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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2011-12-14 § 331 om tidsbegränsat lov för fastighet Röret 9 
i Höganäs. (Röret 7 och Röret 9 har sedan under planarbetet slagits samman till en ny 
fastighet som fått fastighetsbeteckningen Röret 12.) 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. 
Kommunstyrelsen (KS) uppdrog därför 2012-05-08 KS § 107 åt planavdelningen att 
upprätta en ny detaljplan för Röret 9 m.fl. 

 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksam-
heter och för att göra det möjligt för platsen att 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 med normalt planförfarande, det vill säga med 
plansamråd och formell granskning. Program behövs inte eftersom planuppdraget har stöd 
i den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planen antas av kommun-
fullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 28 maj till den 18 juni 2013. De synpunkter som kom in under 
samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 23 januari 2017. 
 
GRANSKNING 
Den första granskningen genomfördes 1 februari till den 22 februari 2017. Underrättelse 
om granskning skedde genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och 
sändlista, annons i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad den 31 januari 2017, samt på 
kommunens hemsida och anslagstavla. Granskningshandlingarna har under gransknings-
tiden varit utställda på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt tillgängliga på kommunens 
hemsida. 
 
Under den första granskningen lämnades det in 12 yttranden. Dessa finns sammanfattade 
i ett granskningsutlåtande daterat 10 augusti 2018. 
 
En andra granskning genomfördes under tiden 3 oktober till 26 oktober 2018. Under-
rättelse om granskning skedde genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och 
sändlista, annons i ortens gratistidning Hallå Höganäs, samt på kommunens hemsida och 
anslagstavla. Granskningshandlingarna har under granskningstiden varit utställda på Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen samt tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
Under den andra granskningen lämnades det in 9 yttranden. Efter granskningstidens slut 
kom ytterligare 6 yttranden. Alla yttranden finns sammanfattade och om det är relevant, 
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kommenterade, i detta granskningsutlåtande. Alla yttranden finns också i sin helhet på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer för respektive skrivelse finns angivet 
nedan. 
 
 

SAMMANFATTNING  
 
Yttranden har inkommit från 14 berörda remissinstanser varav 5 är från myndigheter, 
7 är interna yttranden från avdelningar, förvaltningar, nämnder och bolag inom 
Höganäs kommun och 2 från berörda rättighetshavare (officialservitut respektive 
ledningsrätt).  
 
Följande remissinstanser inkommit med synpunkter på planförslaget: 
 

• Länsstyrelsen  
• Trafikverket  
• Lantmäteriet 
• Utbildningsnämnden 
• Räddningstjänsten 
• Miljöavdelningen 
• Kommunledningskontoret 
• Weum 

 
Följande remissinstanser har inget att erinra: 
 

• Sjöfartsverket  
• Regionala utvecklingsnämnden 
• Höganäs Energi 
• Stadsarkitekten 
• Socialförvaltningen 
• Öresundskraft 

 
 

YTTRANDEN FRÅN MYNDIGHETER 
 
Länsstyrelsen    KS/2012/230-98 
Sedan det förra skedet har en detaljerad riskbedömning samt en miljöteknisk mark-
undersökning tagits fram inom ramen för aktuellt planarbete. Länsstyrelsen noterar att 
kommunen har följt upp slutsatserna från riskbedömningen och fört in de föreslagna 
riskreducerande åtgärderna på plankartan som planbestämmelser. 
 
