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Granskningsutlåtande  
 

  
Allmänt 

 
Granskningsutlåtandet omfattar: 
• Inkomna synpunkter under samrådsskedet, se bilagd sammanställning av 

synpunkter daterad 2020-04-27. 
• En sammanfattning över skriftligen inkomna synpunkter under 

granskningsutlåtandet. 
• En sammanfattning över synpunkter som inte har kunnat tillgodoses i det 

slutliga planförslaget 
• Förslag till politiskt beslut. 
• Förslag till tidplan för den fortsatta politiska behandlingen av ärendet. 

  
Granskning Planförslaget skickades till berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar, 

statliga myndigheter och publicerade på kommunens facebook- och instagram-
sida och kommunens stadsutvecklingswebb med hänvisningar till vart 
handlingar gick att finna. Övriga har informerats via annons i lokalpressen och 
kungörelse på kommunens digitala anslagstavla. Detaljplanen har under 
granskningstiden varit utställd i foajén i Värjan, Alva Myrdals gata 5. 
Handlingarna har också varit tillgängliga på kommunens hemsida. 
Utställningen pågick från och med den 29 april 2020 till och med den 27 maj 
2020.  

  
Inkomna 
synpunkter 

19 skriftliga yttranden inkom under granskningstiden, varav 15 med 
synpunkter. En sammanfattning över skriftliga inkomna synpunkter och 
planavdelningens svar redovisas nedan. Samtliga skriftliga yttranden finns 
tillgängliga i sin helhet på planavdelningen. 
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Sammanfattning över inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 
 

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL 
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2018-09-24, framfört synpunkter 
avseende riksintresse för kommunikationer, hälsa och säkerhet – buller och 
geoteknik. Synpunkterna har till stora delar beaktats i granskningsförslaget. Det 
finns dock kvarstående frågor avseende hälsa och säkerhet. Dessa frågor måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt för att Länsstyrelsen inte ska överpröva 
kommunens beslut att anta detaljplanen, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 
kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden. 
 
Riksintressen – 3 kap. miljöbalken 
Planbeskrivningen har kompletterats enligt synpunkter vid samrådet. Länsstyrelsen 
har inga kvarstående synpunkter när det gäller riksintresset för kommunikationer. 
 
Hälsa och säkerhet  
Buller 
Trafikbullerförordningen (2015:216) ska tillämpas vid bedömning av om kravet i 2 
kap 6 a § PBL på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid 
planläggning. För att klara trafikbullerförordningens krav krävs det särskilda 
tekniska åtgärder för en betydande del av lägenheterna i punkthuset.  
Granskningsförslaget redovisar bulleråtgärder som innebär att ekvivalenta 
ljudnivåer på 55 dBA kan innehållas utanför fönster till minst hälften av 
bostadsrummen i samtliga lägenheter. 
 
Enligt Länsstyrelsens bedömning säkerställer inte granskningsförslaget en ur 
bullersynpunkt bra bostadsmiljö för samtliga lägenheter i punkthuset. Enligt 4 § i 
trafikbullerförordningen ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
Det är inte tillräckligt att 55 dBA ekvivalent ljudnivå uppfylls vid del av fasad. 
Innan detaljplanen kan antas måste det säkerställas att lägenheterna kan utformas 
så att trafikbullerförordningens (2015:216) riktvärden följs. 
 
Länsstyrelsen vill påminna om att det, enligt Boverkets rekommendationer, endast 
i enstaka fall bör accepteras att glasa in en balkong/uteplats med tre fjärdedelar 
som åtgärd för att begränsa bullret. 
 
Även med de i bullerutredningen föreslagna åtgärderna kommer ett flertal privata 
balkonger att få ekvivalenta ljudnivåer överskridande 50 dbA. Därav följer av 
kravet i 3 § trafikbullerförordningen att det bör finnas tillgång till bullerskyddad 
uteplats i anslutning till bostaden.  
I granskningsförslaget redovisas att gemensam uteplats kan anordnas på terrass 
mot förskolan. Länsstyrelsen bedömer att möjligheten för en sådan bullerskyddad 
uteplats bör vara utredd och vid behov säkerställd med eventuella 
planbestämmelser innan detaljplanen antas. 
 
Vid samrådet konstaterade Länsstyrelsen att kraven i trafikbullerförordningen 
(2015:216) uppfylls vid skivhusens fasad, förutsatt att husen utformas med 
genomgående lägenheter alternativt mindre än 35 m2. Länsstyrelsen begärde därför 
att bullerutredningen skulle kompletteras med redovisning av planlösningar. 
Länsstyrelsen ansåg även att bullerutredning och planbeskrivning skulle 
kompletteras med framräknade ljudnivåer för skolornas utemiljöer samt att 
nödvändig bullervall eller andra bullerdämpande åtgärder skulle säkerställas med 
planbestämmelser i plankartan. 
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 Inför granskningen har en uppdatering av trafikbullerutredningen gjorts 

(Efterklang, 2020-04-06) som redovisar förslag på planlösningar för genomgående 
lägenheter som klarar förordningens riktvärden. Granskningsförslaget har 
redovisat att båda skolorna kan få en ur bullersynpunkt bra utemiljö. Länsstyrelsen 
har därför inga kvarvarande synpunkter vad gäller omgivningsbuller vid 
skivhusen, skola och förskola. 
 
Elektromagnetiska fält  
Länsstyrelsen bedömer att frågan om exponeringen på bebyggelsen från 
elektromagnetiska fält har utretts och beaktats på ett godtagbart sätt och har inga 
kvarstående synpunkter när det gäller detta.  
 
Trafiksäkerhet 
Se Trafikverkets synpunkter angående åtgärder som behöver vidtas för att 
förbättra trafiksituationen vid busshållplats, eftersom exploateringen medför 
ett ökat trafikflöde i Årbygatans anslutning till Mälarvägen. Avtal med 
Trafikverket behöver tecknas innan detaljplanen antas. 
 
Övriga synpunkter 
Geoteknik 
SGI framhåller i sitt yttrande att särskild hänsyn till att området är 
sättningskänsligt måste tas vid utbyggnad av området. Vidare måste en rad 
geotekniska frågeställningar som grundläggning, geoteknisk kontroll och 
omgivningspåverkan ägnas särskild uppmärksamhet vid detaljprojektering och 
utbyggnad. Länsstyrelsen ställer sig bakom SGI:s synpunkter. 

