
 

Postadress Besöksadress Telefon  E-post / www  

Prästgatan 6  

711 30 Lindesberg 

Prästgatan 6 

711 30 Lindesberg  

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

 

      Sidan 1(15) 

 

  
  

 

Dnr S-2020-642:15 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   

Stadsbyggnadskontoret   
Ina Pettersson  
Tfn. 0581-810 00  
info@sb-bergslagen.se  
  

 

GRANSKNINGSHANDLING 
 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE TILLHÖRANDE 

DETTALJPLAN FÖR FIBBETORP 16:1 

  



   

Dnr S-2020-642:15 

     Sidan 2(15) 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för 
bostäder i form av radhus och villor på platsen.  

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Samrådsredogörelsen är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid samråd av planförslaget. 
Samrådsredogörelsen redogör även för vilka förändringar som 
gjorts i planhandlingen efter samråd. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 
redovisade och kommenterade för att förklara de 
ställningstaganden som gjorts.  

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd mellan 4 juni 
2021 till 25 juni 2021. Under samrådstiden fanns planförslaget 
tillgängligt på Nora kommuns hemsida.  Under samrådet har 
bland annat Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter haft 
möjlighet att lämna synpunkter. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Om ett yttrande 
varit långt kan det ha sammanfattats vilket i så fall framgår i 
texten. Till vänster är det inkomna yttrandet och till höger en 
kommentar från Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden 
finns att läsa i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

Inkomna synpunkter under samråd har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 
sig likt.  

Den största förändringen som skett i planförslaget är att 
bestämmelser gällande buller för uteplats tillkommit. I 
planbeskrivningen har även förtydliganden gjorts kring syftet 
med prickmarken som angränsar till det kommunala 
naturreservatet samt att förklaring kring uteblivet utfartsföbud 
har förtydligats.   

 

 

 

 

 

 

Ina Pettersson   Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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Planbeskrivningen har kompletterats med prognoser för 2040 
och plankartan har försetts med bestämmelser som reglerar 
buller för uteplats.  
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En arkeologisk undersökning kommer inte genomföras under 
planprocessen då sökande avser att genomföra detta i ett senare 
skede.  

Området med gruvhålet kommer fortsättningsvis vara försett 
med prickmark.  

Någon markundersökning kommer inte genomföras inom 
planområdet då misstankarna är så pass låga. Vidare kommer 
byggnader närmast gruvhålet inte vara möjlig att bebygga. 
Skulle fastighetsägare misstänka förorening är denna skyldig att 
kontakta tillsynsmyndighet.   

Någon inventering av naturen avses inte genomföras. 
Prickmarksremsan i väst har syftet att skydda det intilliggande 
naturreservatet vilket också har förtydligats i 
planbeskrivningen. Merparten av skogen inom planområdet är 
ung skog. 

Information om grundvatten har kompletterats i 
planbeskrivnigen.               
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Gränsen har ersatts med en kombinerad egenskaps-och 
administrativ gräns.      

Utfarsförbud kommer inte läggas till i plankartan då det inte 
samspelar med kommande planer samt att det idag inte är 
möjligt med utfart i dagsläget då parkmark angränsar till planen 
i öst. Resonemanget har förtydligats i planbeskrivningen.  
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Gränsen har ersatts med en kombinerad egenskaps-och 
administrativ gräns.      

 

Något exploateringsavtal avses inte att tecknas för planen.  

 



   

Dnr S-2020-642:15 

     Sidan 7(15) 

Fastigheten ingår i verksamhetsområde för VA och har redan 
idag en befintlig anslutningspunkt. Fastighetsägaren ansvarar för 
att VA dras hela vägen fram till varje byggnad. Om avtal kring 
gemensamhetsanläggning behöver tecknas görs detta efter att 
planen fått laga kraft. 

 
En administrativ bestämmelse om genomförandetid har lagts till 
i plankartan. 

 

Utfartsförbud kommer inte införas på plankartan då det idag inte 
är möjligt att genomföra utfart till Fibbetorpsvägen. 
Resonemanget kring detta har utvecklats i planbeskrivningen.  
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Planbeskrivningen har kompletterats med prognoser för 2040 
och plankartan har försetts med bestämmelser som reglerar 
buller för uteplats.  
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Förtydligande motivering till prickmarksremsan i väst har 
utvecklats i planbeskrivningen. Syftet med denna remsa är 
inte att skapa en trädvägg utan att skydda reservatet.  

Planen äventyrar inte naturreservatets kvalitéer utan 
lämnar det orört med en buffert på 10 meter men syftet att 
skydda naturreservatet.  
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Målet med naturreservatet kommer inte äventyras genom 
denna detaljplan. Gällande risk för fallande träd får alla träd 
utanför naturreservatsgränser fällas utan dispens. Vid 
behov av fällande av träd innanför naturreservatsgräns får 
detta skötas via dispens.  

Att planlägga för NATUR hade medfört att kommunen 
måste förvalta och bekosta området. Den befintliga 
bufferten på 10 meter med prickmark samt 
bestämmelserna n1 och n2 anses ta hänsyn till det 
intilliggande naturreservatet och dess syfte.  
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Noterat. Yttrandet föranleder inga kommentarer. 
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Noteras. Detta förtydligas i planbeskrivningen.  
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Som det framgår av planbeskrivningen är det den som 
initierar flytt av ledningar som bekostar detta.  
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Noterat. Yttrandet föranleder inga kommentarer. 
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Frågor som berör placering av brevlådor kommer inte att 
behandlas i detaljplaneprocessen. Dessa frågor är aktuella i ett 
senare skede, efter det att detaljplanen är avslutad. 


