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Sammanställning av 
synpunkter från samråd   

  
 Inledning 
  
Allmänt Sammanställningen av synpunkterna görs för ett standardförfarande och 

sammanfattar inkomna synpunkter från detaljplanesamrådet. Samanställningen 

redovisar planavdelningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska 

beaktas under den fortsatta hanteringen av planärendet. Sammanställningen av 

synpunkterna redovisar ytterligare eventuella förändringar som har gjorts efter 

plansamrådet samt informerar om den fortsatta handläggningen av planärendet. 
  
Samrådskrets Samråd har skett med berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar och 

statliga myndigheter, Länsstyrelsen, Lantmäteriet m fl. 
  
Plansamråd Planförslaget skickades ut till berörda för samråd och var utställt i foajén i 

Värjan, och på Medborgarkontoret i Torshälla, under tiden 3 april – 2 maj 

2017. 
  
Inkomna 
synpunkter 

11 skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet, varav 7 

med synpunkter. En sammanfattning över skriftliga inkomna synpunkter och 

planavdelningens svar redovisas nedan. Samtliga skriftliga yttranden finns 

tillgängliga i sin helhet på planavdelningen för granskning. 
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 Sammanfattning över inkomna synpunkter  
  
Länsstyrelsen i 
Södermanland  

Ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL 

Riksintressen – 3 kap. miljöbalken 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Torshälla (D 2) 

enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset ska skyddas från åtgärder som 

påtagligt kan skada kulturmiljön. Riksintressets motivering: Småstadsmiljö 

med i huvudsak medeltida gatunät och som speglar utvecklingen från köpstad 

och utförselhamn till manufakturcentrum. (Bruksmiljö, Kvarnmiljö, 

Kanalmiljö). Uttryck för riksintresset: Bevarad 1700-tals och 1800-tals 

bebyggelse. Planstrukturen samt stadsgårdar och bebyggelsemönster från 1700- 

och 1800- talen. Offentliga byggnader med medeltida kyrka samt skolhus och 

rådhus. Rester av Karl IX:s kanal. Kvarnanläggning från 1600-talet samt 

Holmens bruk med herrgårdsanläggning uppförd under 1770-talet och Nyby 

bruk med herrgård och brukssamhälle från 1800-talet. Skolor och 

folkrörelselokaler. I kunskapsunderlaget till riksintresset anges mål för att 

tillgodose detta, bl.a. att grundläggande stadsplanestrukturer från Torshällas 

etablerings- och blomstringstider ska bibehållas, men kan kompletteras om 

kulturhistoriska värden beaktas. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör 

underhållas kontinuerligt och i det längsta bevaras och ges en användning. 

Viktiga betydelsebärare vad gäller bebyggelse, t.ex. stadsgårdar, verksamheter, 

stadsplan, kommunikationsstråk (vägar, järnväg, kanaler, hamn) ska bevaras 

och underhållas. 

 

En kulturmiljöanalys och antikvarisk konsekvensanalys har tagits fram som på 

ett förtjänstfullt sätt analyserar planförslagets påverkan på kulturmiljön, 

stadsbilden och riksintresset. Länsstyrelsen anser i likhet med 

konsekvensanalysen att bebyggelse inom kvarteret Gillet är möjlig utifrån de 

värden riksintresset har att skydda, under förutsättning att tillräcklig hänsyn tas 

till platsens kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse på platsen kommer 

innebära att en ny årsring läggs till riksintresset. Den behöver därför placeras 

och utformas med största omsorg så att riksintressets värden kan stärkas. 

Länsstyrelsen delar den sammanvägda bedömningen i den antikvariska 

konsekvensanalysen. Såsom planförslaget nu är utformat bedöms det medföra 

stor negativ påverkan på riksintresset och inte uppfylla de krav som ställs i 

samband med nybyggnation enligt PBL 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 §. För att 

riksintresset ska tillgodoses bör de åtgärder som framförs i den sammanvägda 

bedömningen vidtas i det fortsatta planarbetet. 