  
Hälsa och säkerhet – Buller 
Bullerutredningen har kompletterats efter Länsstyrelsens granskningsyttrande. 
Då bullerutredningen påvisar att punkthuset kan utformas så att 50 procent av 
bostadsrummen kan ha tillgång till en tyst sida bedömer Kommunen att de 
påtvingande åtgärderna om täta räcken och ljudabsorbenter i tak vid 
balkonger som ej nödvändiga. Istället reglerar plankartan enbart att för 
lägenheter större än 35 m2 ska minst hälften av bostadsrummen ha tillgång till 
bullerdämpad sida. Bullerutredningen kompletteras även med en gemensam 
uteplats. Utredningen påvisar att en gemensam uteplats kan utföras så att den 
inte utsätts för högre ljudnivåer än 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Kommunen gör 
med det bedömningen att marken är lämplig för bostadsändamål samt att 
punkthuset kan uppföras så att gällande bullerriktlinjer uppnås. Detaljerad 
utformning av huset sker i bygglovet. Planbeskrivningen uppdateras med den 
kompletterande bullerutredningen.  
 
Trafiksäkerhet 
Se Kommunens svar på Trafikverkets synpunkt. 
 
Geoteknik 
Se Kommunens svar på Statens geologiska instituts yttrande.  
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Lantmäteriet  FASTIGHETSBILDNING - AVTAL 

Vad innebär det för genomförandet av detaljplanen att det är tomträtt i 
planområdet, och vad har det för inverkan på genomförandet om det inte går att 
upprätta avtalet/-n (som nämns på sida 66, tredje stycket)? Detta bör framgå. 
Tomträtt är en nyttjanderätt som gäller i en hel fastighet. Det framgår inte av 
handlingarna om fastighetsreglering och/eller avstyckning ska ske inom 
fastigheterna belastade av tomträtt: 

- Enligt 7 kap. 29 § JB anpassas tomträtten automatiskt till fastighetens 
nya utformning efter fastighetsregleringen. Tomträttshavares 
medgivande fordras till minskning av fastighet med stöd av 
överenskommelse enligt 5 kap. 18 § första stycket 3. 

- Enligt 10 kap. 3 § FBL får avstyckning från fastighet som besväras av 
tomträtt endast ske om fastighetsägaren och tomträttshavaren slutit 
avtal om inskränkning av området för tomträtten till att avse en av 
styckningsdelarna och ansökan om inskrivning av avtalet förklarats 
vilande enbart i avvaktan på fastighetsbildning. 
 

3D-FASTIGHETSBILDNING 
Lantmäteriet rekommenderar att en tydligare gränsdragningen i vertikalt led 
beskrivs vad gällande 3D-fastigheterna. Till exempel, att även presentera en 
höjdangivelse och en mer säker presentation av att det är i tätskiktet ska gå. På 
sida 46 framförs endast att gränsen bör vara i tätskiktet. 
 
GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdet avgränsas i dagsläget till stora delar av en användningsgräns. Hela 
det aktuella planområdet ska avgränsas av en planområdesgräns. 
 
ILLUSTRATION I PLANKARTAN 
Lantmäteriet avråder användningen av illustrationer i plankartan. Antingen bör 
en separat illustrationskarta upprättas eller så bör illustrationen redovisas i 
planbeskrivningen. Planillustrationer har ingen rättslig verkan (se Mark- och 
miljööverdomstolens domskäl i mål nr P 8023-14), vilket både plankarta och 
planbestämmelser har. 
 
DIGITALA REGISTERKARTAN, SAMFÄLLIGHETER M.M. 
Lantmäteriet har inte närmare utrett gränsers noggranhet, avtalsservitut, 
oregistrerade samfälligheter, eller övriga rättigheter inom området. Om 
kommunen inte redan har utrett detta rekommenderar Lantmäteriet att det görs. 
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 Fastighetsbildning – avtal 

Kommunen bedömer att ett upphävande av tomtindelningen inte kommer 
påverka genomförandet av planen avsevärt. Fastighetsreglering kommer att 
ske som berör två tomträttsinnehavare. Eskilstuna kommun har nått en 
överenskommelse med den ena av tomträttsinnehavarna och för den andra 
avser kommunen att nå en överenskommelse efter det att detaljplanen vunnit 
laga kraft med beaktande av JB och FBL. 
 
3D-fastighetsbildning 
Kommunen gör bedömningen att detaljplanen behöver vara flexibel när det 
kommer till 3D-fastighetsbilden. Därav ges endast rekommendationer för 
fastighetsbildningen. Planbeskrivningen uppdateras med en rekommenderad 
plushöjd för fastighetsbildningen, vilket baseras på en uppskattad höjd för 
tätskiktet: +9,7 meter. 
 
Gränsbeteckningar. 
Plankartan justeras. 
 

 Illustration på plankartan 
Illustrationen upprättas separat och tas bort från plankartan. 
 
Digitala registerkartan, samfälligheter m.m. 
Synpunkten är noterad.  
 

Trafikverket  Av samrådsredogörelsen framgår att dialog har förts mellan Trafikverket och 
kommunen angående trafiksituationen vid Årbygatans anslutning till 
Mälarvägen. Trafikverket anser emellertid fortfarande att åtgärder ska vidtas 
för att förbättra trafiksituationen vid busshållplatsen, eftersom exploateringen 
medför ett ökat trafikflöde i anslutningen. Det är i första hand en 
trafiksäkerhetsfråga som bör kunna lösas med mindre åtgärder inom befintligt 
vägområde, exempelvis med en refug som förhindrar att fordon som kör ut från 
bostadsområdet nyttjar busshållplatsen som accelerationskörfält. Trafikverket 
ska godkänna vald lösning och välkomnar därför en dialog kring utförandet. Då 
trafikökningen genereras av exploateringen, anser Trafikverket att kostnaden 
för nödvändiga åtgärder ska belasta kommun/exploatör. Innan detaljplanen 
antas ska ett avtal tecknas mellan Trafikverket och Eskilstuna kommun, där 
fördelning av ansvar och kostnader rörande åtgärder i Årbygatans anslutning 
till Mälarvägen regleras. För avtalet tas kontakt med hänvisad 
samhällsplanerare på Trafikverket som vidareförmedlar kontaktväg till 
ansvarig åtgärdsplanerare hos Trafikverket1.  

  
 Ett avtal är framtaget mellan Eskilstuna kommun och Trafikverket där 

kommunen tar på sig att bekosta ombyggnation av korsningen i enlighet med 
Trafikverkets yttrande.  

  

 
1 Meningen i yttrandet är justerad av planavdelningen i syfte att inte namnge personer. 
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Statens 
geologiska 
institut 

Enligt planhandlingen utgörs jorden i området av postglacial lera med ett 
överliggande lager av fyllnadsmaterial. Utförda geotekniska utredningar inom 
planområdet visar att jorden i området generellt består av 6-13 m lera ovan 
friktionsjord och berg. Mellan ca 7- 10 m hittades högsensitiv lera (kvicklera) 
vid provtagning, vilket innebär att leran har en sensitivitet >50 och en omrörd 
skjuvhållfasthet <0,4 kPa. Området är flackt och ligger till största del mellan 
+9 och +10 m (RH2000). Lägsta punkten i området (ca +8 m) finns i den 
cykeltunnel som går under Årbygatan från området 
mot Årby IP. 
 
