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Läshänvisning
När ett planprogram eller förslag till ny detaljplan har varit på samråd skall kommunen enligt
plan- och bygglagen upprätta en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisar
kommunen en sammanställning av samtliga inkomna yttranden från samrådet. Synpunkterna
bemöts av kommunen genom kommentarer. Kommunen redogör för vilka synpunkter som
avses beaktas i det fortsatta arbetet med planförslaget. Hur planförslaget ändras sammanfattas.

Beskrivning av samrådet
Samrådshandlingar
Samrådshandlingar upprättades och beslut om samråd fattades 2018-12-19 § 138. Till
samrådshandlingarna hör plankarta, planbeskrivning, undersökning om betydande
miljöpåverkan, barnchecklista, fastighetsförteckning samt utredningar. Underrättelse om
samråd har skett enligt sändlista genom utskickskort till sakägare (i enlighet med
fastighetsförteckning), myndigheter, intresseorganisationer och företag/föreningar som kan
anses vara berörda av planförslaget. Kungörelse har publicerats i UNT och i Arbetarbladet.
Samrådshandlingar har under samrådstiden funnits tillgängliga i kommunhuset på
Centralgatan 7 i Tierp, på biblioteket i Örbyhus och på kommunens hemsida: www.tierp.se

Samrådstid
Från 2019-01-10 till och med 2019-02-07.

Inkomna yttranden
Yttranden har inkommit från:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen Uppsala län
Lantmäteriet
Trafikverket
Försvarsmakten
Uppsala brandförsvar
Trafik och samhälle UL
Upplandsmuseet
Telia
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
Oskar Jonsson
Mats Elenäs

2019-01-30
2019-02-07
2019-02-06
2019-01-25
2019-02-04
2019-01-30
2019-01-30
2019-01-18
2019-01-30
2019-01-24, 2019-02-05
2019-01-30

Samrådsmöte
Kommunen har genomfört ett samrådsmöte. Samrådsmötet ägde rum på kvällen 23 januari
2019 i matsalen på Örbyhus skola. Information om samrådsmötet delgavs i underrättelsen
samt i kungörelsen. Synpunkter insamlade vid samrådsmötet på Örbyhus skola sammanfattas.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Sammanfattning av ändringar i planförslaget
Planförslaget har inför granskning justerats, delvis utifrån synpunkter som inkommit under
samråd. Sammanfattningsvis har planhandlingarna justerats enligt följande.
Plankartan kompletteras med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbestämmelse C1 justeras
Överflödig egenskapsgräns justeras
Illustrationer tas bort ur plankartan
Beteckningen s:2 har tagits bort eftersom samfälligheten har upplösts
Tillståndspliktig zon längs väg 719 säkerställs med prickmark som förhindrar
bebyggelse inom kvartersmark för centrum och handel
Kvartersmark för centrum och handel byter plats allmän plats park för att skapa ett
stråk
Allmän plats park och allmän plats natur kompletteras med bestämmelse om att gångoch cykelbana får anläggas
Allmän plats återvinning ersätts av kvartersmark för teknisk anläggning som tillåter
återvinning (E3).

Planbeskrivningen kompletteras med:
•
•
•

Hänvisning till detaljplaners beteckning i fastighetsregistret
Komplettering av bullervärden längs väg 719
Information om kollektivtrafik.

Övriga väsentliga förändringar av planförslaget:
•
•

Högre byggnadshöjd tillåts inom kvartersmarken för bostäder för att möjliggöra högre
bebyggelse
Prickmark ersatt av korsmark inom kvartersmark för bostäder för att
komplementbyggnader ska kunna placeras närmare fastighetsgräns.
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Redogörelse av synpunkter och kommentarer till
synpunkter
Här redovisas synpunkter från sakägare, berörda myndigheter, föreningar,
intresseorganisationer, företag med fler som kommit in under samråd. Efter respektive
yttrande följer kommunens kommentar till synpunkterna.

