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Detaljplan för del av Tuna 3:1, Södra Tuna, i Sandviken 
kommun – utökat förfarande 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutade vid sammanträde 

2022-01-25, § 8, att ställa ut rubricerad detaljplan för samråd. Detaljplanen 

har varit utställd på samråd under tiden 2022-02-04 – 2022-03-04 (4 veckor). 

Nedan förtecknas inkomna synpunkter samt plan- och byggenhetens 

kommentarer. Kommentarer redovisas i kursiv stil. Yttranden i sin helhet 

finns tillgängliga hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 

Plan- och byggenheten.  

Totalt har 16 yttranden inkommit varav 2 har ingen erinran (Sandviken 

Energi El AB och Skanova) samt 14 som har synpunkter på planförslaget, 

som redovisas nedan. 

 

Remissinstans  Anmärkning Kvarstående synpunkter 

Länsstyrelsen 

Gävleborg (LST) 

Erinran Nej 

Kommunala 

lantmäteriet (KLM) 

Erinran Nej 

Sandviken Energi 

Vatten AB 

Erinran Nej 

Vattenfall AB Erinran Nej 

VGS miljöskydd Erinran Nej 

X-trafik Erinran Nej 

VGS Naturvård Erinran Nej 

Sandviken Energi 

Värme AB 

Erinran Nej 



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2023-01-30 
 Dnr 

VGS-PL-2020-53 
Sida 

2(24) 

 

 

Trafikverket Erinran Nej 

VGS 

Hållbarhetsgruppen 

Erinran Nej 

Privatperson 1 Erinran Ja 

Kommunstyrelsen 

Sandvikens kommun 

Erinran Nej 

Kultur- och 

fritidsnämnden, 

Sandvikens kommun 

Erinran Nej 

Sandvikens 

Skyttefederation 

Erinran  

Sandviken Energi 

Elnät AB 

Ingen erinran Nej 

Skanova (Telia 

company) AB 

Ingen erinran Nej 

 

INKOMNA SYNPUNKTER 

1. Länsstyrelsen Gävleborg 

Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen anser att kommunen gjort ett grundligt och gediget arbete 

genom denna detaljplan. Det är mycket positivt att adekvata utredningar har 

genomförts inom förarbetet för en detaljplan av denna storlek. Det kvarstår 

dock synpunkter som i framtida handlingar bör utredas för att säkerställa 

detaljplanens lämplighet. Främst kopplas detta till riksintresset för 

kommunikationer, farligt gods, förorenad mark men även säkerställningen av 

dagvattnet inom området och artskyddet av Väddnätfjäril. 

Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 

Riksintresse kommunikationer 

Av planbeskrivningen framgår att kommunen inte bedömer att planområdet 

påverkar E16 som utgör riksintresse för kommunikationer. Länsstyrelsen vill 

dock framhålla att sådan påverkan inte utan vidare kan uteslutas. De ökade 

behov av säkerhetsmarginaler som finns vid riksintresseutpekade vägar 

kommer särskilt att behöva beaktas vid etablering av verksamheter i närheten 

av vägen. Eventuella risker och omgivningspåverkan kopplade till framtida 

verksamheter som hanterar farliga ämnen förutsätts beaktas i kommande lov- 

och tillståndshantering. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att: Påverkan på recipienterna 

för dagvattnet är svår att bedöma med nuvarande underlag. Beräkning av 

föroreningshalter i dagvattnet skulle ge bättre förutsättningar att dels bedöma 

påverkan på recipient, dels föreslå lämpliga åtgärder för att hantera 

föroreningarna. En generell riktlinje kring höjdsättning för bebyggelse inom 

området skulle minska risken för översvämningar ytterligare och samspela 
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med riskerna för de kumulativa risk-effekter som finns, kopplade till 

föroreningarna i området. Om detta inte utreds ordentligt finns det en risk för 

kumulativa effekter, som i samband med stora nederbördsmängder, skulle 

kunna resultera i större konsekvenser än vad som kan förutses inom ramen 

för föreliggande detaljplan. 

För att vidare upplysa kommunen kring de kumulativa effekterna som kan 

stå till följe kring dagvattenhanteringen i området vill Länsstyrelsen även 

hänvisa till den närliggande återvinningscentralen till öster om det utpekade 

planområdet. Återvinningscentralen ligger relativt lågt i omgivningarna och 

därför med viss risk för översvämning. På centralen hanteras mycket avfall 

från kommunens hushåll, bland annat farligt avfall. Centralen är därför en 

viktig anläggning för allmänheten och central för den lokala infrastrukturen 

och avfallshanteringen. Det är därför av största vikt att återvinningscentralen 

inte påverkas negativt av tillkommande etableringar så att det inte riskerar att 

översvämmas med risk för utsläpp av farliga ämnen samt ett försvårande av 

den lokala avfallshanteringen som följd. 

Om dagvattenhanteringen genomförs enligt de föreslagna åtgärderna i 

dagvattenutredningen finns goda förutsättningar till en hållbar hantering av 

dagvatten. Länsstyrelsen anser att det är bra att torrdammar och diken från 

dagvattenutredningen är säkerställda i plankartan. Förslagsvis uppmanar 

även Länsstyrelsen kommunen till att följa de råd som dagvattenutredningen 

föreslår som åtgärder i form av gröna tak och växtbäddar till fördröjning och 

rening. Länsstyrelsen konstaterar däremot att det i planbeskrivningen (sid 

36) står att ”Detaljplanen reglerar inte krav på åtgärder såsom gröna tak och 

växtbäddar. men uppmuntrar till att dessa kan användas i området”. 

Länsstyrelsen uppmanar kommunen till implementeringen av detta. 

Hantering av snömassor behöver specificeras i den fortsatta processen. 

Länsstyrelsen ser fram mot att ta del av redogörelsen kring detta i kommande 

handlingar. 

Hälsa och säkerhet 

Länsstyrelsen har identifierat risker för hälsa och säkerhet i form av farligt 

gods, buller och förorenade områden, dessa aspekter presenteras vidare i 

detalj i rubrikerna nedan. 

Farligt gods 

Kommunen har identifierat E16 som primär transportled för farligt gods. En 

riskutredning har upprättats för att bedöma lämpligheten med den planerade 

markanvändningen som till stor del utgår från Stockholms läns riktlinjer för 

planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. 

Länsstyrelsen anser att ställa högre krav i Gävleborg inte bedöms skäligt. 

Av planbeskrivningen framgår att den nya kvartersmarken kommer att vara 

belägen minst 2 meter högre än körbanorna till E16. Detta överensstämmer 

inte med riskutredningens beskrivning där det framgår att terrängen varierar 

och delvis sluttar från E16 mot planområdet. Länsstyrelsen vill se ett 

klargörande om att skrivelsen i planbeskrivningen stämmer samt om detta 

påverkar den genomförda riskbedömningen. 

Ett antal riskreducerande åtgärder har av kommunen bedömts motiverade för 

att minimera risken inom planområdet närmast E16. Det kan dock 

konstateras att det finns ytterligare områden inom riskhanteringsområdet 
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(150 meter) som inte är belagda med några egenskapsbestämmelser kopplat 

till riskreducerande åtgärder. 

Länsstyrelsen tolkar riskutredningen som att det även bortom 75 meter 

rekommenderas att utrymningsvägar och ventilation vetter bort från E16. 

Länsstyrelsen vill se ett klargörande och motivering till detta. 

Egenskapsbestämmelse b4 reglerar att fasad som vetter mot E16 och ligger 

närmare E16:s körbanor än 75 meter ska utföras i brandklassat material. 

Länsstyrelsen anser att benämningen ”brandklassat material” är generell och 

ska ändras till ”obrännbart material i lägst brandteknisk klass EI30” för att 

överensstämma med riskutredningen. 

I riskutredningen nämns även den riskreducerande åtgärden att huvudentré 

ska vändas bort från vägen. Denna åtgärd finns inte reglerad på plankartan 

men Länsstyrelsen anser att den ska övervägas i enlighet med 

rimlighetsprincipen. 

