
 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra exploatering med bostadsbebyggelse. Detaljplanen 

kommer att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av tomter för villor, parhus, kedjehus, 

radhus samt skola/förskola och vård.  

 

Området för detaljplanen är beläget i Bråstorp i den nordvästra delen av Motala tätort öster 

om riksväg 50. I sydöst gränsar området till gatan Slingerbulten och i norr och väst till 

naturmark. Nordväst om planområdet ligger området Smedsby och söder om ligger 

bostadsområdet Norra Bråstorp etapp 1. 

 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan, ÖP 06. 

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att den nya detaljplanen kan medföra betydande 

påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed tagits fram och följer detaljplanens process. 

 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd enligt reglerna för utökat förfarande under 

tiden 23 november 2020 – 11 januari 2021. Samrådstiden har varit förlängd med anledning 

av att samrådsmöte inte hölls på grund av rådande situation med smittspridning av 

coronaviruset/covid-19. 

 

Under samrådstiden har planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar funnits 

tillgängligt i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 i Motala samt på kommunens hemsida. 
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Under samrådet har följande skrivelser inkommit. 

 

Privatperson 1 2020-11-25 Synpunkter 

Privatperson 2 2020-11-29 Synpunkter 

Teracom Samhällsnät AB 2020-12-08 Ingen erinran 

Östgötatrafiken 2020-12-09 Synpunkter 

Vattenfall Eldistribution 2020-12-22 Synpunkter 

Plan- och byggenheten, bygglov 2020-12-30 Ingen erinran 

Privatperson 3 2021-01-08 Synpunkter 

Privatperson 4 2021-01-10 Synpunkter 

Trafikverket 2021-01-11 Ingen erinran 

Lantmäterimyndigheten 2021-01-11 Synpunkter 

Vatten- och avfallsnämnden, delegation 2021-01-13 Synpunkter 

Statens geotekniska institut (SGI) 2021-01-14 Synpunkter 

Länsstyrelsen Östergötland 2021-01-22 Synpunkter 

Bildningsnämnden 2021-01-26 Synpunkter 

Miljö- och hälsoskyddsenheten 2021-01-29 Synpunkter 

 

Inkomna synpunkter redovisas nedan tillsammans med Plan- och byggenhetens 

kommentarer i kursiv stil. 

 

En sakägare framför synpunkter på förslaget till detaljplan. Främst ställer de sig positiva till 

förslaget till detaljplan, men några saker anser de bör prövas eller beaktas. Placeringen av 

bebyggelsen anser de är lämplig och att det är motiverat att kommande flerbostadshus 

hamnar närmare Bråstorp centrum. De är fundersamma kring antalet dagvattendammar då 

de anser att det blir många ytor för kommunen att sköta. De anser att ett förtydligande kring 

bildemonteringens trafikangöring bör göras i detaljplanen. De är positiva till förskolans 

placering i närheten av Mygghultstippen. De ger förslag på att tippen även bör kunna nyttjas 

för skidåkning med mera. De hade gärna sett att kommunen anlägger och sköter ytor för 

lekplats och bollplan i Norra Bråstorp då området växer.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Förtydligande gällande omläggning av trafiken 

inom och i anslutning till planområdet görs i planhandlingarna. Möjligheten för lekplats och 

liknande användning och aktiviteter finns inom markanvändningen natur, vilket tydliggörs 

ytterligare i planhandlingarna. Antalet dagvattendammar är beroende av och säkerställer 

områdets dagvattenhanteringsbehov.  
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En sakägare lyfter fram historik gällande planområdet och detaljer kring tidigare bebyggelse. 

Personen uttrycker ingen negativitet för den förslagna detaljplanen, utan ser områdets 

historik som en viktig aspekt. För sakägaren är det viktigt att påvisa byggnaders, dåvarande 

och nuvarande, positionering inom området. Detta för att säkerställa att sakägarens 

verksamhet inte har orsakat föroreningar inom gällande område. Personen framför uppgifter 

och en egen skiss för verksamhetsområdet, för att påvisa tidigare fastigheter och användning 

för området. Sakägaren ställer sig tveksam till de resultat som de miljötekniska 

markundersökningarna som är gjorda inom planområdet.  