Länsstyrelsen Uppsala län

Bil. 1

Diarienummer 402-272-2019
Samråd om detaljplan för Dp 364 Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län
Redogörelse för ärendet
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1, en
utveckling av handel och centrumverksamhet i Örbyhus centrum och en översyn av området
för idrotts- och fritidsanläggningar. Detaljplanen tar därmed bort möjligheten enligt gällande
plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt anlägga industri
och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra delen möjliggörs istället
naturmark med dagvattenhantering.
Överensstämmelse med översiktsplanen
Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens intentioner för Örbyhus.
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL.
Länsstyrelsen lämnade synpunkter om markföroreningar, miljökvalitetsnormer för vatten och
buller i samband med samråd om behovsbedömning för gällande plan. Länsstyrelsens
synpunkter framgår av yttrande dnr 402-1520-18, daterat den 10 april 2018. Länsstyrelsens
synpunkter har beaktats.
Övriga synpunkter
Markföroreningar
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter gällande kommunens redovisning av
markföroreningssituationen inom planområdet. Länsstyrelsen anser att kommunens förslag till
hantering av det påträffade gruslagret som misstänks vara Dannemoragrus inom området som
möjliggör handel och centrumanvändning är omhändertaget genom en administrativ
planbestämmelse på plankartan, som reglerar att startbesked inte får ges förrän den
markförorening som identifierats inom fastigheten har åtgärdats och godkänts av
tillsynsmyndighet.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Planbestämmelser
Länsstyrelsen noterar att planbestämmelserna C (centrum) och C1 (centrumverksamhet får
finnas i bottenvåningen) reglerar samma sak såvida syftet med C1 inte är att reglera att
centrumverksamhet får endast finnas bottenvåningen. Kommunen bör se över syftet med
bestämmelserna så att det överensstämmer med syftet som beskrivs i planbeskrivningen.
De som medverkat i beslutet
Chef för Plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende.
Planhandläggare Katja Saranka har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också miljöskyddshandläggare Stefan Nyström medverkat.
Kommunens kommentar:
Planbestämmelse för centrum (C1) justeras. Övriga synpunkter noteras.

Lantmäteriet

Bil. 2

Dnr LM2019/000493
Detaljplan för fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av fastigheten
Libbarbo 8:1, Tierps kommun i Tierps kommun
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-12-11) har följande
noterats:
Delar av planen som bör förbättras
Ett rött streck är ritat bredvid egenskapsgränsen (bifogad bild). Vad har egenskapsgränsen för
syfte?
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader mm i plankartan. Plankartan bör
förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. Om behov finns att illustrera ex
framtida bebyggelse bör det ske genom antingen en särskild illustrationskarta eller att
illustrationen redovisas i planbeskrivningen precis som ni delvis gjort.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
På sidan 9 i planbeskrivningen anger man att markanvändningen inom planområdet till största
delen regleras av detaljplan DP 315 som vann laga kraft 2995-11-02. I fastighetsregistret
benämns planen 03-P95/70 vilket jag tycker vore bra att komplettera med för att underlätta
uppsökandet av planen. Beteckningen DP 315 används sedan på fler ställen i handlingen men
det bör i alla fall framgå på något ställe vad den heter enligt fastighetsregistret. Vore önskvärt
att här rada upp alla planer som berörs och på vilket sätt. Berörs ex följande: (2009-01-20
0360-P09/2, DP 348) (03-VEN-705, DP 300)
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På sidan 17 i planbeskrivningen under rubriken besöksanläggning, rekreation (R1) står att
marken föreslås planläggas som kvartersmark för besöksanläggning, rekreation istället för
kvartersmark, idrott. Skulle kunna vara bra att lägga in en lite förklaring om vad den faktiska
skillnaden innebär.
Vore bra om man skulle kunna få in beteckningen Libbarbo s:2 på det dike som sträcker sig
snett över planområdet. Det är nämligen inte alltid helt lätt att se alla gränser och att förstå att
det är Libbarbo s:2.
Markreservat för underjordiska ledningar finns redovisat i plankartan. Observera dock att
dessa inte automatiskt ger upphov till rätten att ha ledning på dessa områden. Rättighet,
ledningsrätt, bildas genom lantmäteriförrättning.
Övriga frågor
Hur är gränserna i planområdet inmätta, är gränsmarkeringar återfunna? Om det är troligt att
fastighetsbestämning kan komma att behöva ske vid kommande fastighetsbildning så kan ju
det omnämnas.
För Lantmäteriet
Britta Mattsson, förrättningslantmätare