Buller 

Den bifogade bullerutredningen visar att den planerade detaljplanen inte 

menligt bidrar till ökade bullernivåer. Länsstyrelsen konstaterar däremot att 

flertalet bostäder redan innan den planerade detaljplanen är påverkade av 

förhöjda bullernivåer. Även om den planerade planen inte menligt bidrar till 

störning bör det ändå noteras att den inte heller bidrar till ökade 

förutsättningarna i för att i framtiden minska bullerpåverkan på berörda 

fastigheter. Kommunen bygger således fast problematiken ytterligare. Det 

kan vara skäligt att ta fram ett helhetsgrepp om bullersituationen i området 

vid vidare planering och exploatering av handelsområdet i Tuna. 

Kommunen bedömer att buller från planområdet inte är signifikant och har 

därav inte valt att göra någon närmare utredning eftersom det bedömts att 

trafiken är den främsta bullerkällan. Länsstyrelsen har inga synpunkter på 

det eftersom det ger tillsynsmyndigheten möjlighet att begränsa buller från 

tillkommande verksamheter i senare skede och att gällande riktlinjer kan 

användas. Avståndet till bostäder är relativt stort och det bedöms vara fullt 

möjligt att utforma verksamheter så att bullerriktlinje för verksamheter 

innehålls. 

Förorenade områden 

Föroreningssituationen vid skjutbanorna inom detaljplaneområdet har 

beskrivits tillfredställande i planbeskrivningen och den miljötekniska 

undersökningen. Länsstyrelsen anser att de kulfång som ej är provtagna 

antas vara starkt förorenade av tungmetaller och kommer att behöva 

efterbehandlas. Ett förslag är täckning av viss förorenad mark inom områden 

som planläggs som NATUR. Med detta alternativ behöver kommunen 

redogöra för hur underhåll och kontroll av en sådan täckning ska 

säkerställas. 

Vidare ska kommunen motivera ställningstagandet huruvida föroreningarna i 

sydväst, där verksamhetsområdet planeras, kommer att påverka 

genomförandet av planen. Det är av vikt att ett resonemang förs kring frågan 

om genomförbarheten av planen i ställning till kostnaderna för saneringen av 

det förorenade området. 
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Geohydrologi 

Klimatförändringarna kan komma att påverka bland annat grundvattennivåer 

och nederbörd. En god skyfallshantering är särskilt viktig, men höga 

grundvattennivåer kan orsaka problem. Den hydrologeologiska utredningens 

slutsatser sammanfattar på ett bra sätt utmaningarna med de höga 

grundvattennivåerna och höjdsättningen av planområdets olika anläggningar 

inklusive dagvattenanläggningarna, liksom vikten av att utreda variationen i 

grundvattennivåerna över tid. Dessa slutsatser är viktiga att beakta i det 

fortsatta arbetet och inför granskningen. 

Från klimatanpassningsperspektiv så bör det förtydligas vilka risker och 

konsekvenser ett skyfall kan ha i det aktuella området såväl som nedströms i 

avrinningsområdet. I dagvattenutredningen framgår bland annat att man 

bedömer att infiltration är möjlig i en myr strax söder om planområdet (s.3), 

trots att man i den södra delen av planområdet har påträffat höga 

grundvattennivåer och infiltration inte anses möjlig vid den platsen. Varför 

förutsättningarna för infiltration antas vara bättre utanför planområdet 

framgår inte, men det är viktigt att tydliggöra eventuella risker nedströms 

kopplat till skyfall samt hur dessa risker ska hanteras. Eftersom gator avses 

användas som alternativa rinnvägar vid skyfall så är det också viktigt att 

bedöma hur dessa flöden kommer att te sig, samt om det innebär några risker 

för verksamheter/industri i området kopplat till framkomlighet för bland 

annat räddningstjänst i händelse av kraftiga skyfall. Om exploatering avses 

uppströms så är det en god idé att redan studera hur detta kan komma att 

påverka den aktuella detaljplanen och avrinningen som helhet. 

Geoteknik 

Den geotekniska utredningen konstaterar att moränjordarna är siltiga och kan 

förväntas vara något flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Det bör göras en 

bedömning om grundvattennivån kan komma att stiga mer än de nivåer som 

uppmätts, idag såväl som i ett förändrat klimat, och hur eventuella 

konsekvenser kopplat till detta ska hanteras. För att säkerställa den tekniska 

genomförbarheten är det en god idé att studera den tekniska 

genomförbarheten genom en förprojektering, som kan ligga till grund för 

bland annat höjdsättning av detaljplanen inför granskningsskedet. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen positivt på att kommunen tagit hänsyn till strandskyddet 

genom att spara en 25 m lång zon intill vattendraget, Länsstyrelsen anser att 

motiveringen för upphävandet av strandskyddet ska fortsatt utvecklas. Första 

motiveringen om att området kan anses redan ianspråktaget är vagt och det 

saknas någon robust anknytning till att detta är fallet. Andra motiveringen, 

att planen är av betydande allmänt intresse instämmer Länsstyrelsen i, med 

men ser gärna en fortsatt utveckling kring resonemanget. 

Övriga synpunkter 

Naturmiljö 

Inom detaljplanen är det beskrivet att dispens från artskyddsförordningen 

planeras att sökas. Det är mycket positivt att detta är belyst men för att kunna 

medges dispens behöver sökanden kunna argumentera för att det inte finns 

alternativa lösningar samt att verksamheten inte har en negativ påverkan på 

artens bevarandestatus på varken ett lokalt, regionalt eller nationellt plan. 

Vad gäller det lokala planet så kan det vara så att hårdgörande av 
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närliggande marker påverkar hydrologin i området och därmed 

väddnätfjärilen. Väddnätfjäril är beroende av fuktiga sänkor och om 

hydrologin förändras kan det medföra ett förändrat habitat. Även det 

regionala perspektivet kan kräva en närmare utredning då den berörda 

lokalen 2017 ansågs vara områdets talrikaste lokal gällande väddnätfjäril. 

Länsstyrelsen anser att en motivering kring detta måste upprättas i 

kommande handlingar för att redogöra huruvida det finns alternativa 

lösningar eller inte. 

Invasiva arter 

Länsstyrelsen ser även mycket positivt på att åtgärder planeras för att inte 

sprida den invasiva arten blomsterlupin, samt att en del naturområden sparas 

och att alléer kommer planteras för att kompensera viss förlust av natur. 

Kulturmiljö 

Sammantaget bedöms planförslaget ge upphov till obetydliga konsekvenser 

för fornlämningar och kulturmiljön. Länsstyrelsen anser att den arkeologiska 

utredning som genomförts är tillräcklig. 

Fjärrvärme 

Länsstyrelsen ser positivt på möjligheten att dra in fjärrvärme till 

planområdet och ser fram mot att detta framförs i kommande handlingar. 

 

Besvarande av synpunkter 

Riksintresse kommunikationer 

Kommunen delar Länsstyrelsens uppfattning om att 

säkerhetsmarginaler till eventuella kommande verksamheter 

som hanterar farliga ämnen hanteras i lov och 

tillståndsprocess. I övrigt har anser kommunen att tillräckligt 

avstånd enligt detaljplanen finns enligt framtagen 

riskutredning för att kunna hanteras i lov- och 

tillståndsprocess utan att ge påverkan på riksintresset.  

Miljökvalitetsnormer 

Inom planområdet kommer vatten via dagvattenledningar samt 

svackdiken att ledas till olika dagvattenanläggningar i form av 

torrdammar där dag- och skyfallsvatten kommer att fördröjas. 

Dessa lösningar bör hjälpa till med att omhänderta vissa av 

områdets föroreningar. Vattnet kommer sedan att i diken eller 

bäckar rinna ut i Tunasjön respektive kanalen för att sedan 

hamna i Fiskängstjärnen och passera dess reningsanläggning 

ut till Jädraån och sedan Storsjön. Provtagningar sker nu av 

Tunasjön för att bedöma dess vattenkvalitet och om det finns 

behov av att ytterligare förbättra reningen av dagvattenflöden 

från hela Tuna-området till Tunasjön. Utformningen av det nya 

planområdet med att en viss del av kvartersmarken ska vara 

genomsläpplig, att naturområden inom planområdet bevaras, 

att naturmarken under ledningsgatorna inte exploateras, att 

svackdiken anordnas på båda sidor om nya vägar samt att 

torrdammar anordnas inom större parkområden för att 

fördröja skyfall samt att allt vatten i slutändan kommer gå 

igenom fiskängstjärnens reningsanläggning gör att kommunen 

sammantaget i enighet med MKB bedömer att 
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miljökvalitetsnormerna för Jädraån respektive Storsjön inte 

kommer att försämras.  

