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 Granskningsutlåtande  
 

  
Allmänt 

 
Granskningsutlåtandet omfattar: 
• Inkomna synpunkter under samrådsskedet, se bilagd sammanställning av 

synpunkter daterad 2021-05-27. 
• En sammanfattning över skriftligen inkomna synpunkter under 

utställningsskedet. 
• Förslag till politiskt beslut. 
• Förslag till tidplan för den fortsatta politiska behandlingen av ärendet. 

  
Granskning Planförslaget skickades till berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar 

och statliga myndigheter. Detaljplanen har under granskningstiden varit utställd 
i foajén i Värjan, Alva Myrdals gata 5. Handlingarna har också varit 
tillgängliga på kommunens hemsida. Utställningen pågick från och med den 31 
maj 2021 till och med den 21 juni 2021.  

  
Inkomna 
synpunkter 

13 skriftliga yttranden inkom under granskningstiden, varav 8 med 
synpunkter. En sammanfattning över skriftliga inkomna synpunkter och 
planavdelningens svar redovisas nedan. Samtliga skriftliga yttranden finns 
tillgängliga i sin helhet på planavdelningen. 
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 Sammanfattning över inkomna synpunkter 
  
Privatperson 1 
 

Nu har det gått för långt med fantasin om att förändra Stenby och samtidigt 
tro att detta är bra.  
 
Att klämma in höghus i vårt redan ansträngda område är katastrof, hur 
tänker ni???? 
 
Jag har bott i Stenby i 40 år, men nu känner jag att jag måste få yttra mig.  
Vi har idag på Bärnstensgången där jag bor problem med en jäkla massa 
buller p.g.a. bygget på ängen. Ängen som snart bara är ett minne, ni tar bort 
allt grönt från oss som bor här.  
 
Trafiken på Stenbygatan är redan en katastrof med många bilister som inte 
håller hastighetsbegränsningen. Fler farthinder behövs. Nu blir det ännu mer 
trafik och byggbuller i flera år till. Det har redan pågått i många år.  
 
Hur blir det med Kronskogen, ska ni riva ner den också????  
 
All nedskräpning med mer människor i området,  
Saker som försvinner från våra uteplatser, lagning av knark har ökat, är det 
inte bättre att ni tittar på detta i stället för att bygga ännu mer. Vi som bor i 
Stenby vill inte ha hit mer problem, det räcker som det är.  
 
Vi som har djur har ingenstans att ta vägen snart när vi ska rasta hundar, 
katter har inget grönområde att vara på. Vad är meningen med detta 
egentligen?  
 
Vi är många i Stenby som känner oss helt överkörda av detta bygge, och nu 
ser vi att det ska komma ännu mer hus, HÖGHUS!!!!! 
 
Nejtack säger jag, och vi är många nu  
 
Tänk om snälla och tänk på oss som redan bor här.  
Rädda Stenby istället 

  



Eskilstuna kommun   3 (15) 
    
    
    

 
 Kommentar 

Det är tyvärr ofrånkomligt att byggtrafik och byggbuller uppstår vid 
byggnation. Det är byggherren som ansvarar för att bygg- och rivningsarbeten 
ej överstiger gällande riktlinjer för buller. Bland annat ställs specifika krav på 
arbetstider och eventuella åtgärder för att minska buller. Om ni upplever 
störningar kan ni vända er till miljökontoret på Eskilstuna kommun. De kan 
ställa krav på byggherren att utreda, mäta och redovisa åtgärder eller 
begränsa arbetstider.  
 
Mätningar har gjorts på Stenbygatan och bedömningen är att trafiken inte 
uppvisar den problembild som beskrivs. I samband med pågående etapper ska 
en hastighetssäkrad passage byggas i anslutning till busshållplatsen strax 
nordväst om planområdet som en förebyggande åtgärd då antalet invånare i 
Stenby växer.  
 
Kommunen har inga planer på att bebygga Kronskogen. Kronskogen-Stenby 
äng är ett naturreservat som är skyddad enligt Miljöbalken och ett viktigt 
rekreationsområde för både närboende och hela staden.  
 
Försäljning av narkotika och saker som stjäls från uteplatser är brott och 
därmed ett polisärende. Det är inte en detaljplanefråga.  
 