Kommunens kommentar:
Egenskapsgränsen saknar syfte och justeras. Illustrationer tas bort ur plankartan.
Planbeskrivningen kompletteras med hänvisningar till detaljplaners beteckning i
fastighetsregistret.
Beteckningen Y – Idrott var en bestämmelse för kvartersmark avsedd för
idrottsändamål mellan 1987 och 2012. Bestämmelsen bör enligt Boverket inte längre
användas. Idag bör istället R – Besöksanläggning användas för motsvarande
markanvändning. Användningen kan sedan preciseras, vilket kommunen har valt att
göra. Sammantaget medför det ingen egentlig skillnad utan bekräftar nuvarande
användning i nya planförslaget. Information i planbeskrivning förtydligas.
Beteckningen s:2 har tagits bort ur plankartan eftersom samfälligheten har upplösts.
Markreservat för underjordiska ledningar finns i plankartan. I förekommande fall
gäller det markreservat där det finns befintliga ledningsrätter. Om markreservat
avser nya ledningar och det finns behov av nya ledningsrätter kommer det beskrivas
i planbeskrivningens genomförandedel. Nya ledningsrätter bildas sedan i en
lantmäteriförrättning. Information förtydligas i planbeskrivningen.
Övriga synpunkter noteras.
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Trafikverket

Bil. 3

Trafikverkets dnr: TRV 2019/3034
Samråd gällande detaljplan för Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom planområdet. Längs
med och genom planområdet går allmän statlig väg 716 och 719.
Tillståndspliktig zon
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på
trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade byggnadsfria
avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från
den allmänna vägens vägområde, dvs mätt från bakslänt dike. Utmed de flesta större vägar har
zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden
prövas i en detaljplan eller i ett bygglov. Trafikverket anser kommunen ska säkerställa den
tillståndspliktiga zonen även vad gäller återvinningsstationen längs väg 719 med prickmark
Buller
Trafikverket ser en risk att en den maximala ljudnivån överstigs för bostäder längs väg 719.
Kommunen bör redovisa framtagna värden även för den maximala ljudnivån i
planbeskrivningen.
Park/Natur
I plankartan längs väg 719 och 716 har kommunen lagt allmän platsmark PARK. Enligt
Boverkets Planbestämmelsekatalog kan nedanstående innefattas i PARK:
”Park är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för grönområde som helt
eller delvis är anlagt och som kräver skötsel. En park är främst avsedd för rekreation och
promenader. Naturliga komplement i en park är exempelvis dammar, fontäner, skulpturer,
paviljonger och mindre byggnader, för exempelvis restaurang, kioskverksamhet eller
toaletter.”
Då Trafikverket anser det olämpligt att uppföra byggnader inom detta område (läs under
rubrik Tillståndspliktig zon) bör kommunen säkerställa detta i plankartan genom att
exempelvis använda NATUR för området.
Linda Pettersson
Samhällsplanerare, Planering, Region Öst

Tillväxt & samhällsbyggnad
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Kommunens kommentar:
I det uppdaterade planförslaget säkerställs den tillståndspliktiga zonen och avstånd
till väg 719 genom prickmark inom kvartersmark CH (CHE3).
Kommunen har genom simulering konstaterat att maximal ljudnivå för trafikbuller
inte överskrider rekommenderade värden längs väg 719. Planbeskrivningen
kompletteras med bullervärden från simulering.
Kommunen delar inte Trafikverkets syn. Användningen NATUR används för
friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och inte sköts mer än enligt
skötselplan eller genom viss städning. Kommunen har valt att använda
planbestämmelsen PARK eftersom det tillåter och möjliggör utformning och skötsel
av grönområdet på ett sätt som skiljer sig mot vad som tillåts vid användningen
NATUR. Planförslaget innebär allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen har alltså rådighet över marken inom allmän plats. En allmän plats får
inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. Om det skulle vara
aktuellt att uppföra byggnad inom PARK kommer en ansökan om bygglov krävas.
Skulle byggnad föreslås inom den tillståndspliktiga zonen kommer frågan att
hanteras i bygglovet. Det bör tilläggas att även inom NATUR kan bebyggelse tillåtas
om det rör sig om mindre byggnader som behövs för skötsel och bruk, likväl som att
byggnader kan tillåtas inom PARK. Eftersom det rör sig om Örbyhus centrala delar
anses utformning och skötsel vara av vikt. Kommunen anser att användningen PARK
är rätt planbestämmelse för avsett grönområde.

Försvarsmakten

Bil. 4

Beteckning: FM 2019-1799:3
Yttrande avseende remiss om detaljplan för Libbarbo 1:36 m.fl., Tierps kommun,
Uppsala län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Bramer, Camilla
Chef fysplansektionen, Infrastrukturavdelningen
Kommunens kommentar:
Noteras.
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Uppsala brandförsvar

Bil. 5

Diarienummer: 2019-000043
Yttrande angående detaljplan för DP 364 - Örbyhus centrum
Fastighet Libbarbo 1:36, 1: 179, 1: 192, 1: 193 samt del av Libbarbo 8: 1 m.fl.