I detaljplanen har bestämmelse om lägsta golvnivå införts 

bland annat för att minska risk för översvämning. Detta bidrar 

till att minska risk för kumulativa effekter på 

miljökvalitetsnormer.  

Bedömning har gjorts om att det inte finns översvämningsrisk 

för återvinningscentralen kopplat till kumulativa effekter från 

planområdet. Detta baserat på att detaljplanens 

avrinningsområde och de höjdskillnader som finns, där 

återvinningscentralen ligger högre än avrinningsvägarna.  

För att ytterligare understryka nyttan med gröna tak och 

växtbäddar med mera har texten förtydligas till att också riktas 

till respektive fastighetsägare.  

Beskrivning av tänkt hantering av snömassor har lagts till i 

planbeskrivningen.  

Farligt gods 

Länsstyrelsen har yttrat att riskutredningen inte stämmer 

överens med planbeskrivningen gällande de topografiska 

förutsättningarna mellan E16 och planområdet. Beskrivningen 

av de topografiska förutsättningarna har uppdaterats i 

riskutredning efter avstämning med Sandviken kommun. Under 

avstämningen framkom det att de topografiska 

förutsättningarna är något annorlunda än vad utredningen 

utgick från i tidigare version (höjdskillnaden mellan vägen och 

planområdet är större). Dessutom framkom det att ett vägräcke 

finns mellan vägen och planområdet längs den sträcka där 

vägen ligger högre än terrängen utanför. Dessa förutsättningar 

har uppdaterats i rapporten och medför dessutom en något 

lägre risknivå för planområdet. Detta bland annat eftersom ett 

vägräcke till stor del hindrar avåkande fordon att hamna långt 

utanför vägbanan. Ett utsläpp sker därför på vägbanan vilket 

medför att avståndet till planområdet blir längre.  

Den större höjdskillnaden som påvisats kommer vid ett utsläpp 

av gas tvinga gasen att stiga. Gasen blandas därmed ut med 

luft och koncentrationen minskar. Detta medför därför också 

en riskminskande effekt inom planområdet.   

Tack vare vägräcket och de topografiska förutsättningarna 

bedöms risken med avseende på olyckor med farligt gods inom 

planområdet som något lägre än vid tidigare förutsättningar. I 

den tidigare versionen rekommenderades ventilation och 

utrymningsväg bort från riskkällan bortom 75 meter från vägen 

för bebyggelsezon C. Detta var redan då mycket konservativa 

säkerhetsåtgärder eftersom avståndet från vägen är långt. På 

grund av de nya förutsättningar som framkommit bedöms 

risken som så låg på det långa avståndet att dessa åtgärder 

inte längre anses motiverade. Detta medför att risken bortom 

75 meter bedöms som acceptabel utan att riskreducerande 
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åtgärder vidtas för både bebyggelsezon B och C. 

Rekommendationer om ventilation och utrymningsväg bort från 

riskkällan bortanför 75 meter har därför tagits bort.   

På grund av den något lägre risknivån inom planområdet 

enligt nuvarande förutsättningar bedöms det inte heller 

motiverat att huvudentré (inom 40 meter från vägen) måste 

placeras på en sida av byggnaderna som vetter bort från 

riskkällan (gällande zon C). Resonemanget kring detta är 

detsamma som för åtgärderna beskrivna ovan. Denna 

riskreducerande åtgärd har därför tagits bort som 

rekommendation ur riskutredningen.   

I riskutredningen formulerades en åtgärd om brandklassad 

fasad enligt följande: Fasad som vetter mot E16 ska utföras i 

obrännbart material, lägst brandteknisk klass EI30. Denna 

formulering är felaktig och har rättats till följande: Fasad som 

vetter mot E16 och ligger närmare E16´s körbanor än 75 meter 

ska utföras i obrännbart material (lägst brandklass A2-s1, d0) 

alternativt i brandteknisk klass EI30.   

Ovanstående uppdateringar och förändringar är gjorda direkt 

i den ordinarie riskutredningen. Den uppdaterade 

riskutredningen benämns som version 2 med revideringsdatum 

2022-09-13. 

Plankartans bestämmelser gällande risker har uppdaterats 

utifrån revideringarna i riskutredningen. En ny bestämmelse 

har även lagts till gällande lägsta golvnivå på nya byggnader 

till +89,2 meter för att säkerställa att byggnader ska vara 

placerade högre än E16 vägbanor. Planbeskrivningen har 

kompletterats med texter kring de föreslagna förändringarna. 

Buller 

Mindre justeringar i planbeskrivningen har gjorts för att 

förtydliga efter länsstyrelsens synpunkter.  

Förorenade områden 

Sandvikens kommun åtar sig att ta ansvar för att följa de råd 

och rekommendationer som framkommer i den miljötekniska 

utredningen som är beställd i ärendet. Om sanering krävs 

kommer Sandvikens kommun att bekosta den. Därmed kommer 

inte föroreningar i mark vara ett hinder i genomförandet av 

planen. Hanteringen av förorenade områden och 

genomförbarhet sett till kostnader har förtydligats i 

planhandlingarna. Vad gäller underhåll av en eventuell 

täckning hanteras detta i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Geohydrologi 

En skyfallsutredning har tagits fram för planområdet för att 

beräkna vilka volymer som man behöver fördröja vid ett 100-

års regn. Inom planområdet har det sedan reglerats ytor som 

ska vara tillräckligt stora för att kunna anordna och fördröja 

dessa volymer. Planlagd kvartersmark kommer över lag att 

ligga högre än de nya gatorna, där de inte gör det finns det 
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planerade diken som ingår i de dagvatten- och 

skyfallsanläggningar som kommer att anordnas inom 

planområdet. Svackdiken och vägbanor är primärt tänkta att 

fungera som rinnvägar för vatten vid skyfall. Skyfalls-

utredningen har lämnat ett åtgärdsförslag på hur gator och 

diken kan utformas för att lösa flöden till planlagda dagvatten- 

och skyfallsanläggningar. Skyfallsutredningen har utrett kravet 

på framkomlighet vid skyfall och resultatet av modellen visar 

att den högsta vattennivån på vägarna inom planområdet 

varierar mellan 0 - 13 centimeter. Eftersom nivån inte 

överstiger 20 centimeter bedöms framkomligheten vara säkrad. 

Viss kvartersmark i låglänta delar i den östra delen av 

planområdet har utgått inför granskningen till förmån för 

tillskapandet av mer grönytor med ett syfte att inrymma bland 

annat dagvatten- och skyfallsanläggningar. Detta är ett led i 

att ta höjd för att kunna hantera de rinnvägar och 

vattenvolymer som kommer uppstå vid skyfall. Vid projektering 

av det nya dagvattensystemet kommer kommunen att 

eftersträva att minska grundvattennivåns påverkan genom att 

arbeta med att infiltrera och fördröja vattnet inom 

planområdet. En planbestämmelse (b5) om att det finns krav på 

en lägsta golvnivå för byggnader har också införts för att 

minska riskerna för byggnader vid skyfall samt för att 

underlätta anläggningen av dagvatten- och 

skyfallsanläggningar inom planområdet då anläggningarna 

kan anordnas utan att behöva förläggas under befintlig 

marknivå.  

Uppgifterna att det sker en infiltration av bäcken i myrmarken 

söder om planområdet var felaktiga och dagvattenutredningen 

har uppdaterats med att förklara att bäcken rinner vidare i 

kulvertar och diken till kanalen och Fiskängstjärnen.  

Strandskydd 

Sandvikens kommun har utvecklat resonemanget om varför de 

anser att marken är ianspråktagen. Det gäller främst att 

naturmarken vid bäcken idag är påverkad eftersom bäcken 

korsar några av skjutbanorna. Banorna med tillhörande ytor 

är uppröjda och kan inte anses som orörd naturmark. 

