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BAKGRUND OCH SYFTE 
 

BAKGRUND 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2011-12-14 § 331 om tidsbegränsat lov för fastighet Röret 9 
(Röret 7 och Röret 9 har sedan under planarbetet slagits samman till en ny fastighet som 
fått fastighetsbeteckningen Röret 12.) i Höganäs. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt 
område med angiven markanvändning industriändamål och inom lokalt bevarandeintresse 
för kulturmiljö. Tidsbegränsat lov avser ändrad användning från lokal för industriändamål 
till lokal för industri, handel, hantverk och kontor. I samband med bygglovsprövning 
beslutade byggnadsnämnden att föreslå planutskottet att initiera planläggning av Röret 9.  
PU uppdrog därför 2012-05-08 KS § 107 åt planavdelningen att i enlighet med Fördjupad 
Översiktsplan för Höganäs och Väsby upprätta en ny detaljplan för Röret 9 m fl. 

 
 

DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående 
verksamheter och för att möjliggöra att platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- och 
handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark samt att 
genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
 

PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Röret 12 m fl handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. genom 
plansamråd och formell granskning. Program behövs inte eftersom planuppdraget har stöd 
i den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planen antas av 
kommunfullmäktige.  
 

PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 28 maj till den 18 juni 2013. 
 

GRANSKNING 
Granskning genomfördes 1 februari till den 22 februari 2017. Underrättelse om granskning 
har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i 
ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad den31 januari 2017 samt på kommunens hemsida 
och anslagstavla. Granskningshandlingarna har under granskningstiden varit utställda på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt tillgängliga på kommunens hemsida. 
Under granskningen inkom 12 yttranden. 
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SKRIFTLIGA YTTRANDEN UNDER FÖRSTA 

GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 12 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
 
 

Höganäs Energi (2017-02-01) (bedömd sakägare)  
Har inget att erinra. 
 

Kommentar: 
 

Lantmäterimyndigheten(2017-02-10) (bedömd sakägare)  
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 
 
Planbeskrivningen. 
 
Det bör under fastighetsrättsliga genomförandefrågor tydligare framgå att marköverföring 
sker efter en ansökan om fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten. 
 
Det är oklart vad ”släckas med tiden” betyder under fastighetsrättsliga 
genomförandefrågor. Istället borde det skrivas att servituten upphävs genom 
lantmäteriförrättning.  
 

Kommentar: Ändring av formuleringarna har skrivits in i planbeskrivningen. 
 

Stadsarkitekten(2017-02-10) (bedömd sakägare) 
Planens syfte är att bekräfta verksamhet och ge möjlighet att vidareutveckla verksamhets- 
och handelsområdet. Samt att säkra tillfart till området och säkerställa 
industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
ALLMÄNT 
 
Höjd på komplementbyggnader skall framgå av plankartan. Generellt bör prickat område, 
gäller ej vid bevarandeskyddade fasader, inte ligga i fasadliv utan flyttas ut för att medge 
mindre komplettering som skärmtak mm vid utveckling av verksamheten. 
I övrigt inga synpunkter på en väl genomarbetad plan. 
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Kommentar: Bestämmelse om höjd för komplementbyggnader har lagts till i 
planbestämmelserna. En del av den prickade marken får inte bebyggas av säkerhetsskäl.  
 

Kommunledningskontoret (2017-02-10) (bedömd sakägare) 
Inget att erinra 
Kommunledningskontoret anser att granskningsförslaget Röret 12 m.fl. är väl 
genomarbetat och har inga erinringar mot detaljplanen 

 
 

Socialförvaltningen (2017-02-15) (bedömd sakägare) 
Socialförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till detaljplan för Röret 
12 m.fl. i Höganäs kommun, Skåne län. Detaljplanens syfte är att ändra 
markanvändningen för att bekräfta pågående verksamheter och för att möjliggöra att 
platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är också att 
säkra tillfarten till området via allmän platsmark samt att genom bevarandeskydd 
säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. Det aktuella planområdet ligger i 
norra delen av Höganäscentrumkärna, söder om Kullagatan vid korsningen Bruksgatan 
och Kullagatan. Merparten av stadens övriga centrala service och verksamheter ligger 
inom en kilometers radie från planområdet. Planområdet omfattar ca 40 000 m2. 
 
