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ÄNDRING AV DETALJPLAN för Grimsås IKO-Grimslund 2:12 m.fl., Nexans 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

HUR SAMRÅDET BED RIVITS 

Planförfarande 

Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande (PBL 2015:900 och Boverkets allmänna 

råd 2014:5). 

Samråd 

Samråd har genomförts under tiden 2020-10-08 till 2020-10-29. Myndigheter, 

förvaltningar och grannar har beretts tillfälle att yttra sig och fått planhandlingarna 

tillsända. Planförslaget har under samrådstiden varit tillgängligt på kommunkontoret, 

biblioteket och på bokbussen samt på kommunens hemsida. Totalt har 9 yttranden, varav 

3 inte har något att erinra, inkommit vilka redovisas nedan tillsammans med kommunens 

kommentarer till det aktuella yttrandet och om det ger anledning till några justeringar av 

planförslaget. Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på kommunkontoret. 

 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE  

Med anledning av inkomna synpunkter, har planhandlingarna kompletterats enligt 

följande: 

- Plankartan har uppdaterats avseende prickmark och markreservat för 

luftledningar som konsekvens av att luftledningar i väster mätts in. u-område 

har ändrats till l-område – markreservat för allmännyttiga ledningar.  

- Ett E-område har förts in på plankartan i öster, invid Bäckgatan. 

- Plankartans redovisning har justerats avseende tydlighet 

 

- Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter kring GA:3, 
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- Planbeskrivningen har kompletterats med information om MSA-påverkade ytan 

- Planbeskrivningen har förtydligats avseende påverkan på fastigheter inom 

planområdet. 

- Planbeskrivninge har kompletterats med information om   

 

 

Med den föreslagna kompletteringen, förslås att planen ställs ut för granskning.  

YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, 2020-10-27 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). 

 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 

kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Trafikverket, 2020-10-26 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende. Syftet med ändringen av detaljplanen är 

att möjliggöra för en utökad byggrätt och byggnadshöjd inom planområdet. 

Utnyttjandegraden av fastighetsarean (e1) som i gällande detaljplan är reglerad till 35% 

av byggnadsarean har i aktuellt ändringsförslag höjts till 50%. Aktuellt planförslag 
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medger även en högre byggnadshöjd på 18 meter respektive 30 meter inom delar av 

planområdet. Nuvarande högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.  Plankartans 

prickmark har justerats och minskats inom vissa delar av planområdet. En ökad andel yta 

för parkering (P) och kontor (K) har möjliggjorts i planområdets sydöstra del.  

 

 

Statlig infrastruktur  

Planområdet ansluter till väg 1589 som har statlig väghållning. Söder om plangräns går 

Kust till kustbanan som är av riksintresse samt transportled för farligt gods.  

 

Synpunkter  

 

Trafikalstring  

Trafikverket noterar att trafiken kan komma att öka något till följd av planändringen. 

Trafikverket anser att planhandlingarna ska kompletteras med nuläge samt förväntad 

trafikalstring. Använd gärna Trafikverkets trafikalstringsverktyg: 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-

analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/ 

 

Luftfart  

Fastigheten berörs av den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 55 km 

kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för Jönköpings 

flygplats. En lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) ska göras vid etablering av 

byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter. Trafikverket anser att 

kommunen ska remittera aktuell flygplats och Luftfartsverket för en bedömning av 

påverkan på luftfarten. 

 

Övrigt 

Trafikverket vill upplysa om att det har uppkommit skador på skyddsräcke som skyddar 

kur och kiosk intill järnvägen. Vid en ökad trafikmängd skulle risken för påkörningar 

kunna öka. Trafikverket anser att verksamheten bör ha detta i beaktande och köra med 

försiktighet.  Skyddsräcket kommer bytas ut. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna och kommer sända planförslaget till luftfartsverket 

samt Jönköpings flygplats för remiss. Kommunen bedömer dock inte att planförslaget 

kommer påverka den så kallade MSA-påverkande ytan, då det inom planområdet redan 

finns ett drygt 50 meter högt torn. 