Uppsala brandförsvar har tagit del av samrådshandlingarna och har ingenting att erinra.
Brandförsvaret vill ta del av samrådsredogörelsen.
Enligt delegation för räddningsnämnden.
Patrik Kjellberg, Brandingenjör
Kommunens kommentar:
Noteras.

Trafik och samhälle UL

Bil. 6

Diarienummer: KT 2019-0030
Samråd om detaljplan för Örbyhus centrum och fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179,
1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl, Tierps kommun
Om ärendet
Tierps kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplan för Örbyhus centrum till Trafik
och samhälle UL för synpunkter enligt 5 kap. 11§ PBL 2010:900. Detaljplanens huvudsakliga
syfte är att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse genom att ersätta del av
gällande plan och därmed möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1.
Yttrande
Det kan noteras och ändras i planförslaget att Upplands lokaltrafik inte är namnet på
förvaltningen och att UL sedan några år tillbaka inte är en förkortning av detta. Förvaltningen
som bedriver kollektivtrafiken i länet har namnet Trafik och samhälle och är en del av Region
Uppsala.
Linje 514 skrivs i planförslaget gå till Tobo-Tierp vilket inte stämmer utan den går till
Vendel-Björklinge-Uppsala. Linje 817 skrivs i planförslaget gå till ÖsterbybrukGimoÖsthammar vilket inte stämmer. Det korrekta ska vara att linjen går till
ÖsterbybrukGimo.

Tillväxt & samhällsbyggnad

11(22)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Som planförslaget nämner kan detaljplanen möjliggöra för fler som reser med
kollektivtrafiken, därför är det positivt att närliggande hållplatser har och ska byggas om.
Hållplatsen vid Örbyhus centrum är nyligen omgjord och tillgänglighetsanpassad i och med
projektet för 100 uppåt. Ombyggnationen av närliggande Örbyhus stationsområde kommer att
påbörjas under våren 2019, det innebär att hållplatserna även där blir tillgänglighetsanpassade.
Det är en positiv utveckling för kollektivtrafiken. Det är bra att planen möjliggör för bättre
gång- och cykelanslutningar i området och Trafik och samhälle delar synen med kommunen
om det viktiga i att förhindra fordonstrafik i miljöer där det rör sig många barn vidare mot
målpunkter. Det är bra och viktigt att barnperspektivet tas i beaktande.
Trafik och samhälle UL har inga övriga synpunkter på planförslaget.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Dennis Solid, tf. chef Infrastruktur. Catrin Alvinder,
regional samhällsplanerare har varit handläggare.
Dennis Solid
Tf Chef, Infrastruktur
Kommunens kommentar:
Information i planbeskrivning justeras. Övriga synpunkter noteras.

Upplandsmuseet

Bil. 7

Diarienummer: 15-2019
Yttrande, Samråd, Ersättning av detaljplan
Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193, del av 8:1, Örbyhus, Vendels socken, Tierps kommun,
Dp 364, Dnr EDP 2017.2014
Bakgrund
AB Tierpsbyggen har till Tierps kommun inkommit med en ansökan om planbesked för del
av fastigheten Libbarbo 8:1, med syfte att säkerställa markens lämplighet för möjliggörande
av nybyggnation av bostäder. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en modernisering
och en utveckling av den befintliga centrummiljön, samt göra en översyn av de befintliga
idrotts- och fritidsanläggningarna med bl a Vendelbadet. Vidare syftar planen till att ta bort
möjligheten enligt gällande plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra
infarten, samt möjligheten att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets
östra del.
Möjligheterna till en tillväxt med bostadsfastigheter och en modernisering av centrummiljön
är även i överensstämmelse med intentionerna i översiktsplanen ÖP 2010-2030.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Yttrande
Upplandsmuseet anser det vara positivt med en modernisering och utveckling av Örbyhus
befintliga centrummiljö. Planområdet ligger i ett öppet och exponerat läge intill infarten från
söder till Örbyhus olika delar. Då planområdet idag till delar karaktäriseras av öppna och lite
ödsliga ytor mot öster anser museet den planerade förtätningen vara positiv med hänsyn till en
intimare bebyggelsestruktur.
Bostadshus planeras att uppföras i planområdets östra del. Dessa redovisas på plankartan som
fyra snedställda hus. Med denna placering förväntas bostadshusen ge en öppenhet mellan
planområdets olika delar.
Örbyhus karaktäriseras till stora delar av en tämligen gles villabebyggelse i trädgårdsmiljö.
Flerbostadshus blir därmed ett nytt inslag inom planområdets närmiljö. Av vikt är därmed att
bostadshusen ges en god anpassning till de befintliga bebyggelsestrukturerna.

