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Samrådsredogörelse detaljplan 
Järvsta 16:20 m.fl., Mårtsbovägen 5 

Detaljplan för bostäder  
Gävle kommun, Gävleborgs län 

 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att planlägga för nya bostäder intill befintligt bostadsom-
råde i Järvsta med en enskild anslutningsgata från Mårtsbovägen. Detaljplanen tar 
hänsyn till skyddsavstånd till kraftledningen söder om området, trafikbuller från 
Mårtsbovägen samt dagvattenförhållandena i området.  

Genomfört samråd 

Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 1-22 oktober 2018 (bilaga 1).  

Redovisning av inkomna synpunkter 

Yttranden från myndigheter/organisationer återfinns i sin helhet som bilagor till sam-
rådsredogörelsen.  
Yttranden från privatpersoner finns endast sammanfattande i samrådsredogörelsen då 
de innehåller personuppgifter. Yttrandena är diarieförda och lämnas i sin helhet till 
Samhällsbyggnadsnämnden inför beslut.  

Sammanfattning av inkomna synpunkter och åtgärder 

Inkomna synpunkter handlar om påtaglig skada på närboendes boendemiljö, insyn, 
naturvärden som går förlorade samt kostnader vid eventuell flytt av befintliga led-
ningar. Länsstyrelsen påpekar att den dagvattenutredning som ska tas fram behöver 
bl.a. hantera snömassor och nederbörds påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
Efter samrådet har en dagvattenutredning samt förprojektering för gatan tagits fram. 
Utredningarna har inneburit att nivå för underkant grundläggning av huvudbyggnad 
införts på del av planområdet, yta för dagvattenhantering (dike eller liknande) har re-
serverats samt att gatans nivå regleras med plushöjder för att säkerställa gatans nivå i 
förhållande till godtagbar dagvattenavrinning. Interngatan har breddats från 6,5 meter 
till 8,0 meter. 
Plankartan har kompletterats med markreservat för underjordiska ledningar inom in-
terngatan, planbeskrivningen har uppdateras utifrån detta samt ytterligare text kring 
anläggande och förvaltning av enskild eller allmän teknisk anläggning.  
I och med att det inom planområdet avsätts mark för dagvattendike har den östra 
plangränsen flyttats ca 3 meter österut och plangränsen längs Mårtsbovägen har också 
skjutits österut så att avståndet från vägkant till planområde är minst 5 meter. Avsnit-
tet om buller i planbeskrivningen har uppdaterats med senaste bullerkartläggningen. 
Utförandet av byggnader regleras ytterligare med att minsta takvinkel införs.  
 

 
 
  



 

Sid 2 (6)

 
 

 
Inkomna synpunkter 

Nedan redovisas samtliga yttranden som inkommit under samrådstiden. Yttranden 
utan erinringar har inkommit från (yttranden bifogas inte):  

 Gästrike Räddningstjänst 
 Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun 

 
Övriga yttranden sammanfattas nedan, bemöts med kommentarer från 
kommunen och eventuella åtgärder som yttrandet leder till redovisas.  

Länsstyrelsen Gävleborg (bilaga 2)  

Sammanfattning: Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk för att ljudnivåerna 
vid uteplatser överskrider gällande riktvärden för buller vid fasad. Kommunen har be-
mött detta genom infogandet av en planbestämmelse som säkerställer att trafikbuller-
förordningens riktvärden efterlevs. Länsstyrelser ser mycket positivt på detta. 
Dagvattenutredningen är en förutsättning för att kunna göra en bedömning gällande 
MKN vatten. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen ska ta fram en sådan. I dag-
vattenutredningen, som ska tas fram under den kommande planprocessen, ska kom-
munen även specificera hanteringen av snömassor då den nuvarande hanteringen inte 
är tillräcklig. 