Socialförvaltningen har 2017-02-01 tagit del av granskningshandlingarna för detaljplan 
Röret 12 m.fl. i Höganäs kommun. Förvaltningen bedömer att planförslaget lyfter fram 
betydelsefulla aspekter ur ett socialt perspektiv, på ett bra sätt. Planförslaget belyser bland 
annat säkerhet och trygghet för gående och cyklister samt tillgänglighet för 
funktionshindrade. I planförslaget föreslås utformning av allmän platsmark till ny 
infartsgata och angöring till intilliggande fastigheter för persontrafik och tyngre 
transporter som en del av ett längre kopplande rörelsestråk mellan stadens centrala och 
norra delar. Med hänsyn till gående och cyklister bör man överväga begränsad hastighet 
på den nya gatan. 

 

Kommentar: Hastighetsbestämmelser hanteras inte i detaljplanen 

 

E.ON Gas Sverige AB (2017-02-20) (bedömd sakägare) 
Yttrande över granskning av detaljplan för Röret 12 m fl. i Höganäs kommun. Dnr: 
KS/2112/230 
 
E.ON Gas Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och 
noterar att tidigare anförda synpunkter har blivit tillgodosedda i samrådsredogörelsen. 
 
Vi vill dock informera om att det tillkommit nya normer (EGN2014). Men 
skyddsavstånden är desamma. 
 
Vi noterar att det i genomförandebeskrivningen står att exploatören ska kontakta 
huvudman för gasdistribution innan markarbete utförs inom kvartersmark, vilket vi 
tycker är bra då vi idag då vi idag har en servisledning som är i bruk samt att vi fått en 
offert för en ny anslutning till saluhallens kök. 
 
Förutsatt att man tar hänsyn till det tidigare yttrandet så har E.ON Gas inget ytterligare 
att erinra i ärendet. 
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Kommentar: I det tidigare yttrandet nämndes bland annat att plantering av träd inte bör ske 
närmare gasledning än 2,5 meter och att träden förses med rotskydd.  Gasledningarna ska ritas in i 
grundkartan, u-område kommer läggas in i plankartan.  
 

Trafikverket (2017-02-21) (bedömd sakägare) 
Granskning 
Trafikverket är väghållare för väg 111 som går nordost om planområdet.  
 
Trafikverket ser positivt på att den föreslagna anslutningen till väg 111tagits bort från 
detaljplanen inför granskningsskedet. 
 
Utmed väg 111 gäller på aktuell sträcka ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från 
vägområdesgräns. Trafikverket anser att motsvarande område som beskrivs av 
länsstyrelsens beslut enligt 47§ väglagen bör säkerställas som bebyggelsefritt även inom 
detaljplanelagt område. Detaljplanen måste säkerställa detta. 
 
Utmed väg 111 gäller också på aktuell sträcka en säkerhetszon om 3 meter från vägkant. 
Inom denna zon får inga fasta oeftergivliga föremål finnas. Parkering får inte heller 
anläggas inom säkerhetszonen, eller så att fri sikt enligt VGU (se nedan) hindras. Detta 
ska framgå av detaljplanen. 
 
I samrådsskedet efterlyste trafikverket att kommunen skulle ta fram en trafikutredning 
om detaljplanen beräknas ge ökade trafikflöden. I planbeskrivningen finns att läsa att 
detaljplanens genomförande kan medföra en möjlig trafikökning. Det saknas dock 
resonemang kring hur stor trafikökning som beräknas och vilka konsekvenser detta får 
för det omgivande vägnätet. Trafikverket efterlyser dessa resonemang för att kunna ta 
ställning tilldetaljplanens påverkan på väg 111 och korsningar/ anslutningar till denna. 
Vid beräkning av trafik ska prognos på 20 års sikt efter full utbyggnad enligt detaljplanen 
användas. Om åtgärder på det statliga vägnätet och/eller anslutningar till detta behövs ska 
det bekostas av kommunen. 
 
I planhandlingarna saknas också resonemang kring hur området påverkas av trafikbuller 
från omgivande gatu- och vägnät. Trafikverket anser att planhandlingarna ska 
kompletteras med detta. Även buller ska beräknas med prognos för trafiken på 20 års sikt 
efter full utbyggnad enligt detaljplanen. Trafikverket förutsätter att området planeras och 
utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder 
ska bekostas av kommunen. 
 
Kommunen föreslår åtgärder i den befintliga anslutningen som används av 
Räddningstjänsten, för att förtydliga att anslutningen enbart är till för räddningstjänsten. 
Trafikverket är väghållare för väg 111, och möjlighet och lämplighet för de föreslagna 
åtgärderna måste prövas i särskild ordning och i samarbete med Trafikverket. Tillstånd 
från Trafikverket behövs för åtgärder som rör väg 111. 
 