Av planbeskrivningen framgår att den miljötekniska markundersökningen visar att 
marken innehåller föroreningar och att erforderlig sanering ska genomföras innan 
bygglov ges för någon åtgärd på fastigheten Röret 12. En villkorsbestämmelse avseende 
detta finns på plankartan. Länsstyrelsen saknar dock en redovisning av hur markens 
lämplighet ska säkerställas i de delar av planområdet som är förorenade men som inte 
går att koppla till ovanstående villkorsbestämmelse. Av den miljötekniska markunder-
sökningen framgår bland annat att det vid grönområdet söder om huvudbyggnaden ut 
mot Bruksgatan finns ett behov av riskreduktion på grund av att det inte går att utesluta 
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oacceptabla risker för människors hälsa och miljö. Här finns det bland annat uppmätta 
halter av arsenik i ytlig fyllning som vid exponering kan utgöra risk för akuttoxisk 
påverkan för barn. Länsstyrelsen menar att detta behöver åtgärdas för att den 
föreslagna markanvändningen ska kunna anses vara lämplig. Länsstyrelsen förutsätter 
också att tillsynsmyndigheten är inkopplad i ärendet, vilket bör framgå av planhand-
lingarna. 
 
Markundersökningen påtalar vidare behovet av kompletterande utredningar av 
eventuell spridning av föroreningar från det förra gengasverket, samt att föroreningen 
vid grönområdet inte är avgränsad i plan. Länsstyrelsen kan av planhandlingarna inte 
utläsa hur kommunen ser på behovet av kompletterande undersökningar kopplat till 
det aktuella planarbetet, vilket behöver framgå av handlingarna. I sammanhanget 
efterlyser Länsstyrelsen också ett förtydligande varför provtagning skett på fastig-
heterna Röret 6 och 12 men inte på fastigheten Röret 8 som också är en del av aktuellt 
planförslag. 
 
Länsstyrelsen kan utifrån föreliggande handlingar inte utesluta att detaljplanen blir 
olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen kan därför 
komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan 
ytterligare kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens 
lämplighet. 
 
Kommentar 
Ytterligare markprover har tagits, den miljötekniska markundersökningen har kompletterats och en 
miljö- och hälsoriskbedömning har gjorts. Utifrån detta har kommunen omformulerat sanerings-
bestämmelserna och kompletterat planbeskrivningen. Se avsnitten Markföroreningar och Föro-
renad mark. I detta arbete har kommunen samrått med länsstyrelsen. Även kommunens egen 
miljöavdelning har deltagit i diskussionerna. 
 
Anledningen till att det inte gjorts några undersökningar av eventuella markföroreningar på fastigheten 
Röret 8 är att planen inte innebär några förändringar av verksamheten där. Detta framgår nu av 
planbeskrivningen i avsnittet Markföroreningar. 
  
Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för de aktuella föroreningarna och länsstyrelsen driver 
ett ärende gentemot Höganäs AB gällande föroreningarna. Detta framgår nu av planbeskrivningen i 
avsnittet Markföroreningar. 
 
Sjöfartverket     KS/2012/230-94 
Sjöfartsverket har ingen erinran. 
 
Trafikverket     KS/2012/230-99 
Trafikverket är väghållare för väg 111 som går nordost om planområdet. Utmed väg 
111 gäller på aktuell sträcka ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägområdes-
gräns. Trafikverket anser att motsvarande område, som beskrivs av länsstyrelsens 
beslut enligt 47 § väglagen, bör säkerställas som bebyggelsefritt även inom detaljplane-
lagt område. Trafikverket anser att planbestämmelsen p1, för väg 111, ska formuleras 
som att all ny byggnation ska placeras minst 12 meter från vägområdesgräns för väg 
111. Trafikverket anser vidare att planbestämmelsen p1 ska införas för hela planom-
rådet, med avseende på väg 111.  
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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 och granskningsskede 1 efterlyste Trafikverket att kommunen skulle 
ta fram en trafikutredning om detaljplanen beräknas ge ökade trafikflöden. I plan-
beskrivningen saknas fortfarande resonemang kring den nu aktuella detaljplanens 
påverkan på trafikflöden. I den pågående åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för korsningen väg 
111/Bruksgatan/Industrigatan antas den nu aktuella detaljplanen befästa befintlig verk-
samhet och inte generera någon tillkommande trafik. Kommunen deltar i arbetet med 
denna ÅVS. Trafikverket utgår därmed från att antagandet att den nu aktuella detalj-
planen inte bedöms generera någon trafikökning stämmer. 
 
