SAMHÄLLSBYGGNAD
Plan: DP 1055 – Siggbo handelsområde
Planförfarande: Utökat
Dnr: EDP 2016.0387
Datum:2017-01-03
Handläggare: Erika Holmström

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
DP 1055 – Siggbo handelsområde
Del av fastigheterna Tierp 1:1 och Tierp 4:203

Medborgarservice
Samhällsbyggnadsenheten
815 80 TIERP
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-2180 00, Fax: 0293-129 69
E-post: medborgarservice@tierp.se

Handläggare
Erika Holmström
Planhandläggare
Telefon: 0293-218127
Erika.Holmstrom@tierp.se

Utökat förfarande
Siggbo handelsområde – DP 1055

2(7)
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Dnr: EDP 2016.0387

Innehållsförteckning
1. Läsanvisning
2. Beskrivning av granskningen
3. Sammanfattning av justeringar/kompletteringar i förslaget
4. Sammanfattning av- och kommentarer till inkomna synpunkter
5. Bifogade yttranden
…………………………………………………………………………………

1. Läsanvisning
När ett förslag till en ny detaljplan har varit ute på granskning skall kommunen
enligt Plan- och bygglagen upprätta ett granskningsutlåtande. I
granskningsutlåtandet redovisar kommunen en sammanställning av alla
inkomna yttranden och framför kommunens kommentarer till dessa. I
granskningsutlåtandet tydliggörs även vilka synpunkter som kommer att
tillgodoses i det fortsatta planarbetet.

2. Beskrivning av granskningen
Granskningshandlingar
Underrättelse om granskning av planförslaget har skett genom brev till sakägare
(enligt fastighetsförteckning), myndigheter, intresseorganisationer och
företag/föreningar som kan betraktas bli berörda av planen. Till underrättelsen
har bifogats granskningshandlingar och fastighetsförteckning. Handlingarna har
även funnits tillgängligt i kommunhuset: Centralgatan 7 i Tierp, på Tierps
bibliotek och på kommunens hemsida: www.tierp.se.
Granskningstid:
Från 2016-11-23 till 2016-12-21.
Inkomna yttrande
Yttrandena har inkommit från:
 Länsstyrelsen, Uppsala län
 Lantmäteriet
 Trafikverket
 Havs- och vattenmyndigheten
 Svenska kraftnät
 Kollektivtrafikförvaltningen UL
 Brandförsvaret
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3. Sammanfattning av ändringar i förslaget
Planförslaget har justerats utifrån synpunkter som inkommit under samrådet.
Sammanfattningsvis har planhandlingarna justerats enligt följande:
Plankartan kompletteras med:
 Huvudmannaskapet för VÄG har ändrats från Trafikverket till
Kommunen
Planbeskrivningen kompletteras med:
 Under rubrik 4.6 Miljö, hälsa och risk – Transport av farligt gods har
ett ställningstagande angående en skyddsvall tillkommit.

4. Redogörelse av- och kommentarer till inkomna
synpunkter
från berörda myndigheter, föreningar, intresseorganisationer, företag och andra
sakägare m.fl.

Länsstyrelsen Uppsala län

Bil. 1

I sitt yttrande framför Länsstyrelsen Uppsala län följande:
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granskning enligt 5 kap
18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att utvidga Siggbo handelsområde i direkt anslutning till
den planerade stadsdelen Siggbo, söder om Lv 292. Planförslaget innebär att
området planläggs för handel, kontor och verksamheter samt att en säker
trafikmiljö skapas för alla trafikanter till handelsområdet. Planområdet omfattar ca
3 ha mark och utvidgningen föreslås ske på brukningsvärd jordbruksmark
Överensstämmelse med översiktsplan
Markanvändningen överensstämmer inte med översiktsplanens intentioner.
Planförslaget ligger dels utanför de utpekade utredningsområdena och dels tas
jordbruksmark i anspråk. Kommunen har därför tagit fram ett planprogram för
Siggbobäcksområdet som blev godkänt 2015-10-20.
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt PBL (2010:900) 11 kap 10§
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL
(2010:900) 11 kap 10§.
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande d nr 402-3955-15,
daterat den 14 juli 2015. Länsstyrelsens synpunkter har till stor del beaktats.
Övriga synpunkter
Hälsa och säkerhet- Buller
Samhällsbyggnadsenheten
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Länsstyrelsens synpunkter om att bullerutredningen bör kompletteras med buller
från en eventuellt ökad trafik som planen ger upphov till eftersom den kan komma
påverka den planerade bebyggelsen på andra sidan har inte beaktats. Länsstyrelsens
vill därför påpeka vikten av att kommunen beaktar dessa synpunkter i den framtida
planläggningen av bostadsområdet på andra sidan. Beräkningshorisonten ska då
sträcka sig till år 2030.
Biotopsskydd
Länsstyrelsen noterar att kommunen avser att skicka in ansökan om dispens för att
ta bort åkerholmen. I ansökan ska kommunen ange vilka särskilda skäl som finns
för att ta bort den nämnda åkerholmen.
Deltagare

Kommentar:
Bullerfrågan ses över i detaljplanen för bostadsområdet.