För Upplandsmuseet
Agnetha Pettersson, Antikvarie, Kulturmiljö

Kommunens kommentar:
Det är plankartan som styr vad som får byggas, till exempel genom utnyttjandegrad
och höjd. Illustrationer är alltså inte bindande utan bara exempel. Illustrationer ska
dock ge en rättvisande bild avseende bebyggelsens omfattning. Redovisade
bostadshus i planförslaget vid samråd är endast illustrationer och kommer att tas
bort ur plankartan. Eventuella illustrationer kommer istället att visas i
planbeskrivningen.
Synpunkterna noteras.

Telia

Bil. 8

Dokument ID: Remiss2019sthlm031
Detaljplan för Libbarbo 1:136, 1:179, 1:192, 1:196 samt del av 8:1 i Tierps kommun
Bakgrund
Skanova har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan och låter framföra följande:
Yttrande
Skanova har luft- och markförlagda teleledningar inom detaljplaneområdet som kan komma
att beröras i en kommande eventuell exploatering.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Vi förväntar oss att åtgärder kring befintliga teleledningar samt eventuella nya serviser
bevakas under ledningssamordning. Kontakt se nedan.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar
den.
I övrigt har Skanova inget att invända mot planen.
För Skanova,
Lars Erkensjö

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.
Till yttrandet bifogades karta som visar befintliga ledningsdragningar. Kartan
publiceras inte i samrådsredogörelsen men finns tillgänglig hos Tierps kommun.

Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

Bil. 9

Remissvar på Detaljplansförslag Örbyhus centrum
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel är paraplyorganisationen för bygden och ska som lokal
utvecklingsgrupp verka för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Alla förslag som nämns syns i bifogad skiss.
Återvinningsstation
Vi anser att återvinningsstationen bör förläggas på annan plats i centrum. Dels för att det om
det blir många som ska lämna sin återvinning samtidigt finns risk för att det bildas en “kloss”
av bilar (i dagsläget är det inte ovanligt med 4-5 bilar som lämnar samtidigt) och dels för att
en återvinningsstation vid föreslagen plats förfular hela centrumområdet. Det har även
uttryckts oro för att en återvinningsstation placerad enligt planförslaget kan skymma sikten
vid utfart till Bruksvägen. Det bör även tas i beaktande att lastbilarna som tömmer
containrarna tar stor plats i anspråk. Vi har tre förslag som alla ämnar säkerställa avskildhet
likväl som närhet för icke-bilburna:
Ett förslag är att förlägga den på andra sidan Slottsvägen med ny infart från denna.
Ett annat förslag är att förlägga den vid gång/cykelvägen invid bullervallen med ny infart och
återvändsgränd. Parkering i anslutning till återvinningen här skulle innebära parkeringsbuffert
vid många besökare till sporthallen, Vendelbadet och arrangemang som tex Örbyhusdagen.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Ett tredje förslag är att förlägga den på kommunens mark strax utanför detaljplaneområdet
(men likväl i centrum).
Torg och centrum/handel
Nuvarande torg är en asfaltsyta där många bilar parkerar trots förbud, och trots försök att liva
upp torget har det inte blivit varken livligt eller trevligt.
Vårt förslag är att nuvarande yta med beteckning torg istället får beteckning CH, för att
möjliggöra att ytan kan bebyggas och vi får samlad centrumverksamhet.
Vårt förslag är att grönytan längs Bruksvägen får beteckning Torg samt Park (där
planförslaget placerat Återvinningsstation), så att hela grönytan kan göras till en trevlig yta
och vi får ett livligt torg avgränsat från biltrafik.
Om dessa förslag inte skulle vara genomförbara så stödjer vi placeringen av CH enligt
planförslaget.
Parkering
Vi vill understryka att det är viktigt att det totala antalet parkeringsplatser i området inte
minskar.
Vi föreslår också att det blir två separata infarter till parkeringsytorna, så att den befintliga
gång/cykelvägen mitt i området inte behöver korsas av trafik.
Övrigt
I nuläget är det inte särskilt trafiksäkert vid parkeringen. Vi hoppas att detta vid
ombyggnation i området beaktas och förbättras. Våra förslag om torg och park på nuvarande
gräsytan skulle innebära att icke-bilburna har en stor bilfri yta med övergångsställe över
Uppsalavägen mot stationen och övergångsställe mot det nya bostadsområdet samt mot
dagvattendamm/skogsområde.
Vi vill nämna att det från medborgare dykt upp förslag om körförbud på området på
kvälls/nattid (klockslag beroende på centrumverksamheternas stängningstid) likt Österbybruk
centrum.
Vi vill också nämna att det uttryckts önskemål om att tillgängliggöra skogsområdet i
anslutning till dagvattendammen.