  

Plan- och byggenhetens kommentar: Otydligheter i historiken har 

uppmärksammats i och med de inkomna synpunkterna gentemot en utrednings beskrivna 

historik. Historiken kring dessa objekt tas därför bort i planhandlingarna. De miljötekniska 

markundersökningarna bedöms vara väl genomförda och tillräckliga för planförslaget.   

 

Ingen erinran. 

 

Östgötatrafiken är positiv till att infrastruktur för kollektivtrafiken tas med i detaljplanen. Det 

beskrivs vart kollektivtrafikförsörjningen för Bråstorp sker idag, samt vart planområdet ligger 

utifrån redan befintlig hållplats. Däremot lyfts det att en planering inte finns i dagsläget och 

att det kan leda till felaktigheter gällande kollektivtrafikförsörjningen. Östgötatrafiken 

nämner en påbörjad trafikutredning för en fortsatt trafikutveckling, där Motala kommun har 

möjligheten att delta. Östgötatrafiken hade gärna sett en inbjudan till samverkan för det 

aktuella området. Slutligen ser de fram emot att samverka i kommande utredning och i 

planprocessen. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Förtydligande gällande kollektivtrafik inom 

området görs i planhandlingarna med kommunens förhoppning om att trafikering i framtiden 

kan ske på Slingerbulten. Motala kommun är samstämmig med Östgötatrafiken om bättre 

samverkan och dialog är av vikt i kommande arbeten.  

 

Vattenfall Eldistribution AB visar med hjälp av kartor vart befintliga anläggningar finns och 

tydligt förklarar vad de olika beteckningarna innebär. De är tydliga med att ledningarnas läge 

är ungefärliga och hänvisar till ledningskollen.se för kabelutsättning. Vattenfall ser ett behov 

att flytta det sydvästliga av de två E1-områdena, i bifogad karta visas den föreslagna 

placeringen, som de vill ska ha en areal på 10*10 meter. Vattenfall vill att u1-området för 

högspänningskablar inom kvartersmark är 4 meter brett, 2 meter på vardera sida om kabeln. 

Vattenfall önskar kombination av u1-området med prickmark, för att undvika placering av 
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andra byggnader. Går det inte med prickmark, bör kablarna flyttas. Förändringar eller flytt 

av befintliga anläggningar görs av Vattenfall Eldistribution AB, men bekostas av exploatören. 

Markförlagda kablar får inte byggas över, Vattenfalls anläggningar ska uppfylla 

säkerhetsavstånd i enlighet med Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Åtgärder som 

äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar får inte vidtas, det enligt Nät 

2012 K § 7.3. Vattenfall Eldistribution AB har den lokala elnätsförsörjningen och 

nyanslutning beställs hos dem.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Angivet E1-område flyttas enligt Vattenfalls 

Eldistribution AB synpunkter. U1-området justeras med prickmark för att undvika placering 

av annan bebyggelse.  

 

Ingen erinran. 

 

En sakägare är kritisk till detaljplanen då Torvsättersvägen med infart från riksväg 50 tas bort, 

vilket anses leda till ekonomisk skada för sakägarens verksamheter. Sakägaren är negativ till 

bristande kommunikation, och ser gärna att en diskussion förs mellan kommun och 

verksamhetsutövare/fastighetsägare. Sakägaren menar att tung trafik till fastigheten 

påpekades under etapp 1 samt att telefonsamtal gällande buller från fastigheten har förts. 

Sakägaren ställer sig frågande till hur förskola, boende och gruppboende kommer att reagera 

när tungtrafik kommer att passera på Slingerbulten. Sakägaren beskriver att en stor andel 

kunder inte är regelbundna och att en tydlig vägskyltning från riksväg 50 underlättar för 

verksamheternas kunder. Då detta skulle försvinna enligt föreslagen detaljplan genererar det 

en negativ konsekvens för verksamheten. Kunder skulle istället ledas längs Metallvägen och 

Slingerbulten. Sakägaren menar även på att det inte enbart är verksamheterna som kommer 

påverkas, utan även de som byggt boenden i bostadsområdena kan få en negativ påverkan. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Motala kommun förstår sakägarens oro men 

önskar förklara att infarten till Smedsby och Torvsättersvägen från riksväg 50 på sikt 

planeras stängas. Metallvägen och Slingerbulten är vägar som är lämpliga och funktionsdugliga 

för stora fordon och som innehar samma viktbegränsning som Torvsättersvägen. Det är viktigt 

för kommunen att säkerställa att en säker och effektiv trafikmatning görs i detaljplanen. 