I planbeskrivningen anges att "Till följd av att området är relativt plant, menar 
utredningen från 2018 att det inte föreligger några problem med områdets 
totalstabilitet. Lerans odränerade skjuvhållfasthet bedömdes dock som mycket 
låg vilket innebär att restriktioner för schakter och uppfyllnader kan 
förkomma i detaljprojekteringen. Enligt framtagen utredning från 2018 
poängteras dock att en stabilitetsutredning bör utföras för att säkra 
totalstabiliteten av slänterna intill GC-tunneln under Årbygatan. GC-tunneln 
kommer i framtiden att försvinna och ersättas av en passage i gatunivå. Därav 
förvinner också slänterna i framtiden'". SGI gör ingen annan bedömning 
avseende stabilitet i området baserat på översänt underlag. 
 
Noteras bör att området är sättningskänsligt, vilket tydligt också framgår av 
handlingarna. Vi vill därför framhålla, även om sättningsfrågor inte ingår i vår 
granskning, att särskild hänsyn härtill måste tas vid utbyggnad av området. 
Vidare måste en rad geotekniska frågeställningar som grundläggning, 
geoteknisk kontroll och omgivningspåverkan ägnas särskild uppmärksamhet 
vid detaljprojektering och utbyggnad. 

  
 Planbeskrivningen uppdateras med ett förtydligande, i enlighet med yttrandet, 

om vikten och behovet att grundläggning, geoteknisk kontroll och 
omgivningspåverkan ska ägnas särskild uppmärksamhet vid detaljprojektering 
och utbyggnad men också bygglovsprövningen.   

  
Sakägare 1 Vi är flera som bor i Röksta som är bekymrade över att det ska byggas ett så 

högt hus där ni planerar för det som kommer kasta en stor skugga över oss på 
sen eftermiddag/kväll. Kvällssolen på sommarhalvåret för oss går ner där och 
bidrar till fina sommarkvällar men detta höghus kommer att förstöra det och 
det är inte acceptabelt. 
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 Höghuset är placerat cirka 250 meter från Röksta vilket gör att merparten av 

skuggningen av huset kommer att ske på Mälarvägen (väg 53). Enligt 
framtagen solstudie kommer Röksta få en marginell skuggning under augusti. 
Bilden nedan visar, från vänster, 20/6 (sommarsolståndet), 20/7 och 20/8 vid 
klockan 18.  

Den marginella skuggningen bedöms inte vara tillräckligt för att sänka eller 
flytta det planerade höghuset. Planbeskrivningen uppdateras med en solstudie 
över hur Röksta påverkas vid vårdagsjämningen, sommarsolståndet, 
höstdagsjämningen och vintersolståndet 
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Årbyföreningen  1. Punkthuset på 20 våningar anser vi inte ska byggas då det inte var med i den 

ursprungliga planeringen av Årby Norra. Den höga byggnaden gör att 
Årbyområdet blir väldigt hårt exploaterat och byggnaden fanns inte heller med 
vid de första dialogmötena utan tillkom senare för att kommunen ville få del av 
marken vid Årbygatan 9 genom ett byte av mark. Alla byggherrar hade ju tidigt 
uppdraget att bygga in social och ekologisk hållbarhet i sin planering och i 
byggherredialogerna kom det fram många viktiga synpunkter om detta. 
Byggnaden med en höjd på 70 meter som tillkom mycket senare föregicks inte 
av någon dialog och fanns inte med i skisserna från början. Bygganden har inte 
heller senare bedömts utifrån några sociala och ekologiskt hållbara 
diskussioner, vilket vi anser är märkligt. Det är ett hus som avviker kraftigt från 
den övriga planeringen av Årby Norra och dessutom tar den parkeringsplatser 
från Årbygatan 5 varför det krävs ytterligare ett antal parkeringar på annan 
plats.  
En förskola med utvecklingsplaner ligger precis bredvid den planerade 70 m 
höga byggnaden som det är helt olämpligt att bygga så nära intill förskolan. 
Det finns planer att bygga större utemiljöer för barnen på förskolan, och det har 
inte heller planerats för utemiljöer och sociala miljöer utanför den sent 
tillkomna höga byggnaden.  
Årby är det mest uppmärksammade miljonprogramsområdet i Eskilstuna och 
har berömts för arkitektoniska kvaliteter, både genom utformning och placering 
av bostadshusen och den yttre miljön, en god representant för sin tids 
bostadsområden. Området har en tydlig skyline med de tre 11-våningshusen. 
Området utgör redan ett uppskattat landmärke och går att se på långt håll när 
man är på väg in till Eskilstuna längs E20. En fördjupad kulturmiljöanalys 
krävs för att belysa att om den tänkta byggnaden på 70 meters höjd passar in i 
den befintliga kulturmiljön, vilket vi anser att den inte gör. 
 
2. Parkeringshuset har en föreslagen placering i utkanten av området och nära 
E20 som vi anser gör det otryggt för boende som ska använda det. Här finns 
ingen möjlighet till social kontroll. Det är också dyrt att bygga ett så stort 
parkeringshus, och dessutom ska bara de som idag bor i det befintliga Årby 
parkera där medan de boende på Årby Norra kommer att få parkeringar 
närmare sina hus eller i husen. Det borde vara rättvist fördelat mellan alla som 
bor i stadsdelen hur parkeringsplatser planeras så att det sker en naturlig 
integration mellan nuvarande Årby och Årby Norra.  
 
Istället för parkeringshus vill vi att det tas fram ett alternativ B och C och 
kanske till och med D där man ser hur parkeringar kan lösas, men inte i ett 
parkeringshus utan på markplan och med idéer från Vallastaden i Linköping 
där man planerat för bilpooler, cykelgarage, bättre kollektivtrafik och 
parkeringar spridda i stadsdelen. Som boende och förening anser vi att det 
behövs fler alternativ att ta ställning till som löser parkeringsfrågan istället för 
ett enda förslag som är ett stort parkeringshus. Vi anser också att de kontor som 
ska byggas på parkeringshuset inte alls behövs. Det som istället behövs är en 
stor satsning på det befintliga centrumet i Årby, att lyfta och utveckla det på 
alla sätt och vis. 
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 3. Årby centrum tycks ha glömts bort i  hela förslaget. Det är enormt viktigt att 

det satsas på det nuvarande Årby centrum och att en utveckling kommer till 
stånd i samarbete mellan kommunen, fastighetsägaren i centrum och de nya 
fastighetsägarna i Årby Norra. Att planera för två centrum bredvid varandra är 
som gjort för att segregationen ska öka. Platsen vid Årbygatan 9 kan istället 
återskapas med odlingslotter som fanns där förut och som uppskattades av de 
boende. Bänkar och lekytor kan också tillkomma i anslutning till odlingarna 
och bli en mötesplats utomhus. Det ser vi som en bättre lösning och att det 
satsas stort på det befintliga Årby centrum. Det behövs satsningar för att göra 
detta centrum tryggt, annars är risken stor för att det blir ett vi och dom i 
bostadsområdet. 
 