Grönytor som tidigare nyttjats för rekreation kommer att bebyggas med 
bostäder. Marken är redan idag planlagd för bostadsändamål och kan 
bebyggas. Exploatören vill pröva möjligheten att bebygga marken med 
flerbostadshus. Mellan etapp 3 och etapp 5, det vill säga precis norr om 
aktuellt planområde, sparas ängen och rustas i enlighet med gällande 
detaljplan. Kommunen bedömer att tillgången till bostadsnära grönområden 
fortsatt kommer vara stor efter detaljplanens genomförande. 

  
Privatperson 2  Hej Har tagit del av era planer på 180 bostäder i Stenby.Det finns behov av nya 

bostäder men att bygga huskroppar upp till 6 våningar på en sån liten yta känns 
inte genomtänkt.Stenby har idag loftgångshus på max4 våningar. För att passa 
in i området så bör man inte bygga högre.Konsekvenser av att bygga för högt 
och tight kan man idag se i exempelvis Nyfors.Har ni tittat på konsekvensen av 
att bygga en stadsdel på det här sättet ?Brottslighet utanförskap skapas. Stenby 
är ett unikt område där olika boendeformer har påverkat positivt ,har bott i 
området sen det byggdes 1982.Ett tryggt område med möjlighet att påverka sitt 
boende bla genom Stenby samfällighetsförening.Finns konsekvensbeskrivning 
på hur byggnationen påverkar området?Trafik skugga parkeringar har jag sett 
men var ska besökare parkera?Också en konsekvens av att bygga för tight. 
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 Kommentar: 

Det finns relativt varierande våningsantal inom Stenby. Bland annat finns det 
flera hus längs Stenbygatan som är 4 våningar, exklusive taknocken. Till 
exempel är nockhöjden på befintliga byggnader på Kvartsgången och 
Rubingången 15 m. Planförslaget tillåter att ny bebyggelse uppförs som högst 
6 våningar där högsta våningen ska inordnas i taknocken. Högsta tillåtna 
nockhöjd är 20 meter. På grund av markens höjdskillnader kommer till 
exempel taknocken på husen inom bostadsrättsföreningen Laxen ligga i linje 
med det som inom illustrationsplanen är betecknat som Hus 5. Höjdmässigt 
bedöms ej planförslaget avvika nämnvärt från befintlig bebyggelse.  
 
Kommunen ser positivt på blandningen av upplåtelseformer inom stadsdelen 
och inom kvarter. Kommunen ser att möjligheten att få in flerbostadshus i 
varierande höjder kan bidra till området.  
 
Det är i planbeskrivningen samt undersökning av betydande miljöpåverkan 
som kommunen redogör för eventuella konsekvenser av detaljplanen. Ledande 
planeringsteori att tätare bebyggelse skapar större rörelse och liv i 
närområdet och därmed även trygghet.  
 
Mätningar har gjorts på Stenbygatan och bedömningen är att trafiken inte 
uppvisar den problembild som beskrivs. I samband med pågående etapper ska 
en hastighetssäkrad passage byggas i anslutning till busshållplatsen strax 
nordväst om planområdet som en förebyggande åtgärd då antalet invånare i 
Stenby växer.  
 
All parkering ska lösas inom egna fastigheten, även gästparkering. Parkering 
ska lösas enlig gällande parkeringsnorm. Kommunen bedömer att det är 
möjligt att tillgodose parkeringsbehovet enligt gällande parkeringsnorm.  

  
Privatperson 3  Motsäger mig bygget av flera anledningar som jag spaltar upp nedan med 

anledningar. 
 
1. Sedan det byggts ett villa område och nyss slutfört första vändan av Stenby  
Park så har trafiken ökat markant på Stenbygatan, likaså hastigheten och 
parkering längs vägen, något som kommunen struntar i fullständigt. 
Med fler boende = ökad trafik = kaos 
 
2. Stenby (gamla Stenby) har inte parkeringar så det räcker till sina boenden, 
Stenby Park har inte tillräcklig för sina boenden vilket gör att de parkerar på 
Stenby sidan, detta bygge skall ha än MINDRE parkeringar då man ska ha en 
”bilpool”, önskemål är en sak, realiteten en helt annan så länge vi människor är 
beroende av bilen. 
 
3. Väganslutning vid busshållplatsen, hur har man tänkt där? Dagligen kaos 
just där i kurvan pga avsmalnanden vid busshållplatsen och ökad trafik, köer 
som brukar vara en bra bit åt båda hållen. 
 