Genom att göra delar av Torvsättersvägen till gång- och cykelbana ökar tryggheten för 

ridskolan och människor som vistas i naturområdet. Alternativa trafiklösningar har studerats 

efter dialog med verksamhetsutövaren men inga bättre alternativ än de som detaljplanen föreslår 

har hittats. Information om bildemonteringen läggs in i planhandlingarna. Buller från 

verksamheterna bedöms inte som en betydande störning då verksamhetens tillåtna bullernivåer 

underskrider riktvärdena för buller för bostäder. 
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Sakägaren ställer sig kritiskt till den föreslagna detaljplanen, samt kommande etapp 3. Många 

människor vistas i områdets nuvarande natur och naturen är en av anledningarna till att 

människor vill bo i Motala. Sakägaren menar att många städer försöker få in mer natur, men 

att den förslagna detaljplanen går i motsatt riktning. Forskning och EU-direktiv används för 

att poängtera vikten av gröna områden och tysta naturområden nära staden. Återhämtning, 

bättre allmänhälsa, mindre stress och sjukdomar lyfts som exempel. Sakägaren frågar hur 

kommunen kan motivera att gå emot forskning och EU-direktiv och varför det inte byggs 

på mark utan skog istället.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planförslaget möjliggör och bibehåller stora 

delar av naturområdena inom och i anslutning till planområdet för att uppnå en god balans 

mellan bebyggelse och rekreation. Förslag till användning och  fritidsaktiviteter inom 

naturområdena möjliggörs och tydliggörs ytterligare i planhandlingarna. 

 

Ingen erinran. 

 

Lantmäterimyndigheten påpekar att ett u-område inom området för skola/vård/bostäder 

kommer att påverka fastighetens framtida bebyggelse stort. U-området bör läggas närmre en 

blivande fastighetsgräns. Beteckningen e5 finns i samma område och syftar till att området 

inte får delas i fler fastigheter, något som kan bli problematiskt om det inte blir skola eller 

vård. Ytan med korsmark begränsar även den en framtida bebyggelse. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Korsmarken storlek justeras i enlighet med 

Lantmäterimyndighetens synpunkter. U-områdets placering bibehålls då hänsyn tas till 

befintliga ledningar. Planbestämmelsen e5 tas bort. Tomten ges istället möjlighet att avstyckas 

utifrån kommunens riktlinjer gällande typ av offentlig service, och minsta sammanhängande 

storlek på utomhusytan vid byggnation av skola eller förskola. Bostadsändamålet på tomten 

tas bort för att kunna möjliggöra avstyckning.  

 

Vatten- och avfallsnämnden påvisar felskrivning, under rubriken ”Översiktliga planer” 

nämns återvinningsstation. Det är felaktigt och enligt ÖP06 handlar det om 

återvinningscentral.  

 

Under rubriken ”Avfall” vill nämnden tydliggöra att planområdet ingår i kommunens 

upphämtningsområde för hushållsavfall, och insamling och utsortering av avfall anpassade 

för områdets mängd. Det ska även finnas tillräckligt med utrymme för hämtningsfordon som 

samlar in avfallet. Mer information finns i handbok för avfallsutrymmen av Avfall Sverige. 
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Ytterligare text vill läggas till under rubriken ”Vatten och spillvatten”. Texten förklarar hur 

avfallsvatten som skiljer sig från normalt hushållsspillvatten ska hanteras. För verksamheter 

som berörs av detta ska avfallsvattnet renas, för att uppnå gränsvärdena i ”Riktlinjer för 

utsläpp av avfallsvatten från verksamheter”. Det kan innebära krav på fettavskiljare i 

livsmedelsverksamheter. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för installation och ska 

planeras i samband med bygglov. Viktigt att tömning av fettavskiljaren tas med i planeringen 

för skolan, för att uppnå trafiksäkerhet för barnen. 