Kommentarer: En dagvattenutredning (WSP 2018-10-30, kompletterad 
2018-11-14) har tagits fram efter samrådet. Utredningen visar att reningsbeho-
vet av dagvatten är relativt litet inom området. I utredningen föreslagen dag-
vattenhantering medför god dagvattenrening samtidigt som ytterligare rening 
kommer ske innan vattnet når recipienten. Risken bedöms därför vara liten att 
genomförande av detaljplanen skulle påverka recipienten negativt med avse-
ende på vattenkvalitet. Projektet bedöms inte heller påverka de hydromorfolo-
giska kvalitetsfaktorerna eftersom planområdet inte ligger i anslutning till vat-
tenförekomsten Järvstabäcken. Föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen 
avseende rening och avledning har arbetats in i planförslaget efter samrådet. 
 
Dagvattenutredningen konstaterar att snön från planområdet kan läggas i väg-
diken, på bostadsfastigheterna eller mot intilliggande naturmark. Förorening-
sinnehållet i snön bedöms vara låg enligt beräknade föroreningshalter i dag-
vattnet som är beräknade på årsbasis och därmed även inkluderar nederbör-
den på vintern.  
 
Åtgärder: Dagvattenutredningens resultat har arbetats in i detaljplanen och 
inneburit att lägsta nivå underkant grundläggning fastställs inom del av plan-
området för att undvika skador vid större flöden, plushöjder för gatan har till-
kommit för att styra avrinning av dagvatten och ytor för dagvattenåtgärd 
(dike) har reserverats genom planbestämmelser på plankartan. Planbeskriv-
ningen har uppdaterats i de delar som ändrats, tex dagvatten, översvämning 
och gatuutformning. 

Gästrike Vatten AB (bilaga 3) 

Sammanfattning: Byggnationen av 4-6 bostäder inom planområdet kan innebära 
att nuvarande vattenledning belägen längs Mårtsbovägen behöver förstärkas med av-
seende på ledningens kapacitet. GVAB ska därför kontaktas i god tid inför exploatering 
av området. Vid en eventuell omförläggning av vattenledningen önskar GVAB få in-
formation om eventuellt ytterligare planerade exploateringar i Järvstaområdet. 
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Kommentarer: I dagsläget finns tre planuppdrag som berör aktuellt om-
råde; Mårtsbovägen 5 (ca 6 bostäder), Skoglundshöjden (ca 40 bostäder) samt 
Järvstagläntan (ca 20 bostäder) och områdena ligger inom ytor utpekade för 
bostadsändamål inom översiktsplanen för Gävle stad 2025 (J.B.5, J.B.7). 
Ytorna inom översiktsplanen omfattar dock större område än de nämnda på-
gående planuppdragen vilket gör att Gästrike Vatten i sin planering för kapaci-
tetsförstärkningar åtminstone bör ta höjd för vad översiktsplanen föreslår to-
talt sett för närområdet (sid. 128 ff, Översiktsplan Gävle stad 2025). 

 
Åtgärder: Information om ledningskapacitet och ev. behov om kapacitetsför-
stärkning vidarebefordras till exploatören. 

Gävle Energi AB (bilaga 4) 

Sammanfattning: Det finns optoledningar inom området och ska dessa flyttas be-
kostas detta av exploatören. 
 

Åtgärder: Planbeskrivningen kompletteras med information om optoled-
ningar och att exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar. Planförslaget 
kompletteras med text kring teknisk försörjning, både utifrån anläggande av 
enskild och allmän anläggning/ledning. Plankartan kompletteras med u-om-
råde inom ytan för interngatan vilket möjliggör att vid behov bilda servitut för 
tex allmänna el/opto-ledningar inom kvartersmarken. 

TeliaSonera Access AB (bilaga 5) 

Sammanfattning: Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Tvingas Skanova 
vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Åtgärder: Planbeskrivningen kompletteras med information om att exploa-
tören bekostar eventuell flytt av ledningar. 

Post Nord Sverige AB (bilaga 6) 

Sammanfattning: Det är viktigt för vår/Post- och Telestyrelsens del att postlådorna 
placeras i lådställ i det nya området. 

Kommentarer: Placering av postlådor kan inte styras eller regleras i en de-
taljplan. Däremot är detta viktig information till exploatören/framtida boende 
vid ett genomförande av detaljplanen. 