Skjutbanorna anses också begränsa det rörliga friluftslivet i 

området då det finns varningsskyltar som påtalar att det är ett 

riskområde för skjutbanor. Kommunen har även utvecklat 

resonemanget i planbeskrivningen om varför utvecklingen av 

Tuna området anses som ett allmänt intresse. Sandviken växer 

och utvecklas i snabb takt. Vi blir allt fler människor som skall 

bo och arbeta i kommunen. Närheten till en stor 

arbetsmarknad samt ett attraktivt läge är bidragande faktorer 

till kommunens expansion. En förutsättning för tillväxten i 

kommunen är att det finns tillgång till exploateringsbar mark 

för byggande och utveckling av verksamhetslokaler. Tuna har 

med sitt strategiska läge i anslutning till E16 en hög potential 

för att bidra till detta inom kommunen men också i regionen. 
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Geoteknik 

Kommunen noterar länsstyrelsens synpunkter man anser inte 

att det behöver ske en mer detaljerad geoteknisk utredning 

kring grundvattennivån i detta skede. Efter samrådet har viss 

kvartersmark utgått främst öster om ledningsgatan och den 

totala andelen natur och parkmark överstiger andelen 

kvartersmark. Mark som i tidigare förslag var kvartersmark är 

nu avsedd för natur och parkmark samt är tänkt att innehålla 

de dagvatten och skyfalls anläggningar som behöver anordnas 

för att kunna genomföra planförslaget. I detta ingår också att 

skapa ett avskärande dike för att minska riskerna för befintliga 

områden som ligger öster och lägre än planområdet. 

Sammantaget bedöms planförslaget kunna genomföras utan 

påfallande förändring i grundvattennivån.  

Naturmiljö/Väddnätfjäril 

En dispensansökan gällande Väddnätfjäril är sedan samrådet 

godkänd av Länsstyrelsen. Ett antal förändringar i 

planförslaget har gjorts som ett led i att minimera 

detaljplanens påverkan på Väddnätsfjärilend livsmiljö. 

Planförslaget har reviderats så att den nord-sydliga 

ledningsgatan har breddats österut och ersatts av parkmark, 

det ger även utrymme för när behov av att bygga nya ledningar 

med en högre spänning kan vara aktuell. Parkmark kommer 

inrymma bland annat anläggningar för att hantera 

planområdets dagvatten och skyfall vilket ger utrymme för att 

hantera förändringar i markfuktigheten. Förlängningen av 

Kolmilagatan har utgått och det kommer inte längre anordnas 

en väg igenom den norra delen av kraftledningsgatan. 

Sandvikens kommun har i sin dispensansökan också påtalat att 

de avser att ta på sig att sköta underhållet inom den nord-

sydliga ledningsgatan för att främja väddnätsfjärilens 

livsmiljö. Det rör sig om att kontinuerligt röja ledningsgatan, 

att skapa lämpliga miljöer inom park och naturmark för att 

främja värdväxten ängsvädds livsmiljö. 

 

2. Kommunala Lantmäteriet Sandvikens kommun 

Vid genomgång av planens samrådshandlingar, daterade 2022-01-11, har 

följande noterats: 

För planens genomförande krävs ingen fastighetsbildningsåtgärd, däremot 

finns inget hinder i planen att t.ex. genomföra en avstyckning inom 

planområdet. 

Delar av planen som bör förbättras 

Planbeskrivning: 

• Redovisning av gällande plan, sid 10 i planbeskrivningen 

under rubriken Gällande detaljplaner och 

fastighetsindelningsbestämmelser. Redovisningen bör 

förtydligas med vad som händer med gällande 
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planbestämmelser, 2181K-98/1 inom det område som ersätts 

med ny detaljplan.   

• Under rubriken Teknisk försörjning - El, fiber och värme, sid 

40 i planbeskrivningen, saknas information om 

planbestämmelsen för l-områden. Det är ej heller redovisat 

vilka ledningshavare som ska ansvara för l- och u-områden.  

• I genomförandebeskrivningen på sid 49 under 

fastighetsrättsliga frågor och rubriken Ledningsrätt saknas 

information om vilka som är ledningshavare för befintliga 

ledningar. 

Information om pågående förrättning  

Lantmäterimyndigheten har en pågående förrättning inom 

planområdet, ärende X216089. Ärendet innebär avstyckning 

av del av sydvästra hörnet av Tuna 3:4 och fastighetsreglering 

av del av Tuna 3:1 till styckningslotten.   

Området av Tuna 3:1 som ingår i fastighetsregleringen har 

genom köpeavtal förvärvats av Vattenfall. Aktuellt området är 

i planförslaget planlagt som allmän platsmark: Natur1 - 

kraftledningsgata och Natur – natur. 

Besvarande av synpunkter 

Planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande text 

gällande förändringarna som detaljplanen medför för det 

område som ligger inom den äldre detaljplanen 2181K-98/1. 

Planbeskrivningen har kompletterats med texter gällande vilka 

som är ledningshavare de befintliga ledningsrätterna. 

Planområdet har anpassats så att området för den nya 

avstyckningen inte ingår i planområdet. 

   

3. Sandviken Energi Vatten AB 

SEVAB har tagit ärendet i Interna va-gruppen och kommentaren nedan är 

enda synpunkten  

Målet med detaljplanen bör vara att utflödet av Dagvatten från Tunaområdet 

ska vara /”Flödesneutralt” jämfört med ett oexploaterat Tuna. Värden på 

naturligt flöde har tagits fram av Sweco i skyfallsutredning av Tuna-orådet. 

Besvarande av synpunkter 

En mer detaljerad skyfallsutredning ar tagits fram och dess 

slutsatser har bearbetats in i planförslaget för att planområdet 

ska kunna uppfylla Sandviken energis krav på att området ska 

fördröja ett 100-års skyfall. 

4. Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution har inom området för aktuell detaljplan el 

nätsanläggningar bestående av 77 respektive 132 kV luftledningar. 

Vattenfall Eldistribution har innan detaljplanen gick ut på samråd inkommit 

med synpunkter efter ett möte med representanter från kommunen samt från 
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oss. Vi på Vattenfall Eldistribution nämnde då bland annat att vi för de 

ledningar som går nord-sydlig riktning i planen behöver utrymme för att på 

sikt spänningshöja dessa ledningar för att kunna leverera en ökad kapacitet 

och driftsäkerhet till Sandviken. Vattenfall Eldistribution önskar därför ett I-

område för dessa ledningar om 70 meter, dvs 35 meter på vardera sida.  

I planerade byggnader där människor kan antas vistas stadigvarande ska 

magnetfältsfrågan tas i beaktning. Rekommenderat minsta avstånd för 

närmare utredning ska göras inom 50 meter från luftledningen. 

Vattenfall Eldistribution har nyligen köpt mark av Sandvikens kommun, se 

bifogad karta. Vattenfall Eldistribution önskar att denna marken ändras till 

kvartersmark, ett förslag från våran sida är att dra upp den prickade marken 

ända hit med markreservat för E-område. 

Besvarande av synpunkter 

Planförslaget har efter fortsatt dialog med Vattenfall anpassats 

så att det finns utrymme en ny ledning kan placeras öster om 

den befintliga ledningsgatan som går igenom planområdet i 

nord-sydlig riktning. Ny bebyggelse tillåts inte närmare än 40 

meter från de befintliga luftledningarna. Detta har Vattenfall 

meddelat att bedömningen är att man klarar det 

rekommenderade riktvärdet för magnetfält på 0.4 mikrotesla 

(μT) där personer stadigvarande vistas.  

Marken som Vattenfall köpt, som skulle berört denna 

detaljplan, ligger inom kraftledningsgatan som går i öst-västlig 

riktning. Det förvärvade området belastas av följande 

ledningsrätter: 21-86:235.1, 21-88:479.1 som ägs av Vattenfall 

och 2181K-98/71.1 som ägs av Sandviken energi. Vattenfall 

har framfört en önskan om att marken som de köpt ska ändras 

till kvartersmark. Marken inom de befintliga ledningsgatorna 

är i den kommande detaljplanen planlagd som NATUR1 med 

den detaljerade bestämmelsen Kraftledningsgata. 

Kraftledningsgatorna är därmed en del av den nya 

detaljplanens allmänna platser.  

Sandvikens kommun anser att kraftledningsgatorna är viktiga 

stråk när det gäller den biologiska mångfalden och det rörliga 

friluftslivet. En markanvändning där delar av 

kraftledningsgatan blir planlagd kvartersmark anses därför 

inte lämplig. För att inte påverka den biologiska mångfalden 

och det rörliga friluftslivet negativt men samtidigt tillåta att 

markköpet kan genomföras utgår därför den berörda marken 

från detaljplaneområdet. Sandvikenskommun anser att de 

befintliga ledningsrätterna styr markanvändningen tillräckligt 

tydligt för hur marken under och i anslutning till 

luftledningarna ska skötas och kan få användas. 