 

Förtydligande under ”Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser”, att dagvattendiket söder 

om kvartersområdet kommer flyttas och att plan står för kostnaden. För att säkerställa 

sträckningen av nya VA-ledningar bör ett u-område eller liknande göras i naturmarken i 

plankartan, förslaget att samordna GC-väg och ledningar i samma sträcka presenteras.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: I enlighet med nämndens synpunkter görs 

förtydligande gällande flytt av dagvattendike. Ytterligare förtydligande gällande hantering av 

avfall och vatten och spillvatten läggs till för att beakta inkomna synpunkter. U-område i 

naturmark läggs inte in i plankartan men vikten av ledningarnas framkomlighet förtydligas 

ytterligare i planhandlingarna.  

 

SGI hänvisar till 2 kap 4-5§ i plan- och bygglagen och vill att säkerhetsfrågor gällande skred, 

ras och erosion ska klarläggas i planskedet. SGI refererar till planens tillhörande geotekniska 

PM, och frågar kommunen och Länsstyrelsen ifall områden med stabilitetsproblem ska 

finnas som planbestämmelser i plankartan för att tydliggöra detta. Anläggning av dammar 

nära kvartersmark kan medföra bristande stabilitet och medföra en risk för människor. SGI 

anser att Mygghultstippens stabilitet bör klarläggas, hur påverkas kvartersmark och vägar vid 

skred hos deponin? Slutligen anses de att stabilitet ska bedömas för planområdets befintliga 

förhållanden samt för bebyggelsen och markförändringarna som plankartan medger. Om ras, 

skred och erosion inte kan uteslutas, ska en stabilitetsutredning genomföras, som lägst 

detaljerad enligt IEG:s rapport 4:2010 alternativt IEG:s rapport 6:2008, rev 1.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: För att säkerställa och tydliggöra stabiliteten 

kring Mygghultstippen och dagvattendammarna vid genomförandet av planområdet görs 

ytterligare tillägg och justeringar i detaljplanen. Geotekniskt utlåtande för stabiliteten på 

Mygghultstippen tas fram.  
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Ingripandegrunder enligt 11 kap PBL 

 

Riksintressen 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planområdet inte påverkar några 

riksintressen negativt.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen anser att möjligheten att följa gällande miljökvalitetsnormer för Vättern kan 

påverkas. Genom att följa dagvattenutredningens rekommendationer, bedöms tillräcklig 

hänsyn tas. Dagvattendammarna inom området kan placeras än tydligare på plankartan.  

Det noteras även att grundvattenförekomst med miljökvalitetsnorm, Motala-Klockrike, kan 

beröras. Länsstyrelsen anser att även denna fråga är beaktad men ser gärna att information 

finns i planbeskrivningen. 

 

Hälsa och säkerhet 

Förorenade områden 

Positivt att markföroreningar har utretts, bra att behoven av marksanering har identifierats. 

Länsstyrelsen understryker att sanering ska ske till nivån känslig markanvändning. 

Osäkerheter gällande PFAS-föroreningen i anslutning till brandövningsplatsen. 

Länsstyrelsen delar bedömningen av risk för ökad spridning av PFAS i samband med 

schakter och pumpning av grundvatten, och spridning via diken ses som en ytterligare risk. 

Länsstyrelsen är positiva till kommunens vidarearbete med pågående utredningar som kan 

klara ut osäkerheter. 

 

Skydd mot olyckor m.m. 

Översvämningsrisker 

Enligt planarbetet har risker med skyfall och vattenflöden utretts på ett bra sätt. Ytterligare 

tydlighet gällande att dimensionering av dagvattenanläggningen ska ske utifrån 100-årsregn 

med klimatfaktor. 

 

Ras- och skredrisker 

Länsstyrelsen anser att SGI:s yttrande om markstabilitet vid dammar i anslutning vid 

bebyggelse är en angelägenhet som bör beaktas. Vid behov, reglera med planbestämmelser. 