 
Åtgärder: Information om placering av postlådor vidarebefordras till exploa-
tören. 

Trafikverket (bilaga 7) 

Sammanfattning: Trafikverket har inga synpunkter på detaljplanen. För informat-
ion framförs dock att det krävs ett avtal mellan exploatören och Trafikverket innan fy-
siska åtgärder görs där planområdet ansluter till Trafikverkets väg, Mårtsbovägen. Syf-
tet med avtalet är att reglera anslutningens utformning samt medge tillåtlighet att ut-
föra åtgärder inom Trafikverkets vägområde. 
 

Åtgärder: Trafikverkets information om krav på avtal vidareförmedlas till ex-
ploatören. Planbeskrivningen kompletteras med information om att avtal 
krävs innan åtgärder vidtas inom Trafikverkets vägområde.  
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Privatpersoner A.H., M.H.  

Sammanfattning: I yttrandet skriver AH och MH att de känner sig grundlurade då 
de bland annat vid köpet av tomten, i kontakt med fastighetsägaren för Järvsta 16:20 
fått löfte om att inget skulle byggas på baksidan av den tomt, med tomtgräns mot skog, 
som de valde.  

Det som nu föreslås ger enligt dem andra förutsättningar, och sänker värdet på tomten 
och huset avsevärt, genom att de till exempel tappar ljusinsläpp, får insyn på baksidan 
genom sina stora fönster och inglasade uterum samt får störande trafik och belysning 
från bilar rakt in i sitt hus. De skriver också att byggprocessen kommer att bli störande 
och kan innebära skador på deras hus/grund på grund av eventuella sprängningar 

Vidare framförs att förslaget med två moderna parhus inte passar in i den befintliga 
lantliga bebyggelsen på Järvstahöjden. De anser också att det borde funnits en detalj-
plan som visat på byggnationer över Järvsta 16:20 tidigare, då detta skulle möjliggjort 
annan tomt- och husplanering. 

 
Kommentarer: I en detaljplan ska kommunen pröva att den aktuella platsen 
är lämplig för ändamålet, dvs bostäder, och att det inte medför betydande olä-
genheter för någon part. Avtalsinnehåll och eventuella meningsskiljaktigheter 
kring detta är något som ska lösas mellan berörda avtalsparter. 
 
Detaljplaneförslaget kommer att innebära ökad insyn och andra störningar i 
förhållande till nuläget. Kommunen bedömer dock att dessa inte ger upphov 
till sådan betydande olägenhet, enligt lagstiftarens mening, som anges i plan- 
och bygglagen. Om det vid grundläggning av planerade bostäder eller anläg-
gande av gatan krävs sprängning så ansvarar exploatören för att följa gällande 
riktlinjer och regler för detta samt att nödvändiga kontroller före och efter 
sprängning genomförs. 
När det gäller utformningen utifrån uttryck som modern eller traditionell arki-
tektur så styr inte aktuell detaljplan detta utan det hanteras senare, under 
bygglovsprocessen.  

 
Översiktsplanen som dokument eller kommunen som myndighet kan mycket 
sällan styra i vilken ordning som en fastighetsägare/exploatör ska planera att 
exploatera sin mark. 
 
Åtgärder: Synpunkterna föranleder inga förändringar av planförslaget. 

Privatpersoner P.Ö., K.Ö.  

Sammanfattning: P.Ö och K.Ö. skriver i sitt yttrande att de vid köp av tomt och se-
nare fått löfte om att inget skulle byggas i skogen bakom tomten de köpte och därför 
nu känner sig grundlurade. Vidare skriver att de bland annat kommer att få full insyn 
och sämre ljusförhållanden och få in strålkastarljus från bilar genom husets stora föns-
ter. I yttrandet beskrivs också att gräsmattan i anslutning till tomtgränsen sällan tor-
kar som det är idag, och med total skugga från nya byggnader befaras att växtligheten 
kommer att avta helt.  
P.Ö. och K.Ö. anser också att husen som ska byggas inte kommer att passa in i nuva-
rande boendemiljö på Järvstahöjden. 
 
