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Samrådsredogörelse
Detaljplan för fastigheten Mosås 1:218 m.fl. (Marieberg)
Sammanfattning av planförslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter och kontor inom
fastigheterna Mosås 1:218, 1:224 och 1:52. Norr om aktuellt område bedrivs
diverse verksamheter med lager och småskalig tillverkning. Detaljplanen
möjliggör för en utökning av det befintliga verksamhetsområdet.
Samrådet

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 15 maj 2018
– 26 juni 2018.
Förslaget har varit utsänt för kännedom och eventuellt yttrande till
berörda enligt sändlista för samråd samt på Servicecenter, Örebro
Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8A samt orebro.se/detaljplan för
kännedom.
Inkomna yttranden utan synpunkter har inkommit från:

•
•
•

Polisen, 16/5
Försvarsmakten, 8/6
Miljönämnden, 8/6

Inkomna yttranden med synpunkter har inkommit från:

•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsbyggnad
orebro.se

Nerikes Brandkår, 11/5
Kumbro Stadsnät AB, 11/5

Trafikverket, 14/6
Lantmäterimyndigheten, 14/6
Tekniska nämnden, 15/6
EON, 20/6
Länsstyrelsen Örebro län, 26/6

14/5

Box 33400, 701 35 Örebro
Östra Bangatan 7 A
stadsbyggnad@orebro.se
Servicecenter 019-21 10 00 Fax 019-21 15 63
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Personuppgifter
Inför publicering av samrådsredogörelsen på kommunens webbplats så
maskeras personuppgifter såsom namn, adresser och fastighetsbeteckningar för
privatpersoner.
Om du tar del av samrådsredogörelsen via kommunens webbplats och vill
veta vem som lämnat in en viss uppgift hänvisas till möjligheten att begära ut
handlingarna enligt offentlighetsprincipen.
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Länsstyrelsen Örebro län
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kompletterats med information om den föroreningsproblematik som kan
finnas i närområdet. Om förorening påträffas ska anmälan göras till
tillsynsmyndighet.
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Nerikes Brandkår
Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Nerikes Brandkår
framföra följande:
1. Brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan.
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 900-1200
liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150-250 meter.
Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med framförda synpunkter.
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KumBro Stadsnät AB
Enligt förändringarna som gjordes 2011 i PBL, bl a 2 kap 5§ punkt 3
samt 4 kap 6§ skall det i detaljplanen förutom VA, trafik, avfall mm
även finnas beskrivning hur hänsyn har tagits även för Elektronisk
kommunikation (bredband). I tillhandahållen detaljplan saknas denna
beskrivning. Detaljplanen bör kompletteras med en sådan beskrivning för
att vara komplett och säkerställa sådan försörjning för boende och företag
m fl i området.
Stadsnät har befintliga ledningar i anslutning till fastigheten, se bifogad
karta. Eventuella kostnader för KumBro Stadsnät AB för flytt eller
annan påverkan på ledningarna för att genomföra detaljplanen skall
belasta berörda fastighetsägare.
Ansvar
Om Stadsnät i Örebro AB:s kablar eller anläggningar skadas vid
grävarbetet, är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att
ersätta Stadsnät i Örebro AB med de kostnader som uppstår i samband
med reparation av skadan. I allmänhet är även entreprenörens
uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada. Även kostnader
som tredje man drabbats av kan bli aktuella.
Kommentar:
Fastighetsägaren är medveten om ledningen. Ledningen
påverkas inte av förslaget. Vid framtida förändring ska dialog
föras mellan fastighetsägaren och KumBro Stadsnät AB.
Planbeskrivning kompletteras med beskrivning av hänsyn till
elektronisk kommunikation.
I genomförandebeskrivningen framgår sedan tidigare att exploatören svarar för
och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande
utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m m.
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Synpunkter på planförslaget.
Jag motsätter mig att det ska vara 10 meter prickmark mot söder.
Det förstör våran tomtmark och det blir omöjligt att kunna bygga på
tomten.
Ändras inte detta blir vi tvungna att reparera befintliga byggnader för att
kunna bedriva verksamhet.
Kommentar:
Prickmarken i söder är avsedd för vegetation och höjdskillnader i relation till
vägen. Dock kan prickmarken minskas till 5 meter i bredd för att möjliggöra en
större byggbar mark. Plankartan revideras.
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Trafikverket
Planområdet angränsar till E20 vilken är en primär led för farligt gods.
Trafikverket noterar att det i plankartan saknas bestämmelser gällande
skyddsåtgärder mot risker som kan uppsåt vid en olycka med farligt gods.
Trafikverket ställer sig frågande till om människors hälsa och säkerhet