 

Hälsa eller säkerhet - Markföroreningar 

Länsstyrelsen anser att vissa kompletteringar behöver göras inför 

granskningsfasen. Berört planområdet ska vara helt undersökt innan 

detaljplanen kan antas. I de områden kring provpunkterna SM8 och SM2, där 

oljeförorening påträffats och indikerats krävs en utökad undersökning, se 

Structors översiktliga markmiljöundersökning 2012. Enligt planbeskrivningen 

ska detta göras först i samband med exploateringen, vilket länsstyrelsen anser 

är i ett för sent skede. 
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 Länsstyrelsen vill även poängtera vikten av att saneringen görs till ett 

tillräckligt djup så att inte framtida boende i området kan exponeras för 

föroreningarna. Efterbehandlingen får inte heller medföra en ökad spridning av 

förorening till Eskilstunaån. Till granskningsfasen ska föroreningssituationen 

vara tillräckligt utredd och saneringens omfattning klargjord. Detta krävs för att 

kunna uppskatta saneringskostnaden. I planhandlingen ska det framgå att 

efterbehandlingens omfattning är tillräcklig för att säkerställa att planen är 

lämplig för dess ändamål utan risk för människors hälsa och miljö. 

 

Naturmiljö 

Som framgår i planbeskrivningen ska trädridån utmed ån sparas i största 

möjliga mån. Det är bra då träden ger skugga och skydd åt vattenlevande 

organismer. Länsstyrelsen har i ärende 521-2530-2016 utfärdat en dispens från 

biotopskyddet för att ta bort alléträd inom planområdet. Ett villkor i beslutet är 

att detaljplanen vunnit laga kraft. Ett annat villkor är att kompensationsträd 

planteras. 
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 Svar: 

Riksintressen – 3 kap. miljöbalken 

Planförslaget har, efter inkommen synpunkt från Länsstyrelsen, jobbats om för 

att omsorg ska tas till riksintressets värdekärnor. Exploateringsgraden har 

minskat och möjligheten till placering av huskroppar justerats för att stärka 

siktlinjer genom området, bland annat från Eskilstunavägen mot kyrkan. 

Höjder i granskningsförslaget regleras också hårdare genom nockhöjd istället 

för byggnadshöjder. Höjderna tar mer hänsyn till att byggnader ska minska i 

höjd mot ån och följa topografin. Vidare har kommunen låtit AIX göra ett 

antikvariskt utlåtande som drar slutsatsen att detaljplanen uppfyller de krav 

som ställs i samband med nybyggnation enligt Plan- och bygglagen 2 kap. 3 § 

och 6 § samt 8 kap. 9 § och att det ej medföra negativ påverkan på riksintresset 

i den mening som beskrivs i 3 kap 6 § Miljöbalken. Antikvariska utlåtandet 

bifogas planhandlingarna. 

 

Hälsa eller säkerhet – Markföroreningar 

Efter samråd har en kompletterande undersökning utförts och förekommande 

markföroreningar är avgränsade. De åtgärder som behöver utföras för att 

uppfylla kraven för känslig markanvändning omfattar saneringsschakt och 

åtgärderna är kvantifierade och kostnadsberäknade. Åtgärderna säkerställer 

att marken blir lämplig för sitt ändamål. Den kompletterande undersökningen 

bekräftar kommunens bedömning inför samråd om att åtgärdernas omfattning 

är begränsad och kostnaden liten. Kostnaden för den kompletterande 

undersökningen översteg den beräknade kostnaden för att åtgärda 

markföroreningarna. Kommunen ser inte lagstöd för Länsstyrelsens 

förväntningar på att kostnaden för att åtgärda markföroreningar ska jämföras 

med hela planens ekonomiska genomförbarhet. Kommunen ska ju genom 

planläggning säkerställa att marken är lämplig för kommande användning, 

inte göra en bedömning om projektet är tillräckligt ekonomiskt starkt för att 

bära kostnaden av de olika typer av åtgärder som behövs. Det är den som 

begärt planändringen, exploatören, som behöver hitta balansen mellan intäkter 

och utgifter som planen medför. Kostnaden för åtgärder av markföroreningar 

är generellt liten i förhållande till andra intäkter och utgifter i samband med 

byggnation, och i Gillet är kostnaden försumbart liten. Detaljer kring 

skyddsåtgärder i samband med åtgärderna för att förhindra spridning till 

Eskilstunaån, samt detaljer kring schaktsaneringens djup, är frågor som 

hanteras av Miljökontoret i kommande tillsynsarbete och behöver inte 

beskrivas i planarbetet.  