4. När det gäller passagen/tunneln under den trafikerade Årbygatan så vill vi ha 
den kvar som den är idag. Det är en mycket använd, trygg, lätttillgänglig och 
bra väg för att ta sig till Prästängens förskola, Årby IP, Årbyskogen och 
Skiftinge. Biltrafiken kommer att öka i området med utökat antal lägenheter 
och tunneln är säkerheten. Många använder tunneln idag, barn och föräldrar går 
till och från förskolan, elever använder den som sin skolväg och många andra 
går och cyklar där. 
 
5. En gemensam skötselplan för utemiljön behöver antas för hela Årby och 
Årby Norra.  Idag finns till exempel ingen gemensam planering på grund av att 
det finns olika fastighetsägare. Många träd har sågats ner och inga 
återplanteringar har skett. Årby Park är en park men tas inte om hand på det 
sättet idag. 
 
6. Vad gäller hur alla hus tas om hand måste det finnas en gemensam plan för 
hela området. Idag är det enorma skillnader på husens underhåll. En del är tipp 
topp och andra är kraftigt eftersatta. Det behöver tas hänsyn till den estetiska 
kvaliteten i det befintliga Årbyområdet. Teglet är symboliskt och det är viktigt 
att följa den ursprungliga utformningen med tegel och färgval.  Efter en 
vandring i stadsdelen ser man snabbt var bristerna finns idag.  Det blir en ännu 
tydligare kontrast när de nya bostadshusen byggs och de gamla är dåligt 
underhållna om inga åtgärder vidtas. 
 
7. Det är också enormt viktigt att belysningen är välfungerande och att det 
finns en gemensam belysning i hela Årbyområdet. Tunneln till Årbyskolan 
behöver lysas upp utifrån så att entréerna in och ut från tunneln är väl upplysta.  
 
8. Det är enormt viktigt att det planeras för soprum över hela Årbyområdet och 
att de är moderna och håller hög kvalitet. I husen längs hela Årbygatan saknas 
idag bra lösningar för soprum och återvinning. 
 
9. För att bryta segregation och förebygga segregation så är det viktigt med 
öppna gator och vägar mellan det nya och det gamla Årby, att det finns stora 
lekytor, odlingslotter, idrottsplatser, offentlig konst, gärna med lokala 
konstnärer, allt integrerat för gemensam användning av boende både i den nya 
bebyggelsen och den gamla.  Det ska vara lika naturligt att springa in och sitta 
på bänkar i Årby Norra eller hyra en odlingslåda i det befintliga Årby. Inga 
gränser och staket. Om det skulle uppstå gränser är det stor risk för ökad 
otrygghet och att människor inte möts spontant. 
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 10. I Årby Norra är det viktigt att det byggs bostäder som många har råd att bo 

i. Det är viktigt att det byggs hyresrätter med rimliga hyror. Idag finns fyra hus 
som är bostadsrätter i Årby. I övrigt är det hyresrätter med allt högre hyror på 
grund av lyxrenoveringar.  Hyror på 9000 -12000 kr för en trea och fyra i Årby 
är idag inte ovanligt. Det gör att hushållen har mindre pengar till alla andra 
utgifter. 
 
11. Vid byggandet av bostadshusen i Årby Norra är det enormt viktigt med 
luftiga passager mellan husen och att det finns breda och öppna stråk mot 
Prästängens förskola, Årby IP, Årbyskogen och Bollhuset så att resurserna och 
tillgångarna i närområdet inte bara blir till fördelar för den nya byggnationen i 
Årby Norra. Husen som står längs vägen tar bort mycket av utsikten från de 
befintliga boende i Årby och vi tycker att det är viktigt att husen inte blir för 
höga. Vi anser därför att husen borde minskas med ett våningsplan för att göra 
det mindre kompakt längs den nya linjen mot Årby IP. Det är bra med radhusen 
som finns i en del av den planerade byggnationen eftersom det öppnar upp för 
mer luft och integrerar de olika gamla och nya miljöerna med varandra på ett 
bättre sätt. Många boende har också lyft fram behovet av att kunna få fortsatt 
långa siktlinjer när det nya byggs och att det blir öppna, gröna miljöer för alla 
människor att umgås på och att det blir tydliga öppna stråk mot Prästängens 
förskola, Årby IP, Bollhuset och Årbyskogen. 
 
1. I likhet med det svar som gavs i samrådsredogörelsen (2020-04-17) tillkom 
punkthuset under byggherredialogen men har varit med under hela arbetet 
med detaljplanen och i det politiska inriktningsbeslutet från 2017. 
 
Punkthuset som bostadstypologi går i linje med syftet att tillföra nya 
byggnadstypologier som radhus och minde punkthus i Årby - att öka 
variationen i stadsdelen. Därav bedöms höghuset kunna avvika från resterande 
byggnader i Årby Norra-projektet. 
 
Punkthuset regleras med att en gemensam uteplats ska uppföras, där sociala 
aktiviteter kan tillkomma. Vidare är höghuset placerat i direkt anslutning till 
det nya torget/parken. 
 
I avvägningen mellan att behålla de befintliga parkeringarna eller möjliggöra 
byggnationen av ett högre punkthus, har bedömningen gjorts att 
allmänintresset att bebygga tomten med bostäder, kontor och 
centrumfunktioner vägt tyngre. 
 
En antikvarisk konsekvensanalys har gjorts på detaljplanen (WSP 2018-02-23). 
Slutsatsen som dragits är att den tillkommande bebyggelsens volymer 
underordnar sig de befintliga volymerna, vilket ger liten påverkan. Det högre 
punkthuset innebära en något större påverkan. Men eftersom de ursprungliga 
volymerna är så framträdande i landskapet, är bedömningen att det finns en 
stor tålighet för tillkommande volymer. 
 
2. I likhet med det svar som gavs i samrådsredogörelsen (2020-04-17) har flera 
olika parkeringslösningar tagits fram i arbetet med strukturplanen. 
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 De olika parkeringslösningarna har vägts mot varandra och landat i förslaget 

om ett större parkeringshus. P-huset placeras nära E-20 och Mälarvägen för 
att minska onödig trafik i området. Byggnaden fungerar även som ett 
bullerskydd från trafikbullret för bostads- och förskolekvarteret. 
 