4. Grön ytan försvinner för en massa byggnader 
 
5. Höghus som täcker utsikten 
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 Kommentar:  

1. Mätningar har gjorts på Stenbygatan och bedömningen är att trafiken 
inte uppvisar den problembild som beskrivs. I samband med pågående 
etapper ska en hastighetssäkrad passage byggas i anslutning till 
busshållplatsen strax nordväst om planområdet som en förebyggande 
åtgärd då antalet invånare i Stenby växer.  

2. Parkeringsplatser för befintlig bebyggelse och pågående utbyggnad av 
Stenby etapp 3 hanteras utanför denna detaljplan. Det är 
fastighetsägaren som ansvarar för att tillgodose behovet av 
parkeringsplatser. Parkeringsplatser ska lösas inom egen fastighet. 
Parkeringar ska lösas enligt Eskilstuna kommuns parkeringsnorm.  

3. Korsningen har förlagts så långt från busshållplatsen som möjligt 
samtidigt som den måste möjliggöra för ett kvarter söder om föreslagna 
gatan inom planområdet (där vårdboendet föreslås). Bedömningen är 
att korsningen kommer klara den trafik som uppstår.  

4. Den yta som idag består av tidigare jordbruksmark föreslås tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse. Marken är idag planlagd för bostäder 
och kan därmed bebyggas omgående.  

5. Föreslagna hus kan komma att påverka utsikten för närboende, 
speciellt för boende i bostadsrättsföreningen Laxen. Kommunen 
bedömer att möjligheten att tillskapa bostäder och att få en variation av 
bostadsformer inom stadsdelen väger tyngre än att viss utsikt 
försvinner. Mellan etapp 3 och etapp 5, det vill säga precis norr om 
aktuellt planområde, sparas ängen och rustas i enlighet med gällande 
detaljplan. Kommunen bedömer att tillgången till bostadsnära 
grönområden fortsatt kommer vara stor efter detaljplanens 
genomförande. 
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Privatperson 4  Vi anser inte att det är lämpligt att bygga 180 lägenheter på ytan på det som är 

kvar av det så kallade Stenby äng. Stenby är ett område med små familjära 
gårdar där det max finns 40 lägenheter per gård att nu bygga 180 lägenheter av 
det som är kvar av Stenby äng är inte lämpligt. Det borde man tänkt på tidigare 
och istället byggt trädgårdsstaden som var på förslag för några år sedan. 
Signums bygge på ängen passar inte in i området och är bland det fulaste vi 
sett. Speciellt det första området Stenby äng är väldigt tätt byggt. Hur Stenby 
park blir är svårt att säga. 
 
Vi som bor på Bärnstensgången har redan i flera år haft störningar av bygget. 
Nu kan vi knappt vara ute om dagarna eller ha dörrar och fönster öppna efter 
som det är så högt buller. Det börjar klockan 07.00 på morgonen och håller på 
till 19.00. Om det ska byggas mer så borde större hänsyn visas oss som redan 
bor i området. Vi har redan rätt mycket buller från Ica med dagliga 
varutransporter. Skuggningen av våra hus drar ner värdet på dem, vore bättre 
med låga hus. Hela ängen är full av låga hus varför plötsligt ändra på det? 
Belastningen på Kronskogen är också ett problem. Man möter till exempel fler 
och fler cyklister som verkar tro att det är en terrängbana. Tydligare skyltning 
och information om vad som gäller vore bra. 
 
Det som oroar oss är också hur ett område med 180 lägenheter kommer 
påverka ljudnivån i området eftersom det ekar i Stenby och även om våra 
gårdar kommer användas som genväg till Ica. Vi har redan problem med det 
och speciellt den försäljning av droger som förekommer runt Ica och vid 
dagiset. Fler människor i området kommer öka försäljningen av droger. Finns 
det någon plan för det? Vi tycker det vore bra om passage till bärnstensgången 
förhindrades genom plank eller stängsel för att slippa genomfart och 
drogförsäljning på våra gårdar. 
 
Vad vi kan se planeras en stor parkering precis vid våra hus. Hur tänker ni 
minska bullret från den? Vi ser gärna att ett plank sätts upp så våra barn kan 
fortsätta leka i området utan att riskera att bli påkörda. För övrigt måste 
trafiken på stenbygatan göras något åt, det är få som håller 
hastighetsbegränsningen där, fler hinder behövs. Med ännu mer trafik i 
området vore detta angeläget. 
 