I yttrandet finns förslag om att göra bostadsområde med flerfamiljshus längre in på 
Mårtsbovägen istället, där det redan planeras tomter. 
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Kommentarer: I en detaljplan ska kommunen pröva att den aktuella platsen 
är lämplig för ändamålet, dvs bostäder, och att det inte medför betydande olä-
genheter för någon part. Avtalsinnehåll och eventuella meningsskiljaktigheter 
kring detta är något som ska lösas mellan berörda avtalsparter. 
 
Detaljplaneförslaget kommer att innebära ökad insyn och andra störningar i 
förhållande till nuläget. Kommunen bedömer att dessa inte ger upphov till så-
dan betydande olägenhet, enligt lagstiftarens mening, som anges i plan- och 
bygglagen. 
 
Efter samrådet har en dagvattenutredning tagits fram (WSP) och åtgärder för 
rening och avledning av dagvatten tagits med i planförslaget. För att säker-
ställa att dagvatten inte rinner mot befintliga fastigheter längs Kartlavsvägen 
har en yta för dike reserverats i det reviderade planförslaget. Tanken är att di-
ket ska leda bort allt dagvatten som kommer från det nya området norrut till 
vägtrumman under Renlavsvägen och därmed minska tillrinningen av dagvat-
ten till området mellan planområdet och Kartlavsvägen. 
 
Uppdraget för detaljplaneförslaget omfattar att ta ställning till lämpligheten 
för bostäder på aktuell fastighet. Därför kan inte förslaget om att istället bygga 
bostadsområde med flerfamiljshus längre in på Mårtsbovägen behandlas i 
denna detaljplaneprocess. 
 
Åtgärder: Dagvattenutredningens resultat har arbetats in i detaljplanen och 
inneburit bl.a. att plushöjder för gatan har tillkommit för att styra avrinning av 
dagvatten och ytor för dagvattenåtgärd (dike) har reserverats genom planbe-
stämmelser på plankartan. Planbeskrivningen har uppdaterats i de delar som 
ändrats, tex dagvatten och gatuutformning.  
Övriga synpunkter föranleder inga förändringar av planförslaget. 

Privatpersoner M.W., M.W. 

Sammanfattning: M.W. och M.W. anger att utifrån att det tidigare lovats att 
det inte skulle byggas något i aktuellt planområde kan detta anses vara ett 
konkret fel kopplat mot 4 kap. 19§ Jordabalk (JB), där det framgår att det är 
ett faktiskt fel när en fastighet inte stämmer överens med vad som i första 
hand har avtalats. Beställaren av detaljplanen/fastighetsägaren har tidigare 
angett sig vara beredd att upprätta avtalsservitut, vilket bör beaktas i detalj-
planen.  
 
Planförslaget har inte stöd i 1 kap. 1§ Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL), 2 
kap. 9§ PBL, 3 kap 1§ (1970:994) JB och 3 kap. 11§ JB. Privatpersonerna anser 
att planförslaget bland annat innebär en störning av hemfridszon med insyn i 
både bostad och trädgård. Det kommer bli sämre solljusförhållanden och 
strålkastarljus från bilar kommer lysa rakt in i vårt hus. 

 
I Undersökning betydande miljöpåverkan framgår det att planförslaget inte 
påverkar miljömålet på ett rikt växt- och djurliv. Det framgår även att skogen 
inte kommer att återbeskogas utan kommer att bestå av trädgårdsanlägg-
ningar. Det finns ett rikt djurliv på den plats där fastigheterna ska byggas. De 
nya fastigheterna kommer i stor grad att påverka detta. 
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Kommentarer: I en detaljplan ska kommunen pröva att den aktuella platsen 
är lämplig för ändamålet, dvs bostäder, och att det inte medför betydande olä-
genheter för någon part. Avtalsinnehåll och eventuella meningsskiljaktigheter 
kring detta är något som ska lösas mellan berörda avtalsparter. 