Parkeringshuset är tänkt för de som bor i befintliga Årby idag men också 
Punkthuset och evenemang på Årby IP. Om intresse finns att hyra in sig i något 
av de tillkommande parkeringsgaragen är det upp till var aktör att kontakta 
och undersöka den möjligheten med respektive byggherre i Årby Norra, för 
detta är inget som styrs genom detaljplanen. 
 
Planavdelningen ställer sig positiva till att det byggs bilpooler, cykelgarage 
och att kollektivtrafiken är prioriterad för att främja hållbart resande i 
stadsdelen. 
 
3. Plangränsen har ej ändrats i granskningsförslaget så Kommunen delger 
samma svar som i samrådsredogörelsen (2020-04-17): ”En upprustning av 
Årby centrum berör inte planförslaget. Upprustning kan ske genom befintlig 
detaljplan. Befintliga centrum ska fortsatt vara den primära kärnan i 
stadsdelen. Planförslaget medger en byggrätt i form av ett allaktivitetshus vid 
Årbygatan 9. I dialogarbetet har det återkommande lyfts att en mötesplats 
saknas där barn, ungdomar och äldre kan umgås och mötas. Resterande yta är 
planerad för torg-/parkyta där bland annat odlingslotter, bänkar, lekytor kan 
uppföras. Planförslaget medger även att centrumfunktioner kan skapas i 
bottenvåningarna på flertalet av byggnaderna för att skapa aktiva 
bottenvåningar” 
 
4. Granskningsförslaget har inte ändrats från samrådsförslaget vilket kommer 
resultera i att tunneln under Årbygatan försvinner. Tunneln ska ersättas med 
en trafiksäker passage. Exempelbild på en sådan passage finns i 
planbeskrivningen. Vidare ska också Årbygatan utformas så att hastigheter 
hålls nere för att komplettera passagen. Slänterna ner till tunneln har också 
identifierats som problematiska utifrån platsens geotekniska förutsättningar 
(Tyréns 2018-11-09), se även Statens geologiska instituts yttrande. 
 
5. Som nämnt i samrådsredogörelsen (2020-04-17) äger Kommunen bara delar 
av parkytan inne i Årby. Fastighet- och exploateringskontoret har bjudit in alla 
befintliga och kommande byggherrar till en grupp för att diskutera en 
gemensam utveckling av stadsdelen. En första träff hölls innan sommaren 
2019.  
 
6. Som nämnt i samrådsredogörelsen (2020-04-17) har Kommunen, genom 
Fastighets och exploatering, bjudit in alla fastighetsägare i Årby till ett 
gemensamt möte under våren 2019 där övergripande frågor om stadsdelen 
kunde lyftas. 
 
7. Belysning är inget som detaljplanen kan påverka, men för kännedom pågår 
det ett trygghetsskapande konstprojekt med barn och unga i stadsdelen Årby. 
Årbytunneln inbegrips av de projektet där belysning är en aspekt. Detta projekt 
kan genomföras utan en ny detaljplan för Årbytunneln. 
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8. Utbyggnad av sophus för de befintliga bostäderna kan lösas i den befintliga 
detaljplanen. 
 

 9. Strukturen på planförslaget är densamma som i samrådet varför kommunen, 
i likhet med svaret som gavs i samrådsredogörelsen, vill poängtera att skapa 
flöden mellan stadsdelarna för att integrera dem med varandra har varit 
en av de bärande idéerna i förslaget. Ny bebyggelse och nya parker placeras 
så parkerna i befintliga Årby kan integreras med de nya parkerna. Vidare 
planeras det för ett stråk, omnämnt aktivitetsstråket, mellan befintliga Årby och 
Årby Norra som ämnar binda samman stadsdelarna med gångfartsgator som 
varvas med parkmiljö.  
 
10. Detaljplanen kan inte styra om det byggs hyresrätter eller bostadsrätter 
samt vilken hyra som sätts. Detta är något som framtidens bostadsmarknad 
styr mer än detaljplanen. 
 
11. Gaturummen mellan bebyggelsen kommer ha en bredd på 13,5 och 15,5 
meter. Vidare ska ny bebyggelse placeras på ett avstånd om 2 meter från 
gatan. Det teoretiska avståndet mellan fasaderna är därmed minst 17,5 meter 
och som mest 19,5 meter vilket bedöms som väl tilltaget för att skapa luftiga 
passager mellan husen där man kan röra sig upp mot Årby IP, 
Prästängsskolan och Årbyskogen etc. Det primära stråket upp mot dessa 
målpunkter kan tillkomma i den centrala parken som planläggs i mitten av 
området. Bebyggelsen som placeras mot Årbygatan har brutits upp. Vidare 
justeringar i byggnadshöjden kommer inte att ske då de utgör ett viktigt 
bullerskydd mot E20.  
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Bostadsrättsför
eningen Årby 
nr 4 

Eftersom vi inte fått skriftligt svar på våra synpunkter väntar vi fortfarande på 
detta. Era synpunkter kan man läsa på hemsidan men detta innebär inte något 
svar på våra synpunkter Man kan läsa på er hemsida:  
 
Då bebyggelsen inte går in i den ”särskilt värdefulla bebyggelsen” som utgör 
den befintliga bebyggelsen, utan håller sig inom den ytan som är utpekad som 
”tålig”. Då den nya bebyggelsen fortsatt kommer vara mindre antal bostäder 
och på en mindre yta kommer de befintliga bostäderna fortsatt vara 
dominanta. 
 
Det är ju enligt plankartan så att vi inte kommer att se mycket annat än den nya 
bebyggelsen på vår norra sida så det är ju verkligen en stor påverkan på 
området. För oss blir det bara negativt, eftersom vi då tvingas lösa sophantering 
och andra praktiska saker på annat sätt.  
 
Vi Brf Årby 4 accepterar inte att tomtindelningen görs om på detta sett, i 
planen står det 3m plus att man kan se någon detalj där sophuset är tänkt att stå. 
Vi vill ha hela ytan fram till nuvarande kantsten ca. 9 m för att bygg 
sophus/cykelparkering samt gästparkeringar, som är nödvändiga i detta 
sammanhang. 
 
Angöringsparkering kommer fortsatt finnas framför bostadsrättsföreningens 
hus på den kommunala marken. Även gästparkering kommer finnas på de 
kommunala gatorna. Dessa platser avsätts dock inte för boendeparkering. De 
två handikappsparkeringarna bedöms kunna lösas framför skivhuset där 
plankartan reglerar upp en yta om 3 meter från fasaden, alternativt på 
innegården bakom huset, där de genomgående trapphusen kan nyttjas. 
 