Det bästa vore om ni tänkte om och höll Stenby som det varit, småskaligt och 
familjärt, alla känner alla på gårdarna och det är en trygghet.  
 
Vi hoppas ni tar hänsyn till oss som bor här. Vi är trötta på bygget och den 
försämring av vår boendemiljö som det leder till. 
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 Kommentar: 

Ett planprogram för Stenby och del av Råbergstorp godkändes av 
stadsbyggnadsnämnden 2006. I programmet beskrivs en inriktning om att 
utveckla Stenby som en trädgårdsstad, bland annat genom att redovisa vissa 
gestaltningsprinciper. Detta program låg sedan till grunden för gällande 
detaljplan från 2010.  
 
Planprogrammet är fortfarande gällande och de gestaltningsprinciper som 
redovisats har legat till grund för utformningen av aktuellt förslag till 
detaljplan. Förslag till detaljplan frångår planprogrammet på endast en punkt, 
vilket är våningsantal för flerbostadshus. Kommunen gör dock bedömningen 
att föreslagen detaljplan följer planprogrammets intentioner. På sidan 5 i 
planbeskrivningen redogörs för kommunens ställningstagande kring 
planprogrammets principer.  
 
Det är tyvärr ofrånkomligt att byggtrafik och byggbuller uppstår vid 
byggnation. Det är byggherren som ansvarar för att bygg- och rivningsarbeten 
ej överstiger gällande riktlinjer för buller. Bland annat ställs specifika krav på 
arbetstider och eventuella åtgärder för att minska buller. Om ni upplever 
störningar kan ni vända er till miljökontoret på Eskilstuna kommun. De kan 
ställa krav på byggherren att utreda, mäta och redovisa åtgärder eller 
begränsa arbetstider. 
 
Skuggning bedöms inte innebära tillräckligt stora bekymmer för att motivera 
en lägre byggnadshöjd. Tvärt om kommer högre hus få mindre andel skugga än 
lägre. Eventuell värdering av tillkommande bostäder är ingenting detaljplanen 
reglerar eller bedömer.  
 
Kommunen anser att det är lämpligt att pröva att få in olika husformer och 
upplåtelseformer inom stadsdelen. Det finns relativt varierande våningsantal 
inom Stenby. Bland annat finns det flera hus längs Stenbygatan som är 4 
våningar, exklusive taknocken. Till exempel är nockhöjden på befintliga 
byggnader på Kvartsgången och Rubingången 15 meter. Planförslaget tillåter 
att ny bebyggelse uppförs som högst 6 våningar där högsta våningen ska 
inordnas i taknocken. Högsta tillåtna nockhöjd är 20 meter. På grund av 
markens höjdskillnader kommer till exempel taknocken på husen inom 
bostadsrättsföreningen Laxen ligga i linje med det som inom 
illustrationsplanen är betecknat som Hus 5. Höjdmässigt bedöms ej 
planförslaget avvika nämnvärt från befintlig bebyggelse.  
 
Eskilstuna kommun har också märkt av en ökad cykling på motionsspåren i 
Kronskogen-Stenby äng. Det är endast tillåtet att cykla på de vägar som inte är 
markerade som motionsspår förutom den lilla bit i norra Kronskogen-Stenby 
äng där Lejonrundan och motionsspåren sammanfaller och grusvägen från 
Stenby gård in mot Stora lugnet. Kommunen ska undersöka om tydligare 
skyltning kan behövas sätta upp, informationen finns dock på våra 
informationstavlor. 
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 Bärnstensgången är planlagd som ett så kallat x-område, som innebär att 

marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Dessutom är kommunen ej 
huvudman för Bärnstensgången och har därmed begränsad förmåga att 
genomföra åtgärder där. 
 
Försäljning av droger är ett brott och därmed en fråga för polisen.  
 
Illustrationen är endast en illustration över hur planområdet kan komma att se 
ut vid ett eventuellt förverkligande. Det är exploatören som väljer om de vill 
nyttja ytan för parkering. Inga bullerdämpande åtgärder planeras i samband 
med detaljplanens genomförande. Inga plank planeras att uppföras i och med 
detaljplanens genomförande.  
 
Mätningar har gjorts på Stenbygatan och bedömningen är att trafiken inte 
uppvisar den problembild som beskrivs. I samband med pågående etapper ska 
en hastighetssäkrad passage byggas i anslutning till busshållplatsen strax 
nordväst om planområdet som en förebyggande åtgärd då antalet invånare i 
Stenby växer.  
 
