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NORMALT PLANFÖRFARANDE – PBL 2011

Detaljplan för

ett område söder om Sköllersta kyrka
- del av fastigheten Sköllersta 1:4
Hallsbergs kommun
Örebro län
Upprättad 2015-03-03
av Hallsbergs kommun i samarbete med K-Konsult Karlskoga

_______________________________________________

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
GRANSKNINGUTSKICK

Samråd har skett genom att ett samrådsmeddelande och kompletta
handlingar sänts ut per brev till 3 juli 2015 till sakägare enligt
fastighetsförteckning.
Eventuella synpunkter skulle ha varit kommunstyrelseförvaltningen tillhanda
senast den 14 aug 2015.

YTTRANDEN
SAKÄGARE

Inga yttranden har inkommit från sakägare.

GRANSKNINGSREMISS

Planen har under tiden 3 juli till 14 aug 2015 även varit utsänd till
kommunala nämnder och andra berörda instanser.
Länsstyrelsen önskat och erhållit förlängd remisstid.

KOMMUNALA
YTTRANDEN, M FL

Kommunala instanser har endera inget att erinra eller har valt att inte att
inte yttra sig.

ÖVRIGA
YTTRANDEN

Trafikverket har inkommit med ett yttrande, bilaga 1.
Kommentar:
Se kommentar till länsstyrelsens yttrande nedan.

Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande, bilaga 2.
Kommentar:
Med anledning av yttrandet har en trafikbullerberäkning (separat bilaga)
genomförts vilken visar att gällande riktvärden för buller inte överskrids alls
inom föreslagna byggrätterna för nybyggnation och endast marginellt för
planområdet som sådant. Det föreligger inget behov av skärmning som
behöver regleras i detaljplanen, däremot begränsas den byggrätt i planens
allra sydöstligaste hörn, och som kan läggas till fastigheten Sköllersta 1:207,
att endast kunna bebyggas med uthus och andra komplementbyggnader.

2 (2)
ÖVRIGA
KOMMENTARER

Under granskningstiden har, efter beslut av länsstyrelsen, en arkeologisk
utredning genomförts i enlighet med 2 kap 11 § kulturmiljölagen.
Genomförda undersökningar har inte lett till några fynd varför länsstyrelsen
meddelat att området nu betraktas som färdigutrett och kan ur den aspekten
bebyggas fritt. Planbeskrivningen kompletteras med denna information.
I länsstyrelsens samrådsyttrande omnämndes en potentiell föroreningskälla
inom planområdet. Vid närmare kontroll visade det sig att objektet hade fått
en felaktig lokalisering i EBH-stödet och det därför inte påverkar
planområdet.
Det kommunala bostadsbolaget Hallbo äger fastigheten gränsande mot
planområdet i öster. Hallbo har kontaktats direkt för att försäkra att bolaget
uppmärksammat planens innehåll i stort och i synnerhet att planen kommer
medge att en gång-/cykelväg i framtiden kan förläggas över fastigheten
Sköllersta 1:9. Ett besök har även gjorts på plats med en representant för
bolaget. Hallbo har inte inkommit med något yttrande under
granskningstiden.

FÖRSLAG TILL
BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås att, med följande justeringar; att plankarta
och planbeskrivning kompletteras avseende att en liten yta av byggrätten i
planens sydöstra hörn endast får bebyggas med uthus och andra
komplementbyggnader, att planbeskrivningen kompletteras med uppgifter
om att inga behov av åtgärder för att skärma buller föreligger, att
planbeskrivningen kompletteras med uppgiften att en arkeologisk utredning
genomförts och att inga ytterligare undersökningar är aktuella, anta
detaljplanen för Ett område söder om Sköllersta kyrka – del av fastigheten
Sköllersta 1:4, samt att offentliggöra kommunens ställningstagande att det
detaljplanen medger inte kommer att innebära någon betydande
miljöpåverkan och att någon miljöbedömning därför inte har gjorts.
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