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 VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. 
Detaljplaner innehåller juridiskt bindande planbestämmelser för vad byggnader och 
markområden får användas till (bostäder, industri, skola etc.), var man får bygga, 
byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Detaljplaner reglerar också vilka ytor 
som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilka som ägas och användas privat. 

Mer information om hur en detaljplan upprättas finns på Hallsbergs kommuns hemsida, 
www.hallsberg.se under Bygga, bo & miljö, Kommunens planarbete, Planprocessen 

 

 

 

 

Planarbetets gång 

Arbetet med denna detaljplan handläggs enligt de bestämmelser som finns i 
plan- och bygglagen (PBL - SFS 2010:900). 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Detta innebär att 
kommunen upprättar ett förslag till detaljplan, en samrådshandling, bestående av 
en plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning (detta dokument) och en 
illustration. Förslaget sänds ut på samråd till fastighetsägare inom och närmast 
utanför planområdet och andra som bedöms berörda av planarbetet. Dessa kallas 
för sakägare och har rätt att inkomma med synpunkter på planförslaget under 
den utsatta samrådstiden. 

Efter genomfört samråd upprättas en samrådsredogörelse där eventuella 
yttranden från sakägare plus yttranden från remissinstanser inom och utanför 
kommunen redovisas och kommenteras. I samrådsredogörelsen anges förslag till 
förändringar i planförslaget. Berörd kommunal nämnd beslutar därefter om 
planförslaget ska skickas ut för granskning. Granskningsperioden ska vara minst 
tre veckor, vilket kungörs i lokalpressen och genom brev till sakägare. Sakägare 
och andra instanser ska om man har synpunkter på planförslaget skriftligen 
meddela kommunen detta under utsatt granskningstid. Detta ger möjlighet att 
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.    

Efter granskningstiden upprättas ett granskningsutlåtande där eventuella 
yttranden från sakägare plus yttranden från remissinstanser redovisas och 
kommenteras. I granskningsutlåtande anges förslag till förändringar i 
planförslaget. Endast små ändringar bör göras i detta skede, mest av redaktionell 
art. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Från det kommunfullmäktigebeslutet 
anslagits följer 3 veckor under vilka beslutet kan överklagas av de som 
skriftligen haft erinringar på detaljplanen och inte fått dessa tillgodosedda. Om, 
detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft 3 veckor efter anslagsdatum. 

Här är vi nu 

 
UPPDRAG SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT ANTAGANDE 
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Planbeskrivning 

Handlingar 

Följande handlingar tillhör detaljplanen: 
– Planbeskrivning (detta dokument) 
– Plankarta med bestämmelser 
– Fastighetsförteckning 
 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för bostadsbebyggelse, villor 
och/eller mindre flerbostadshus i 1 eller 2 plan. 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är beläget i centrala Sköllersta, söder om Sköllersta kyrka, och 
utgör en del av fastigheten Sköllersta 1:4. Området begränsas av Klockarvägen i 
väster, i öster av ett område med flerfamiljshus. I norr begränsas området av en 
gång- och cykelväg och i söder av en annan gång- och cykelväg. Områdets areal 
är ca 40 000 m2 (4 ha). 

Markägoförhållanden 

Hallsbergs kommun äger fastigheten Sköllersta 1:4. Fastigheten Sköllersta 1:9 
ägs av Hallbo AB. Fastigheterna Sköllersta 1:33 och 1:207 är i privat ägo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den röda linjen markerar planområdet.
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Området är i den fördjupade översiktsplanen för Sköllersta, antagen av 
kommunfullmäktige 16 maj, 2011 utpekat som ett grönområde. Planens syfte 
ligger därmed inte i linje med gällande översiktsplan. Hallsbergs kommun har 
upprättat en ny översiktsplan som för nyligen varit utsänd på samråd. I denna 
pekas området ut för bostadsändamål. Den nya översiktsplanen förväntas bli 
antagen under våren 2016. 