 

  

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
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Lantmäteriet, 2020-10-29 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade augusti 2020) har följande 

noterats: 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 

 

Beteckningen finns men planbestämmelse om totalhöjd saknas 

På plankartan finns inom användningen industri en beteckning som enligt Boverkets 

rekommendationer ska användas för att beteckna totalhöjd, se utdrag ur plankartan 

nedan. Det saknas dock en sådan bestämmelse bland planbestämmelserna. 

 

Förbättrad fastighetskonsekvensbeskrivning 

I samrådshandlingen är genomförandedelen inte tillräckligt informativ. Det finns i 

dokumentet arbetsnoteringar som tyder på att tanken från kommunens sida varit att den 

skulle utvecklas lite mer. 

Bl.a. så ingår två tidigare gator ”Kabelgatan” och ”IKO-gatan” enligt tidigare beslut från 

1974 enligt enskilda väglagen i gemensamhetsanläggningen Moghult ga:3. Hela eller 

delar av dessa gator är utlagda inom det område som enligt planförslaget ska vara 

kvartersmark. Det är oklart om IKO-gatan byggts ut enligt beslutet, medan Kabelgatan 

verkar ha varit utbyggd för att på en senare tidpunkt ha införlivats i industiområdet. 

Med anledning av att åtminstone kabelgatan ingår i de vägar som är upplåtna för ga:n 

behöver det beskrivas att ga:n behöver omprövas. 

Utöver Grimsås 2:77 omfattar planområdet även mark som tillhör ytterligare två 

fastigheter. Det är rimligt att anta att berörda delar av dessa fastigheter som en 

konsekvens av planen kommer att införlivas i Grimsås 2:77. Skrivningen ”Planändringen 

leder inte till några fastighetsrättsliga åtgärder.” ger intrycket av att ingen av dessa 

fastigheter kommer att beröras av någon fastighetsbildning med stöd av planen. 

Vilken slags ledningar finns eller är tänkta att finnas inom u-området och vem är det som 

kommer vara ledningshavare? 

 

Ersättning för minskande av ga 

Som angivits ovan behöver gemensamhetsanläggningen Moghult ga:3 som en följd av 

planförslaget och även gällande plan omprövas och en minskning av de upplåtna 

områdena behöver ske. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir 

av med belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det 

uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är 

dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 

 

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning och omprövning 

Lantmäteriet har konstaterat att det är troligt att det blir aktuellt med fastighetsbildning 

och omprövning av ga för att genomföra planförslaget. När handlingarna kompletteras 
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på denna punkt bör det även anges vem som initierar och bekostar den 

fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen. 

 

Brister i fastighetsförteckningen 

Planområdet omfattar utöver Grimsås 2:77 även fler fastigheter som beskrivs på s. 18 i 

planbeskrivningen ”Detaljplanen omfattar fastigheten Grimslund 2:77 som ägs av 

Nexans AB samt del av Moghult 1:27 och en mindre del outredd mark.”  

 

Några synpunkter: 

Vad Lantmäteriet kan utläsa av plankartan verkar även Moghult 1:92 vara berörd. 

För att alla berörda fastighetsägare ska bli hörda i processen är det normalt att all 

outredd mark inom planområdet utreds och registreras. För kommuner går det att få 

hjälp med fastighetsutredning och registrering av Lantmäteriet. 

Som redovisats ovan, så berörs även en gemensamhetsanläggning av planen. 

Naturligtvis ska fastighetsförteckningen innehålla alla berörda fastigheter.  

 

Delar av planen som bör förbättras 

Redovisning av utgående och tillkommande 

Vid ändring av detaljplaner är det normalt att kommunen redovisar vilka 

planbestämmelser som utgår och vilka planbestämmelser som tillkommer genom 

planändringen i plankartan eftersom detta är den enda juridiskt gällande handlingen. 