5. VGS Miljöskydd 

Då dagvattnet redan är ett problem och kan komma bli ett större problem på 

hela Tunaområdet om det inte tas omhand på rätt sätt. Det kommer behövas 

flera olika dagvattenlösningar på området. Det finns här läge att vara en 

modig samhällsbyggare. 
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Det står inte tydligt vilka dagvattenlösningar som kan bli aktuella. 

Dagvattenanläggningar kan behöva anmälas till tillsynsmyndigheten (miljö- 

och hållbarhet) på VGS. 

Även om det inte går att reglera oljeavskiljare till parkeringsytor i 

detaljplanen så kanske det går att få med det i texten på något sätt. I dag 

finns det ingen policy när det ska finnas oljeavskiljare i kommunen. 

Parkeringsytor bedömer vi ska ha oljeavskiljare som ett första reningssteg då 

risken är stor att dagvattnet är förorenat. 

I Hushållningsprincipen 2 kap 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en 

verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi. 

Därför anser vi att solceller på tak ska stå med i detaljplanen. 

Buller - Klagomål på buller inkommer vanligtvis in till VGS och vi 

förelägger väghållaren för åtgärder. Längs med Gävlevägen är det redan i 

dag ett problem med buller och det är kommunen som är väghållare. 

Väghållaren behöver redan i dag titta på vilka åtgärder som är möjliga att 

vidtas för att få ner bullerproblematiken. 

Besvarande av synpunkter 

Dagvatten och skyfallsutredningarnas rekommendationer har 

bearbetats in i planförslaget. Sandvikens kommun kommer 

tillsammans med VA-huvudmannen att anlägga och drifta de 

kommande torrdammarna som behöver anläggas för att ta 

hand om skyfall upp till ett 100 års regn med klimatfaktor. 

Krav på oljeavskiljare vid parkeringsytor är inget som kan 

regleras i detaljplanen. Däremot så förs diskussioner inom 

kommunen om att lyfta frågeställningen kring detta i 

kommunens dagvattenplanen och vidare riktlinjer om 

dagvattenhantering som är under framtagande. Krav på att det 

ska finnas solceller på taken inom planområdet är inget som 

kan regleras i planbestämmelserna. Dock finns det inget som 

hindrar en sådan byggnation så länge som man följer 

bestämmelserna gällande nockhöjd.  

Planområdet anses inte påverka trafiken på Gävlevägen på ett 

sådant sätt att det skulle generera mer buller än vad som 

trafiken genererar på vägen idag. Den nya centrala av- och 

påfarten på E16 vid Tuna kommer att leda till ändrade 

trafikmönster på Gävlevägen och förmodligen till minskad 

trafik på vissa sträckor av Gävlevägen. 

 

6. X-trafik 

Det finns utmaningar i att kollektivtrafikförsörja rena verksamhetsområden, 

bl.a. för att det ofta är koncentrerad trafikrörelse vid enskilda tider samt att 

det under stor del av dygnet inte alls sker några trafikrörelser inom området. 

Vidare är det viktigt att kommunen i planläggningen säkerställer att bussen 

har A-läget i relation med bilen inom området. De som väljer att åka buss 

ska ha gena och raka resor samt enkelt att ta sig till/från busshållplats. Det är 

därför viktigt att gång- och cykelförbindelserna är av hög kvalitet, men även 

kopplingen mellan GC-vägar och hållplatser samt verksamheterna som 
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etableras, upprättas med god standard och placeras strategiskt rätt. Det ska 

vara enkelt och tryggt att kliva av bussen för att sedan gå till slutmålet.  

Dessutom ser vi att det är det är viktigt att redan i planskedet planlägga för 

de infrastrukturåtgärder som krävs för att området i ett senare skede effektivt 

ska kunna komma att kollektivtrafikförsörjas. Det kommer att krävas minst 

en plats för bussen att vända samt eventuellt reglera tid. Om kommunen 

dessutom planlägger för framtida rast möjligheter för förarna - kommer detta 

att ytterligare vara en detalj som stärker områdets möjligheter att utvecklas 

med en kollektivtrafik som är både attraktiv och effektiv.  

Rubricerad detaljplan är en del av en stor helhet som i närtid och/eller en 

framtid kommer att detaljplaneläggas med snarlika syften. Det är generellt 

sett svårt att effektivt kollektivtrafikförsörja verksamhetsområden. I ett större 

perspektiv hade det varit önskvärt om kommunen hade tagit ett större 

helhetsgrepp över området i form av ett planprogram i syfte att utreda bl.a. 

kollektivtrafik-förutsättningarna bredare och mer övergripande. I nuläget är 

det svårt att se kopplingarna mellan områdena på ett enkelt sätt. 

X-trafik ser fram mot en fortsatt dialog med kommunen gällande 

kollektivtrafikfrågorna i området Södra Tuna, men även för de 

omkringliggande områdena. 

Besvarande av synpunkter 

Planområdet är planerat utifrån möjligheten att det befintliga 

tuna området och det nya planområdet ska kunna 

kollektivtrafikförsörjas genom att Granvidjevägen förlängs 

genom planområdet och kopplas ihop med Sandvikens Västra 

infart. Utrymme till busshållplatser kommer finnas i anslutning 

till körbanorna inom det tilltagna vägområdet i detaljplanen. 

Sandvikens kommun ser fram emot en fortsatt dialog för att på 

ett bra sätt kunna utveckla kollektivtrafiken till Tuna området. 

 

7. VGS Naturvård 

Väddnätfjäril 

I yttrandet finns en längre informationstext om väddnätsfjärilen.  

Yttrandet är sammanfattat. 

Vägdragning genom kraftledningsgatan innebär fragmentering av livsmiljön 

samt att den lämpliga livsmiljön minskar i omfattning. Båda vägarna (norra 

och mellersta) enligt detaljplaneförslaget innebär negativ påverkan på den 

delen av kraftledningsgatan som uppvisat mest gynnsamt habitat för 

väddnätfjäril. Med negativ påverkan avses här (1) förlust av yta, (2) ändrad 

hydrologi dels genom dränering av väg men även fluktuation pga. ev. 

dagvatten vilket kan äventyra fjärilens. värdväxt samt (3) i viss mån skär av 

den naturliga förbindelse/korridor som kraftledningsgatan utgör till 

angränsande habitat västerut. Naturvårdsgruppen anser att båda vägarna inte 

ska gå genom väddnätfjärilens lokal.  Arten måste ha möjlighet till 

konnektivitet. Då E16 går söderut så behöver förutsättningar ges norrut. För 

att kunna göra en bedömning gällande påverkan på fjärilslokalen utifrån 

förslaget behöver det göras en mer utförlig utredning gällande ändrad 

hydrologi i området.  
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Ekosystemtjänster 

Då planområdet idag består till största delen av naturmark så kommer 

detaljplaneförslaget att påverka ekosystemtjänsterna negativt. Biologisk 

mångfald är en grundförutsättning för ekosystemtjänster. Enligt planförslaget 

kommer en relativt stor andel naturmark att bibehållas. Problemet är dock att 

de största värdena blir exploaterad. Förslaget att vattendraget/bäcken får en 

bibehållen naturzon med 50 meters bredd är värdefullt för naturvärdena i och 

i anslutning till bäcken. Gröna tak är ett bra förslag för att stärka den 

biologiska mångfalden i området.  

Konsekvenserna för ekosystemtjänster saknas i 

miljökonsekvensbeskrivningen och behöver beskrivas utförligare. 

Miljömålen 

Miljömålens uppfyllelse: Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar och Ett 

rikt växt- och djurliv bedöms missgynnas som en direkt konsekvens av 

genomförande. 

Större hänsyn bör tas till miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, eftersom arten 

Väddnätfjäril är en fridlyst och rödlistad art. År 2022 behöver vi hitta 

lösningar där exploatering och biologisk mångfald inte kolliderar. Framtiden 

är här och i den samexisterar människan med naturen.  

Större hänsyn behöver tas till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. I 

planförslaget borde områden med skog avsättas till fri utveckling för att 

kompensera förlust av skog och förlust av kolsänka. Större hänsyn behöver 

även tas till miljömålet Levande skogar. Planförslaget borde innehålla 

områden där skogs avsätts till fri utveckling. Skogen bidrar även till att öka 

upptag av partiklar från en ökande trafik till och från området. 