 

 

Detaljplaner 

Området är inte planlagt tidigare. 

Det aktuella området undantogs från fastställelse i samband med en tidigare 
planläggning och har därefter aldrig planlagts igen. 

Angränsande detaljplaner 

Området angränsar till sex stycken detaljplaner. 

1S i norr, Förslag till byggnadsplan över ett område omkring Sköllersta kyrka 
och Kävesta, i Sköllersta kommun, Örebro län. Laga kraft 1961-03-25.  

13S i väster Förslag till utvidgning av stadsplan för del av Sköllersta centrum, 
Granlyckeområdet (del av fastigheten Sköllersta 1:4 m.fl.) antagen av 
kommunfullmäktige 1972-09-12 och laga kraft 1977-11-01. 

14S i väster Förslag till ändring av stadsplan för del av Sköllersta centrum, 
Granlyckeområdet (fastigheten Sköllersta 1:208) antagen av byggnadsnämnden 
1979-06-18 och laga kraft 1979-09-07. 

Figur 2. Utdrag från samrådsversionen av den 
nya översiktsplanen för Hallsberg där aktuellt 
område i Sköllersta är utpekat för 
bostadsändamål. Röd linje planområdets 



Dnr KS 2014/55 5 (16) 

Detaljplan för ett område söder om Sköllersta kyrka, del av fastigheten Sköllersta 1:4 i Hallsbergs kommun, Örebro län 

19S i öster Förslag till ändring och utvidgning av detaljplan för del av Sköllersta 
Testavägen, (del av fastigheten Prästgården 1:1 m.fl.) antagen av 
kommunfullmäktige 1988-03-07 och laga kraft 1988-04-05. 

20S i öster Detaljplan för banvallen (del av fastigheten Sköllersta Prästgården 
1:1) i Sköllersta, antagen av byggnadsnämnden 1989-10-23 och laga kraft 1989-
11-23. 

21S i nordost Detaljplan för del av stationsområdet (del av fastigheten Åsen 
1:83), antagen av byggnadsnämnden 1991-06-17 och laga kraft 1991-07-19.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. Bilden visar angränsande detaljplaner, Röd linje visar planområdet. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Markanvändning 

Större delen av området är idag jordbruksmark. I den södra delen av området 
upphörde arrendet 2013. Den övriga jordbruksmarken arrenderas idag ut som 
jordbruksarrende. Arrendetiden var fem år räknat från tillträdesdagen den 15/3-
2006. Arrendetiden förlängs därefter med 5 år i taget.  

I sydost ingår två villatomter i planområdet. 

Förändringar 
Byggrätter för bostadsändamål skapas. 
 
 
Bebyggelse 

Bostäder 
Undantaget två villor i sydöstra hörnet finns ingen bebyggelse inom 
planområdet. Både på den östra och på den västra sidan om planområdet ligger 
bostäder, flerfamiljshus, de flesta i 1 plan. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Det finns ingen övrig bebyggelse inom planområdet.  

Strax norr om planområdet ligger Sköllersta kyrka, kyrkan och området runt 
omkring kyrkan utgör en värdefull kulturmiljö.   

Omedelbart väster om planområdet Sköllersta centrum med tillhörande 
bebyggelse i form av butikslokaler, mm. 

 
Förändringar 
Befintlig bebyggelse 
De befintliga villafastigheterna ges byggrätter och samma reglering som den nya 
bebyggelsen (se nedan), dock inte några särskilda utformningskrav. 
Planen medger att de befintliga fastigheterna kan utökas mot väster, den södra 
även mot söder. Byggrätten för utökning mot söder får p g a trafikbuller från 
riksvägen endast bebyggas med uthus och andra komplementbyggnader. 
För att rymma den södra av de båda nya gång-/cykelvägsanslutningarna mot 
öster måste att en ca 5 meter bred remsa av fastigheten Sköllersta 1:9 – bebyggd 
med flerbostadshus tillhörande det kommunala bostadsbolaget – tillföras 
kommunens fastighet. 
 
