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Utlåtande 
Detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 
den 26 november - 17 december 2021 efter föregående annonsering i 
lokalpressen. Planen var utställd i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. 

Samråd har skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga och 
kommunala instanser.  

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen 2021-12-13 

Kommunala instanser 
Kommunala lantmäterimyndigheten 2021-12-17 

Nodra AB 2021-12-13 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2021-12-13 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2021-12-10 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2021-12-15 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
SGI (Statens Geotekniska Institut) 2021-12-21 

E.ON Energidistribution AB 2021-12-10 

E.ON Energiinfrastruktur AB 2021-12-01 

Trafikverket 2021-12-09 
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Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Kravet på skyddsåtgärder av bergsslänten inom planområdet har knutits till 

villkorat startbesked. 

o N-bestämmelsen om skydd och risk för ras har tagits bort. 

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Stycket 5.7 Teknisk försörjning – Vatten och spillvatten i 

planbeskrivningen har reviderats med information om att utbyggnad av 
ledningsnätet krävs för hantering av VA. 

o Stycket 5.7 Teknisk försörjning – Dagvatten i planbeskrivningen har 
förtydligats med att dagvatten främst ska ledas till Surgatan. 

o Stycket 4.3 Natur – Geotekniska förutsättningar i planbeskrivningen har 
kompletterats med det krav på villkor på startbesked som har införts på 
plankartan. 

o Redaktionella ändringar och förtydliganden. 
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Sammandrag av inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen 
Skydd mot olyckor, översvämning och erosion 

En stabilitetsutredning avseende befintlig bergvägg har genomförts under 2021. 
Av utredningen framgår att ytterligare åtgärder behövs för att säkra området 
nedanför bergväggen. Tills dess att aktuella åtgärder har utförts ska ett 
säkerhetsavstånd om 3 meter från bergväggen hållas. Kommunen har reglerat 
detta säkerhetsavstånd i planen med hjälp av prickmark samt 
egenskapsbestämmelsen ”n”. Länsstyrelsen godtar detta men förutsätter att 
omnämnda säkerhetsåtgärder kommer till stånd innan aktuella åtgärder inom 
planområdet genomförs.  

Kommentar: Plankartan och tillhörande planhandlingar har kompletterats med 
ett villkor för startbesked som kräver att underhållet av bergväggen ska vara 
genomfört. N-bestämmelsen har tagits bort, men prickmarken återstår för att 
undvika framtida inverkan på klippväggen. 

Kommunala instanser 

Kommunala lantmäterimyndigheten  
I bildtexten till figur 17 under 7:2 Ägoförhållanden och fastighetsbildning anger 
bildtexten att områden A-B berörs av fastighetsreglering och 
anläggningsförrättning. Detta ska istället vara; område A-B berörs av 
fastighetsreglering och avstyckning.  

Kommentar: Bildtexten har justerats. 

Nodra AB 

Avfallshanteringen 
Ingen erinran.  

Kommentar: Noterat. 

Vatten och avlopp 
Under avsnitt 5.7 hänvisas till att området ligger inom verksamhetsområde för 
spillvatten och dagvatten och att anslutning kan ske till de allmänna ledningarna i 
Syltbergsgatan. Nodra AB har enbart en kombiledning i Syltbergsgatan som 
främst syftar till att avleda dagvatten från gatan. Vatten- och spillvattenledningar 
finns inte i anslutning till fastigheten.  

Möjligheter till dricks- och spillvatten finns inte i direkt anslutning till fastigheten 
varför formuleringen i texten bör justeras.  

Kommentar: Planbeskrivningen har reviderats i enlighet med yttrandet. 
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Dagvatten 
Förtydliga i andra stycket under 5.7 Dagvatten att dagvatten om möjligt ska 
avledas till dagvattenledning i Surgatan. 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats. 

Bredband 
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  
Naturvård  

Det är positivt att den oexploaterade delen av planområdet vid Syltenberget, med 
gångstråket till Moa Martinssons trappa, säkerställs som naturmark i detaljplanen.  

Geofrågor  

Statens Geotekniska Institut har uttalat sig i ärendet och lyfter risk för bergras. 
Geotekniska säkerhetsfrågor måste ha hanterats innan planen vinner laga kraft. 
Bra att skyddsområde är infört på plankartan som förhindrar byggnation. Dock 
ska (inte bör) ett område 3 meter från bergväggen spärras av - så länge inte andra 
förebyggande åtgärder vidtagits. Det räcker inte med att skriva att åtgärderna ska 
vidtas. De måste vara fixade innan planen vinner laga kraft.  

Under "Geotekniska förutsättningar" bör första meningen justeras till "En 
utredning gällande bergstabilitet har genomförts...". 

Ersätt mening nr 3 med "Befintligt nät över bergslänten tas bort och slänten 
skrotas. Därefter genomförs eventuella bergförstärkande åtgärder såsom bultar 
eller nytt nät över berget".  

Kommentar: Plankartan har kompletterats med krav på att åtgärderna ska vidtas 
innan startbesked för byggnation inom planområdet kan påbörjas. 
Planbeskrivningen och Undersökning om betydande miljöpåverkan har 
kompletterats. 
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Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

E.ON Energiinfrastruktur AB 
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

SGI (Statens Geotekniska Institut) 
Geoteknik  

I tidigare yttrande efterfrågade SGI ett förtydligande om den slänt som fanns 
redovisad inom planområdets norra och nordöstra del finns kvar idag. I 
samrådsredogörelsen anges att marken inom planområdet jämnats ut och ligger nu 
i höjd med kringliggande mark norr och öster om planområdet. SGI har därmed 
inga kvarstående frågor kring slänten. 

Kommentar: Noterat. 

Bergteknik och betongmurar  

Under samrådsskedet ansåg SGI att risken för blockutfall ska utredas inom 
planområdets västra och södra del. Även befintliga stödmurars kondition och 
stabilitet behöver utredas. I bergstabilitetsutredningen har dessa frågor utretts. Där 
anges att förstärkningsåtgärder behöver utföras i bergväggen för att uppnå 
tillfredsställande säkerhet. Vidare rekommenderas i bergstabilitetsutredningen att 
betongmurarna ska inspekteras vart tionde år för att bedöma behovet av 
förstärkningsåtgärder på sikt. 

SGI anser att planområdets lämplighet för den planerade bebyggelsen behöver 
kunna påvisas innan planens antagande. Detta innebär att erfordrade 
förstärkningsåtgärder för både bergväggen och stödmurarna behöver säkerställas i 
planen genom villkor för lov. Alternativet är att åtgärderna utförs innan planens 
antagande. Nuvarande planbestämmelse:  

n - Marklov krävs för hårdgörning. Risk för blockutfall tills underhåll av 
klippvägg har genomförts. 

är otydlig. SGI anser att en planbestämmelse rörande villkor för lov behöver 
finnas, för att säkerställa åtgärdande av bergsläntens stabilitet innan lov ges.  

SGI lyfter även frågan till kommunen och länsstyrelsen på vilket sätt det kan 
säkerställas att den långsiktiga stabiliteten säkerställs. Det kan finnas behov av 
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