Byggnation är en förutsättning för att kunna tillskapa bostäder och är tyvärr 
ingenting som går att undvika. Eskilstuna växer och det finns ett behov av att 
bygga nya bostäder.  
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Privatperson 5  Jag har köpt lägenhet 15 i Stenby Park (bild bifogad). Jag har läst igenom 

detaljplaneringen för Lagersberg 1:12 (även fått se hela skuggstudien). Jag 
främjar byggnationer men jag blev mycket besviken då jag såg 
detaljplaneringen. Min lägenhet/tomt kommer bli mycket negativt påverkad av 
det som i planen kallas för hus 3. Då hus 3 är för högt och ligger för nära min 
tomt så att min (även mina grannars) tomt skuggas. Jag valde denna lägenhet 
för att den har bland de större tomterna; detta för att mina hundar ska trivas, för 
större chans till att nyttja solen längre och med anledning till eftermiddagssol. 
Eftermiddagssol/kvällssol är även den enda sol min tomt erbjuder. Lägenheten 
är även en av de dyraste treorna i Stenby Park (etapp 2) på grund av att läget 
skulle vara det bästa, jag valde att prioritera det men det blir nu istället en av de 
sämre lägena. 
 
Hus 3 hade t.ex kunna vara placerad med kortsidan mot min tomt, inte med 
långsidan som planen beskriver. Jag tycker att byggnationer ska lyfta varandra, 
inte att en byggnad ska dominera över den andra och så blir det tyvärr i detta 
fall. Hus 3 är stort i jämförelse och sträcker sig framför och bakom min 
tomt/lägenhet. Hade det legat bakom min huskropp eller åtminstone i linje med 
den hade det gett en närmare chans till sol och min tomt hade inte blivit lika 
”inträngd” som det nu kommer bli. Det hade såklart även ökat chans till sol om 
hus 3 var placerad längre från tomtgränsen, eller om bredden på 
återvändsgränden var större. 
 
Lägenheterna från hus 3 med förslag på balkonger mot mitt hus skapar en viss 
otrygghet då jag i princip inte kan vistas på min tomt utan risk att bli iakttagen 
av grannar som sitter på balkonger, ser ner på mig och kan övervaka allt jag 
och min familj gör. 
 
Jag vet inte vad mina blivande grannar tycker om detta, de kanske inte sett 
planeringen. Jag hade tänkt kontakta grannar för att höra deras åsikter men pga 
GDPR får ej mäklaren berätta vilka mina grannar i Stenby Park är. 
 
Jag hade önskat att mer hänsyn tagits till omkringliggande byggnationer och 
läget för de som är boende omkring. Vid köp blev jag informerad om att det 
kommer tas hänsyn till sol, avstånd osv vid detaljplaneringen men jag kan inte 
se att någon vidare hänsyn tagits till min lägenhet/tomt då detta endast kommer 
att påverka mitt boende negativt. 
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 Kommentar: 

Placering 
Planavdelningen har efter din synpunkt prövat att ställa huset med kortsidan 
mot din tomt. Endast marginell förbättring vad gäller skuggning kunde 
påvisas. Plankartan har dock justerats för att möjliggöra att ställa hus enligt 
ditt yttrande.  

 
Juni kl 16 
 
Balkonger 
I och med att det finns begränsat med friytor inom kvarteret för respektive 
bostadshus så bedömer kommunen att möjligheten till balkong behöver finnas. 
Det är viktigt att alla kan få en egen uteplats. Balkonger kommer därmed inte 
regleras bort i detaljplanen.  
 
Hänsyn till omkringliggande bebyggelse 
I planarbetet har byggnaders höjd anpassats till närhet till befintliga 
byggnader där byggnader i västra delen av planområdet föreslås kunna vara 
högre för att sedan ”trappa ner” mot bebyggelse som nu uppförs i etapp 4, 
också kallat Stenby Park.  
 