 

Naturmiljö 

Länsstyrelsens beslut om en dispens från biotopskydd och villkoret att 

kompensationsträd ska planteras förs in på plankartan som en ”Upplysning”.
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Lantmäteriet Plankartan anger att lekplats ska finnas inom planområdet. Marken där 

lekområdet ritats ut i plankartan har inte reserverats med ”g-område” eller som 

allmän plats. Det framgår därmed inte hur lekplatsen är tänkt att förvaltas eller, 

på sikt skötas om och underhållas. Planbeskrivningen ger heller inget svar på 

dessa frågor. Är tanken att en gemensamhetsanläggning ska bildas för 

lekplatsen måste vissa villkor i genomförandelagstiftningen, anläggningslagen, 

uppfyllas, bland andra de s.k båtnads- och väsentlighetsvillkoren. För att 

villkoren ska anses uppfyllda måste nyttan med gemensamhetsanläggningen 

överväga de kostnaderna som företaget medför samt att man ser en tydlig 

väsentlighet med att fastigheten ansluts. Frågan LM ställer sig vid en sådan 

prövning är om det är nödvändigt för en fastighets ändamålsenliga användning 

att ha del i en lekplats som även inkluderar ett ansvar för alla användares 

säkerhet. Det är inte helt självklart. LM ser gärna att bestämmelsen ses över.  

Någon reservation av mark har inte gjorts i plankartan för hantering av det 

dagvatten som inte infiltreras inom grönytor. I stället anges två olokaliserade 

planbestämmelser för dagvatten i plankartans teckenförklaring. 

Bestämmelserna kan upplevas som svårtolkade eller otydliga. Under rubriken 

”Ansvarsfördelning” i planbeskrivningen anges fastighetsägare som ansvariga 

för avvattning inom kvartersmark. Detta innebär att det är fastighetsägarna som 

själva ska kunna avgöra om dagvattnet rinner från körbanor, parkeringsplatser 

och liknade eller om det rör sig om s.k ”övrigt dagvatten”, och då veta hur 

respektive typ av dagvatten ska hanteras.  

Plankarta, grundkarta och fastighetsutredning  

Planbestämmelsen som anger lekplats är otydligt redovisad i plankartan. 

Illustrationskartan eller planbeskrivningen ger heller ingen ledning om var 

lekplatsen är tänkt att uppföras.  

Under rubriken ”Utformning av allmänna platser” i teckenförklaringen till 

plankartan finns bestämmelsen ”b” utmålad. I plankartan är bestämmelsen 

dock benämnd ”b2”. Det är givetvis inget som påverkar fastighetsbildningen 

men ändå värt att nämna.  

Markreservat för gemensamhetsanläggningar och allmännyttiga ändamål 

redovisas i plankartans teckenförklaring som administrativa bestämmelser men 

omsluts av egenskapsgränser. Markreservatet borde kanske istället inkapslas av 

administrativ gräns, vilket också Boverket rekommenderar, se 

Konsekvensutredning av allmänna råd för planbestämmelser, DPB, sidan 22.   

Samtliga fastigheter som berörs av detaljplanen har lagligen tillkomna gränser. 

Någon förrättningsåtgärd för att fastställa berörda fastighetsgränser 

(fastighetsbestämning) blir därför endast nödvändig om befintliga 

gränsmarkeringar inte går att återfinna eller konstruera.    

Exploateringsfastigheten Torshälla 5:8 är en stor fastighet med många 

tillhörande rättigheter. Inom ramen av detta samrådsyttrande görs ingen 

utredning om huruvida dessa rättigheter påverkas av plangenomförande eller 

inte. En sådan prövning får istället ske i en förrättning när planen genomförs. 

Gesällen 4, 5 och 6 har inga inskrivna rättigheter som påverkas.  

Grundkartan bedöms ha god kvalitet. 
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 Planbestämmelsen om lekplats tas bort från plankartan. 

 

Planbestämmelser som berör dagvatten har uppdaterats i plankartan. 

 

Planbestämmelse ”b” har ändrats till ”Erosionsskydd1”. 