Det är inte alternativ att ha parkering på vår södra sida så detta går inte. Den 
sidan blir vårt grönområde. 
 
Dessutom är inte ersättningsfrågan helt löst vi hävdar fortfarande att vi vill ha 
ersättning för våra förluster. Vi har ju fått bygglov på garage och sophus så det 
är inga ”svartbyggen”. Det var stora utgifter för föreningen som vi prioriterade 
då och betalade för samt underhållit.  
 
Sedan har vi parkeringar vi har ju haft 60 platser i avtal och vill ha egna 
reserverade platser i p-huset.   
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 De synpunkter som bostadsrättsföreningen lämnade under samrådet har 

bemötts och kommenterats i samrådsredogörelsen (2020-04-17). Kommunen 
bedömer därför att skriftliga svar har getts i enlighet med plan- och bygglagen 
5 kap 17 § och 21 § 
 
Texten som refereras till är en del av ett svar på Bostadsrättsföreningens 
synpunkt om ”Arkitektonisk gestaltning och kulturvärden”. 
Bostadsrättsföreningen hänvisade då i flera stycken till det antikvariska 
utlåtandet (WSP 2018-02-23) som kommunen låtit göra på detaljplanen. Syftet 
med den antikvariska bedömningen är att bedöma detaljplanens inverkan på 
kulturmiljön utifrån plan- och bygglagen. Då yttrandet hänvisades under 
”Arkitektonisk gestaltning och kulturvärden” svarade kommunen på yttrandet 
utifrån detaljplanens bedömda påverkan på kulturmiljön. Förslaget har 
bedömts, både av Kommunen och WSP, vara förenligt med plan och 
bygglagens krav, avseende förvanskning av kulturmiljö och hänsyn till 
kulturvärden. Så även fast detaljplanen påverkar området i stor grad, där en 
del av de befintliga husen i Årby förlorar delar av utsikten norrut, bedöms den 
förenlig med plan- och bygglagen. En bedömning som Länsstyrelsen, i sitt 
samrådsyttrande, delar. Återvinningshuset eller sättet hur hanteringen av 
sopor sker idag vägs inte in i en bedömning om detaljplaneförslagets påverkan 
på kulturmiljön. Att förslaget innebär en förändrad situation för föreningens 
återvinningshantering har vägts mot möjligheten att bebygga ytan med 
bostäder. Bedömningen är att återvinningshuset kan placeras på alternativa 
ytor, vilket också möjliggörs i plankartan framför bostadsrättsföreningens hus, 
se stycket nedan. Därav väger möjligheten att bebygga ytan med bostäder 
tyngre. 
 
En yta om 9 meter framför bostadsrättsföreningens hus kan inte tillgodoses. 
Ytan är avgörande för att möjliggöra de stråk som omnämns som 
”Aktivitetsstråket” i planhandlingarna. Stråket ska binda samman befintliga 
Årby och Årby Norra, Årby och Munktellstaden samt Årby Naturreservat med 
resterande delen av centrala staden. Stråket, i egenskap av ett allmänintresse, 
väger därför tyngre än bostadsrättsföreningens önskan om en 9-meters-remsa 
framför huset. Plankartan justeras dock för att bostadsrättsföreningen ska 
kunna ha möjlighet att anordna parkering för rörelsehindrade och uppföra 
återvinningshuset framför bostadshuset. Ytan framför huset som ska 
möjliggöra en en placering av återvinningshuset blir 7 x 18 meter (126 
kvadratmeter) istället för 6,5 x 10 meter (65 kvadratmeter): 
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Alternativet att anordna parkering för rörelsehindrade på innegården bedöms 
fortfarande som ett alternativ. Vill Bostadsrättsföreningen anordna det på 
innergården behöver dock dialog med anslutande fastigheter tas för att lösa 
angöringsvägar. Cykelparkering bedöms kunna anordnas inom den avsatta 
ytan i plankartan och på innegården.  
 
En oberoende värderingen ska ske av befintlig byggnad som används som 
återvinningsstation och ekonomisk ersättning utgå efter det att detaljplanen 
har vunnit laga kraft. Kommunen ersätter värdet av befintlig byggnad som 
används som återvinningsstation. Detta skrivs in i genomförandebeskrivningen 
av planen: ”Som en konsekvens av planens genomförande behöver en 
återvinningsstation flyttas från fastighet Notarien 15. En oberoende 
värderingen ska ske av befintlig byggnad och ekonomisk ersättning utgå. 
Kommunen ersätter värdet av befintlig byggnad som används som 
återvinningsstation. Detaljplanen möjliggör en lämplig ersättningsplats i 
närhet av befintlig placering och i nära anslutning till bostadsbyggnaden norra 
sida.” 
 
Reserverade parkeringsplatser kan inte styras i detaljplanen.  
 

ESEM  EEM har fjärrvärme utbyggt i del av planområdet samt till närliggande område 
som möjliggör anslutning av fjärrvärme till den nya bebyggelsen, dock behöver 
EEM göra en utredning för att säkerställa kapaciteten i det befintliga nätet samt 
behov av eventuell ombyggnation av befintligt nät.  
 
Befintlig fjärrvärmeledning ska tas i beaktning vid markarbete och byggnation 
så att denna ej kommer till skada, eventuella skador och/eller eventuell flytt av 
ledning bekostas av exploatör/fastighetsägare. 

  
 En utredning om kapaciteten för det befintliga nätet bedöms kunna göras efter 

detaljplanen blivit antagen. Vidare är synpunkten om fjärvärmeldningen 
noterad och vidarebefordrad till stadsbyggnadsförvaltningens 
projektavdelning.  

  
Region 
Sörmland  

Region Sörmland ser ur kollektivtrafikperspektivet positivt på utvecklingen i 
Årby Norra då en sådan stor utbyggnad av området kan generera en positiv 
resandeutveckling i kollektivtrafiken. Dock ska det tilläggas att denna ökning 
sker på två linjer i Eskilstunas stadstrafik som redan idag har hög belastning i 
högtrafik vilket på sikt kan komma att påverka turtätheten. 

  
 Synpunkten har vidarebefordrats till berörd trafikplanerare på 

stadsbyggnadsförvaltningen som jobbar med kommunens kollektivtrafikplan.  
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PostNord  PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 

vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan 
i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin 
post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

  
 Synpunkten är noterad.  
  
Telia  Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-

anläggningar i sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader 
som uppkommer i samband med flytt. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar 
den. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av 
planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna.  
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  
 
För kommande ledningssamordning kontakta Skanovas Nätägare 

  
 Vissa ledningar kommer att behöva flyttas som en följd av planen. 