På s. 4 i planbeskrivningen finns en redovisning av de bestämmelser som ändras genom 

planförslaget. I texten sägs att ”Aktuellt planförslag medger även en högre byggnadshöjd 

på 18 meter respektive 30 meter inom delar av planområdet.” Lantmäteriet noterar att det 

i det nuvarande planförslaget istället är nockhöjder på de aktuella nivåerna och troligtvis 

även totalhöjd som regleras (se separat rubrik om totalhöjd). 

 

Rutan ”område som berörs av planändringen” 

På plankartan finns en ruta med rubriken ”Område som berörs av planändringen”. I 

denna plankarta används en färglagd och som det verkar uppdaterad version av den 

gällande planen. Om avsikten med rutan är att visa vilken del av gällande plan som 

berörs av planändringen vore det bättre att lägga in en bild av den gällande original-

plankartan med den röda planområdesgränsen inlagd. Ett annat alternativ är att det 

förklaras på något sätt att det är gällande plan som ritats med samma färger som gäller 

idag. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.) 
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Flytta beteckningen ”J” 

I plankartan har beteckningen ”J” för användningen industri hamnat lite olyckligt i 

förhållande till linjer i grundkartan så att den är svår att se. Det hade varit bra att flytta 

den och ev. använda ett större teckensnitt. 

 

Exploateringsandel angiven i bestämmelsen, men inte i beteckningen 

I listan över planbestämmelser står det så här: 

I bestämmelsen anges att ”Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean…”, medan i 

beteckningen anges det 0%. Eftersom det finns olika exploateringsgrader inom 

planområdet vore det nog bättre att formulera om planbestämmelsen så att det istället för 

50% står ”angiven andel i procent” eller något liknande. Det kan vara bra att kolla upp 

vad Boverket rekommenderar i planbestämmelsekatalogen. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna och har förbättrat plankartan i de avseenden som påpekats. 

 

Planändringen berör befintlig detaljplan från 1990. Ändringen syftar till att öka 

exploateringsgraden, justera prickmark samt medge en högre byggnadshöjd. Planändringen har 

ingen påverkan på GA:3 eller annan fastighetsindelning, varför kommunens uppfattning är att 

planändringen kan genomföras utan att några fastighetsrättsliga åtgärder bedöms nödvändiga. 

Ägaren till Grimsås 2:77 och GA:3 har möjlighet att på eget initiativ ansöka om omprövning av 

GA:n. De gator som finns inom planområdet är sedan gällande detaljplan införlivade i 

industrimarken och planlagda som kvartersmark. IKO-gatan ligger på kvartersmark inom 

privatfastighet och ingen GA:a. 

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med en mer utförlig beskrivning hur olika fastigheter berörs. 

Fastighetsförteckningens kvalitet har setts över. Alla berörda fastighetsägare och 

rättighetsinnehavare har dock varit med redan i samrådsskedet.  

 

 

 

 

YTTRANDEN FRÅN LEDNINGSÄGARE  

Vattenfall 2020-10-29 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av samrådshandlingar för ändring av 

detaljplan för Grimsås IKO-Grimslund 2:12 m.fl. Vattenfall lämnar följande yttrande. 

Vattenfall har flera elanläggningar inom och i närheten av planområdet, se bifogad karta. 

Grön linje = 40 kV högspänningsluftledning. Notera att ledningarna är schematiska i 

kartan. Nätstation redovisas som blå blixtförsedd kvadrat. 
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Enligt plankartan är det angivet u-område där luftledningarna går. Under förutsättningar 

att det inte går underjordiska ledningar på utpekat område så ska det ändras till l-

område istället. 

Vattenfall vill att det görs en inmätning på plats för att mäta in ledningens bredd då l-

området ska gälla från ledningens yttersta anläggningsdel (faslina, stolpe och stag). 

