samt prickmark.  

 Minskad byggrätt i sydöst med hänsyn till befintlig bebyggelse 

 Tillägg av bestämmelse: Färdig golvhöjd ska vara minst 0,5 meter 

ovan angränsande gata. 

 Tillägg av bestämmelse: Garage ska placeras minst 6 meter från 

fastighetsgräns mot gata. 

 Tillägg av bestämmelse: Källare får inte finnas. 

 

Genomförd granskning föranleder följande ändringar i planbeskrivningen: 

 

 Underlag från arkeologisk utredning etapp 2. 

 Uppdaterad illustrationskarta över gång- och cykelnät  

 Förtydligande av avsteg från FÖP och motivering till omdragning av 

del av Svarthällsvägen/Östgötaleden.  

 Förtydliganden i genomförandebeskrivningen avseende 

fastighetsrättsliga konsekvenser och planekonomi.  

 

I övrigt görs redaktionella ändringar av plankartan och planbeskrivning  

 

1. Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-04-20.  
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Följande sakägare/berörda har, helt eller delvis, inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda: 

 

 Sakägare 1  

 Framtid Borensberg 
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