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Granskningsutlåtande för detaljplan för en ny skola i 
stadsdelen Hallunda – Norsborg (fastigheterna Borgskolan 1, 
2 och del av Hallunda 4:34) 

 

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en f-9 skola, idrottshall samt lokaler 

för kultur- och fritidsändamål. Syftet är även att säkra en god skolmiljö 

avseende utevistelse för fysisk aktivitet, lek och kreativitet. Den nya skolan ska 

vara väl anpassad till platsens förutsättningar, ha hög kvalité avseende 

gestaltning och utformning samt möjliggöra för en funktionell och trygg 

skolmiljö. 

 
Granskning 

Planförslaget har ställts ut för granskning under tiden 20 juli 2022 till 10 

augusti 2022. Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga i 

kommunalhuset samt på kommunens hemsida under denna tid. Förslaget har 

även skickats till alla berörda remissinstanser, fastighetsägare och hyresgäster 

enligt upprättad sändlista.  

 
Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Total har 7 yttranden kommit in under granskningen. Samtliga finns att tillgå i 

sin helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Synpunkterna redovisas och kommenteras enskilt nedan. 

 
Inkomna yttranden 

Nummer Avsändare Datum Sida 

1 Svenska kraftnät 2022-07-20 2 

2 Lantmäteriet  2022-07-22 2 

3 Skanova 2022-07-26 2 

4 Vattenfall Eldistribution AB 2022-08-02 2 

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-08 3 
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Nummer Avsändare Datum Sida 

6 Region Stockholm Trafikförvaltningen 2022-08-11 3 

7 Länsstyrelsen 2022-08-27 3 

 
1. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Vi har i 

dagsläget inga anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella området 

och har därför inga synpunkter på rubricerad remiss. Däremot kan det finnas 

det kan finnas regionnätsledningar i närheten och regionnätsägaren bör i så fall 

höras i samrådet. 

 
Kommentar 

Yttrandet noteras.  

 
2. Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-07-07) har Lant-

mäteriet inte funnit anledning till synpunkt. 

 

Kommentar 

Yttrandet noteras.  

 
3. Skanova 

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 be-

kostar den. 

 

Kommentar 

Yttrandet noteras.  

 
4. Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB noterar att tidigare yttrande har beaktats och har 

därmed inget mer att tillägga.  

 

Kommentar 

Yttrandet noteras.  
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5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Vid genomgång av granskningshandlingarna för förslaget till detaljplan för ny 

skola inom stadsdelen Hallunda-Norsborg har miljö- och hälsoskyddsnämnden 

inget ytterligare att tillföra utan hänvisar till det yttrande som lämnats i 

samband med samrådshandlingarna. 

 

Kommentar 

Yttrandet noteras. Se även förvaltningens svar i samrådsredogörelsen för 

detaljplanen. 

 
6. Region Stockholm Trafikförvaltningen 

Då Borgvägen trafikeras av stombuss har Region Stockholm i samrådsskedet 

påpekat vikten av att gatan utformas enligt RiGata-Buss så att bussarnas fram-

komlighet säkerställs. I granskningsskedet vill Region Stockholm poängtera att 

Borgvägen även i framtiden kommer att trafikeras av stomlinje med hög turin-

tervall och det är möjligt att ett dubbelt hållplatsläge kommer att behöva till-

skapas. Gällande ovan fråga samt alla frågor som kan komma att påverka kol-

lektivtrafikens framkomlighet vill trafikförvaltningen vara med i en tidig dia-

log. 

 

Kommentar 

Planförslaget möjliggör dubbelt hållplatsläge. Vid förändringar kommer 

kontakt att tas med Trafikförvaltningen.   

 
7. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har utgått från innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, i vår granskning av ärendet och har inga synpunkter på förslaget.   

 
Revideringar 

Inkomna yttranden har inte föranlett några ändringar av förslaget.  

 