Eftersom det inte ska finnas några byggnader närmare än 10 meter så vill Vattenfall 

införa l-område (med prickmark) 10 meter från ledningens yttersta anläggningsdel. Det 

innebär en total bredd på 20 meter plus avståndet mellan ledningens yttersta 

anläggningsdelar. 

Enligt Vattenfalls uppgifter så äger Vattenfall delar av nätstationen men inte hela 

anläggningen. Vilka är övriga ägare av stationen? 

Följande måste exploatören ta hänsyn till vid byggnation vid stationsområdet: 

• Säkerhet: Detaljplanen får inte möjliggöra för någon att ta sig in i 

stationsområdet. Inga byggnader eller andra objekt får placeras nära så det är 

enkelt att hoppa över stängslet. 

• Tillgänglighet: Detaljplanen får inte hindra Vattenfalls transportbilar eller 

liknande att ta sig till anläggningen. 

• Miljö: Vid ny byggnation intill stationen ska det uppmärksammas att 

anläggningar inom stationen kan ge ifrån sig högt ljud. 

Hur mycket prick-mark är det runt E-området? Eventuellt behöver det utökas beroende 

på vilken typ av bebyggelse det är tänkt att etableras intill E-området. Vattenfall vill ta en 

dialog med kommunen innan granskningen för att diskutera bebyggelse intill E-området. 

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men 

bekostas av exploatören. 

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra 

åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. 

 

Riktlinjer 

Vattenfall har följande riktlinjer som ska följas. Detaljplanen får inte reglera så att dessa 

riktlinjer inte kan följas: 

Nytt upplag invid luftledning 

Upplag av materiel får inte finnas i ledningsgata. En luftledning ska vara framdragen på 

betryggande avstånd från upplag med brännbart material och områden med 

explosionsrisk. För aktuella avstånd se Elsäkerhetsverkets föreskrifter ”Ledning vid 

upplag av brandfarlig & explosiv vara”. Små upplag med brännbart materiel där risken 

för elektrostatisk uppladdning är liten samt små upplag med icke brännbart material får 

dock finnas invid luftledning under förutsättning att det horisontella avståndet från 
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fasledare inte understiger 6 meter. Detta avstånd gäller både inom och utom 

detaljplanelagt område. 

Nytt område för folksamling invid luftledning 

En luftledning skall vara på ett betryggade avstånd, minst 20 meter, från platser där 

många människor samlas t.ex. allmän samlingsplats, skolgård, sportarena, campingplats, 

badplats och lekplats. Detta gäller även område för åskådare. 

Ny parallell väg eller gång & cykelväg invid luftledning 

Vägområde för parallell väg samt gång- och cykelväg bör placeras minst 10 meter 

horisontellt avstånd från luftledningens närmaste anläggningsdel (fas, stolpe eller stag). 

Det horisontella avståndet från vägrenskant bör vara minst lika stort som stolparnas höjd 

över marken om luftledningen inte är utförd i brottsäkert eller förstärkt utförande. Dock 

gäller att avståndet från vägområdet bör vara minst 10 meter. Rondell i luftledningsgata 

ska undvikas eftersom att det försvårar underhåll och ombyggnad av luftledningen samt 

att det ofta är höga belysningsstolpar vid rondeller. Vid etablering av rondell bör 

luftledningen byggas om inom aktuellt område. 

Ny korsande väg eller gång & cykelväg under luftledning 

Vägområdet för korsande väg samt gång- och cykelväg bör placeras minst 10 meter från 

luftledningens stolpar och stag. Avstånd i höjd mellan vägbana och luftledningens faser 

skall vara minst det avstånd som gäller enligt gällande Elsäkerhetsverkets föreskrifter. 

Luftledningen skall vara utförd som brottsäker ledning. Är inte luftledningen byggd i 

detta utförande får exploatören bekosta denna ombyggnad. 