Kompensation 

I miljökonsekvensbeskrivningen finns Förslag till åtgärder och fortsatt 

arbete. Det behöver finnas med mer kompensationsåtgärder. Den 

kompensation som beskrivs anses inte tillräcklig. Förslag till åtgärder och 

fortsatt arbete bedöms inte vara tillräcklig kompensation. 

Osäkerheter 

Det finns en del osäkerheter i bedömningen gällande kraftledningar i 

miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med planarbetet har det 

framkommit att Vattenfall, som äger kraftledningsgatorna inom 

planområdet, har planer på att i framtiden anpassa kraftledningsgatan i 

nordsydlig riktning för högre spänning (130 kV istället för nuvarande 70kV). 

Det är i nuläget oklart om eller hur detta kommer att påverka 

kraftledningsgatan. Risk för påverkan på väddnätsfjärliens habitat behöver 

utredas vid eventuell åtgärd. Denna fråga kan bli av stor betydelse för 

bevarandet av väddnätsfjärilen i framtiden och oavsett vilket alternativ som 

blir aktuellt. Hur kommer detta att hanteras i detaljplaneprocessen framåt? 

Övrigt 

Ytan är inte samma i samrådsförslaget som i MKB och 

naturvärdesinventering. 

Besvarande av synpunkter 

Väddnätsfjäril 
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En dispensansökan gällande Väddnätfjäril är sedan samrådet 

godkänd av Länsstyrelsen. Ett antal förändringar i 

planförslaget har gjorts som ett led i att minimera 

detaljplanens påverkan på Väddnätsfjärilend livsmiljö. 

Planförslaget har reviderats så att den nord-sydliga 

ledningsgatan har breddats österut och ersatts av parkmark, 

det ger även utrymme för när behov av att bygga nya ledningar 

med en högre spänning kan vara aktuell. Parkmark kommer 

inrymma bland annat anläggningar för att hantera 

planområdets dagvatten och skyfall vilket ger utrymme för att 

hantera förändringar i markfuktigheten. Förlängningen av 

Kolmilagatan har utgått och det kommer inte längre anordnas 

en väg igenom den norra delen av kraftledningsgatan. 

Sandvikens kommun har i sin dispensansökan också påtalat att 

de avser att ta på sig att sköta underhållet inom den nord-

sydliga ledningsgatan för att främja väddnätsfjärilens 

livsmiljö. Det rör sig om att kontinuerligt röja ledningsgatan, 

att skapa lämpliga miljöer inom park och naturmark för att 

främja värdväxten ängsvädds livsmiljö. 

Ekosystemtjänser 

Inför granskningen så har detaljplanen justerats så att det 

tillkommit fler parkområden. Dessa kommer delvis att 

innehålla dagvatten-och skyfallsanläggningar i form av 

torrdammar och ett avskärande dike. Vid utformning av 

dagvattenlösningar finns det stora möjligheter att gynna den 

biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Öppna 

dagvattenlösningar som efterliknar naturliga processer kan 

bidra till att minska och sakta ner flödet av dagvatten från ett 

område. Åtgärder som gröna tak, svackdiken och 

genomsläpplig beläggning på öppna ytor bidrar till att främja 

ekosystemtjänster och är särskilt effektivt i kombination av 

varandra. Detta har förtydligats i MKB och planbeskrivning.  

Vid plantering av träd och andra växter inom kvartersmark 

och allmän platsmark bör arter väljas som gynnar lokal 

biologisk mångfald. Urvalet av arter kan också gynna 

reglerande ekosystemtjänster i de fall arten exempelvis har 

högre kapacitet för koldioxid-, eller vattenupptag eller större 

trädkronor som kan leda till värmereglering genom 

beskuggning. 

Kompensation 

Efter samrådet har flertalet förändringar skett som fungerar 

mer kompenserande. Bland annat har kommunen i 

överenskommelse med Länsstyrelsen tagit skötselansvar för 

ledningsgatan för att gynna väddnätsfjärilen. Andelen natur 

och parkmark har också kraftigt ökat. 

Osäkerheter 

Plankartan har anpassats så att det finns utrymme för att 

spännings höja ledningarna när behovet kan uppstå. Se även 

svar till Vattenfall. Hur fjärilen påverkas av en utbyggnad har 

inte utretts i detaljplanen så det går utanför syftet. 
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Detaljplanen har dock anpassats för att inte utgöra hinder 

andra processer i senare skede.   

Övrigt  

Miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning är 

uppdaterade.  

8. Sandviken Energi Värme AB 

 

I dagsläget finns inte fjärrvärme etablerat eller ens några planer på att 

etablera fjärrvärme i detta område pga. stora kostnader att anlägga 

fjärrvärmeledningar i förväg utan att veta möjligheterna till att sälja energi 

till kommande fastighetsägare. 

Osäkerheten ligger i hur stor del av området blir bebyggt, vilket energibehov 

som kommer att finnas och i vilken utbyggnadstakt som kommer att råda, 

och om ens planerna blir verklighet inom en överskådlig tid. 

För att underlätta en etablering av fjärrvärme i området vilket även skulle 

öka attraktionskraften och möjligheten att snabbare sälja dessa tomter så 

behövs initiativ tas från Sandvikens kommun. SEAB kan se möjligheter till 

att hålla nere kostnaderna för en huvudledning från Tallbacksvägen som är 

närmast liggande fjärrvärmestråk genom att samförlägga med annan 

infrastruktur till området. Men det finns fortfarande ingen drivkraft för 

SEAB att själv ta denna stora och osäkra investering. 

Kan ett samarbete och finansiering ske tillsammans med Sandvikens 

kommun i denna fråga så finns möjligheter till fjärrvärme i området. En 

etablering av fjärrvärme får även andra positiva effekter genom att 

dimensionering av elnätet i området kräver lägre effekter, vilket ger mer 

utrymme att använda elen till mer högvärdiga ändamål. En högre effektlast 

på fjärrvärmenätet genom anslutning av Tuna ger även möjlighet till större 

mottryckskraft genom samarbetet med Gävle Energi i FELIX-projektet, dvs. 

GEAB kan alstra mer el i kraftvärmeverket ”Johannes”. 

 

Besvarande av synpunkter 

Sandvikens Kommun har tillsammans med SEAB tagit beslut 

att fjärrvärme ska byggas ut inom planområdet. Detta kommer 

finansieras och ske i samarbete med Sandviken Energi AB. 

Planbeskrivningen har kompletterats med en text kring detta. 

 

9. Trafikverket 

I underlaget saknas ett klarläggande för hur den ökade trafikeringen av 

den befintliga anslutningen kommer att påverka trafikflödena i trafikplats 

Sandviken västra. Trafikutredningen nämner endast beräknad 

trafikalstring och inte dess påverkan. Detta behöver klargöras innan 

planen antas. 

 
Kommunen måste säkerställa att dimensionering och utformning för 

dagvattensystemet görs i syfte att dagvattnet samlas och fördröjs inom 
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planområdet. Trafikverkets avvattningsanläggningar (Vägdiket, trummor 

och dräneringar) är endast till för avvattning från E16 och Trafikverket 

tar normalt inte emot vatten från andra verksamheter. 

Dagvattensituationen längsmed E16 får inte påverkas negativet på något 

sätt och ingen försämring får ske jämfört med dagens förhållanden.  

 

Besvarande av synpunkter 

Trafikutredningen har kompletterats med en 

kapacitetsberäkning för att klargöra vilken påverkan den 

tillkommande trafiken från planområdet kommer att ha på 

trafikplats Sandviken västra. Slutsatsen av utredningen är att 

korsningen mellan Stigen och trafikplats Sandviken Västra 

beräknas få som mest 24 % belastningsgrad vilket innebär god 

framkomlighet utan köbildning.  

Planförslaget har avsatt markområden för att hantera 

dagvatten och skyfall i form av torrdammar på tre olika 

områden i detaljplanen. Ytorna på de föreslagna områdena 

som ska innehålla torrdammarna är storleksmässigt anpassade 

för att kunna inrymma torrdammar som ska fördröja ett 

hundraårs regn enligt skyfallsutredningen som tagits fram för 

planområdet. I dalgången norr om den nya gatan kommer det 

skapas en fördröjningsyta som kommer hjälpa till med att 

minska konsekvenserna och vattenflödena av ett 100 års skyfall 

för bland annat E16 men också Sandvikens tätort. 

