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Planbeskrivning 

Inledning 

Handlingar 

Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta, framställd i samarbete mellan 
teknik- och planförvaltningen och Metria i Hallsberg. Kartan är ajourförd och 
kompletterad år 2012. Detaljplanen är åskådliggjord på karta i skala 1:1000 och 
tillhörande illustrationskarta i samma skala. Planbestämmelserna är redovisade 
på plankartan. 

Följande handlingar har upprättats i anslutning till detta planarbete: 
 - Plankarta med bestämmelser 

 - Planbeskrivning med genomförandefrågor 
 - Fastighetsförteckning med karta 
 - Samrådsredogörelse 
 - Översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP) 
 

Bakgrund 

Hallsbergs kommun har behov av ytterligare barnomsorgslokaler i Sköllersta. 
Kommunen har i detta syfte köpt fastigheten Sköllersta Sörby 1:25, som ligger 
omedelbart sydost om korsningen Sodomvägen och Treuddsvägen i Sköllersta. 

Fastigheten omfattas av detaljplan som anger användningsområde småindustri. 
För att lokalerna ska kunna tas i anspråk för barnomsorgsändamål krävs en 
ändring av gällande detaljplan. 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att ändra användningsområdet för fastigheten 
Sköllersta Sörby 1:25 i Sköllersta så att planerad barnomsorgsverksamhet kan 
bedrivas där. 

Planarbetets gång 

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

Detaljplanen har tidigare handlagts med enkelt planförfarande enligt 5 kap. 7 § 
plan- och bygglagen (2010:900). Enkelt planförfarande kan användas om en 
föreslagen detaljplan är av en begränsad betydelse, saknar intresse för 
allmänheten, inte antas medföra en betydande påverkan på miljön samt om den 
överrensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. 
Endast närmast berörda, sakägare och länsstyrelsen behöver höras. 

Efter att samrådshandlingen varit ute på remiss till berörda fastighetsägare och 
Länsstyrelsen kommer detaljplanen nu att övergå från enkelt planförfarande till 
normalt planförfarande. Detta innebär att en granskningshandling (detta 
dokument) upprättas och skickas ut på remiss till sakägare, myndigheter och 
andra berörda innan detaljplanen kan gå till kommunfullmäktige för antagande.  
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Plandata 

Lägesbeskrivning och areal 

Planområdet är beläget i den västra delen av Sköllersta samhälle, omkring 400 
meter norr om riksväg 52 och ca 350 meter väster om Sköllersta F-6-skola. 
Planområdet omfattar fastigheten Sköllersta Sörby 1:25 som ligger omedelbart 
sydost om korsningen Sodomvägen och Treuddsvägen. Planområdet har en areal 
av ca 13 000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur1. Bilden visar planområdets läge i Sköllersta. 
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Markägoförhållanden 

Hallsbergs kommun är lagfaren ägare till fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25. 
Hallsbergs kommun är även ägare till fastigheterna Sköllersta-Sörby 1:26, 
Sköllersta 1:4 samt Sköllersta-Sörby 1:11. Se figur 2 nedan. 

 

 

 

Figur 2. De gröna rastrerade områdena är kommunägd mark. Hela fastigheten Sköllersta-
Sörby1:25  har Hallsbergs kommun förvärvat, detta har ännu inte hunnit registreras i 
kartan. 

1:25 

1:4 

1:26 

1:1 
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Tidigare ställningstagande 

Översiktsplanen 

Hallsbergs kommuns översiktsplan med fördjupningar av kommunens samtliga 
tätorter antogs av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun den 16 maj 2011. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Sköllersta tätort är 
användningsområdet för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 utpekat som 
industriändamål, blå yta.  

 

 

Figur 3. Kartbilden är ett utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för 
Sköllersta tätort. 
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Angränsande detaljplaner 

Planområdet angränsar i norr till stadsplan för del av Sköllersta (fastigheterna 
Sköllersta 1:2 och 2:1 m.fl.) antagen av Kommunfullmäktige i Hallsbergs 
kommun 1972-10-30 och laga kraftvunnen 1972-11-16. Detaljplanen omfattar 
ett bostadsområde med fristående-, rad- och parhus, se nummer 6S i figur 4 
nedan. 