Ny parkeringsplats invid luftledning 

Parkeringsplats bör placeras minst 10 meter horisontellt avstånd från luftledningens 

närmaste fas, stolpe och stag om luftledningen är utförd i brottsäkert utförande. 

Om luftledningen inte är utförd i brottsäkert utförande skall det horisontella avståndet 

vara minst lika stor som stolparnas höjd över marken. För väg in till parkeringsplats 

gäller avstånd enligt gällande Elsäkerhetsverkets föreskrifter. 

Ny belysningsstolpe invid luftledning 

Belysningsstolpe bör placeras på ett horisontellt avstånd av belysningsstolpens totala 

höjd + 3 meter och som minst 6 meter till luftledningens närmaste fas. Dock gäller alltid 

att ett hinder skall placeras på ett sådant avstånd att ingen del kan nå luftledningen vid 

ett eventuellt fall. Vid en luftledning med spänningsnivå 1 kV till 84 kV gäller att om en 

belysningsstolpe placeras inom 10 meter från luftledningens i mark förlagda metalliska 

delar (stolpar, stag, jordtag och genomgående markledare) skall matning till belysning 

vara försedd med extra yttre isolation så att isoleravstånden enligt TSN uppnås. Placeras 

belysningsstolpe inom ovan angivna avstånd bör belysningsstolpen utföras i isolerat 

utförande. Vid placering av belysningsstolpe inom ledningsgata skall utförande ske 

enligt Svensk Standard SS-EN 50341 och SS-EN 50423. 
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Ny reklamskylt invid luftledning 

Reklamskylten bör placeras på ett horisontellt avstånd av reklamskyltens totala höjd + 3 

meter och som minst 10 meter till luftledningens närmaste fas. 

Dock gäller alltid att ett hinder ska placeras på ett sådant avstånd att ingen del kan nå 

luftledningen vid ett eventuellt fall samt ej påverka framkomligheten vid framtida 

underhåll. Elinstallation skall utföras enligt TSN.  

Telestörningsnämnden – TSN 

För ny elanläggning som placeras i närheten av Vattenfalls nätanläggning gäller att 

matningen till denna skall vara försedd med extra yttre isolation på så lång sträcka att 

isoleravstånden uppnås. I detta sammanhang hänvisas till Telestörningsnämndens (TSN) 

meddelande nummer 21. I TSN meddelande nummer 21 under rubrik ”Avstånd mellan 

friledningar för högspänning och annan markförlagd anläggning med hänsyn till 

markpotential” står: 

• För att förebygga risk för skador på i marken nedgrävda ledningar och kablar vid 

åsknedslag eller jordfel på närliggande friledning för högspänning bör angivna 

avstånd hållas mellan de nedgrävda ledningarna och friledningens i mark 

förlagda metalliska delar (stolpar, stag, jordtag, genomgående markledare).  

För gällande avstånd se TSN meddelande nummer 21. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna och har beaktat Vattenfalls önskan om att mäta in 

luftledningar. Ledningarnas läge är nu korrekt redovisade och de har fått ett 

markreservat med ca 20 meter bredd, enligt önskemål. Plankartan är korrigerad så att det 

försetts med bestämmelsen l1- allmännyttiga luftledningar samt prickats för att vara 

bebyggelsefritt. 

Prickmarken kring E-området har setts över och utökats till 10 meter. Inom området finns 

byggnader, som bland annat ligger intill ert ställverk. En av byggnaderna är Eons 

fördelningsstation som ligger planenligt inom området. I det fall Vattenfall anser att 

byggnader kommit för nära er anläggning bör ni kontakta fastighetsägaren och föra en 

dialog kring det. 