Tillväxt & samhällsbyggnad
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Kommunens kommentar:
Återvinningsstation som planbestämmelse har tagits bort ur plankartan till förmån
för kvartersmark för CHE3, se uppdaterat planförslag. Inom kvartersmark för CHE3
kan en återvinningsstation placeras men ändringen innebär att planförslaget inte
låser markanvändningen för framtiden. Det tryggar behovet av kvartersmark till
utvecklingen av centrum samtidigt som det tar hänsyn till eventuella nya lösningar
för insamling av förpackningar med mera. Avseende placering innebär varken den
tidigare föreslagna återvinningsstationen eller det nya förslaget med CHE3 en risk
för skymd sikt vid utfart på Bruksvägen. Kommunen ser heller inte någon risk med
eventuell köbildning vid en återvinningsstation eftersom det finns en parkeringsplats
i anslutning till den.
Kommunen har tagit del av förslagna alternativa placeringar av återvinningsstation
och gör bedömningen att inget av alternativen är genomförbart. Samtliga förslag
innebär att ny anslutning från statlig väg måste anläggas, samt att markytor måste
beredas vilket medför stora kostnader. För att anordna en ny anslutning till statlig
krävs tillstånd från Trafikverket. Generellt sätt är Trafikverket restriktiv med att
tillåta nya in- och utfarter, i synnerhet när förutsättningarna för att följa VGU
(vägar och gators utformning) är mindre bra. Kommunen gör bedömningen att
nyttan inte motiverar åtgärden eftersom återvinningen kan lösas på föreslaget sätt.
Det uppdaterade planförslaget innebär omplacering av kvartersmark för CH, samt
en ny del med PARK. Kommunen anser det viktigt att bevara torget eftersom det
tjänar som en mötesplats. Hur torgets fysiska miljö utformas regleras inte i
detaljplanen. Inte heller möjligheten att parkera där regleras i detaljplan eftersom
parkering kan tillåtas inom bestämmelsen TORG. Kommunen är dock av
uppfattningen att parkering inte bör tillåtas inom TORG, vilket kommer regleras i
lokala trafikföreskrifter. Det är dock viktigt att påpeka att bristen på efterlevnad
gällande parkeringsförbudet bidrar till att skapa den situation som beskrivs.
Att skapa två helt separata parkeringsytor inom P-PLATS är inte möjligt eftersom
möbelbutiken är beroende av leveranser med lastbil alternativt långtradare. Det är
dock möjligt att inom P-PLATS utforma lösningar som ger fotgängare ett uppenbart
företräde, till exempel för att knyta ihop den centrala parkytan och torget. Mer
information finns i planbeskrivningen.
Övriga synpunkter noteras.
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Oskar Jonsson

Bil. 10

Med tanke på att många skolbarn korsar parkeringsytan ICA/Möbelaffären så föreslår jag en
ändring av planen.
Föreslår att planerade ”torget” mellan husen fortsätter i en park som ansluter till norra
parkområdet och att möjlig centrumhandel där reduceras till östra delen. På så vis kan
parkeringsytan inte användas som genomfart. Barnen kan gå tryggt genom parken, mellan
möbeln och badet till övergångsstället till skolan i väster. Dessutom blir det mer grönska i
centrum, samt centrumutsmyckningen med trädet och smidesskulpturen blir en central del i ett
bilfritt stråk som kan användas för att stärka sammanhållning och identitet på orten.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras. Till viss del kan kommunen tillmötesgå synpunkterna.
Planförslaget har uppdaterats. Kvartersmarken har delats upp i två delar till förmån
för parkmark i mitten. Planförslaget innebär ingen egentlig ökning av ytan för
parkmark, men kommunen ser ändå fördelar eftersom placeringen av parkmark mer
centralt ger möjlighet till en mer skyddad parkmiljö samt förbättrar möjligheten att
öka tillgängligheten till busshållplatsen på Bruksvägen.
Förslaget om parkmark ända ner till torget kan inte tillmötesgås. Planförslaget
tillåter fortsättningsvis parkeringsplats enligt samrådsförslaget, eftersom det
säkerställer transporter till verksamhetsutövarna förutom parkering för besökare.
Parkeringsplatsen är dock allmän plats, och det är möjligt att genom utformning
trygga passage för alla trafikanter som en del av den offentliga miljön.
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Oskar Jonsson