I planhandlingarna skriver kommunen att planområdet är utsatt för buller från 
transporter, men beräkningar och redovisning av vilka nivåer planområdet är utsatt för 
saknas i planhandlingarna. Trafikverket förutsätter att området planeras och utformas 
så att gällande riktvärden för buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska 
bekostas av kommunen.  
 
Trafikverket vill framhålla att väg 111 är primär transportled för farligt gods. Hänsyn 
till farligt gods ska beaktas vid exploatering enligt de rekommendationer berörd 
länsstyrelse anger för vägen. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds-
åtgärder eller riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte 
ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i 
övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 
 
Kommunen föreslår åtgärder i den befintliga anslutningen som används av Räddnings-
tjänsten, för att förtydliga att anslutningen enbart är till för Räddningstjänsten. Trafik-
verket är väghållare för väg 111, och möjlighet och lämplighet för de föreslagna åt-
gärderna måste prövas i särskild ordning och i samarbete med Trafikverket. Tillstånd 
från Trafikverket behövs för åtgärder som rör väg 111. Trafikverket förutsätter att 
kommunen kontaktar Trafikverket för vidare dialog kring eventuella åtgärder för 
Räddningstjänstens anslutning 
 
Krav på fri sikt (enligt gällande VGU) måste uppfyllas i Räddningstjänstens anslutning 
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. 
 
De förslag till åtgärder i korsningen väg 111/Bruksgatan/Industrigatan som tagits fram 
i pågående ÅVS för korsningen väg 111/Bruksgatan/Industrigatan bedöms i dagsläget 
inrymmas inom befintligt vägområde. I det fortsatta utrednings- och projekterings-
arbetet kan dock anpassning eller ändring av den nu aktuella detaljplanen komma att 
vara nödvändig. Trafikverket förutsätter att kommunen ansvarar för och bekostar 
samtliga nödvändiga ändringar av detaljplaner. Trafikverket förutsätter att hela väg-
området för väg 111 lämnats utanför den nu aktuella detaljplanen. 
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Kommentar 
Planbestämmelserna har justerats. Bestämmelsen om att ingen ny bebyggelse får uppföras inom 12 
meter från vägområdesgränsen för väg 111 gäller nu hela planområdet. Formuleringen har ändrats 
efter Trafikverkets önskemål. Bestämmelsen gäller även Bruksgatan och tillfartsgatan i sydvästra delen 
av planområdet, för att följa riskutredningens rekommendationer.  
 
Den tre meter breda säkerhetszonen ligger utanför planområdet och påverkas alltså inte av planen. 
 
Kommunen bedömer att denna plan endast kommer att leda till marginella trafikökningar.  
 
Det buller som främst påverkar planområdet är buller från verksamheterna i och runt omkring 
planområdet. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen. Området påverkas också i viss mån av trafik-
buller från väg 111 och Bruksgatan. De användningar som planen tillåter kräver dock ingen buller-
begränsning av bullret utomhus. I den mån de kräver bullerbegränsning inomhus bedöms det som 
möjligt att klara det med byggtekniska åtgärder. Planbeskrivningen har kompletterats med informa-
tion om detta.  
 
De risker som orsakas av transporter av farligt gods har studerats i två riskutredningar daterade 
2019-10-03 och 2020-08-21. Planbestämmelser för riskreducerande åtgärder har införts. Dessa 
åtgärder gäller inom planområdet och påverkar inte väg 111.  
 
Räddningstjänstens utfart mot väg 111 har idag blinkande utryckningsbelysning, som tänds vid larm, 
samt en målad markering på vägen. Det fungerar bra och räddningstjänsten bedömer att inga ytter-
ligare åtgärder behövs.  
 