Förhållningsrelger kring era anläggningar som inte är direkt avgörande för planen bör 

lyftas med fastighetsägaren i samtal utanför planarbetet för att klar göra era 

ståndpunkter. Detsamma gäller frågor kring tillgänglighet och säkerhet till anläggningen 

som ligger inom Nexans inhägnade område. 
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Eon 2020-10-26 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 

rubricerat ärende och har följande synpunkter: 

Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät som består i markförlagda 

mellanspänningskablar, en transformatorstation (VBN97TB BACKGATAN) samt en 

fördelningsstation (GMS- GRIMSÅS M43), se bifogad kartbilaga. Vilket bör framgå i 

planbeskrivningen under stycket Teknisk försörjning. 

E.ON har beställt inmätning av markkablarna som ligger i osäkert läge inom 

planområdet och återkommer så fort inmätningen är klar med en ny karta, vilket tyvärr 

kan dröja. 

Oavsett om markkablar är inmätta eller ligger i osäkert läge så måst man innan 

markarbete påbörjas säkerställa kabelns exakta läge i fält. Kabelvisning beställs 

kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför kablar, så att reparation och underhåll försvåras. Kablar får ej 

byggas över eller byggas in. 

För att befintliga mellanspänningskablar ska vara förenlig med detaljplanen så hemställer 

E.ON att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkablarna i mitten. 

Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas 

i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid 

beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller 

försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar” 

E.ON noterar att E-området som är utlagt för del av vår fördelningsstation i plankartan 

med planbestämmelser, vilket vi uppskattar. 

Dock saknar vi E-område för vår befintliga transformatorstation (VBN97TB 

BACKGATAN). E.ON hemställer att det i plankartan läggs ut ett minsta E-område på 6 x 

6 meter som ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan 

och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter 

mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 

upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt 

fordon. Enligt riktlinjer i Boverkets allmänna råd och planbestämmelser kan E-områden 

preciseras så att vår transformatorstation får beteckningen E1- ”transformatorstation”, 

vilket vi yrkar görs i detta fall. 

För samråd och ytterligare information om våra anläggningar, vänligen kontakta Alfred 

Johansson, alfred.johansson@eon.se, tfn 072-216 93 65. 
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Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggning i 

samband med planförslaget bekostas av exploatören, vilket bör framgå i 

genomförandebeskrivningen. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna och har beaktat önskemålet om att planlägga 

befintlig transformatorstation som E-område.  

Befintliga markkablar ligger idag utan u-område och rekommendera fortsatt göra det. 

För markledningar inom kvartersmarken bör ledningsägaren och fastighetsägaren avtala 

om ledningsrätt istället för u-område, för att skapa flexibilitet inom fastigheten. Det 

möjliggör för fastighetsägaren att i samråd med ledningsägaren och på egen bekostnad 

flytta kablar om sådat behov uppstår. Kommunen erfar att Eon och fastighetsägaren 

inlett sådana samtal kring ledningsavtal. 

 

YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA  

Västtrafik 2020-10-26 

Västtrafik har tagit del av detaljplan för Grimslund 2:12 m.fl., Nexans.  

Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Genom att 

utveckla verksamheter i närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar för att 

resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna och delar uppfattningen att verksamheter och 

kollektivtrafik stärker varandra, varför kommunen parallellt arbetar med att få till ett 

tågstopp i Grimsås, just intill planområdet. 

 

Fastighetsägare Moghult 1:38, 2020-10-26 

Med utökad verksamhet vore det på plats att sätta upp bullerskydd mot Bäckgatan, så att 

vi som bor på Bäckgatan och Idrottsgatan kan slippa lite ljud från Nexans. 

 

Kommunens kommentar: 
Kommunen tackar för synpunkten och tar med frågan i det fortsatta planarbetet. 

Kommunen bedömer dock inte att planens genomförande med en ökad byggrätt kommer 

att påverka bullernivån från området. Med en ökad byggrätt kan fler moment göras 

inomhus. Nexans jobbar parallellt med planen på att minska bullret på befintlig 

anläggning, genom att bygga in vissa bullerkällor och övergå till truckar med el-drift.  
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Upprättad i november 2020  

 

Ola Rosenqvist 

Planarkitekt 

Metria AB 
 

 