Ny bebyggelse 
Området kan bebyggas med villor eller med mindre flerfamiljshus, eller en 
kombination av dessa.  
 
Bostadshusen får uppföras i högst två våningar. Vid två fulla våningar får 
takvinkeln inte överstiga 30°. Villor får ha en största byggnadsarea på 240 m² 
per fastighet. Flerfamiljshus, inkl komplementbyggnader får uppta högst 40 % 
av respektive fastighetsareal. 
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Komplementbyggnader som garage och uthus får ha en högsta totalhöjd 
(taknock) på 3,5 meter och på villatomter ha en största byggnadsarea på 80 m² 
per fastighet. 
 
Som en anpassning till den omgivande bebyggelsemiljön, främst runt kyrkan, 
ska fasaderna utgöras av trä eller puts och de ska inte färgsättas i mörka kulörer 
(f1). 
Taktäckning ska utgöras av röda takpannor eller svart slätplåt (f2). 
Huvudbyggnader får, undantaget i det södra bostadskvarteret inte utföras med 
pulpettak (f3). 

 

Mark och natur 

Mark och vegetation 
Området är idag jordbruksmark. I den södra delen har jordbruksarrendet upphört 
varför den inte brukas för närvarande. Här finns ett fåtal träd och ett dike. Norr 
om området finns det en del trädplanteringar. 

Förändringar 
Området kommer efter att det bebyggts delvis vara hårdgjort i form av 
parkeringsplatser, gångvägar till husen, etc. Delvis kommer det bestå av skötta  
grönytor med inslag av planterade träd och andra växter. 
Inga bestämmelser som reglerar mark och vegetation läggs in i detaljplanen. 

Geotekniska förhållanden 
Det finns en geoteknisk undersökning för det aktuella området, upprättad av 
VIAK AB 1972-01-21, benämnd ”Utlåtande över översiktlig grundundersökning 
inom område sydväst Sköllersta kyrka, Hallsbergs kommun”. 

Nedanstående text är hämtad från den geotekniska undersökningen. 

Grundläggning 
Inom östra och centrala delen av området får man räkna med att all källarlös 
bebyggelse måste grundläggas på pålar. För enplanshus med källare kan dock 
s.k. kompensationsgrundläggning tillämpas, d.v.s. grundläggningen utföres på 
hel styv platta. 

På borrplanen har markerats en ungefärlig gräns för genomgående fasta 
jordlager. Väster om denna gräns kan grundläggningen ske på plattor direkt i 
mark. Även närmast öster om denna gräns, där det lösa till halvfasta lerlagret 
har ringa tjocklek, bör grundläggningen för källarlösa enplanshus kunna ske 
direkt i mark. Detta får dock avgöras från fall till fall efter detaljundersökning. 

Gator och ledningar 
Inom den del av området där lös till halvfast lera förekommer bör man av 
sättningsskäl eftersträva så låg bankhöjd som möjligt för gatorna. 

För ledningar kan schaktning ske utan spont till ca 3 m djup. 

Den geotekniska undersökningen bör kunna utgöra underlag för byggnation i 
området men kompletterande undersökningar kan behövas i gränssnittet mellan 
område där pålning bedöms krävas och inte. Bevakas i bygglovskedet. 
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Radon 
Planområdet ligger, liksom större delen av Sköllersta, inom riskområde för 
radon.  

Kommande byggnation ska föregås av undersökningar som verifierar den 
faktiska radonförekomsten. Där så krävs ska byggnader ha radonsäkert 
utförande. Detta bevakas i bygglovskedet. 

Kulturmiljö 

Kyrkan och området närmast runt densamma 
Miljön kring kyrkan med den slingrande Sockenvägen som tidigare var en byväg 
är en intressant och vacker miljö som bör bevaras. Denna miljö är en tillgång 
och en kvalitet för Sköllersta som ort och för boende i det planerade området.  