Planförslaget förhindrar inte att avtalsservitut skrivs avseende skötsel och 
nyttjande av mark. Avtalsservitut hanteras dock utanför detaljplaneprocessen 
som en överenskommelse mellan två fastighetsägare och hanteras av Lantmä-
terimyndigheten. 

Detaljplaneförslaget kommer att innebära ökad insyn och andra störningar i 
förhållande till nuläget. Kommunen bedömer att dessa inte ger upphov till så-
dan betydande olägenhet, enligt lagstiftarens mening, som anges i plan- och 
bygglagen. 

När kommunen gör bedömningen om påverkan på miljömålen i undersök-
ningen om betydande miljöpåverkan utgår man från planförslaget och vad 
som finns på platsen idag. I ärendet har inga särskilt utpekade natur- eller mil-
jövärden identifierats vilket gjort att kommunen bedömer att detaljplaneför-
slaget inte påverkar miljömålet ”ett rikt växt- och djurliv” i stort. Som en na-
turlig del av exploateringen kommer dock marken omvandlas från skogsmark 
till privata trädgårdar med en annat växt- och djurliv som följd. 

Åtgärder: Synpunkterna föranleder inga förändringar av planförslaget. 

Övriga förändringar som gjorts i planen efter samrådsskedet 

Dagvattenutredningen rekommenderar att avståndet mellan planområdet och Mårts-
bovägen bör vara 5 meter för att inrymma vägdiket. Avståndet i samrådsversionen var 
ca 4 meter och därför att plangränsen mot Mårtsbovägen, söder om den nya gatans 
anslutning, flyttats österut och gränsen ligger nu minst 5 meter från Mårtsbovägens 
östra vägkant. Dike för dagvatten runt om planområdet (södra och östra sidan) har 
medfört att planområdet breddats ca 3 meter österut för att reservera mark för ända-
målet. Bredden på interngatan har ökats från 6,5 meter till 8,0 meter för att inrymma 
föreslagen principsektion för gatan. 
Utförandet av byggnader regleras ytterligare med att minsta tillåtna takvinkel införs. 
Avsnittet om buller i planbeskrivningen har uppdaterats med senaste bullerkartlägg-
ningen. 

Utöver ovan nämnda revideringar har redaktionella ändringar gjorts i planförslaget. 

Livsmiljö Gävle 

Emma Olofsson 
Planingenjör 
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Gävle kommun   Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle   Besök Kyrkogatan 22 
Kundtjänst 026-17 80 00   samhallsbyggnad@gavle.se   www.gavle.se 

Samråd om förslag till detaljplan 
Järvsta 16:20 m.fl. Mårtsbovägen 5 

Samrådstid: 1 – 22 oktober 2018 

Ni får detta brev eftersom ni berörs av Samhällsbyggnad Gävles förslag 
till detaljplan för Järvsta 16:20 Mårtsbovägen 5, Gävle.  

Syftet med detaljplanen är att planlägga för nya bostäder intill befintligt bostads- 
område i Järvsta med en enskild anslutningsgata från Mårtsbovägen.  
Detaljplanen tar hänsyn till skyddsavstånd till kraftledningen söder om området 
och trafikbuller från Mårtsbovägen. 

Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, 6 § femte stycket 
i plan- och bygglagen (2010:900).  

Förslag till detaljplan 

Planhandlingarna, som till exempel planbeskrivning och plankarta, finns att läsa digitalt 
på www.gavle.se/mårtsbovägen5 och fysiskt hos Samhällsbyggnad Gävle på 
Kyrkogatan 22 i Gävle. 

Har ni synpunkter på förslaget? 

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden 1 – 22 oktober 
2018. Synpunkterna på förslaget ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast sista 
samrådsdag. 

Lämna eventuella synpunkter i e-tjänsten för synpunkter på detaljplan, som ni hittar via 
www.gavle.se/mårtsbovägen5 
Logga gärna in med BankID i e-tjänsten så att ditt ärende sparas på dina Mina sidor på 
gavle.se. Via Mina sidor kommer då fortsatt dialog med kommunen ske i ärendet. 