Kraven på fri sikt vid räddningstjänstens utfart och vid korsningen mellan Bruksgatan och väg 111 
uppfylls redan idag och planen innebär ingen ändring av detta. Planbeskrivningen har kompletterats 
med information om siktkraven.  
 
Vägområdet för väg 111 ingår inte i planen. 
 
Lantmäteriet     KS/2012/230-100 
Inom delar av planområdet finns både prickmark och korsmark på samma ytor. Det är 
otydligt vad som gäller för dessa områden. 
 
Bland planbestämmelserna återfinns bestämmelsen F1 inom romb som anger högsta 
nockhöjd. Denna bestämmelse är otydlig då något motsvarande (F1 inom romb) inte 
återfinns i plankartan samt att högsta nockhöjd anges till 0 meter. 
 
Gällande skrivelsen på sidan 40 om dagvattenledning och ledningsrätt för denna om 
den hamnar utanför planområdet vill Lantmäteriet påpeka att för att säkra möjlighet 
för en ledningsrätt bör u-område finnas. 
 
Det bör i planhandlingarna framgå att det även vid servitutsåtgärder uppkommer 
ekonomiska konsekvenser i form av förrättningskostnader. Även ersättningsfrågan 
aktualiseras om parterna inte träffar överenskommelser. 
 
För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör den inte vara mer än 3 månader. 
Grundkartans är enligt handlingen från 2016 och bör uppdateras. Befintliga rättigheter 
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som berör planområdet saknas/är otydliga i grundkartan. De finns inte heller med i 
dess teckenförklaring. 
 
Kommentar  
Prick- och korsmarken har justerats. Även planbestämmelsen om nockhöjd har justerats. 
 
Ledningsrätt för den befintliga dagvattenledningen längs med gatans södra kantlinje och spillvatten-
ledningen söder om håller under 2020 på att bildas. Information om detta finns nu i planbeskrivningen 
i avsnittet Övriga ledningar. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats gällande förrättningskostnader för servitut och ledningsrätter. 
 
Grundkartan har uppdaterats. Det finns ett stort antal rättigheter inom planområdet och kommunen 
har valt att inte visa dem i grundkartan, eftersom det skulle göra plankartan mycket svårläst. Alla 
rättigheterna finns upptagna i fastighetsförteckningen.  
 
Regionala utvecklingsnämnden  KS/2012/230/104 
(Yttrandet lämnades in efter granskningstidens slut.) 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 
 
 

INTERNA YTTRANDEN FRÅN HÖGANÄS KOMMUN 
 
Höganäs Energi    KS/2012/230-95 
Höganäs Energi har ingen erinran. 
 
Stadsarkitekten    KS/2012/230-96 
Stadsarkitekten har inga ytterligare synpunkter. 
 
Utbildningsnämnden               KS/2012/230-101, KS 2012/230-102 
(Yttrandet lämnades in efter granskningstidens slut.) 
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplaneförslaget.  Då barn och ungdomar, 
på väg till och från utbildning och olika aktiveter, färdas genom området är det av stor 
vikt att planerade gång- och cykelstråk inom området och anslutningar till befintliga 
stråk mot Centralgatan, Bruksgatan etc. blir trafiksäkra. För att skapa en känsla av 
trygghet längs stråken behövs också gatubelysning. 
 
Kommentar  
Planen ger möjlighet till en belyst gång- och cykelväg längs gatan. 
 
Räddningstjänsten   KS/2012/230-103 
(Yttrandet lämnades in efter granskningstidens slut.) 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att: 

• Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 
• Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av vatten-

ledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. 
• Hänsyn tas till infrastrukturen (Räddningstjänstens båda utfarter vid utryck-

ning) i området. 
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Kommentar 
Planens utformning tar hänsyn till Räddningstjänstens utfarter och tillgänglighet för Räddnings-
tjänstens fordon. Information om detta och om eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet finns i 
planbeskrivningen.  
 