Krav på fri sikt (enligt gällande VGU) måste uppfyllas i Räddningstjänstensanslutning till 
väg 111, samt i korsningen Bruksgatan/väg 111. Från Räddningstjänstens anslutning ska 
det till väg 111 säkerställas fri sikt om 110 meter i båda riktningarna utmed väg 111 mätt 5 
meter in från gångbanans sydvästra kant. Från Bruksgatan ska det säkerställas fri sikt om 
110 meter i båda riktningarna utmed väg 111, mätt 5 meter in från vägkant på väg 111. 
Inom dessa sikttrianglar får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som är 
högre än 0,6 meter. Kommunen måste tillse att erforderlig siktröjning genomförs. 
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Kommentar: En detaljerad riskbedömningsutredning har utförts av WSP daterad 2018-03-
06. Anpassningar har gjorts i planförslaget utifrån utredningens rekommendationer. En bebyggelsefri zon 
har i görligaste mån tillgodosetts. Undantaget gäller befintliga byggnader, exempelvis skyddsvärnet. När 
det gäller trafikflöden finns en pågående ÅVS i samarbete med Trafikverket.  
 

Räddningstjänsten (2017-02-21) (bedömd sakägare) 
Räddningstjänsten har följande synpunkter: 
 
Räddningstjänsten anser att avstånd till framtida bebyggelse närmare undersöks, med 
tanke på mängden brandfarlig vara och hur det påverkar omgivningen, och att avståndet 
25 meter därmed inte är fastslaget. 

 

Kommentar: Anpassning av planförslaget har skett utifrån den detaljerade riskbedömningen 
från WSP 

 

Miljöavdelningen (2017-02-21) (bedömd sakägare) 
Yttrande över förslag till detaljplan för Röret 12 m fl.  
Marken bör undersökas vad gäller markföroreningar i samband med detaljplanearbetet. 
Det är inte tillräckligt att enbart ange att ”hela området bedöms bestå av utfyllnadsmassor 
som kan antas vara förorenade. Typen av fyllnad (aska, tegel, schakt mm) bedöms dock 
inte hindra föreslagen planändring” (sidan 22 i planbeskrivningen). Det är till exempel 
inte utrett om markföroreningarna är sådana att ”mindre känslig markanvändning” som 
industriverksamhet kan tillåtas utan att marken åtgärdas. 
 
Det bör också framgå av planen att en noggrannare undersökning av marken behöver 
göras där planen tillåter byggnation. Helst bör detta ske i detaljplanearbetet men senast i 
samband med bygglovsskedet. 
 

 

Kommentar: En miljöteknisk markundersökning har skett och i planförslaget finns 
restriktioner om att sanering ska ske innan bygglov kan ges för någon åtgärd på fastigheten Röret 12. 
Miljöavdelningen arbetar med frågan om eventuella avspärrningar innan sanering sker 
 

Miljöavdelningen (2017-03-09) (bedömd sakägare) 
Kompletterande yttrande över förslag till detaljplan för Röret 12 i Höganäs 
 
De ursprungliga industrilokalerna med sina keramikugnar är inte så lätta att anpassa för 
den nu så populära restaurangverksamheten som pågår i vissa byggnader på fastigheten 
Röret 12 i Höganäs. Att undvika damm och smuts från de ingrodda väggarna och taken i 
de gamla industrilokalerna är en ständig utmaning för de företagare som vill garantera 
fräscha livsmedel både i butik och vid servering. Väggar har lackats och skydd har 
placerats ut på strategiska platser men om detta är tillräckligt är svårbedömt. Det damm 
som kan virvla ner efter mer än ett sekels keramiktillverkning vet vi inte riktigt vad det 
innehåller och inte heller hur farligt det är. Förhoppningsvis är det så små mängder 
föroreningar som sprids med enskilda maträtter och råvaror att risken långsiktigt för 
människors hälsa inte blir så stor. Det är dock ett stort ansvar för den enskilde 
företagaren att ta. Det vore lämpligt att inför ett förlängt bygglov och inför 
detaljplanearbetet undersöka om luftpartiklar och damm kan utgöra en fara för 
människors hälsa vid intag av mat och dryck både direkt och vid besök i serveringarna 
och efter inköp av mat från saluhallarna. 
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Kommentar: Se svar ovan 

 
 
 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen (2017-03-01) (bedömd sakägare) 
Sammanfattning av ärendet 
Gata/park 
1. Inom ramen för att bekräfta pågående verksamhet och möjliggöra för 

vidareutveckling av handelsområdet behöver man titta på både utfart mot Bruksgatan 
och korsningen Bruksgatan/Kullagatan. 