Efter beslut av Länsstyrelsen har en arkeologisk utredning genomförts, enligt 2 
kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950). Utredningen slutfördes under aug 2015 
och inga fynd gjordes. Området är därmed färdigutrett och inga hinder för 
exploatering finns utifrån arkeologiska aspekter. 

Förändringar 
Den bebyggelse som planen medger innebär en förändring jämfört med dagens 
situation men bedöms inte inverka negativt på kyrkan och omgivande miljö. 

Överväganden har gjorts avseende en siktlinje från riksväg 52 upp mot kyrkan 
men bedömningen är att en sådan i praktiken inte hinner uppfattas från den som 
färdas på riksvägen. Kyrkan och prästgården är inbäddad i väl uppväxt grönska 
och ligger på en kulle, markant högre än de ytor som nu avses bebyggas. 
Tillkommande bebyggelse kommer inte på något sätt att skymma kyrkan. 

Vissa bestämmelser om utformningskrav har lagts in i planen, se ovan. 

Figur 4. Av kartbilden framgår den geotekniska undersökningens utbredning.  
Röd linje visar planområdet. 
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Service 

Offentlig och kommersiell service 
I Sköllersta finns det en skola, Sköllersta skola, som är en F-6 skola. Det finns 
även två förskolor, Treudden och Ekhagen, båda med tre avdelningar. 

I Sköllersta finns det en livsmedelsaffär med pizzeria i anslutning. I norra 
Sköllersta finns det ett idrottsområde med fotbollsplan, idrottsplats samt 
tennisplaner. I östra Sköllersta finns Atria Scandinavia (tidigare Atria-Lithells) 
som även har fabriksförsäljning. Övrig service finns i Pålsboda och Hallsbergs 
tätorter. 
 
Tillgänglighet 
Området ligger i centrala Sköllersta med närhet till offentlig och kommersiell 
service. 

 
Förändringar 
Den bostadsbebyggelse som planeras bedöms inte förutsätta något tillkommande 
behov av service. Istället stärker den underlaget för befintlig service. 

Om det på sikt finns behov av fler förskoleplatser bedöms detta lösas inom 
befintliga lokaler i Sköllersta. 

Gator och trafik  

Norr om planområdet ligger Sockenvägen som är huvudgenomfart genom 
Sköllersta. Väster om planområdet ligger Klockarvägen, en lokalgata och 
återvändsgata som ansluter till Sockenvägen. Klockarvägen är även tillfart till 
Sköllersta centrum. Både norr och söder om planområdet finns det gång- och 
cykelvägar. 

 
Förändringar 
Befintliga gator och gång-/cykelvägar behöver inte ändras för att genomföra 
planen. En ny gata som ansluter mot Klockarvägen behöver byggas för att hela 
bostadskvarteret ska kunna trafikförsörjas på ett bra sätt. Anslutningar från 
området behöver även göras mot befintliga gång-/cykelvägar. Två nya gång-
/cykelvägsförbindelser mot öster läggs in i planen. 

Parkering och utfarter 

Det finns inte några parkeringar inom området idag och heller inga in- och 
utfarter. Parkering för befintliga villor sker på respektive fastighet. 
 
Förändringar 
Boende- och besöksparkering förutsätts ordnas inom bostadskvarteret. För att 
minimera behovet av hårdgjorda ytor inne i bostadskvarteret bör 
kantstensparkering kunna medges både längs delar av Klockarvägen och den nya 
bostadsgatan. 

In- och utfart sker mot Klockarvägen och mot den nya gatan inne i 
bostadskvarteret. 
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Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp, el och tele 
Det kommunala ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten finns i anslutning 
till planområdet. El och tele finns i området omedelbara närhet. 

En kommunala vatten- och avloppsledning korsar det nordvästra hörnet av 
planområdet och en dagvattengår tvärs genom den mellersta delen av område, se 
bild nedan. 

Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde för Atria Scandinavia. 
Området är under utredning för närvarande och kan komma att ändras. 

Förändringar 
Om området bebyggs måste vatten-, avlopps- och dagvattenledning flyttas, 
alternativt anpassas bebyggelsens läge så att ledningarna kan ligga kvar. 
Verksamhetsområdet för allmänna va-tjänster behöver utökas att inkludera även 
den yta planområdet omfattar. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energi, värme och datafiber 
Det finns inget fjärrvärmenät i Sköllersta.  
Datafibernät finns i närområdet. 

Skanova har två stycken jordkablar som går igenom planområdet i östvästlig 
riktning, redovisat läge är osäkert. I planområdets västra kant har Skanova också 
ledningar som ligger inom prickmarksområde i nordsydlig riktning. Ledningarna 
saknar ledningsrätt. Vid byggnation av planområdet krävs ledningsflytt. 
 
EON har en starkströmsledning i mark som ligger i planområdets västra kant, i 
nordsydlig riktning, inom prickmarksområdet. Vid byggnation av planområdet 
kan det krävas ledningsflytt. Den exakta placeringen av byggnader avgör om 
flytt behöver ske. Bevakas i bygglovskedet. 

 

Figur 5. Kartbilden visar det kommunala ledningsnätet. Gröna ledningar är dagvatten,  
blå ledningar, vatten och röd ledningar spillvatten. Röd linje visar planområdet. 
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Förändringar 
Uppvärmning av de planerade bostäderna torde ske genom enskilda lösningar 
för respektive fastighet. 
Anslutning till datafiber kan ske genom kommersiell leverantör. 
Området kan anslutas till det fasta telefonnätet. 
Vid byggnation av området måste en inmätning göras befintliga jordkablar då 
redovisat läge är osäkert. 
Området kan anslutas till befintligt elnät. Behov av ny transformatorstation kan 
bli aktuellt. 
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning kan beroende på befintliga brandposters läge och 
kapacitet behöva utökas och anpassas. I aktuellt område är ett riktvärde 
beträffande önskvärd tillgång på brandvatten att avståndet mellan brandposter 
understiger 400 meter och att flödet i respektive brandpost uppgår till minst 600 
liter/min.  
 

Störningar och risker 

Buller 
Planområdets södra del är beläget som allra närmast 105 meter från riksväg 52 
vilken har en trafikbelastning på drygt 6 000 fordon per dygn (ÅDT) och 
hastighetsbegränsning 90 km/h. En bullerberäkning, med hänsyn till en 
uppräkning av trafikmängd för år 2030, visar att gällande riktvärden för buller 
(55 dBA ekvivalent och 70 dBA max) inte överskrids inom de nya byggrätterna 
i planområdet. Den byggrätten i planområdets allra sydöstligaste hörn, på den 
yta som kan läggas till fastigheten Sköllersta 1:207, regleras så att endast uthus 
och andra komplementbyggnader får uppföras. Beräkningar har även gjorts för 
Klockarvägen och inte heller här överskrids riktvärdena för buller inom 
föreslagna byggrätter. Det finns således inget behov av bullerskärmande 
åtgärder. 

Inga andra relevanta bullerstörningskällor finns i anslutning till planområdet. 

Ras och skred 
Planområdet är i stort sett plant varför någon risk för ras och skred inte 
föreligger. 

Översvämning 
Det finns inga sjöar eller vattendrag som kan orsaka översvämningar i området 
men det finns en lågpunkt inom planområdet som måste beaktas, så att 
avvattning kan ske på lämpligt sätt. För att skapa fördröjning vid kraftiga regn 
har ett drygt 1200 m² stort område vid lågpunkten reglerats som park. Vidare har 
ett område längs bostadskvarterets östra gräns reglerats för att fungera för 
avvattning, endera i öppet dike och/eller genom erforderlig kulvertering. 
Befintligt dagvattennät behöver utöver det förstärkas för att avvattna det nya 
bostadskvarteret. 