Ledningsflytten ska bekostas av berörd exploatör, vilket också finns inskrivet i 
genomförandebeskrivningen: ”Eventuell flytt av ledningar på kvartersmark 
bekostas av berörd exploatör. Detta gäller även för sanering av eventuell 
förorenad mark inom kvartersmark”. 
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Miljökontoret Miljökontoret lämnar följande synpunkter gällande granskningshandlingar: 

Avsteg från Boverkets friyta per barn kommer att göras inom planområdet. Vi 
anser att utredningen ska visa hur de kompletterande ytorna ska tillgodose 
behovet av friyta eller alternativt att byggnationen utgörs på annat sätt så att 
markyta som friyta frisläpps. Vid planering av nya skolor/förskolor samt 
utbyggnader är det viktigt att säkerställa att vi har den lämpligaste placeringen. 
Vi tänker utifrån perspektiven säkerhet, buller och att alla beslut bör ha baseras 
på vad som är barnens bästa (barnkonventionen). Vi anser att detta behöver 
förtydligas mera i planhandlingar.  
 
Bullerutredningen visar att riktvärden kommer att överskridas vid vissa platser 
inom området. Detta innebär att tydlig placering och utformning av fasader, 
planlösning samt placering av skolgårdar och innegårdar avgör 
hur riktvärdena kommer att klaras. Det är lämpligt så som det framgår att 
bestämma detta med ett antal olika planbestämmelser och tydliga 
beskrivningar. 
 
Av dagvattenutredningen framgår att det krävs flera olika typer av 
dagvattenanläggningar inom planområdet som ska hantera dagvatten. 
Miljökontoret vill därför informera om att dagvattenanläggningar är 
anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Det kan vara lämpligt att 
lägga in en allmän notering om att kontakten ska tas med Miljökontoret inför 
anläggande av dagvattenanläggningar. Mer information och 
anmälningsblanketten finns på kommunens hemsida, länk bifogas 
https://www.eskilstuna.se/bygga-booch- 
miljo/vatten-och-avlopp/dagvatten.html. Krav på anmälan bör beskrivas i 
planhandlingar för tydlighet. Detta saknas i planhandlingar. 
 
Om schaktning ska utföras inom förskole området och pulkabacken där vi har 
förhöjda halter PAH:er är det viktigt att hantering och eventuell återanvändning 
av överskottsmassor går rätt till. Detsamma gäller hantering och 
återanvändning av överskottsmassor inom andra delar av området. Detta 
framgår inte av planhandlingarna på något sätt och bör beskrivas. 

  
 I kvalitetsprogrammet för Årby Norra finns det beskrivet hur omkringliggande 

ytor kan gestaltas så barn kan nyttja dem. Båda skolorna i plankartan uppfyller 
Eskilstuna kommuns beslutade riktlinjer för friytor. Vidare har det framkommit 
i dialog med lärare/pedagoger på Slottsskolan i detaljplanen för Nötknäpparen 
26, m.fl. att Årby Naturreservat är ett bra utflyktsmål för barn. 
 
Planbestämmelser om lägenhetsutformning och gemensam uteplats som inte 
överskrider bullerriktlinjerna för höghuset finns på plankartan. 
 
Planbeskrivningen uppdateras med en upplysning att 
dagvattenanläggningarna är anmälningspliktiga enligt önskemål. 
 
Planbeskrivningen uppdateras angående schaktning enligt önskemål. 
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Privatperson 1 Tack för intressant artikel i EK i tisdags. Jag tänker på ett planförslag ang 

nybygget vid Årby IP . Det var ett intressant foto som fanns i tidningen men en 
sak saknas- skuggorna av alla höghus. 
Det syns ganska snabbt att fotot är ett montage av ett gammalt foto utan hus 
och därefter har man bara lagt in husen utan att uppmärksamma de långa 
skuggor som måste uppträda. Något att följa upp? 
En annan synpunkt i detta ämne är att hela E20 är väldigt tråkig om man som 
bilist bara ska passera staden - det är definitivt ej vacker stad som man 
passerar- industrier ,idrottsplatser ..... 
Jag har påpekat detta för kommunfolk i flera år men om ett mycket högt hus 
kommer att innebära att staden blir mer attraktiv är nog mest förhoppningar . 
 
Planbeskrivningen uppdateras med redigerade bilder. 
  

Privatperson 2 Jag har under flera år, tillsammans med vänner ur Eskilstuna 
Skateboardförening. Verkat för att göra skateboardåkning tillgängligt för alla 
barn och ungdomar i Årbyområdet. Genom planering och genomförande av 
olika aktiviteter i området. Har vi verkat mot målsättningen om att alla som 
vill, skall ges möjlighet och förutsättningar att åka skateboard.  
Skateboard är en aktivitet vars kultur/arv har sina rötter på gatan. Det kommer 
aldrig att förändras. I dagsläget är skateboard en olympisk gren och den 
förgreningen av skateboard omfattas av reglementen och krav. Dessa är inte på 
något sätt styrande för aktiviteten och dess utövare ur ett generellt perspektiv. 
Den stora majoriteten skateboardåkare tävlar inte med varandra. De åker 
tillsammans och peppar varandra att utvecklas, eller inte utvecklas.  
 
Eskilstuna Skateboardförening har i dagsläget en tydlig förankring i 
Årbyområdet. Som vi önskar att förvalta och vårda.  
 
Eskllstuna skateboardförening ser stora sociala/idrottsliga/hälsomässiga 
fördelar med att integrera skateboard i detaljplanerna kring bygget som 
planeras. 
 
Vi är positiva och ytterst villiga att verka för att bidra med kunskaper och 
erfarenheter. Som skulle innebära att det offentliga rummet i möjligaste mån 
anpassas för skateboard på ett sätt som inte inskränker övriga populationen. 
Skadar eller på annat sätt medför problem som kan undvikas.  
 
Vår önskan är att skapa största möjliga långsiktiga värde för boende, 
medborgare, kommunen, lokala företagare och skateboardåkare. 
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 Detaljplanen kan inte i detalj säkerställa hur den exakta utformningen av det 

offentliga rummet ska vara. Trots detta ser Eskilstuna kommun positivt på 
lämnad synpunkt om att integrera möjligheten att nyttja skateboarden i det 
offentliga rummet. Kvalitetsprogrammet, det dokument som berör 
gestaltningen, uppdateras därför efter inkommen synpunkt. Vidare har 
synpunkten vidarebefordrats till berörd avdelning inom 
stadsbyggnadsförvaltningen som kommer ansvara för projekteringen av gator, 
torg och parker i Årby Norra. Det ska också uppmärksammas att det pågår ett 
projekt strax norr om Årby Norra som syftar till att bygga en ny 
skateboardpark: 
https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/pagaende-
projekt/arby/2020-06-05-vi-bygger-en-ny-skatepark-i-arby 
 

  
EEM EL E-rutor, här framfördes önskemål att dessa skulle vara 7 x 9 meter (se bifogat 

mejl) vilket inte ser ut att ha justeras i dp 
  

Åtgärden bedöms som en redaktionell ändring. E-rutan justeras enligt 
önskemål. 