Frågor 

Om du har frågor om planförslaget kan du höra av dig till ansvarig planhandläggare  
Emma Olofsson via e-post emma.olofsson@gavle.se eller telefon 026-17 83 21. 

Samhällsbyggnad Gävle 

Emma Olofsson 
Planingenjör 

IYD862
Textruta
BILAGA 1
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Karta över planområdet 

Kartan visar planområdets läge i Järvsta. Grön markering motsvarar planområdets yttre gränser. 
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2018-10-19
 

Dnr 6824-2018
 

Enheten för samhällsutveckling
Lars Eriksson
010-2251270
lars.x.eriksson@lansstyrelsen.se

Gävle kommun

801 84 Gävle

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 010-225 10 00

Fax 010-225 11 50

Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Samråd om detaljplan för Järvsta 16:20 

Redogörelse för ärendet
Detaljplanen har överlämnats för samråd till Länsstyrelsen i enlighet med plan- 
och bygglagen 5 kap. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Kommunen avser handlägga detaljplanen med standardförfarande. 
Länsstyrelsen delar detta ställningstagande. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder.

Gällande översiktsplan

Detaljplanen strider inte mot fördjupad översiktsplan Gävle stad 2025, antagen 
2009-04-27.

Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda 
bevakningsområden

Hälsa och säkerhet

Buller

Kommunen har bemött Länsstyrelsens tidigare synpunkter på ett bra sätt. 

Det finns en risk för att ljudnivåerna vid uteplatser överskrider gällande 
riktvärden för buller vid fasad. Kommunen har bemött detta genom infogandet 
av en planbestämmelse som säkerställer att trafikbullerförordningens riktvärden 
efterlevs. Länsstyrelser ser mycket positivt på detta.

Dagvatten och föroreningar 

Dagvattenutredningen är en förutsättning för att kunna göra en bedömning 
gällande MKN vatten. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen ska ta 
fram en sådan.

IYD862
Textruta
BILAGA 2
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Dnr 6824-2018
 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 010-225 10 00

Fax 010-225 11 50

Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

I dagvattenutredningen, som ska tas fram under den kommande 
planprocessen, ska kommunen även specificera hanteringen av snömassor. 
Då den nuvarande hanteringen inte är tillräcklig.

I ärendet har Maria Andersson beslutat och Lars Eriksson varit föredragande. I 
handläggningen av ärendet har Maria Lundgren, Henrik Sundberg, Henrik Lind 
samt Hanna Karlsson miljöenheten och Ronnie Carlsson kulturmiljöenheten 
deltagit.

Maria Andersson

Lars Eriksson

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 
namnunderskrift.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Yttrande Ärendenummer 109425 
Datum 2018-10-22 

Sida 1 (1) 

Gävle Kommun 

Drottninggatan 22 
80311  Gävle 

Yttrande avseende förslag till detaljplan Järvsta 16:20 m.fl. 
Mårtsbovägen 5. ert dnr 18SBN60 

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon vxl 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se D
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Gästrike Vatten AB (GVAB) är moderbolag och äger de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, 

Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB som är 

huvudmän för VA-anläggningarna i respektive kommun. GVAB genom dotterbolagen svarar för 

driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. 

GVAB har tagit del av samrådshandlingarna och har följande kommentarer: 

Byggnationen av 4-6 bostäder inom planområdet kan innebära att nuvarande vattenledning belägen 

längs Mårtsbovägen behöver förstärkas med avseende på ledningens kapacitet. GVAB ska därför 

kontaktas i god tid inför exploatering av området. Vid en eventuell omförläggning av 

vattenledningen önskar GVAB få information om eventuellt ytterligare planerade exploateringar i 

Järvstaområdet. 

I ärendets handläggning har Fredric Eriksson och Sara Larsson deltagit. 