Det som i skissen benämns som Hus 3 kan med hänsyn till gata och så kallad 
prickmark i planförslaget samt gällande plan placeras som närmast 16 meter 
till husen öster om föreslagen gata. En praxis inom placering av hus är att 
höjden på byggnaden ska vara lika stor som avståndet mellan den nya och den 
befintliga. Då detaljplanen föreslår att det som benämns som Hus 3 får ha en 
högsta nockhöjd om 16 meter bedömer kommunen att hänsyn tagits till 
omgivande bebyggelses skuggförhållanden och insyn.  
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Privatperson 6  Vi har bott i Stenby sedan 1986 på Bärnstensgången, det som gjorde att vi 

flyttade hit ut med våra barn var att vi skulle komma närmare naturen och att 
våra barn skulle få växa upp i en lugn och trygg miljö. Som ni förstår har vi 
tyckt om att bo här eftersom vi stannat kvar i så många år.  
 
Under åren har det diskuterats många förslag vad som skulle byggas på åkern 
mot Kronskogen en del bra förslag en del dåliga.  
 
Det vi lagt märke till under de senaste åren är att den idyll vi bodde i sakta men 
säkert håller på att förstöras, dels av bygget på åkern där ni låtit Signum 
fastigheter bygga hur många hus som helst.  
 
Bygget stör oss dagligen med höga ljudvolymer och under pålningen så 
vibrerar våra hus och vi märker redan av sättningar i husen, vissa morgnar 
börjar de redan före 07:00 och håller ibland på till 21:00. Hus som inte passar 
in i Stenby byggs dessutom ökar det trafiken här i området, ännu mera buller, 
vi är redan granne med Ica Stenby där det kommer varutransporter flera gånger 
per dag och deras sena öppettider som ökat brottsligheten och vandalisering här 
och runt omkring.  
 
Vi har redan fulla dagis, förskolor och Lagersbergsskolan är redan överfulla 
trots tillbyggnad av flera baracker. Kronskogen utsätts för ett enormt slitage 
och djur som bor där trängs undan allt mer, dagligen ser vi ungdomar som 
köper narkotika. Vi ser med sorg på allt det här som händer.  
 
Det som gör oss ännu mer oroade är att Eskilstuna Kommun nu planerar 
ytterligare ett bygge på åkern med 6 höghus där det ska finnas 180 lägenheter. 
Det kommer att fullständigt förstöra Stenby.  
 
På de gårdar som nu finns är det ca 40 lägenheter och inga hus är 6 våningar 
höga utan 2 eller 3 våningar. 
 
Ett till bygge skulle öka problemen här i området med ännu mera trafik, buller, 
var ska alla parkera, den sköra naturen blir ännu mer förstörd, mera belastning 
på barnomsorg och skolor, mera brottslighet, mera belastning på vårt område, 
försämrad utsikt. 
 
Vi vill inte ha något mer bygge här i Stenby! 
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 Kommentar: 

Det är byggherren som ansvarar för att bygg- och rivningsarbeten ej 
överstiger gällande riktlinjer för buller. Bland annat ställs specifika krav på 
arbetstider och eventuella åtgärder för att minska buller. Om ni upplever 
störningar kan ni vända er till miljökontoret på Eskilstuna kommun. De kan 
ställa krav på byggherren att utreda, mäta och redovisa åtgärder eller 
begränsa arbetstider. 
 
Kapacitet och utbyggnad av skolor sköts i separata projekt. Eskilstuna kommun 
har ett lokalförsörjningsplan för hela området när det gäller utbyggnad av 
skolor och förskolor. I Utvecklingsplan för Fröslunda, Råbergstorp och 
Lagersberg, där delar av Stenby även ingår, föreslås placering och utbyggnad 
av skolor och förskolor.  
 
Kronskogen-Stenby äng är stadens mest centrala naturreservat och används 
därför i större grad än övriga. Kommunen har dock inte märkt ännu att det 
skulle vara ett problem. Det är ett värde att fler människor har tillgång till 
våra fina skogsmiljöer. 
 
Försäljning av droger är ett brott och därmed en fråga för polisen.  
 
Det finns relativt varierande våningsantal inom Stenby. Bland annat finns det 
flera hus längs Stenbygatan som är 4 våningar, exklusive taknocken. Till 
exempel är nockhöjden på befintliga byggnader på Kvartsgången och 
Rubingången 15 m. Planförslaget tillåter att ny bebyggelse uppförs som högst 
6 våningar där högsta våningen ska inordnas i taknocken. Högsta tillåtna 
nockhöjd är 20 meter. På grund av markens höjdskillnader kommer till 
exempel taknocken på husen inom bostadsrättsföreningen Laxen ligga i linje 
med det som inom illustrationsplanen är betecknat som Hus 5. Höjdmässigt 
bedöms ej planförslaget avvika nämnvärt från befintlig bebyggelse.  
 