 
Allmänt och rådgivande 

 

Bostadsförsörjning 

Länsstyrelsen ställer sig positivt till skapandet av bostäder med utrymme för olika typer av 

hus.  
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Naturvård 

Miljökonsekvensbeskrivningen och naturvärdesinventeringen säger att värdefulla träd bör stå 

kvar och skyddas. Det bör finnas med på plankartan och i planbeskrivningen hur de ska 

skyddas, något som inte finns med i dagsläget. Förslagsvis används planbestämmelser för att 

skydda träden.  

 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planen inte medför en betydande 

miljöpåverkan. Ser positivt till framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Upplysning om tillstånd med mera som kan komma att krävas 

 

Vattenverksamhet 

Länsstyrelsen vill påminna om att en eventuell flytt av dike ska anmälas till Länsstyrelsen i 

enlighet med 11 kap 9a§ av PBL.   

 

Arkeologi 

Inget att erinra. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Ytterligare information angående 

grundvattenförekomsten för Motala-Klockrike skrivs in i detaljplanen. Tillägg om att sanering 

av asfaltsupplag ska ske till nivån känslig markanvändning görs. Förtydligande för skydd av 

värdefulla träd läggs till i planbeskrivningen samt att dagvattendammarna får det utrymme 

som behövs. 

Vidare tydliggörs dimensioneringen av dagvattenanläggningar samt att detaljprojektering av 

dammar med mera behövs. Vid flytt av diken är kommunen medveten om krav för anmälan 

om vattenverksamhet.  

Ytterligare tillägg gällande utredningen för förorenad mark inom planområdet och på 

brandövningsplatsen i Smedsby görs i planen. Stabiliteten för dammarna redogörs i 

planbeskrivningen. Stabiliteten på Mygghultstippen bedöms i geotekniskt utlåtande.  

 

Bildningsnämnden lyfter begränsningen av hagar och betesmark för Solsätters 

Ridsportsanläggning. Bevarandet av nuvarande omfattning och placering ses som viktigt. 

Om det inte går, ska ersättningsmarker erbjudas på lämplig mark. 

 

Viktigt att förutsättningar för en aktiv fritidsverksamhet skapas. Utegym och fotbollsplan tas 

upp som två exempel. 

 

Vid Sandstensvägen finns lämningar efter ekonomibyggnader samt en stuga tillhörande den 

nu rivna gården Torvsätter. De finns inte medtagna i kommunens miljöinventering och har 
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inte skydd enligt kulturmiljölagen. Planförslaget anger att lämningarna inte kommer finnas 

kvar efter exploatering, men att lämningar av gården kommer bevaras. Det saknas tydlighet 

för vad som är lämningar och vad som är byggnader. Nämnden ser gärna förtydligande vid 

uppkomst av fornlämningar samt de äldre miljöernas gestaltning, detta för att undvika behov 

av ytterligare kulturmiljöutredning. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Tillägg med förtydligande för användning av 

naturområden samt förslag till möjliga fritidsaktiviteter görs i planhandlingarna. Frågan om 

ersättningsmark eller förbättringsåtgärder på befintlig mark diskuteras med Solsätter 

Ridsportsanläggning. Alla kulturvärden inom planområdet är rivna lämningar, i 

planhandlingarna kommer ytterligare förtydligande kring vilka kulturlämningar som bevaras 

och inte. 

 

Betydande  miljöpåverkan 

Miljö- och hälsoskyddsenheten delar bedömningen att planförslaget inte orsakar någon 

betydande miljöpåverkan. 

 

Buller 

Det bör uppmärksammas att bildemonteringsverksamheten kan bidra med tung trafik längs 

Slingerbulten. I och med den nya infarten bör det säkerställas att alla tomter klarar riktvärden 

för trafikbuller. Det går inte att ge strängare krav på befintliga verksamheter.  

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten påpekar att den ekvivalenta ljudnivån vid förskolegårdar inte 

ska överskrida 50 dB för platser avsedda för lek, den maximala ljudnivån bör underskrida 70 

dB. Det är något som bör nämnas i planbeskrivningen, då en förskola möjliggörs i 

planområdet. Anmälan om förskoleverksamhet ska rapporteras till miljö- och 

hälsoskyddsenheten minst 6 veckor innan verksamhetsstart.  