 

Alla planbestämmelser om gemensamhetsanläggning har tagits bort från 

plankartan. Kvar finns ett centralt U-område som är planglagt för att i 

framtiden trygga möjligheten till allmänna ledningar om fastigheten styckas av 

i flera olika fastigheter. U-området förses med en ”egenskap- och 

administrativ gräns”.   
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Torshälla stads 
nämnd  

Platsvarumärke för Torshälla 

Sedan ortsanalysen togs fram har det pågått ett offensivt utvecklingsarbete i 

Torshälla. Torshällas platsvarumärke är en del av Eskilstunas platsvarumärke. 

Platsvarumärket har flera värden som är desamma för båda städerna: Industri 

och innovation, musik och idrott samt miljö och hållbarhet. Det finns även 

vissa värden/positioner som är unika för Torshälla: Småstadens värden och 

kulturen. Med småstadens värden beskrivs bland annat vikten att ta tillvara 

Torshällas historia och samtidigt ta steg mot framtiden. Det gamla och det nya 

ska mötas i ”småstadsevolutionen”, även benämnt ”Framtidsarv”. Det är viktigt 

att dessa positioner även blir grund i detaljplanen, såväl i planbeskrivningen 

som i genomförandet. Som exempel kan det handla om val av material på 

fasaden. Gillet blir det första som möter besökare i Torshälla och det är viktigt 

att det ”nya Torshälla” ligger i linje med småstadsevolutionen där historien 

möter framtidsarvet.  

 

Hållbar utveckling och tillgänglighet  

Planbeskrivningen beskriver på ett föredömligt sätt hur de miljömässiga 

värdena för ett hållbart samhälle ska tas tillvara och säkras framåt. Däremot 

behöver planbeskrivningen för Gillet 1 få en tydligare beskrivning av hur de 

sociala och samhällsekonomiska värdena som till exempel jämställdhet, 

jämlikhet och integration/interkulturalitet ska tas tillvara vid detaljplanens 

genomförande. Rubriken tillgänglighet bör även kompletteras med beskrivning 

av hus genomförandet av detaljplanen tar hänsyn till personer med olika 

funktionsvariationer för att säkerställa en god tillgänglighet.  

I januari 2018 blir barnkonventionen lag i Sverige. Barnrättsperspektivet 

saknas helt i planbeskrivningen. En barnkonsekvensanalys av planens 

genomförande behöver göras och åtgärder för att kompensera eventuella 

negativa effekter för barnrätt behöver vidtas innan detaljplanen fastställs.  

 

Centrumfunktioner 

Det är positivt att markplan på äldreboendet kommer att ge möjlighet till olika 

centrumfunktioner. Centrumfunktioner attraherar och stimulerar till möten och 

till en levande stadsmiljö. Handelsanalysen för Torshälla poängterar just vikten 

av att stärka serviceverksamheter, minska det fysiska glappet mellan 

utbudspunkter och koncentrera utbudet av handel till centrala delar. Det är även 

viktigt för upplevelsen av Torshälla att det inte är enbart handel som kommer 

att bedrivas i lokalerna i markplan. Det är ett varierat utbud och småskalighet 

som har bedömts vara framgångsfaktorer i fortsatt utveckling av Torshälla som 

ort. Uthyrning/upplåtelse av lokalerna i äldreboendets markplan bör 

synkroniseras med handelsanalysens rekommendationer.  

Idag finns en familjecentral belägen i vårdcentralen på Spångagården och 

behov finns av nya, verksamhetsanpassade lokaler.  

 

Mötesplats och måltider 

Mottagningskökets kapacitet bör även omfatta mottagning för servering till 

personer i eget boende. Detta skulle stärka förutsättningarna för ambitionen om 

att skapa en mötesplats för fler än de som enbart bor på äldreboendet.  
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 Utemiljön 

Det är positivt att planbeskrivningen betonar vikten av att behålla befintlig 

grönstruktur längs vattnet och säkra att allmänheten även i fortsättningen får 

tillgång till miljö nära vattnet. Grönområdena i planförslaget är tilltalande och 

ambitionen borde vara att grönområdena på Gillet ska kunna utgöra en 

mötesplats för alla i Torshälla, med hög tillgänglighet. Att skapa en gård där 

möten kan ske mellan boende i flerbostadshusen, boende på äldreboendet och 

människor som rör sig längs Åstråket. På så sätt skapas en tillgänglig yta för 

alla och förutsättningarna för goda möten över och emellan personer oavsett 

ålder, kön, etnicitet, funktionsvariationer etc skapas.  