2. Cykelväg bör ges plats på gata inom planområdet för att binda samman cykelstråk 
längs Bruksgatan med Viaduktsgatan. 

3. Tomtgräns norr om gata inom planområdet kan behöva justeras ligger idag mitt i allé 
och gräsyta, bör justeras mot gångbanekant. 

4. Gatans allé ligger på kvartersmark för och nackdelar med detta bör diskuteras. 
5. Den planerade parkeringen på Röret 2 bör vara allmän platsmark, totalt är det ont om 

allmänna parkeringar i området. 
 

VA 
VA-avdelningen har inget att erinra mot föreslagen formulering angående kapacitet och 
installationskrav vid verksamheter, typ fettavskiljare. Befintlig kulvert och ledningar inom 
område för föreslagen allmän platsmark måste utredas i fråga om funktion, placering, 
material och dimension. Ledningar som går på kvartersmark bör genom utredas och via 
servitut laglig förklaras. 
 
Man bör vara noga med att inte utöka mängden hårdgjorda ytor. Istället utnyttja 
möjligheterna till fördröjning av dagvatten genom att gång- och cykelbanor samt 
tillkommande parkeringsplatser görs permeabla. 
 

Kommentar: Kommunens trafikplanerare har sett över utfarterna utifrån trafikverkets 
rekommendationer. Gång och cykelvägar kommer hanteras i projekteringen av gatumiljöerna. När det 
gäller frågan om eventuell fastighetsreglering för att undvika att den befintliga trädraden är placerad mitt i 
fastighetsgräns anses detta fördröja planarbetet i för stor grad. Parkeringen kommer läggas in som allmän 
platsmark. När det gäller kulverten har information med äldre ledningsritningar från Höganäs AB 
överlämnats till VA-avdelningen. 
 
 

Länsstyrelsen Skåne (2017-03-02) (bedömd sakägare)  
Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för Röret 12 m.fl., Höganäs kommun 
KS/2012/230  
 
Redogörelse för ärendet  
 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående 
verksamheter och för att möjliggöra att platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- 
och handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark 
samt att genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden.  
 
Planområdet ligger i norra delen av Höganäs centrumkärna, vid korsningen Bruksgatan 
och Kullagatan/ väg 111. Planområdet utgörs idag av gamla verksamhets och 
industrilokaler som med tillfälligt bygglov fatt ändrad användning till lokal för industri, 
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handel, hantverk och kontor. För planområdet Röret 12 m.fl. gäller en detaljplan frän 1984. I 
gällande detaljplan anges markanvändningen "Industriändarnål".  
 
Kommunen tar fram planförslaget genom standardförfarande. Kommunen har inte 
upprättat en MKB till detaljplanen då de gör bedömningen att planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 
4 kap 34 §. 
 
Den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby (2012) pekar ut området som 
förädlingsområde, verksamheter samt handel och centrumfunktion. Länsstyrelsen har i 
granskningsyttrandet till den fördjupade översiktsplanen i generella termer påtalat 
problemet med att hälso- och säkerhetsaspekterna (risker, buller, skyddsavstånd m.m.) 
inte har beskrivits i samband med framtagandet av FÖP:en och utpekandet av förädlings 
områdena, och att ytterligare utredningar därför behöver tas fram innan 
detaljplaneläggning. 
 
Råd om planteknik/plangenomförande  
Länsstyrelsen anser att kommunen varken i sin översiktsplanering eller i sarnrads-/ 
granskningsskedet för detaljplanen i tillräcklig utsträckning har tagit ställning till eller 
konsekvensbeskrivit en ändrad markanvändning på denna plats ur hälsa och 
säkerhetssynpunkt, och att prövningen gentemot allmänna och statliga intressen därmed 
kvarstår. Planhandlingarna behöver kompletteras med en utredning/analys samt 
ställningstaganden som rör risker och buller. Länsstyrelsen rekommenderar att  
kommunen därefter ställer ut planen för ny granskning.  
 
Länsstyrelsens synpunkter  
 
Hälsa och säkerhet  
 
Markföroreningar  
I planbeskrivningen framgår att planområdet bedöms bestå av utfyllnadsmassor som kan 
antas vara förorenade. Det bör därför utredas vad marken består av och i det fall det är 
utfyllnadsmassor sa bör dessa översiktligt provtas för att utreda om det finns förhöjda 
halter av olika ämnen. En förenklad riskbedömning bör inga i planbeskrivningen, som 
visar att marken är lämplig för den tänkta planeringen av området. Om marken visar sig 
vara förorenad ska kommunen bedöma om någon efterbehandlingsåtgärd kan säkerställa 
att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Markens lämplighet kan säkerställas 
antingen innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§.  
 