  
 Yttranden utan erinran 
  
  Eskilstuna flygplats, Luftfartsverket, Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Vattenfall, Räddningstjänsten. 
  
 Övriga ändringar 
  
  Användningsbestämmelserna (K) och (C) ändras till K och C. Det vill säga att 

parenteserna som specificerar en tredimensionell användningsreglering tas 
bort. Anledningen är att olika våningsplan som byggs ska vara flexibla över tid 
och kunna anpassas till framtida parkerings, kontors- och verksamhetsbehov. 
Ändring bedöms vara redaktionell. 
 
I ett av mittenkvarten läggs samma användningsbestämmelse som reglerar 
merparten av bostadskvarteren i plankartan till: (P3) – ”Parkering under mark”. 
Detta för att förtydliga att marken får byggas under med garage. Parkering 
ingår i användningen B – Bostad - redan som ett komplement till den 
huvudsakliga användningen, varför parkeringsgarage även kunde byggas i 
granskningsförslaget. Anledningen till att bestämmelsen läggs till är för att det 
inte ska råda oklarhet om man får bygga ett garage, när resterande kvarter har 
den användningsbestämmelse. Som en följd av detta läggs även utfartsförbud 
mot Årbygatan till för att styra att det inte blir för många och frekventa 
infarter/utfarter mot Årbygatan. Vidare införs också bestämmelserna b1 - 
”Marken får byggas under med garage och/eller källare. Bjälklag ska vara 
planterbart” och n1 – ”Gården får höjas upp till 1,0 m över omgivande 
gatunivå”. Bestämmelserna syftar till att reglar parkeringsgaragen och har 
funnits på alla andra kvarter i granskningsförslaget som har haft 
användningsbestämmelse (P3). Ändring bedöms vara redaktionell då ingen ny 
användnings läggs till med hänvisning till tredje och fjärde meningen i stycket. 

  

https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/pagaende-projekt/arby/2020-06-05-vi-bygger-en-ny-skatepark-i-arby
https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/pagaende-projekt/arby/2020-06-05-vi-bygger-en-ny-skatepark-i-arby


Eskilstuna kommun   20 (21) 
    
    
    

 
 Synpunkter som inte har kunnat tillgodoses i det slutliga 

planförslaget 
  
  
  

Synpunkter som lämnades i samrådet 
 

  
Protestlista i 
samrådsredogö
relsen 
38 underskrifter 
från boende 
  
 

Detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden trots invändningar mot 
genomförandet av planprocessen, med hänvisning till kommunens svar på 
samrådssynpunkten (Se Sammanställning av synpunkter från samrådet 2020-
04-17). 

  
  
Sakägare 1 i 
samrådsredogö
relsen  

Detaljplanen tillgodoser inte synpunkten kring fler parkeringsplatser, med 
hänvisning till kommunens svar på samrådssynpunkten (se Sammanställning 
av synpunkter från samrådet 2020-04-17). Detaljplanen antas med föreslagna 
parkeringsplatser. 

  
Sakägare 2 och 
3 i 
samrådsredogö
relsen 
 

Detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden trots invändningar mot 
genomförandet av samråd, med hänvisning till kommunens svar på 
samrådssynpunkten (se Sammanställning av synpunkter från samrådet 2020-
04-17). 
 
Detaljplanen tillgodoser inte synpunkten kring fler parkeringsplatser, med 
hänvisning till kommunens svar på samrådssynpunkten (se Sammanställning 
av synpunkter från samrådet 2020-04-17). Detaljplanen antas med föreslagna 
parkeringsplatser. 

  
Sakägare 4 i 
samrådsredogö
relsen  
 

Detaljplanen tillgodoser inte synpunkten kring fler parkeringsplatser, med 
hänvisning till kommunens svar på samrådssynpunkten (se Sammanställning 
av synpunkter från samrådet 2020-04-17). Detaljplanen antas med föreslagna 
parkeringsplatser. 

  
Synpunkter som lämnades i granskningen 
 

Sakägare 1 i 
granskningsutl
åtandet 

Detaljplanen tillgodoser inte synpunkten kring punkthusets placering och höjd, 
med hänvisning till kommunen svar på granskningssynpunkten (se ovan i 
granskningsutlåtandet 2020-08-20). Detaljplanen antas med föreslaget 
punkthuset. 

  
Synpunkter som lämnades i både samrådet och granskningen 
 

Bostadsrättsför
eningen Årby 
nr 4 

Detaljplanen tillgodoser inte synpunkten om en yta om 9 meter (från fasad) 
framför bostadsrättsföreningens hus. Plankartan har justerats efter synpunkten i 
granskningen, se kommunens svar på synpunkten (se ovan i 
granskningsutlåtandet 2020-08-20). Trots detta kan inte en yta om 9 meter 
(från fasad) tillgodoses. Detaljplanen antas med en större yta än tidigare men 



Eskilstuna kommun   21 (21) 
    
    
    

 
inte med den önskade storleken. 

  
Årbyföreningen Detaljplanen tillgodoser inte synpunkten kring punkthusets placering, med 

hänvisning till kommunens svar på samrådsynpunkten (se Sammanställning av 
synpunkter från samrådet 2020-04-17) och granskningssynpunkten (se ovan i 
granskningsutlåtandet 2020-08-20). Detaljplanen antas med föreslaget 
punkthus. 
 
Detaljplanen tillgodoser inte synpunkten om parkeringshusets placering, med 
hänvisning till kommunens svar på samrådsynpunkten (se Sammanställning av 
synpunkter från samrådet 2020-04-17) och granskningssynpunkten (se ovan i 
granskningsutlåtandet 2020-08-20). Detaljplanen antas med föreslaget 
parkeringshus. 
 
Detaljplanen tillgodoser inte synpunkten om att tunneln under Årbygatan 
försvinner, med hänvisning till kommunens svar på samrådsynpunkten (se 
Sammanställning av synpunkter från samrådet 2020-04-17) och 
granskningssynpunkten (se ovan i granskningsutlåtandet 2020-08-20).  
Detaljplanen antas där tunneln försvinner och ersätts med en trafiksäker 
passage i gatunivå. 

  
  

 
Förslag till beslut  

  
 Stadsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplanen för Notarien 17, m.fl. (Årby 

Norra) upprättad den 20 augusti 2020. 
  
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
 
 
 
 
 
 

 Jacob Lithammer 
Planchef 

Robin Ljunggren Bergström 
Planarkitekt 
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