Planförslaget har reviderats med lägsta nivåer på golv för ny 

bebyggelse inom planområdet regleras för att minska riskerna 

vid en olycka på E16.  Planbeskrivningen kompletteras med 

texter kring de nya bestämmelserna men även en text kring den 

uppdaterade kapacitetsberäkningen som tagits fram för 

planområdets påverkan på trafikplats Sandviken västra. 

 

10. VGS Hållbarhetsgruppen 

I yttrandet finns en längre informationstext om hållbarhetsvärden,  

energieffektivitet och genomförande av uppsatta mål.  

Yttrandet är sammanfattat. 

Det är av största vikt att åtgärder som föreslås men som inte kan kravställas 

verkligen förs vidare i exploaterinsprocessen för att säkerställa att 

Sandvikens kommun och VGS verkligen gör allt för att säkerställa en så låg 

miljöpåverkan som möjligt och att de befintliga naturvärdena värderas och 

bevaras och kanske tom arbetar för att öka naturvärdet genom gröna tak, 

blommor till pollinerare, hantering av invasiva arter och liknande insatser. 

Vi behöver planera och ta höjd för framtidens hållbara samhälle, inte 

fortsätta göra som vi brukar. Vi ska vara modiga samhällsbyggare. 

Besvarande av synpunkter 

Flera av Hållbarhetsgruppens förslag och synpunkter kan inte 

regleras med planbestämmelser med gällande PBL-

lagstiftning. Detaljplaneförslaget beaktar och möjliggör dock 
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flertalet frågeställningarna gällande t.ex. att tillgängligheten 

inom planområdet är anpassat för hållbart resande då det 

kommer anläggas separata gång- och cykelvägar längs med de 

större gatorna i området för att kunna minska bilberoendet 

inom planområdet. Området kommer i framtiden kunna 

trafikeras av kollektivtrafik. 

Det finns flera olika utrymmen för anordnandet av 

naturvärdeshöjande insatser inom planområdet. Det rör sig 

bland annat om att på kvartersmark finns det 

planbestämmelser om att marken ska vara genomsläpplig, 

inom dessa områden så kan det med fördel anordnas gröna 

ytor som hjälper till med både dagvattenhantering samt med 

olika ekosystemtjänster. Det tillskapas några nya parkmiljöer 

som kommer kunna minska exploateringens negativa påverkan 

på befintliga naturmiljöer och ekosystemtjänster.  

Gatuområdena är väl tilltagna för att också kunna inrymma 

grönytor i form av t.ex. svackdiken i anslutning till körbanorna. 

Området anpassas för att klara skyfall genom anordnandet av 

ett antal större torrdammar som placeras i lämpliga 

lågpunkter inom planområdet. Ett par områden med naturmark 

sparas av natur- och landskapsbildssynpunkt men även för att 

minska de tillkommande dagvattenanläggningarnas storlek. 

Sammantaget finns goda förutsättningar för fortsatt arbete med 

genomförande av föreslagna åtgärder.  

11.  Privatperson 1  

Invändning mot detaljplan Tuna 3:1 

Det invänds att planen inte ska antas för den biologiska mångfaldens skull, 

bl.a. salamanders i bäcken över skjutbanan, och för att de geologiska 

skadorna blir omfattande på bl.a. den sk höjden där klapperstensfält finns. 

Rödlistade arter finns på platsen. Dessa problem finns på flera platser och 

inventering/analys saknas. Miljökonsekvensbeskrivningen och de övriga 

skriftliga underlagen blir således bristfälliga och otillräckliga. 

Strandskyddet ska åtminstone vara 300 m + 300 m och p g a den speciella 

situationen med biologisk mångfald, och inte det förkortade på 50 m totalt. 

De ekonomiska intressena överväger inte intressen för naturvård, kulturvård 

och det rörliga friluftslivet. Det saknas laga grund för ett beviljande av 

planen. 

Detta kommer att utvecklas vid ett överklagande. 

Privatperson 1 har även efter samrådstidens slut skickat in en kompletterande 

synpunkt till sitt yttrande gällande att den 23 maj har hen sett en fladdermus 

vid 300 metersvallen vid skjutbanan. Hen påtalar att det sannolikt var en 

mustaschfladdermus och att den är rödlistad. 

Besvarande av synpunkter 

En Naturvärdesinventering har gjorts i samband med 

planarbetet och den har pekat ut två naturvärdesobjekt som 

detaljplanen bör förhålla sig till. Inventeringen gav slutsatsen 

att övrig naturmark i stora delar av inventeringsområdet är 
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redan idag så påverkade av mänsklig aktivitet att de inte 

bedöms vara känsliga för ytterligare exploatering. Det är dock 

viktigt för upprätthållande av biologisk mångfald att hänsyn 

tas till de utpekade naturvärdesobjekten.  

Den ena miljön är kraftledningsgatan i nord-sydlig riktning 

där det finns en population av väddnätfjärilar. En 

dispensansökan gällande Väddnätfjäril är sedan samrådet 

godkänd av Länsstyrelsen. Ett antal förändringar i 

planförslaget har gjorts som ett led i att minimera 

detaljplanens påverkan på Väddnätsfjärilend livsmiljö. 

Planförslaget har reviderats så att den nord-sydliga 

ledningsgatan har breddats österut och ersatts av parkmark, 

det ger även utrymme för när behov av att bygga nya ledningar 

med en högre spänning kan vara aktuell. Parkmark kommer 

inrymma bland annat anläggningar för att hantera 

planområdets dagvatten och skyfall vilket ger utrymme för att 

hantera förändringar i markfuktigheten. Förlängningen av 

Kolmilagatan har utgått och det kommer inte längre anordnas 

en väg igenom den norra delen av kraftledningsgatan. 

Sandvikens kommun har i sin dispensansökan också påtalat att 

de avser att ta på sig att sköta underhållet inom den nord-

sydliga ledningsgatan för att främja väddnätsfjärilens 

livsmiljö. Det rör sig om att kontinuerligt röja ledningsgatan, 

att skapa lämpliga miljöer inom park och naturmark för att 

främja värdväxten ängsvädds livsmiljö. 

Det andra naturvärdesobjektet är bäcken som rinner igenom 

planområdets västra delar. Under våren/sommaren 2022 

genomfördes en inventering av bäcken gällande salamandrar 

och groddjur. Inga rödlistade arter påträffades i bäcken. 

Bäcken är i planförslaget ändå bevarad och strandskydd gäller 

i närliggande område. 

Naturvärdesinventeringen har inte pekat ut den blockrika 

höjden som någon speciell skyddsvärd miljö. 

Klapperstensytorna som till största delen är belägna i 

anslutning till krönet på höjden bevaras eftersom dessa ingår i 

mark som avsätts som Natur och dess miljöer påverkas därför 

inte av den nya detaljplanen.  

Utökat strandskydd är något som beslutas om av Länsstyrelsen 

och inget som kommunen kan besluta om. Naturområdena i 

anslutning till skjutbanorna är också påverkade i form av 

slyröjning och ogräsbekämpning för att kunna nytta banorna. 

Sandvikens kommun har i gällande Översiktsplan gjort en 

avvägning när det gäller framtida markanvändning för 

planområdet och där förordat att de befintliga 

verksamhetsområdena kan utökas. Kommunen anser därför att 

man följer intentionerna i Översiktsplanen när det gäller 

utökningen av verksamhetsområdet på Tuna. Detaljplanen 

väljer att ej exploatera naturområden där är det finns större 

intressen för kulturmiljö samt naturvård. Planförslaget anses 
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inte heller påverka det rörliga friluftslivet i ett större 

perspektiv då man fortsatt kommer kunna röra sig igenom 

planområdet längs med cykelvägar, ledningsgator samt 

sparade naturområden. 

När det gäller eventuell förekomsten av fladdermöss inom 

planområdet kan följande påtalas. Mustaschfladdermusens 

utbredningsområde sträcker sig från Skåne upp till Gävleborgs 

län med enstaka fynd i Dalarna och upp till Västerbottens län. 

