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1. Inledning  

Detaljplanen har varit ute för samråd från 2021-12-13 till 2022-01-09. 

Samrådshandlingar har skickats till berörda sakägare, myndigheter med 

flera. Detaljplanen har varit tillgänglig på kommunens hemsida och på 

Kundcenter i Bollnäs stadshus. 

 

Det har inkommit 9 stycken yttranden, varav 5 stycken var utan invändning 

samt 3 stycken var information och 1 stycken med invändning. 

Samrådets syfte 

Syftet med samrådet är att presentera ett planförslag och att få in synpunkter 

utifrån det. Synpunkterna sammanställs, bemöts med kommentarer och ger 

svar på eventuella åtgärder som kan bli aktuella för planens kommande 

utformning. 

Detaljplanens syfte 

Syftet är att anpassa planen till rådande markanvändning (industri) samt en 

utökning av industrikvartersmarken för att möjliggöra en framtida utbyggnad 

av området. 

2. Inkomna synpunkter 

 
Yttranden utan invändningar 

• Ellevio 

• Lantmäteriet 

• Teknik-, service- och fritidsförvaltningen 

• Räddningstjänsten/KHF 

• Skanova AB 

• K Ungh AB 

 

Yttranden med information 

• Helsinge Vatten 

o Enligt gällande VA-taxa ska avgift erläggas vid förändringar 

av tomtyta, om- och tillbyggnad och vid framdragande av 

ytterligare servisledningar och förbindelsepunkter. 

• X-trafik 

o Kommenterar att det är värdefullt att kommunen planerar 

staden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där hållbara resor 

spelar en stor roll.  

 

Yttranden med invändning 

• Länsstyrelsen 

 

Länsstyrelsen anser att det finns synpunkter som fortfarande behöver 

redogöras inom detaljplanens hantering. Dessa är: 

 

• Riksintresse kommunikationer 
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• Riksintresse Väderradar 

• Klimatanpassning 

• Riskbedömning 

• Miljö 

 

Revideringar: 

Efter samrådet har detaljplaneförslaget justerats enligt följande: 

 

Riksintresse kommunikationer 

• Planbeskrivningen kompletteras angående riksintresset 

kommunikationer med att planområdet kan vara mindre lämpligt för 

verksamhet som innefattar hantering av tillståndspliktiga mängder 

farliga ämnen. 

Riksintresse Väderradar 

• Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om att planområdet 

ligger inom riksintresset ”påverkansområdet för väderradar”. 

Klimatanpassning 

• Plankartan kompletteras med planerad höjdsättning samt ett 

byggnadsfritt område i norr för plats till slänt.  

• Planbeskrivningen kompletteras med utökade uppgifter om 

dagvattenhanteringen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med utökade uppgifter om 

planområdets geoteknik. 

Riskbedömning 

• Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om personsäkerhet 

eftersom området är beläget inom riskhanteringsavstånd från 

transportled för farligt gods (väg 50). 

Miljö 

• På uppdrag från K Ungh AB har en miljöutredning utförts. 

Övrigt 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan har framtagits. 

 

Övriga synpunkter  

Planmosaik  

• Länsstyrelsens uppmaning om att utöka planområdets areal. 

Kommentar: 

Kommunen anser inte att planområdet behöver utökas eftersom syftet med 

planen är att marginellt utöka befintlig verksamhet (jfr PBL 5:2 3st). 

Miljö  

• Länsstyrelsen yrkar på att planen redovisar en reningsanläggning för 

verksamhetens processvatten. 

Kommentar: 

Verksamheten har i utredning analyserat processvattnet. Utredaren anser att 

analysen visar att eventuell negativ påverkan på miljön från utsläpp av 

vattnet är försumbar. VA-huvudmannen håller med om detta, men vattnet 

från ”intern sköljning och tank- och rörledningstvätt” kan även accepteras 
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för hantering i Häggesta reningsverk.  

Vid en utökning av verksamheten kan rejektvattnets volym bibehållas på 

nuvarande storlek (ca 10 m3 per dygn) genom att verksamheten installerar 

en ny reningsanläggning som bygger på recirkulation. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
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Marie Berglund 

Planhandläggare 