Miljöavdelningen    KS/2012/230-106 
I planbeskrivningen borde ha redogjorts för de undersökningar av markföroreningar 
som faktiskt har genomförts under 2017 och resultatet av dessa undersökningar. På 
flera ställen runt byggnaderna på de aktuella fastigheterna visar den miljötekniska 
utredningen från 2017-11-21 att markföroreningarna är så omfattande att de över-
skrider nationella riktlinjer för mindre känslig markanvändning, (MKM). Av plan-
beskrivningen framgår dock inte hur man tagit ställning till detta undersökningsresultat. 
Borde inte resultatet leda till fler saneringsåtgärder än endast vid de tillfällen då det blir 
aktuellt med en nybyggnation inom området? Har man bedömt att markföroreningarna 
kan accepteras så länge ingen gräver i marken och i så fall hur har diskussionen gått? 
Hur bedöms föroreningsrisken för grundvatten, dagvatten och risken för människors 
hälsa? Det saknas ett resonemang kring varför man anser att man skulle kunna 
acceptera höga föroreningshalter i marken under nuvarande och planerad användning 
av marken. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om den miljötekniska markundersökningen 
och även om hur föroreningarna avses hanteras.  
 
Socialförvaltningen   KS/2012/230-107 
Socialförvaltningen har ingen erinran. 
 
Kommunledningskontoret   KS/2012/230-108 
Kommunledningskontoret anser att planen är för hårt reglerad. Detta innebär en risk 
att kommunen kan bli tvungen att göra om planen eller säga nej till idéer som 
kommunen i övrigt är positiv till.  
 
Kommunledningskontoret vill även erinra om att parkeringsplatsen som markeras som 
allmän platsmark idag är privatägd och är en viktig parkering för verksamheter i 
området. Utan parkeringen riskerar dessa verksamheter att frångå parkeringsnormen.  
 
Kommentar 
En stor del av regleringarna i planen finns där för att skydda verksamheterna mot de risker som 
markföroreningar och transporter av farligt gods innebär. De innebär begränsningar för hur fastig-
heterna kan utnyttjas, men de är samtidigt nödvändiga för att det ska gå att använda området på 
önskat sätt. Begränsningen av den byggbara ytan bidrar också till att parkeringsnormen kan följas 
bättre. Utöver detta finns regleringar som skyddar bebyggelsens kulturhistoriska värden, vilket är ett 
av syftena med planen. De bedöms dock inte begränsa vad som kan göras i så stor utsträckning, utan 
främst hur det kan göras.  
 
Planområdet har justerats så att parkeringsplatsen i fråga inte längre ingår. Det pågår diskussioner 
om att göra en ny detaljplan för Röret 2 och det är bättre att ta ett helhetsgrepp om hela fastigheten 
då. Parkeringsbehovet bedöms kunna hanteras ändå. 
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SYNPUNKTER FRÅN RÄTTIGHETSHAVARE 
 
Weum (tidigare E.ON Gas Sverige AB)  KS/2012/230-97 
WEUM vill lämna följande förtydligande: Det finns en gasledning i planområdets norra 
del, inom fastigheten Röret 12. Ledningen ligger inom det område som på plankartan 
är utmärkt som u-område. Weum Gas har även en 4 bars gasledning i Kullagatan, som 
är förlagd med aktivt katodiskt skydd. 
 
Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler, EGN, och detta medför bl a 
minsta skyddsavstånd mellan distributionsledning och byggnad inom tätbebyggt 
område ska uppgå till minst 2 meter. Bevakning av grävningsarbeten ska ske om man 
gräver närmare än 2 meter från gasledningen som ligger i Kullagatan. 
 
För åtgärder som innebär flytt av Weum Gas ledningar är det viktigt att Weum Gas 
involveras i ett tidigt skede av processen. Vi förutsätter att exploatören står för alla 
kostnader vid en eventuell flytt av våra ledningar. 
 