Bil. 11

Jag har tidigare kommit med en synpunkt angående dp 364 Örbyhus centrum.
Jag är intresserad av och jobbar för att utveckla rörligt friluftsliv med Örbyhus järnvägsstation
som utgångspunkt och Örbyhus centrum som servicepunkt.
Genom utvecklingsgruppen ÖTV är vi några som verkar för att skapa leder mot Tegelsmora
och Florarna såväl som mot Örbyhus slott och Vendel.
Utifrån dessa intressen, samt även med tanke på lokala skönhetsvärden, besöksvärden och
rekreationsmöjligheter för närboende, ser jag det som önskvärt att ett par nya gångstråk
planeras in, eller åtminstone övervägs/diskuteras. Bifogar kartbild som visar hur jag tänker.

Kommunens kommentar:
Det nya planförslaget tillåter att gång- och cykelväg anläggs inom allmän plats
PARK och inom allmän plats NATUR. Planförslaget möjliggör alltså föreslaget
gångstråk inom planområdet. Gångstråket är dock inte en del av detaljplanens
genomförande utan kan ses som en fråga om utformning av den offentliga miljön. Att
en åtgärd har stöd i detaljplan är dock ett bra första steg mot ett förverkligande.
Utanför planområdet gäller förutsättningar enligt där gällande detaljplan.
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Mats Elenäs

Bil. 12

Jag tycker inte att återvinningsstationen bör flyttas från "centrum". Jag tror att närheten till Ica
gör att många tar med sig återvinningen när de handlar. Att flytta återvinningsstationen skulle
troligtvis göra att återvinningen minskar. Däremot skulle återvinningsstationen kunna fräschas
upp. Väggar bakom återvinningskärlen skulle t ex förhindra plastpåsar o dylikt från att flyga
iväg. Där återvinningsstationen ligger nu är det gott om plats så om 4-5 bilar står där samtidigt
är det inga problem.
För att göra "torget" trevligt är det viktigt att det byggs fler lokaler så att torghandeln kan
utökas. Jag tror också att möjligheten att öppna en restaurang/pub skulle göra mycket för
trevnaden.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras. Planförslaget tillåter även fortsättningsvis att återvinning
anordnas i centrum (E3).
Genom det kommunala huvudmannaskapet styr kommunen över vad som i
planförslaget är allmän plats, till exempel torg och park. Kommunen har där
rådighet över marken och svarar för till exempel utformning och skötsel. Allmän
plats får endast tillfälligt upplåtas för enskild verksamhet. Där kan dock
anläggningar som ses som ett naturligt inslag i den bestämda användningen
förekomma, till exempel en glasskiosk på ett torg eller stånd för torghandel.
Genom kvartersmark för centrum och handel möjliggör planförslaget för utveckling
av till exempel restauranger och annan centrumverksamhet. En detaljplan styr dock
inte över vem eller vilka som väljer att etablera sig, som fastighetsägare eller som
verksamhetsutövare. Det är upp till respektive fastighetsägare att utveckla
verksamheten inom fastigheten inom det ramar som detaljplanen tillåter. Här kan
argumenteras att kommunen är fastighetsägare. Ambitionen är dock att säkerställa
att kommunen har en reserv av mark till försäljning, vilket är viktigt för att kunna
erbjuda företag möjlighet att etablera sig och på så vis utveckla samhället.
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Samrådsmöte
Här redovisas en sammanfattning av synpunkter vid samrådsmötet 2019-01-23 med
kommentarer från kommunen:
•

Bad och idrottshall bör bevaras.

Planförslaget säkerställer den framtida användningen som idrottsområde, till exempel bad och
idrottshall. Planförslaget möjliggör även för utveckling av badet och idrottshallen.
•

Varför är det inte möjligt att bygga på BC vid färgaffären?

Planförslaget anger prickmark (mark som ej får bebyggas) för att förhindra bebyggelse och
komplettera det befintliga markreservatet för underjordiska ledningar. Det finns alltså
ledningar i marken som gör det olämpligt att bygga där. Det kan även vara olämpligt av andra
anledningar, till exempel närheten till Bruksvägen.
•

Vilken typ av boende planeras det för?