 

Lek och rekreation 

I en barnkonsekvensanalys bör det framgå hur detaljplanens genomförande 

kommer att ta höjd för framför allt de fyra huvudartiklarna i barnkonventionen, 

och åtgärder för att kompensera eventuella negativa effekter för barnrätt 

behöver vidtas innan detaljplanen fastställs. I praktiken innebär det bland annat 

att det inte enbart går att konstatera att det inte finns några lekmöjligheter idag 

utan att samtidigt presentera en medveten strategi för att säkra 

barnrättsperspektivet.  

 

Cykel  

Det är positivt att möjligheterna för gående och cyklister förbättras längs 

Eskilstunavägen mot korsningen Brogatan. Dimensionering av cykelförråd för 

flerbostadshusen, 56 platser i förråd behöver ses över en gång till. För boende i 

flerbostadshusen bör det finnas möjlighet att förvara flera cyklar/hushåll 

inomhus, alternativt i låsta förråd utomhus. Även för personal som arbetar i 

äldreboendet bör det finnas möjlighet till inlåst förvaring av cyklar. Det skulle 

sannolikt stimulera till ökad cykling.  

 

Kollektivtrafik 

I dagsläget körs ingen linjetrafik via Holmenleden till/från Torshälla och 

Fristadstorget. Övriga två busshållplatser kan upplevas vara för långt bort, 

bland annat för personer med funktionsnedsättningar. 25 % av Torshällas 

befolkning är över 65 år. För att stimulera användandet av kollektivtrafiken och 

att bibehålla den enskilda personens självständighet, kan tillgången till 

busshållplats ha betydelse. Möjligheten att skapa en busshållplats i anslutning 

till Gillet bör därför ses över. En hållplats närmre området skulle stimulera till 

att fler använder kollektivtrafiken och öka tillgängligheten.  

 

Bilparkering 

Parkeringsplatser är redan idag en brist i Torshälla. Många kunder kommer till 

Torshälla för att äta lunch på vardagarna. Trafiksituationen i övrigt gör att det 

är snabbt och enkelt att ta sig till Torshälla i stället för in till Eskilstuna 

centrum. Även i samband med större evenemang i Torshälla är parkering en 

bristvara.  
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 I förslaget saknas resonemang om plats för tjänstebilar för personal som 

förflyttar sig under arbetstid mellan olika enheter, samt personal för kök och 

lokalvård. Även personal som kommer att ha sin arbetsplats i markplan i de 

lokaler som är tänkta till olika centrumfunktioner saknas liksom personal i 

äldreboendets kök och lokalvård. Personal hänvisas i förslaget till parkering 

längs lokalgator runt om planområdet Gillet. Den enda lokalgatan som finns är 

Riktargatan som redan idag utgör parkering för bland andra boende längs 

Riktargatan. Möjligheter till viss personalparkering bör lösas inom 

planområdet.  

Det kan även tillkomma behov av parkering för personal som besöker personer 

boende i flerbostadshusen som har behov av hemtjänst. Kanske en av de fyra 

platser som anläggs längs Eskilstunavägen reserveras för hemtjänsten?  

I planbeskrivningen föreslås Riktargatan bli dubbelriktad för trafik. Det är den 

redan idag, men md genomfart förbjuden. Längs med Riktargatan parkerar de 

som bor i flerbostadshusen längs Riktargatan. Om genomfartstrafik tillåts på 

Riktargatan, kommer sannolikt boendemiljön där påverkas negativt. Möjliga 

trafikvolymer bör utredas innan dubbelriktad trafik tillåts.  

I planbeskrivningen framgår även att det idag finns möjligheter till viss 

parkering kring Östra torget. Även för kofältet pågår ett arbete med att ta fram 

en detaljplan för byggnation. Idag fungerar Kofältet som parkering för boende 

på Holmen med kringliggande gator och är fullbelagt på kvällstid och helger.  

 

Förvaringsmöjligheter 

I flerbostadshusen bör det finnas utrymme för inlåst förvaring av barnvagnar 

och gånghjälpmedel. Risken är annars att de blir stående i trapphusen 

alternativt i cykelförråden.  