Ledningen som är förlagd i Kullagatan har ett tekniskt utförande som medför att den 
är tids- och kostnadskrävande att flytta, samt medför stora drifttekniska konsekvenser 
för företag som är anslutna till ledningen. 
 
För ledningsvisning kontakta ”ledningskollen.se”. 
 
Kommentar  
Det föreslås inga nya byggrätter inom 2 meter från gasledningen i Kullagatan. Ledningarna skyddas 
med u-område. Planbeskrivningen har kompletteras med information om gasledningarna. 
 
Öresundskraft    KS/2012/230-105 
(Yttrandet lämnades in efter granskningstidens slut.) 
Öresundskraft har ingen erinran mot planförslaget. 
 
 

FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR 
 
DETALJPLANEN HAR ÄNDRATS ENLIGT FÖLJANDE 
 
Området med parkering på allmän platsmark har tagits bort från planen. Planområdet 
har utökats något i nordväst för att kunna ha kvar utfartsförbudet mot Bruksgatan.  
 
Användningen C Centrum har preciserats till C1 Centrum, dock ej hotell, vandrarhem 
eller annat som innebär övernattning inom planområdet. Användningen Z Verksam-
heter har tagits bort från Röret 8, eftersom planen bara ska bekräfta den användning 
som finns idag och som tillåts enligt gällande plan. 
 
Plankartan har justerats så att prick- och kryssmark inte överlappar varann. Ett nytt 
område med kryssmark har tillkommit för ena delen av Garage Bars uteservering. 
Ytterligare lite kryssmark har tillkommit för små befintliga komplementbyggnader. 
Kryssmarken sydväst om huvudbyggnaden på Röret 12 har utökats något. Fyra träd 
har fått skyddsbestämmelse. De områden som ska saneras innan de bebyggs har 
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preciserats. Områden med utökad lovplikt har införts för att säkra att skydds-
bestämmelser för interiöra förändringar på Röret 12, samt skyddet av de fyra träden, 
följs. Utfartsförbudet har justerats. En bestämmelse om gång- och cykelbana på 
tillfartsgatan har lagts till. Bestämmelserna som skyddar mot konsekvenserna av en 
eventuell olycka med farligt gods har reviderats. Höjdbestämmelserna har justerats och 
förtydligats. Några utformnings-, utförande- och skyddsbestämmelser har lagts som 
generella bestämmelser.  
 
Planbestämmelserna har arbetats om för att följa Boverkets allmänna råd från 2015.  
 
Planbeskrivningen har justerats och kompletterats med information om de nämnda 
ändringarna, samt med den information som önskats i de yttranden som kommit in 
under granskningen. 
 
SYNPUNKTER SOM INTE HAR BLIVIT TILLGODOSEDDA 
 
Följande sakägare och andra besvärsberättigade har lämnat synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda: 
 

• Ägarna till Röret 12 önskade i samrådet utökad byggrätter för Röret 12. Detta har 
inte kunnat tillgodoses fullt ut. Viss utökad byggrätt i förhållande till befintlig 
bebyggelse har dock medgivits där så har ansetts lämpligt. 

 
Följande som inte är besvärsberättigade har lämnat synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda: 
 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen önskade under första granskningen att 
fastighetsgränsen norr om gatan inom planområdet skulle justeras, eftersom den 
idag ligger mitt i allén och gräsytan. Den borde justeras mot gångbanekanten. Det 
anses dock fördröja planarbetet i för stor grad och kan därför inte tillgodoses.  

 
• Teknik- och fastighetsförvaltningen önskade också under första granskningen att 

den planerade parkeringen på Röret 2 skulle vara allmän platsmark, eftersom det 
är ont om allmänna parkeringar i området. Den aktuella parkeringen kommer dock 
att tas bort från planen. Det pågår diskussioner om att göra en ny detaljplan för 
Röret 2 och det är bättre att ta ett helhetsgrepp om hela fastigheten då. 
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