En detaljplan styr inte över vilken typ av bostäder som byggs. Detaljplanen prövar endast om
det är lämpligt för bostäder. Om det visar sig lämpligt med bostäder kan detaljplanen styra
över hur mycket som får byggas, hur högt som får byggas samt vilken typ av bebyggelse.
Detaljplanen styr alltså inte upplåtelseformen, det vill säga om det blir hyresrätter,
bostadsrätter, ett äldreboende etc.
•

Andra planer på bostäder i Örbyhus?

Ja, kommunen arbetar med ett par andra planförslag för bostäder i Örbyhus. Information finns
på kommunens hemsida.
•

Varför är det inte mer parkmark i planförslaget?

Planförslaget inför granskning har en annan utformning av parkmarken, men inte en väsentlig
ökning av parkmarken. Andelen parkmark är en avvägning mot behovet av till exempel
kvartersmark för centrum och handel. Kommunen strävar efter att nå en balans mellan de
olika användningsslagen sett till allmänna och enskilda intressen.
•

Parkeringshus under bostäderna?

Är inte aktuellt. Kostnaden skulle bli för stor och belasta bostadsinnehavarna.
•

Kan planen styra hur ICA och möbelaffären ser ut?

Nej, det är upp till den enskilda fastighetsägaren. Planen styr bara hur stor del som får
bebyggas av fastigheten samt hur högt det får byggas.
•

När flyttas rinken?

Ambitionen är att rinken ska flyttas under den varma årstiden för att inte störa under
säsongen.
•

När vänder sig Tierpsbyggen till byggföretagen för byggandet av bostäder?

Tillväxt & samhällsbyggnad
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När detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft är det möjligt att börja projektera för
bostäderna.
•

Återvinningsstationen bör ligga i anslutning till centrum eftersom många passa på att
lämna återvinningen när de handlar.

Planförslaget möjliggör för återvinningsstation i centrum men låser inte markanvändningen
till att endast tillåta återvinning.
•

Vad är skillnaden mellan park och natur?

Park är mark som kräver mer skötsel medan natur är ett grönområde där skötseln är
begränsad.

Slutkommentar
Under samrådet har en del synpunkter inkommit som inte kan tillgodoses eller endast till viss
del kan tillgodoses av kommunen. Här följer en sammanfattning av kommunens kommentar.
En detaljplan är en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. En detaljplan ska styra
markanvändningen och bebyggelsen, men en detaljplan ska inte reglera mer än nödvändigt.
Detaljplanen kan alltså inte styra över upplåtelseformen i bostäder, om det blir hyresrätter
eller bostadsrätter. Detaljplanen styr heller inte över enskilda fastighetsägare, till exempel
vilken verksamhet de driver, om det inte anses nödvändigt med hänsyn till omgivningen.
Kommunen styr med hjälp av vilken användning som tillåts, men om verksamheten faller
inom ramen för den användningen ska det tillåtas. Inom allmän plats är det vanligtvis
kommunen som ansvarar för utformningen och driften. Det finns möjlighet att påverka, direkt
och indirekt. Att delta i samverkansgrupper kan vara ett sätt att direkt påverka vad som händer
och sker i stadens rum. Ett indirekt sätt att påverka är att själv ansvara för sin del, till exempel
genom att parkera på avsedd plats och att undvika nedskräpning. Sammantaget blir effekten
en mer trivsam miljö.
Kommunen har endast delvis hörsammat önskemål om mer parkmark inom allmän plats.
Genom att föreslå ny placering av parkmarken hoppas kommunen att parkmarken upplevs
som mer sammanhängande och skyddad. Även här blir avvägningen mellan allmänna och
enskilda intressen central, behovet och önskemålet om en grön struktur med trivsam
utformning gentemot framtida behov av mer service.
Återvinningstationen föreslås inom planområdet enligt planförslaget. Enligt inkomna
synpunkter råder det delade meningar om var en återvinningsstation ska placeras, huruvida
den ska vara kvar i centrum eller inte. Kommunen föreslår vad som kan anses vara en
kompromiss. Planförslaget möjliggör även fortsättningsvis för en återvinningsstation i
centrum, men föreslår även alternativa användningar. Det betyder att kvartersmarken inte blir
obrukbar genom en låst användning om det skulle visa sig att det finns lämpliga alternativa
placeringar utanför planområdet. Kvartersmarken kan i sådant fall nyttjas för centrum och
handel. Någon alternativ placering inom planområdet bedöms inte möjlig. Hur insamling av
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återvinning går till i framtiden står inte klart. Kompromissen innebär att den mest
ändamålsenliga användningen av marken möjliggörs.

………………………………………….
Kristoffer Blomfeldt
Planarkitekt
2019-10-29
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