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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDSYTTRANDEN 

Detaljplan för Bältarhagen, Ransta 
BAKGRUND 
Beslut om samråd för detaljplaneförslag Bältarhagen togs i KSLU, 2020-09-30. Därefter var 
planen ute på samråd mellan 2020-10-14 och 2020-12-14. Två samrådsmöten har ägt rum, ett 
digitalt den 12:e nov och ett fysiskt utomhusmöte 20:e nov, utanför Tempo i Ransta.  

Efter sista samrådsdagen hade sammanlagt 10 st formella yttranden från grannar inkommit, 
underskrivna av 15 personer (Ransta bygdegård räknas då som ett yttrande). Dessutom hade 
uppropet ”Rädda Gläntan” skrivits under av 126 personer. Översiktlig sammanställning över 
inkomna synpunkter finns längre ned i detta dokument. 

Vid samrådsmötena kom bl.a. kommentarer om att detaljplanen norr om centrum bör prioriteras, 
att grönområdet bör sparas för rekreation och oro för Ranstas vattenförsörjning. 

Plan- och utvecklingsenheten fick den 16:e november information om att arbetet med 
Bältarhagen-planen ska pausas till dess att Norrängen-planen är antagen och att arbetet med 
denna ska påskyndas.  

 

ÖVERSIKTLIG SAMMANSTÄLLNING AV SAMRÅDSSYNPUNKTER 
Här följer en översiktlig sammanställning synpunkterna från formellt inlämnade yttranden. 

Grannar/ranstabor 
Sammanlagt 10st grannyttranden har inkommit underskrivna av 15 personer.  

 Synpunkt Antal personer 

1 Bevara grönområde, populärt strövområde, används av 
skola/förskola, naturens lunga.  

*, ** 

 8 

2 Prioritera att utveckla planen ”Norr om centrum”. * 6 

3 Glädjande att kommunen ser potential i att utveckla Ransta. 2 

4 Sydöstra delområdet ligger för nära inpå Västerbyvägens 
tomter. * 

6 

5 Risk för mättnad av marknaden vilket skrinlägger 
möjligheterna att bygga ut norr om centrum. * 

1 

6 Oro för förskole- och skolplatser. 4 

7 Oro för vattentillgången i Ransta. 1 
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8 Nordvästra delområdet ligger för nära inpå hobbyverkstad på 
befintlig fastighet. Risk för klagomål. 

1 

9 Magnetiskt stråk över Bältarhagen utefter vilket bin rör sig- 
genererar bibajs på bilar m.m. Risk för klagomål. 

1 

 

*Ransta nästas bygdegårdsförenings samrådssynpunkter redovisas här som EN röst. Oklart 
hur många som står bakom det. Detta yttrande gäller grönområdet, närheten till 
Västerbyvägen, risk för mättnad av marknaden och att planen ”norr om centrum” bör 
prioriteras. 

**Namninsamling ”Rädda gläntan” har skrivits under av 126 personer. 

 

Skola, förskola, fritids 
Tre stycken separata yttranden, från skola, förskola och fritids har inkommit. 

 Synpunkt Antal personer 

1 - BEVARA GLÄNTAN! 

Området används för utomhusundervisning och lek och hit kan 
vi gå själva utan att korsa väg. 

 Många elever 
och pedagoger. 

 

Övriga yttranden 
 Synpunkt Avsändare 

1 - Ev. biotopskyddade diken, förtydligande i NVI. 

-Förtydligande av bullersituation vid väg 726. 

-Bra med bevarande av husgrund. 

-Överensstämmande med ÖP-- OK. 

Länsstyrelsen 

2 - Tydligare samlad beskrivning av ekonomiska konsekvenser av 
planförslaget för respektive fastighetsägare som berörs. 

-Förtydligande av markanvisningsavtal/riktlinjer för detta. 

-Bestämning av fastighetsgräns mellan Kumla-Västerby 2:4 och 
Gustafsberg 1:1. 

Lantmäteriet 

3 -Positivt att naturvärden som Ranstatallen och skogspartier tas 
tillvara och tillgodoses. 

-Positivt att planen inte exploaterar det karaktäristiska 
slättlandskapet med jordbrukskaraktär. Naturlig utvidgning av 
befintlig bostadsbebyggelse. 

Länsmuseet 

4 - Plats för lådsamling vid infarten till området. Postnord 



 3 (3)  
2021-01-12 

 

Kommunstyrelsens förvaltning  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

 
 

 

-Flerfamiljshus fastighetsbox på entréplan. 

5 - Reglering av höjd- enligt Boverket ska hellre nockhöjd + 
takvinkel än byggnadshöjd användas. 

-Utförligare beskrivning av de geotekniska förutsättningar som 
framgår av utredningen bör finnas i PGB. 

-Korrigering av avståndsbestämmelserna p1 och p4 i plankartan. 

Bygg- och 
miljönämnden 

6 -Avtal måste tecknas ang. anslutning till statliga vägnätet innan 
planen antas. 

-Förtydligande av dagvattenflöden i närheten av TRVs diken. 

Trafikverket 

7 -Beteckningen E=Tekniska anläggningar bör ändras till 
E=Nätstation, på plankartan. 

Vattenfall 

8 -Viktigt att gång- och cykelinfrastrukturen ansluter till 
busshållplatser, skola, grannområden. 

Kollektivtrafik-
förvaltningen 

       

 

Anna Ryf 

Planarkitekt, Plan- och utvecklingsenheten 

      
     

 