Arten är fridlyst i hela landet enligt 4, 5 § 

artskyddsförordningen. Det är således förbjudet att avsiktligt 

störa, fånga eller döda exemplar av arten. Det är ej heller 

tillåtet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 

eller viloplatser. Mustaschfladdermusen tillhör en av de 

mindre arterna i Sverige med en vikt på 4–8 g och en 

kroppslängd på 35–48 mm samt ett vingspann på 190–225 mm. 

Arten är mörkbrun på ryggen och mörkgrå på bröstet.  

En förutsättning för att arten ska kunna leva i ett område är 

god tillgång på dess föda i form av nattaktiva insekter. Arten 

kan påträffas i alla skogstyper men föredrar områden som 

innefattar sumpskogar med äldre och ihåliga lövträd.  

Mustaschfladdermusen går i vinterdvala mellan oktober och 

april. Övervintringen sker främst i grottor, gruvor och mellan 

stora stenblock. I anslutning till övervintringsplatsen sker 

parningen mellan slutet av juli till augusti. Befruktningen sker 

dock inte förrän efter vinterdvalan och i början av juni året 

efter bildar honorna kolonier i trädhål och byggnader.   

En naturvärdesinventering i området utfördes 2021 av Sweco 

Sverige AB och beskriver inventeringsområdet naturmiljö. 

Naturen i inventeringsområdet utgörs till stor del av brukad 

skog där äldre träd saknas. I norra delen av 

inventeringsområdet finns en liten trädbevuxen myr. Även den 

är påverkad av skogsbruksåtgärder och det äldre trädskiktet 

saknas. I västra delen av inventeringsområdet rinner en 

skogsbäck från Igeltjärnen för att sedan kulverteras nedströms 

i anslutning till Norrsätra skolan. I väster återfinns även 

skjutbanor. I östra delen av inventeringsområdet löper en 

kraftledningsgata i nord-sydlig riktning.   

Med hänvisning till naturvärdesinventeringens beskrivning av 

inventeringsområdets naturmiljö bedöms planområdet kunna 

utgöra mustaschfladdermusens födosöksområde och ej dess 

fortplantingsområde eller viloplats. Då det är 

fortplantningsområde och viloplatser som är skyddsvärda för 

arten ger detta inte påverkan på planförslaget.  

Frågeställningarna innebär sammantaget inga förändringar av 

planförslaget. 
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12. Kommunstyrelsen Sandvikens kommun 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett yrkande om att i planbeskrivningen 

ändra texten till att vatten och avlopp ska beslutas ingå i verksamhetsområde 

för vatten och avlopp av kommunfullmäktige i samband med att detaljplanen 

vinner laga kraft. 

Besvarande av synpunkter 

Texten gällande detta ändras i planbeskrivningen till 

”Planområdet ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och 

avlopp och ett beslut om att detta kommer att fattas av 

Kommunfullmäktige i samband med att detaljplanen vinner 

laga kraft.” 

 

13. Kultur- och fritidsnämnden, Sandvikens kommun 

Kultur- och fritidsnämnden har inga andra synpunkter på den planerade 

detaljplanen utöver att behoven för närliggande skytteklubb och dess 

skjutbana bör beaktas. 

Besvarande av synpunkter 

Tekniska kontoret för Sandvikens kommun som är beställare av 

detaljplanen för en kontinuerlig dialog med Sandvikens 

skyttefederation för att på ett ordnat sätt kunna lösa en flytt av 

skytteverksamheten till en ny plats. 

 

14. Sandvikens skyttefederation 

Sandvikens skyttefederation har lämnat följande synpunkter: 

Enligt planbeslut (VGS-PL-2020-23) skall en flytt av skjutbanorna, vid 

Stigen, ske. Vi kan inte finna kostnader för flytt i redovisad budget.  

Vi begär att: 

• Kostnader för flytten skall ingå och redovisas i denna 

budget. 

• Vi begär även att en tidsplan fastställs som säkerställer att 

sportskyttet i Sandviken kan fortgå utan avbrott. 

Besvarande av synpunkter 

Sandviken kommun vill förtydliga att beslutet från VGS (VGS-

PL-2020-23) som skyttefederationen hänvisar till är ett 

planbesked och det beslutar bara att Sandvikens kommun avser 

att gå vidare med att planlägga området, det är inget beslut 

gällande skyttebanans avvecklande eller om en flytt ska ske.  

Tekniska kontoret för Sandvikens kommun som är beställare av 

detaljplanen för en kontinuerlig dialog med Sandvikens 

skyttefederation för att på ett ordnat sätt kunna lösa en flytt av 

skytteverksamheten till en ny plats. Både kostnader kopplade 

till flytten och tidplanen är i dagsläget svår att bedöma. Dessa 

är frågor som behandlas utanför detaljplanearbetet.  



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2023-01-30 
 Dnr 

VGS-PL-2020-53 
Sida 

23(24) 

 

 

15. Sandviken Energi Elnät AB 

Sandvikens Energi Elnät AB har inga synpunkter 

Besvarande av synpunkter 

Yttrandet föranleder inga förändringar av planförslaget 

 

16. Skanova (Telia company) AB 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.  

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 

planförslag.  

Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 

för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 

Besvarande av synpunkter 

Yttrandet föranleder inga förändringar av planförslaget 

 

 

SAMMANFATTNING OCH VIDARE HANDLÄGGNING 

Följande ändringar av planförslaget har gjorts efter samrådet: 

I plankartan har följande större ändringar skett: 

Den norra gatukopplingen till Kolmilavägen inom planområdet utgår och 

ersätts med en enkel gatusträckning för att man ska kunna vända. 

Huvudgatan i den norra delen av planområdet förskjuts något söderut för att 

tillskapa ett bättre kvartersdjup på båda sidor om gatan. Markanvändningen 

verksamheter (Z) adderas också till dessa områden för att bredda 

användningen. För ledningsgatan i som går i nord-sydlig riktning breddas 

ledningsgatans markområde något österut för att möjliggöra en utbyggnad 

om det skulle uppstå ett behov av att spännings höja de befintliga 

luftledningarna. Ett markområde som förvärvats av Vattenfall i anslutning 

till deras ställverk utgår från planområdet för att inte påverka avstyckningen 

och fastighetsregleringen. 

Kvartersmark som i samrådet var planlagda för att hantera dagvatten och 

skyfall (E1) har ändrats till att nu inrymmas inom allmän platsmark NATUR 

eller PARK. 

Marken öster om den nord-sydliga kraftledningsgatan som i samrådet var 

planlagd som kvartersmark utgår och planläggs i stället som Natur1- 

kraftledningsgata eller som PARK med möjligheten att inrymma olika 

dagvatten- och skyfallsanläggningar (damm1 samt dike1). Även ett mindre 

område väster om ledningsgatan planläggs som PARK där man kan anordna 

en damm för hantering och fördröjning av dagvatten och vatten vid skyfall. 

En ny planbestämmelse (b5) som reglerar att lägsta golvnivå för byggnader 

är +89,2 meter över nollplanet (RH2000). Bestämmelsen har tillkommit för 

att minska risken för byggnader vid skyfall samt för att underlätta 
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anläggningen av planområdet dagvatten – och skyfallsanläggningar som är 

placerade i anslutning till kvartersmark. 

I södra delen av planområdet i anslutning till bäcken är marken som ska 

hantera och fördröja dagvatten och vatten vid skyfall nu placerade inom 

användningen NATUR. Dragningen av nya gatan har ändrats något för att 

mer sammanfalla med en av de tidigare skjutbanornas sträckning. 

Bestämmelsen inom planområdet gällande utnyttjandegrad (e1) har ändrats 

till 50% och kravet på genomsläpplig yta (b2) har ändrats till 15% för att vara 

lika inom hela planområdet och för att anpassas till angränsande detaljplans 

bestämmelser. Det har även skett mindre justeringar av de olika 

kvartersmarkernas markområden. 

 

I planbeskrivningen har följande större ändringar skett: 

Texter har reviderats för att beskriva de förändringar som gjorts på 

plankartan samt för att beskriva nya- och reviderade utredningars slutsatser. 

 

 

Kvarstående synpunkter från samrådet som inte kunnat tillmötesgås: 

- Privat person 1:s synpunkter att detaljplanen inte ska antas.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

 

 

Sofie Norberg Domsic 

Planchef 

 

Henrik Siksjö Erika Lindström 

Planarkitekt  Planarkitekt 
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