 

Avfall 

Det beskrivs att återvinningsstationen på Gillet behöver omlokaliseras till 

Torsharg Detta har redan genomförts. Däremot behöver möjligheterna att 

lämna återvinning utökas så att boende i Torshälla kan gå till fots till 

återvinningsstationen.  

 

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation 

Genomförandet av förslagen detaljplan påverkar samtliga tre perspektiv inom 

hållbarhet. De miljömässiga värden är väl omhändertagna. Sociala och 

ekonomiska värden är minst lika viktiga och behöver få mer utrymme inför 

beslut.  
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 Platsvarumärke för Torshälla 

Stycket om ortsanalysen ersätts med ett stycke om platsvarumärke Torshälla.  

 

Hållbar utveckling och tillgänglighet  

Beskrivningarna om sociala och samhällsekonomiska värdena som till exempel 

jämställdhet, jämlikhet och integration/interkulturalitet förtydligas i den 

inledande delen av planbeskrivningen.  

 

Centrumfunktioner 

Detaljplanen kan enbart möjliggöra olika centrumfunktioner som tillåten 

markanvändning samt reglera att bottenvåningen av äldreboendet utformas på 

ett sådant vis att verksamhetslokaler kan inhysas. Ett sådant exempel är 

egenskapsbestämmelsen om minsta rumshöjd. Att uthyrning/upplåtelse av 

lokalerna i äldreboendets markplan synkroniseras med handelsanalysens 

rekommendationer behöver därför ske vid genomförandet av planen. 

 

Mötesplats och måltider 

Planen kan reglera mottagningskökets kapacitet, synpunkten har därför 

vidarebefordrats till exploatören. 

 

Utemiljön 

Planavdelningen delar synpunkten. En situationsplan har tagits fram och 

bifogas planförslaget där ett exempel på gårdsutformningen och å-stråket 

visualiseras. 

 

Lek och rekreation 

Planbeskrivningen förtydligas avseende konsekvenser för barn, en 

barnkonsekvensanalys kommer dock inte att göras. 

 

Cykel 

Texten gällande cykelparkeringar har justerats i planbeskrivningen. Antalet 

cykelplatser ska följa gällande riktlinjer för ”Parkeringstal i förändring för 

Eskilstuna”. Det exakta antalet parkeringar fastställes i bygglovsskedet.  

 

Kollektivtrafik 

Avståndet till intilliggande hållplatser Östra torgen och Gökstensgatan är för 

kort för att det ska vara aktuellt. Korta avstånd mellan hållplatser påverkar 

bussens framkomlighet och tid negativt då det blir fler hållplatsstopp som tar 

tid i anspråk och påverkar linjen i stort. Enligt den kollektivtrafikplan som är 

under framtagande föreslås i största möjliga mån 600 meter mellan 

hållplatserna. Gångavståndet till intilliggande hållplatser är 300 meter vilket 

är fullt rimligt.  

 

Bilparkering 

Texten gällande biltrafik och bilparkeringar har justerats i planbeskrivningen. 

Antalet parkeringsplatser ska följa gällande riktlinjer för ”Parkeringstal i 

förändring för Eskilstuna” och all parkering för bostäder och verksamheter 

ska lösas inom respektive fastighet. Det exakta antalet parkeringar fastställes i 

bygglovsskedet. 

 



Eskilstuna kommun   11 (13) 

    
    

    

 

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en parkeringsutredning där 

bedömningen är att en exploatering av området kommer att få viss påverkan på 

parkeringssituationen i Torshälla. Dock anses påverkan inte vara så stor att 

detaljplanen för Gillet inte behöver hantera detta. Parkeringsfrågan för 

Torshälla stad kommer att hanteras i ett större sammanhang. 

 

Förvaringsmöjligheter 

I likhet med svaret under ”Mötesplats och måltider” kan inte planen styra 

detaljer om förvaringsutrymmet. Synpunkten har därför vidarebefordrats till 

exploatören. 