Föroreningar 
Det finns inga kända föroreningar eller potentiella föroreningskällor inom eller i 
närheten av planområdet.  
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Den registrerad koordinatpunkt om en potentiell föroreningskälla, en tidigare 
centralförening för drivmedel, som fanns aviserad från länsstyrelsen har visat sig 
vara felaktigt koordinatsatt och har inget med planområdet att göra. 

 

Miljökonsekvenser 

Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan ska 
det enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning. Efter genomförd behovsbedömning bedöms att det 
planen medger inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan varför någon 
miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. 

Den generella bedömningen är att en förtätning med bostäder i ett område med 
utbyggd infrastruktur, service och med tillgång till kollektivtrafik är mycket bra 
ur hållbarhetssynpunkt och därmed ur miljösynpunkt. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan för planarbetet 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2011 (SFS 
2010:900). Handläggningen genomförs under 2015 och planen förväntas vinna 
laga kraft sent hösten 2015. 

Antagande av planen torde ske i kommunfullmäktige. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Ansvar och huvudmannaskap 

Hallsbergs kommun ansvarar för upprättande av detaljplanen. 

Hallsbergs kommun ansvarar för att gator, gång-/cykelvägar, markavvattning, 
teknisk service och andra anslutningar till området byggs ut.  

Hallsbergs kommun ansvarar för att det jordbruksarrende som berör 
planområdet sägs upp, hanterar förändringar av markavvattningsföretaget, 
initierar nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder samt ombesörjer markanvisning 
i området. 

Hallsbergs kommun är huvudman för det allmänna va-nätet och tillser att 
verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster utvidgas att omfatta hela 
planområdet.. 

E-on ansvarar för elnätet. 

Skanova ansvarar för det fasta telenätet. 

Berörd leverantör ansvarar för utbyggnad av datafibernätet. 

Efter markförvärv ansvarar fastighetsägare för byggande och andra åtgärder på 
respektive fastighet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning och fastighetsrättsliga konsekvenser 

Sköllersta 1:4 
Från fastigheten Sköllersta 1:4 avstyckas vid valfri tidpunkt fastigheter för 
exploatering av bostäder. Sköllersta 1:4 tillförs mark från fastigheten Sköllersta 
1:9 för att möjliggöra planlagd gång-/cykelväg. Sköllersta 1:4 kan frånföras 
mark till fastigheterna Sköllersta 1:33 och 1:207 om avtal träffas mellan 
fastighetsägarna berörda fastighetsägare. 
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Sköllersta 1:9 
Fastigheten Sköllersta 1:9 frånförs mark till fastigheten Sköllersta 1:4 för att 
möjliggöra planlagd gång-/cykelväg. 

Sköllersta 1:33 
Fastigheten Sköllersta 1:33 kan tillföras mark från Sköllersta 1:4 för att utöka 
befintlig fastighet. 

Sköllersta 1:207 
Fastigheten Sköllersta 1:207 kan tillföras mark från Sköllersta 1:4 för att utöka 
befintlig fastighet. 

Arrende 

Gällande avtal om jordbruksarrende på den del av fastigheten Sköllersta 1:4 som 
omfattas av detaljplanen kommer att sägas upp i samband med att detaljplanen 
genomförs. I kontraktet står; Jordägaren har rätt att återta arrendestället eller 
del därav före arrendetidens utgång, om arrendestället eller del därav skall 
användas för annat ändamål än jordbruk. Jordägaren skall underrätta 
arrendatorn senast 3 månader före återtagandet. Arrendatorn har rätt till skälig 
nedsättning av arrendeavgiften samt skälig ersättning för den skada som 
orsakas av återtagandet. 