kan säkerställas utan skyddsåtgärder vid ett genomförande av planen. Om
kommunen anser att avsaknaden av skyddsåtgärder i plankartan inte
riskerar att påverka människors hälsa och säkerhet negativt vid en
eventuell olycka kommer Trafikverket inte motsätta sig detta.
I planbeskrivningen skriver kommunen kort om buller från motorvägen
samt att detaljplanen ej möjliggör för bostadsbebyggelse. Trafikverket anser
att bestämmelser gällande bullerriktvärdena inomhus bör införas i
plankartan Enligt Boverkets byggregler ska den ekvivalenta ljudnivån ej
överstiga 35 dba och den maximala nivån ej överstiga 50 dba inomhus för
kontor. Vid införande av bestämmelser i plankartan säkerställs det att
riktvärdena efterlevs vid byggnation.
Kommentar:
Risk
Med utgångspunkt ur rekommenderade skyddsavstånd bedömer kommunen
att föreslagen användningen är lämplig ur risksynpunkt med angivet avstånd
från vägkanten.
Buller
I en detaljplan behandlas enbart bullernivåer utomhus. Ljudnivåer inomhus
regleras i Boverkets byggregler och hanteras i lovgivningsprocessen.
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Lantmäterimyndigheten Örebro kommun
Lantmäterimyndigheten påminner om att det finns ett inskrivet
officialservitut i Mosås 1:52 till förmån för Kungl Vattenfallsstyrelsen
samt att det finns elledningar inom området. U-områden bör finnas om
ledningarna inte avses att flyttas. Gränserna runt fastigheterna är av sämre
noggrannhet vilket kan motivera en utredning av gränserna.
Kommentar:
E.on planerar ett nytt kabelstråk längs med planområdets östra gräns.
Plankartan kompletteras med u-område för framtida ledningsstråk till
transformatorstation.
Utredning av gränserna är beställd av Lantmäterimyndigheten inför
granskningsskedet.
Kungliga vattenfallsstyrelsen har sedan servitutet bildades uppgått till Vattenfall
AB. Vid kontakt med företaget uppgavs att de inte har någon ledning i
området.
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Tekniska nämnden Örebro Kommun
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över förslaget:
- Planområdets läge och lutning innebär att fastigheterna kommer att få
pumpa sitt spillvatten. Detta ska framgå i planbeskrivningen.
- Enligt de geotekniska förhållanden som råder inom planområdet bör
varje fastighet kunna ta hand om dagvattnet inom sin egen fastighet, vilket
innebär att de inte behöver ingå i verksamhetsområdet för dagvatten. Detta
bör visas i en dagvattenutredning till detaljplanen och därefter regleras
texten angående dagvatten i både planbeskrivningen och plankartan.
Kommentar:
Till planhandlingarna beställs en dagvattenutredning enligt synpunkt från
Länsstyrelsen och Tekniska nämnden. Miljökvalitetsnormer, skyfall,
grundvatten, geotekniska förhållanden samt varje fastighets ansvar om
lokalt omhändertagande av dagvattnet ska ingå i dagvattenutredningen.
Planbeskrivningen kompletteras enligt synpunkt om planområdets läge
och lutning, vilket innebär att fastigheterna kommer pumpa sitt
spillvatten.
Plankartan förtydligas med bestämmelse om dagvattenhantering samt
redogörs genom tillägg i planbeskrivningen på avsnittet om dagvatten.
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E.ON
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna
remisshandlingarna och har följande synpunkter.
Att komplettera plankartan med är uppgift på den yta som kommer att
åtgå för den transformatorstation som troligtvis kommer att bli nödvändig
att placera ut inom planområdet/kvartersområdet, för normalstor
transformatorstation åtgår en yta på minst 6x6m med stationen i centrum,
det skall tilläggas att från stationen till brännbar byggnad eller brännbart
upplag skall ett minsta avstånd på 5 m upprätthållas, om REI60 kan
uppnås kan avståndet minskas, dock skall ett betjäningsutrymme runt
stationen upprätthållas på 2-2,5m. Var stationen skall placeras bör
framtida exploatör i tidigt skede samråda med E.ON om, stationen
kommer att försörjas via ett kabelstråk som vi i dag inte exakt vet hur det
skall dras.
Eventuella planteringar i närhet till transformatorstationen och kabelstråk
bör samrådas med E.ON, detta för att undvika att framtida problem
uppstår vid reparationer och utbyte av anläggningsdelar i vårat elnät.
Kommentar:
Plankartan kompletteras med u-område för framtida ledningsstråk till
transformatorstation. E-område för transformatorstation har också placerats ut
i plankartans norra del efter samtal med E.ON.
Fastighetsägaren är medveten om serviskabeln. Kabeln påverkas inte av
förslaget. Vid framtida förändring ska dialog föras mellan fastighetsägaren och
E.ON Energidistribution.
Diskussioner kring omgestaltningen av transformatorstationen har förts med
E.ON inför framtagandet av granskningshandlingarna. Kostnaderna kommer
att regleras i ett genomförandeavtal.

Hanna Bäckgren
Enhetschef detaljplan

Isak Wirling
Planarkitekt
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