Sara Larsson 

Verksamhetsstöd 
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Från: Gävle Energi - Karta - E-Post
Till: Samhällsbyggnad Gävle - Planer (e-post)
Ärende: Svar på samråd - Järvsta 16:20 m.fl. Mårtsbovägen 5
Datum: den 19 oktober 2018 09:16:19

Hej,
Gävle Energi AB har följande kommentarer till planen.

Gavlenet: Det finns optoledningar inom området ska dessa flyttas bekostas det av exploatören.
Elnät: Inget att erinra.
Värme: Värmen har inga synpunkter.

Med vänlig hälsning

Gävle Energi AB

mailto:karta@gavleenergi.se
mailto:planer@gavle.se
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Gävle Kommun 
Samhällsbyggnad Gävle 
801 84 Gävle. 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Antennvägen 2 
851 87 Sundsvall 

www.skanova.se 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 556446-3734 

Remiss svar 

SIDNR 

1 (2) 
DATUM 

2018-09-28 
DOKUMENT ID 

Remiss2018nord546 
 Objekt 

Järvsta 16:20. 
ERT DATUM 

2018-10-22 
ER REFERENS 

Dnr: 18SBN60 
  HANDLÄGGARE 

Jim Norberg 
jim.norberg@skanova.se 
0702355505 

Detaljplan för Järvsta 16:20 m.fl. Gävle kommun. 

Bakgrund 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till 
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: 

Yttrande 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella 
området på tfn (vxl): 08-604 04 90. 

Med vänlig hälsning 

Jim Norberg

mailto:jim.norberg@skanova.se
https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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SIDNR 

 2 (2) 
DATUM 

2018-09-28 
DOKUMENT ID 

Remiss2018nord546 
 



Från: Thomas Björklund, PostNord
Till: Samhällsbyggnad Gävle - Planer (e-post)
Ärende: SV: Samråd - Järvsta 16:20 m.fl. Mårtsbovägen 5
Datum: den 30 september 2018 12:30:25

Hej !

Det är viktigt för vår/PTS del att postlådorna placeras i lådställ i det nya området.

Mvh
Thomas Björklund

Thomas Björklund
Produktionschef

Telefon: 010-436 61 29
Sms: 070-323 93 53

thomas.a.bjorklund@postnord.com

Post Nord Sverige AB
Region Öst
Sandviken DO
811 32 Sandviken

Besöksadress: Mosaikvägen 6

www.postnord.se

Från: Samhällsbyggnad Gävle - Planer (e-post) [mailto:planer@gavle.se] 
Skickat: den 28 september 2018 07:50
Till: Samhällsbyggnad Gävle - Mark o Exploatering (e-post); Samhällsbyggnad Gävle - Gata & Park
(e-post); Samhällsbyggnad Gävle - Trafik (e-post); Samhällsbyggnad Gävle - Stadsmiljö (e-post);
Kommunala lantmäterimyndigheten (e-post); gavleborg@lansstyrelsen.se; Kommunstyrelsen (e-
post); Gästrike Vatten - Info (e-post); Gästrike Återvinnare (e-post); Samhällsbyggnad Gävle -
Namnberedningen (e-post); Gästrike Räddningstjänst (e-post); Utbildning Gävle (e-post);
gavle@trafikverket.se; Thomas Björklund, PostNord; skanova-remisser-nord@teliasonera.com
Ämne: Samråd - Järvsta 16:20 m.fl. Mårtsbovägen 5

Samrådstid 2018-10-01 till 2018-10-22

Vänlig hälsning,

Helena Lundberg
Planassistent

Fysisk planering, Samhällsbyggnad Gävle
Postadress: Gävle kommun, 801 84 Gävle
Besöksadress: Kyrkogatan 22
Tel: 026-17 83 45
helena.lundberg@gavle.se
www.gavle.se

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att behandlas i
enlighet med Gävle kommuns principer för dataskydd.

mailto:planer@gavle.se
mailto:fredrik.nornholm@posten.se
http://www.postnord.se/
mailto:helena.lundberg@gavle.se
http://www.gavle.se/
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/sa-arbetar-gavle-kommun-med-dataskydd/
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