Markavvattningsföretag 

Området berörs av båtnadsområdet för markavvattningsföretaget Sköllersta by, 
Prästgården, Åsen och Kalsta, tillkomstdatum år 1916. Området berörs av ett 
kulverterat dike och strax söder om planområdet finns det ett öppet dike som 
omfattas av samma markavvattningsföretag. 

Markavvattningsföretaget har rådighet över åtgärder som rör diket och måste 
acceptera planförslaget. Kommunen tillser att erforderliga åtgärder vidtas. 

 

Figur 6. Av kartbilden framgår båtnadsområdet tillhörande 
markavvattningsföretaget Sköllersta by, Prästgården, Åsen och Kalsta. Röd linje 
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Ekonomiska frågor 
Hallsbergs kommun bekostar planläggning, fastighetsbildning och utbyggnad av 
gata och gång-/cykelvägar. Om det bedöms fördelaktigt bekostas även flyttning 
av va-ledningar och dagvattenledningar. Kommunen bekostar vidare de åtgärder 
som rör markavvattningsföretaget samt av länsstyrelsen beslutad arkeologisk 
utredning. 
Dessa kostnader regleras i markpriset vid försäljning enligt de priser för området 
som kommer beslutas av kommunstyrelsen. En exploateringskalkyl kommer tas 
fram under planarbetets gång.  
 
Planavgift ska därför inte tas ut vid kommande bygglovgivning inom nuvarande 
fastigheten Sköllersta 1:4.  

 
Hallsbergs kommun bekostar utbyggnad av vatten, avlopp och dagvatten. Dessa 
kostnader regleras genom anläggningsavgifter enligt gällande taxa och belastar i 
va-kollektivet då planområdet är beläget inom verksamhetsområdet för allmänna 
va-tjänster. 
 
Utbyggnad av el- tele och fiber bekostas av respektive leverantör och ersätts 
genom gängse taxor eller avtal. Ledningsägare bekostar vid behov flyttning av 
kablar som inte skyddas av ledningsrätt eller motsvarande. 
 
Fastighetsägare och exploatörer bekostar efter fastighetsförvärv alla åtgärder på 
den egna fastigheten. 
 
Ägarna till fastigheterna Sköllersta 1:33 och 1:207 bekostar eventuellt 
markförvärv för att utöka respektive fastighet, i enlighet med de köpeavtal som i 
så fall upprättas. I ett köpeavtal regleras även plankostnad. 

Utredningar 
Det finns en geoteknisk undersökning för det aktuella området, upprättad av 
VIAK AB 1972-01-21. Kompletterande undersökningar kan behöva göras i 
samband med byggande vilket åligger fastighetsägare/exploatör att bedöma och 
genomföra. 

Kompletterande undersökningar bör göras avseende radonförekomst för att säkra 
om behov av radonsäkert byggande krävs. Även kompletterande geotekniska 
undersökningar kan vara lämpligt där markförhållandena är oklara. 

En bullerberäkning för länsväg 205 i Degerfors kommun har använts som 
referensutredning för att bedöma behov av bullerutredning kopplat till riksväg 
52 söder om planområdet. 
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Medverkande vid handläggningen 

Planen är ursprungligen upprättad av Beatrice Rimmi, planeringsarkitekt och 
därefter bearbetad av Markus Rikse, planeringsarkitekt samt Bosse Björk, 
planarkitekt (K-Konsult). 
 
Andra som varit delaktiga vid upprättandet av detaljplanen: 
Marianne Christiansen, t f chef drift- och serviceförvaltningen 
Philip Salama Kabunga, gatuingenjör  
Daniel Sjöbom, VA-ingenjör  
Roger Forsberg, Gis-ingenjör 
Leif Welander chef för miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen  
Torbjörn Dybeck, kommundirektör 
Leif Nygen, NAI Svefa, fastighets- och avtalsfrågor 
 
 
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

 

 

Markus Rikse   Bosse Björk 
Planeringsarkitekt  Planarkitekt 

 