Farligt gods och farliga ämnen  
Gatorna norr och väster om planområdet utgör rekommenderade primära transportvägar 
för farligt gods. Enligt RIKTSAM, Riktlinjer for riskhänsyn i samhällsplaneringen - 
Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transporter av farligt gods (2007:06) ska 
skyddsavstånd beaktas mellan transportled för farligt gods och bebyggelse (i detta fall 
centrum verksamheter/ saluhall/ restaurang, verksamheter, kontor, industri och 
räddningstjänst).  
 
Av planbeskrivningen framgår även att flera berörda verksamheter på/intill planområdet 
såväl använder som har transporter av farliga ämnen som går  
genom/förbi planområdet bl.a. av aceton, gasol och tjärolja. 
 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna måste kompletteras med en riksinventering och 
analys, vilka kan utgöra underlag för bedömningen och ställningstagandet ifall riskerna 
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kopplade till planområdet kan anses vara tolerabla eller inte. I riskanalysen ska 
kommunen beakta hela det område som ger byggrätt d. v.s. även de områden som på 
plankartan pekas ut som möjliga för komplementbebyggelse. Krävs riskreducerande 
åtgärder för att nå en tolerabel risknivå ska dessa föras in som planbestämmelser på 
plankartan.  
Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsen kan, med utgångspunkt i de aktuella redovisningarna i detaljplanen, inte 
utesluta att detaljplanen blir olämplig med hänsyn till hälsa- och säkerhetsaspekterna, 
varför Länsstyrelsen kan komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. 10-11 §§ 
PBL.  
Beslutande  
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Kajsa Palo. Planhandläggare Kristina Westlin 
har varit föredragande.  
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.  
Kajsa Palo  
Enhetschef 
 

Kommentar: Två utredningar har genomförts dels en miljöteknisk markundersökning dels en 
detaljerad riskbedömning. Planförslaget har omarbetats utifrån rekommendationer i utredningarna.   
 
 
 

ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från ovan nämnda sakägare innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter 
har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från Lantmäterimyndigheten, 
Stadsarkitekten, EON Gas, Trafikverket, Miljöavdelningen och Länsstyrelsen har föranlett 
en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

 Ändring av formuleringar i planbeskrivningen under fastighetsrättsliga 
genomförandefrågor gällande ansökningar hos Lantmäterimyndigheten 

 Planbestämmelse gällande höjd på komplementbyggnader  

 Korrigering av prickad mark intill vissa husfasader 

 Gasledningar kommer ritas in i grundkartan. U-område ska läggas till i plankartan. 

 Utfartsförbud läggs in i plankartan. Undantag gäller endast för räddningstjänstens 
utryckningsfordon? 

 Inom 12 m från väg 111är allt prickad mark utom befintliga byggnader 

 Planbestämmelse gällande minimum avstånd till väg 111 på 12 m vid nybyggnation  

 Administrativ planbestämmelse gällande fri sikt tre meter från vägkant väg 111, 
här får inga fasta oeftergivliga föremål finnas och inte heller parkering 

 Planbestämmelser tillagda gällande krav på teknisk brandklass vid ny- om- eller 
tillbyggnader, även brandklass fönster 

 Planbestämmelse gällande brandteknisk klass om verksamhet ändras på Röret 12 

 Planbestämmelse om riktning på utrymningsvägar. 

 Planbestämmelse om att markföroreningar ska åtgärdas innan bygglov får ges för 
någon åtgärd på fastigheten Röret 12 

 Parkeringsytan på fastigheten Röret 2 läggs in under allmän platsmark 

 Källhänvisning i planbeskrivningen till Utredning gällande markföroreningar  

 Källhänvisning till Detaljerad riskbedömning i samband med framtagande av 
detaljplan 
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår erinringar av planförslaget. 
 
 
Efter genomförd granskning revideras/kompletteras planförslaget enligt redovisning under 
Inkomna synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna görs 
i syfte att förbättra förslaget och möjliggöra att planförslaget kan gå ut på ny granskning. 
 
 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det aktuella 
planområdet.  Dessa redovisas nedan: 
Det gäller fastighetsägaren till Röret 12 som önskade utökad byggbar yta utöver vad planförslaget medger, 
detta uppkom under granskningsskedet. Inför ny granskning har byggbar yta minskats ytterligare av 
säkerhetsskäl. 
 

KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 

 

Granskning 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 

Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför ny granskning 

 Träd som är placerade i fastighetsgräns 

 
 

 
 
 
 