Lantmäteriet

Bil. 2

I sitt yttrande framför Lantmäteriet följande:
Sammanfattningsvis, berörande granskningshandlingar daterade 2016-10-31.
Huvudmannaskap
Ingen erinran
Fastighetsstorlek
Ingen erinran
Markreservat
I handlingarna står det skrivet om att eventuella gemensamhetsanläggningar kan bli
aktuella att bilda i området för att säkra varutransporter. Förmodar att ni inte har
velat ta ställning till exakta läget på dem eftersom något sådant inte är redovisat.
Har sett att det finns ytterligare en ledningsrätt, vilken kan vara berörd. Det är en
ledningsrätt för tele 03-99:89.1.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Ingen erinran
Genomförande och konsekvenser
Det står angivet att ny fastighet skall bildas genom avstyckning.
Förrättningskostnaderna skall bekostas av byggherren. Vad är tanken gällande vem
som skall ansöka om fastighetsbildning.
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För den mark som skall lösas in av kommunen blir det också aktuellt med en
fastighetsbildningsåtgärd.
Handläggare:
Kommentar:
Då det i dagsläget är tänkt att endast bli en stor fastighet ser inte kommunen någon
nytta av att upprätta en gemensamhetsanläggning. Om en eventuell
gemensamhetsanläggning blir aktuell är tanken att den ska löpa inom de områden
som är prickmarkerade där varutransport är tänkt att ske.
Ledningsrätten för tele 03-99:89.1 finns med i fastighetsförteckningen. Ägaren
TeliaSonera Skanova Access AB lämnade i samrådet ett yttrande om att deras
ledningar inte påverkas eller berörs av planförslaget.
Ett stycke om inlösen av mark finns under rubrik 6.3 Fastighetsrättsliga frågor –
Inlösen.
Det är antingen kommunen eller exploatören som ansöker om fastighetsbildningen.
Vem som ansöker kommer att regleras i köpeavtalet.

Trafikverket

Bil. 3

I sitt yttrande framför Trafikverket följande:
Trafikverket vidhåller att väg 292 bör undantas från planområdet. I övrigt anser
sig Trafikverket fått sina synpunkter tillgodosedda.
Handläggare:
Kommentar:
Väg 292 är sedan tidigare planlagd (Dp1037) och kommunen ser därför ingen
anledning att undanta vägen från planområdet.

Havs- och vattenmyndigheten

Bil. 4

I sitt yttrande framför Havs- och vattenmyndigheten följande:
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av rubricerat planförslag.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på förslaget.
Handläggare:

Svenska kraftnät

Bil. 5

I sitt yttrande framför Svenska kraftnät följande:
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har
ingenting att erinra mot upprättat förslag.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att
hämta via Geodataportalen (www.geoclata.se) som WMS eller som en shapefil.
Samhällsbyggnadsenheten
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Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts
ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver elen geografiska
positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, ka bel etc) och
spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts
geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå; "©
Affärsverket Svenska kraftnät".
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för
stamnätet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025 och Nätutvecklingsplan 20162025. Dessa dokument finns publicerade via vår hemsida:
http://vvww.svkse
Handläggare:

Kollektivtrafikförvaltningen UL

Bil. 6

I sitt yttrande framför Kollektivtrafikförvaltningen UL följande:
Kollektivtrafikförvaltningen UL har inga synpunkter på planförslaget.
Beslut

Brandförsvaret

Bil. 6

I sitt yttrande framför Brandförsvaret följande:
Brandförsvaret har tagit del av granskningshandlingarna och samrådsredogörelsen.
Riskutredningen ställer krav gällande ventilation, utrymning samt ett
skyddsavstånd om 40 meter från väg 292. Utöver detta rekommenderas även en
vall för att minska avåkningssträckan för avåkande fordon samt reducera
konsekvenserna av en eventuell pölbrand. Av planbeskrivning och plankarta
framgår inte huruvida en vall ska uppföras eller inte. Brandförsvaret anser att det är
nödvändigt att klargöra om vallen behövs eller inte. Om vall är nödvändigt bör det
införas som planbestämmelse i plankartan.
I övrigt har inte brandförsvaret något att erinra.
Brandförsvaret vill ta del av granskningsredogörelsen.
Handläggare:
Kommentar:
Kommunen avser inte att uppföra någon vall då de tillkommande verksamheterna
inte tillåter någon stadigvarande vistelse. I samband med utbyggnaden av
handelsområdet och det tillkommande bostadsområdet (på andra sidan lv 292)
kommer hastighetssänkningar att genomföras på lv 292 vilket bör reducera risken
för avåkning (avstånd) i området.
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Ett förtydligande av kommunens ståndpunkt har tillkommit i antagandehandlingen
under rubrik 4.6 Miljö, hälsa och risk – Transport av farligt gods.
Slutkommentar
Samtliga synpunkter som har inkommit under granskningen har beaktats och
besvarats i granskningsutlåtandet. De synpunkter som inte fullt ut kunnat
tillgodoses är:


Trafikverkets synpunkt om att vägen bör undantas från detaljplanen.

..............................................................
Erika Holmström, Planhandläggare
Medborgarservice, Samhällsbyggnadsenheten
Tierp, 2017-01-03
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