Mätningar har gjorts på Stenbygatan och bedömningen är att trafiken inte 
uppvisar den problembild som beskrivs. I samband med pågående etapper ska 
en hastighetssäkrad passage byggas i anslutning till busshållplatsen strax 
nordväst om planområdet som en förebyggande åtgärd då antalet invånare i 
Stenby växer.  
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Funktionsrätt 
Eskilstuna  

Planbeskrivning 
Inledning 
 
Syfte 
Lovvärt att flerbostadshusen föreslås ha skilda typer av upplåtelseform för att 
stimulera blandning av invånare med olika förutsättningar. 
Även lovvärt om service som äldrevård kompletterar områdets huvudsakliga 
användning för boende. Andra typer av verksamheter kan med fördel 
uppmuntras. 
 
Bebyggelseområden 
Tillgänglighet 
Att tillgänglighet är lagstadgad enligt Plan- och Bygglagen (PBL) bör belysas 
samt att det är personer med nedsatt syn, hörsel, fysisk, kognitiv och/eller 
psykosocial förmåga. Att Boverket erbjuder vägledande regelverk i Boverkets 
Byggregler (BBR) kan även belysas. Används lagstadgad tillgänglighet 
enligt nämnda regelverk medvetet kan den bidra till förhöjd gestaltning av 
området. 
 
Plankarta 
Tillgänglighet lagstadgad enligt Plan- och Bygglagen (PBL) bör belysas. 
 
Illustrationsplan 
Återvändsgränd med stora bilparkeringsytor föreslås gestaltas till en mer 
estetisk koppling mellan föreslaget flerbostadsområde och närliggande, 
befintliga par- och kedjehus samt livsmedelsaffär. 

  
 Kommentar: 

Avsnitt rörande tillgänglighet i planbeskrivningen kompletteras enligt ert 
yttrande. 
 
Plankartan kompletteras ej enligt yttrande då plankartan endast reglerar 
mark- och vattenanvändning. Tillgänglighet är som ni nämner redan ett 
lagkrav och ska därmed beaktas vid bygglovsprövning.  
 
Illustrationsplan 
Synpunkten tas med och föreslås undersökas vid genomförandet av 
detaljplanen.  

  
Länsstyrelsen  Granskningsförslaget har beaktat de synpunkter som framförts i Länsstyrelsens 

samrådsyttrande daterat 2020-10-09. Länsstyrelsen har inget ytterligare att 
tillägga i frågan om hur granskningsförslaget tillgodoser statliga eller andra 
allmänna intressen. Länsstyrelsen bedömer därför, med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden, att ett 
antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.  
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 Yttranden utan erinran 
  
  Räddningstjänsten 

EEM Elnät 
Miljökontoret 
SGI 
Lantmäteriet 

  
 Övriga ändringar 
  
  Egenskapsområdet i nordvästra delen av planområdet, där Hus 3 är planerat, 

har justerats för att göra det möjligt att ställa huset i öst-västlig riktning.  
 
Illustrationsplanen utgår.  
 
Detaljplanens syfte har justerats då detaljplanen inte reglerar antal lägenheter. 
Antalet lägenheter är beroende av hur byggherren väljer att fördela vid planens 
genomförande. 
 
Bestämmelse e4 har justerats för att bli lättare att tolka samt möjliggöra för 
sammanhängande garage.  

  
 Synpunkter som inte har kunnat tillgodoses i det slutliga 

planförslaget 
  
 Privatperson 1 

Synpunkt angående byggnaders höjd tillgodoses inte.  
 
Privatperson 2 
Synpunkt angående byggnadernas höjd tillgodoses inte.  
 
Privatperson 3 
Synpunkt angående byggnaders höjd tillgodoses inte.  
 
Privatperson 4 
Synpunkt angående exploateringsgrad tillgodoses inte.  
 
Privatperson 5 
Synpunkt angående balkongen tillgodoses inte. Synpunkt angående 
byggnadens höjd tillgodoses inte.  
 
Privatperson 6 
Synpunkt angående byggnaders höjd tillgodoses inte.  
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 Förslag till beslut  
  
 Stadsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplanen för Lagersberg 1:12 

upprättad den 9 september 2021. 
  
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
 
 
 

 Sofia Lindén  
T.f. planchef 

Martin Malmgren 
Planarkitekt  
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