 

Avfall 

Synpunkten berör en bredare fråga än området som planeras inom ramen för 

det här planarbetet. Synpunkten har därför vidarebefordrats till berörd part 

inom Kommunen 

 

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation 

Se svar under ” Hållbar utveckling och tillgänglighet” 

 

 

  
  
Vuxen-
förvaltningen  

Vi tycker det är positivt med äldreboende på Gillet men vill samtidigt skicka 

med att ni även tittar på andra alternativ såsom Torsharg. 
  
 Planavdelningen har gjort en lokaliseringsprövning för ett äldreboende år, där 

även Torsharg ingick som en av de tänkbara lokaliseringarna. 

Lokaliseringsprövningen rekommenderade dock Glömsta som en framtida 

placering av ett äldreboende.  
  
Räddnings-
tjänsten  

I planbeskrivningen bör kapitlet om behov av räddningstjänsten vid olyckor 

revideras så att det inte ställs högre krav än bygglagstiftningen.  

Vid byggnader med 2 till 4 våningar ska det finnas utrymme för uppställning 

av fordon med utskjutsstege. Ändra så att det syftar till höjden och inte antal 

våningar. Upp till 11 meter från markplan till underkant fönster kan utrymning 

genom fönster med hjälp av räddningstjänstens utskjutsstege godtas.  

 

Uppställningsplatsen ska vara en hårdgjord yta av minst 2x2 meter och belägen 

max 1 meter från fasaden. Utanför fönster där bärbar stege är tänkt att 

användas bör marken vara anpassad för utrymning (Förslag på anpassad yta är 

2x2 meter och placerad 1-1,5 meter från fasad).  

 

För utrymning genom fönster som är högre än 11 meter kan det behövas 

uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon. Uppställningsplats för 

räddningstjänstens höjdfordon ska vara 5 meter bred, 12 meter lång och 

placeras maximalt 9 meter ifrån byggnaden, dessutom ska uppställningsplatsen 

vara en hårdgjord yta.  
  
 Planbeskrivningen uppdateras enligt synpunkt.  
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Miljökontoret  Om erosionsskydd och avsläntning håller sig inom nivån för anmälningsplikt 

skall anmälan lämnas till miljökontoret, inte till länsstyrelsen. 

För punkthusen mot Holmenleden behövs en planbestämmelse om att minst 

hälften av boningsrummen skall ha fasad med maximalt 55 dB(A) 

ekvivalentnivå. Risken kan annars vara att planlösningen ändras jämfört med 

det förslag som bullerberäkningen utgår från. 

Uppgifter om luftföroreningar finns framtagna genom Östra Sveriges 

luftvårdsförbund, kartor finns på  http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/ 

Strandskyddet bör upphävas inom området för brygga, annars måste man söka 

separat dispens för denna. 

 

Den tänkta ytan för erosionsskydden uppgår till cirka 2000-2200 m2. 

Kommunen har anmält vattenverksamheten till Miljökontoret men eftersom 

ytan som påverkas av erosionsskyddet är större än vad som går att hantera 

inom anmälningsplikt har Miljökontoret förelagt Kommunen att söka tillstånd 

för vattenverksamheten. 

 

En planbestämmelse om att lägenheter över 35 kvadratmeter ska ha tillgång 

till en tyst sida är införd på plankartan. Resterande planbestämmelser tas bort 

då planförslaget jobbats om på ett sådant vis att bullret går att hantera genom 

en orientering av lägenheter. Ändrad placering av byggnadskroppar skapar 

också en innegård som klarar riktvärdet för buller. 

 

Området för brygga implementeras i bestämmelsen om att strandskyddet 

upphävs inom vissa delar av planområdet. 

 
 

  
  

 
  
EEM avfall  Direktiv och regelverk vad gäller transportvägar, vändplaner, avstånd till 

avfallsutrymmen och miljöhus ska beaktas och efterlevas i detaljplanens 

planering och utförande.  
  
 Synpunkt noterad.  
  

 
  
 Ytterligare förändringar som gjorts sedan samrådet 
 Här kan man beskriva ev interna överväganden som lett till förändringar. 
   

 
  
 Yttranden utan erinran 
  
  Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hyresgästföreningen 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 

http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/
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 Fortsatt handläggning  
  
 Detaljplanen ställs ut för granskning i februari-mars 
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

 

 

 

 
 Jacob Lithammar 

Planchef 

Robin Ljunggren Bergström 

Planarkitekt 

 