 

Förorenad mark 

I Swecos undersökning från 2019, framkom det att PAH och PFOA fanns i ett av 

grundvattenrören, något som inte står med i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid sanering 

och så kallade renprover ska PFOA analyseras. Anmälan om avhjälpandeåtgärd ska skickas 

in till enheten minst 6 veckor innan sanering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsenhetens 

synpunkter gällande PFAS inväntar utredningarna.   

 

Dagvatten 

Hanteringen som föreslås i dagvattenutredningen bedöms vara lämplig, viktigt att 

genomförandet säkerställer tillräcklig rening. Planerad exploatering bedöms inte försämra 

möjligheten att bibehålla Vätterns status. 
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Plan- och byggenhetens kommentar: Tillägg gällande buller görs i 
planhandlingarna. Plan- och byggenheten noterar anmälan till Miljö- och 
hälsoskyddsenheten för avhjälpningsåtgärder och förskoleverksamhet, och informerar det 
vidare till genomförandeskedet.  
 

Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats parallellt med detaljplanen som bedömer att 

planen inte medför betydande miljöpåverkan. I Länsstyrelsen samrådsyttrande framgår det 

att de delar kommunens bedömning att genomförande av planen inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan.   

 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar på plankartan: 

 Redaktionella ändringar och mindre justeringar har gjorts i plankartan. 

 Prickmark inom U-område läggs till i plankartan.  

 E-området i sydväst justeras i enlighet med Vattenfall Eldistribution AB önskemål.  

 Plushöjder för allmän platsmark läggs till på plankartan. 

 Korsmark inom den norra tomten minskas och ändras till prickmark i enlighet med 

Lantmäterienhetens önskemål. Vägsträckan utökas. Bostadsändamålet på tomten i 

norr tas bort och tomten görs delningsbar. Byggrätten på tomten utökas.  

 Bestämmelse gällande lägsta golvnivå införs på kvartersmark.  

 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar i planbeskrivningen: 

 Redaktionella ändringar och mindre justeringar har gjorts i planbeskrivningen.  

 Förtydliganden och exempel gällande användning och aktiviteter inom naturmark.  

 Ändringar i den historiska bakgrunden på platsen. 

 Förtydliganden gällande ändring av trafikföring inom och i anslutning till 

planområdet.  

 Tillägg i informationen om verksamheter inom och i anslutning till planområdet 

görs.   

 Ytterligare text i avsnitten gällande avfall, vatten och spillvatten, 

genomförandebeskrivningen samt förtydliganden av flytt av dagvattendike i enlighet 

med Vatten- och avfallsnämndens synpunkter.  

 Tillägg och justeringar gällande säkerställning av dagvattendammarnas och 

Mygghultstippens stabilitet vid genomförandet.  

 Information om grundvattenförekomst Motala-Klockrike.  

 Tillägg om att marksanering av asfaltsupplag ska ske till nivån känslig 

markanvändning.   

 Förtydligande kring skyddsvärda träd i planbeskrivningen, och att tillräckligt 

utrymme ska finnas för dagvattendammarna i området.  

 Förtydliganden i avsnittet om kollektivtrafikföring inom och i anslutning till 

planområdet.  

http://www.motala.se/kommun


 

 Förtydliganden kring dagvattenanläggningarnas dimensionering, att 

detaljprojektering av dagvatten, VA och gata behövs vid genomförandet samt att 

flytt av diken kräver anmälan om vattenverksamhet.  

 Tillägg gällande resultatet av förorenad mark utredning inom planområdet och på 

brandövningsplatsen i Smedsby. 

 Tillägg gällande buller från tung trafik och att aktuella bullerriktlinjer råder.  

 Förtydliganden kring vilka kulturlämningar som bevaras och inte görs i 

planhandlingarna.    

 Förtydliganden kring vikten av vatten- och spillvattenledningars framkomlighet 

inom planområdet. 

 

 

 

 

 

 

Olle Duva Marie Nyström  

Planarkitekt Planarkitekt 

 

 

 

 

 

 

Följande sakägare/berörda har, helt eller delvis, inte fått sina synpunkter 

tillgodosedda: 

 

Privatperson 3 

Privatperson 4 

Vatten- och avfallsnämnden, delegation 
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