 

 

 

Ett större bostadskvarter söder och öster om planområdet är ej planlagt. Det är 
angeläget att också detta område planläggs inom en nära tid så att gator, 
kvartersmark och indelning i tomter kan anordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

 
 

Figur 4. Visar angränsade detaljplaner. 6S angränsar till 
planområdet i norr, 17S är gällande detaljplan för fastigheten 
Sköllersta-Sörby 1:25 och det rastrerade området är ej planlagt 
område. 

6S 

17S 

Ej planlagt omr. 

8S 
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Gällande detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörb y 1:25   

Fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 omfattas av stadsplan för del av Sköllersta, 
Sörbyområdet (fastigheten Sörby 1:25 m.fl.) antagen av Kommunfullmäktige i 
Hallsbergs kommun 1986-02-03 och laga kraftvunnen 1986-02-19. Enligt 
detaljplanen är användningsområdet inom fastigheten småindustri, Jm. 

 
 
 
 
 
Område utan detaljplan  
Bostadsområdet öster om planområdet (se figur 4 på föregående sida), 
Babelsvägen, Sörbyvägen, Syrenvägen och en bit av Sockenvägen är inte 
detaljplanelagt område. Fastighetsindelningen i området är oordnad och rörig 
och det interna vägnätet är bristfälligt. Detta område skulle behöva en översyn 
och struktureras upp. För att få ordning på vägnätet, fastighetsgränser och hur 
va-nätet skall byggas ut skulle en detaljplan behöva upprättas för detta område. 

Inom detta område gjordes det för ca två år sedan en VA-sanering. När VA-
ledningarna drogs fram i området gjordes det utifrån en planmässig bedömning 
av hur en gata skulle kunna byggas i samma sträckning som ledningarna, gatan 
skulle bli en förlängning av Babelsvägen, se gul cirkel i figur 6 på nästa sida. 
Denna gata skulle kunna ge en dubbelsidig matning till bland annat fastigheterna 

Figur 5. Visar ett utdrag ur gällande detaljplan, 17S, för fastigheten 
Sköllersta-Sörby 1:25. 
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Sköllersta 2:13 och 2:14, Sköllersta-Sörby 1:30, 1:47, 1:11, 1:12, 1:13, 1:54 och 
1:29.  

Två fastigheter inom detta område ägs av Hallsbergs kommun, varav en 
fastighet, Sköllersta Sörby 1:11 som är belägen utmed Sockenvägen, är 
tillgänglig för försäljning. Även för att tillskapa byggrättigheter inom ej planlagd 
bebyggelse, skulle detaljplan behöva upprättas. 

Figur 6. Bilden visar området öster om planområdet som inte är detaljplanelagt. 

1:1 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Markanvändning 

Fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 består av tre byggnader, en vinkelbyggnad 
som varit kontor, ett dubbelgarage som inte längre är i bruk samt ett kallager 
som delvis är i bruk. Användningsområdet är idag småindustri.  

Förändring 
Användningsområdet för fastigheten kommer att ändras från småindustri till 
förskoleverksamhet. 

Natur 

Mark och vegetation 
Ett område runt byggnaderna på fastigheten Sköllersta-Sörby1:25 är asfalterat. I 
nordvästra delen av fastigheten finns en vändplats. I den nordöstra delen finns 
det en yta för parkering. I södra delen av fastigheten finns en vegetationsyta med 
gräs, träd och buskar på ca 5300 m2. Öster om fastigheten finns det en 
skogsglänta och sydväst är det jordbruksmark. 

Förändringar 
Delar av det asfalterade området i den nordöstra delen av fastigheten ska 
användas som parkeringsyta för personal och föräldrar. Den sydvästra delen av 
det asfalterade området kan delvis tas bort och ersättas med lekytor, så som 
sandlådor. Delar av vegetationsytan i de södra och östra delarna av fastigheten 
kommer att användas för utelekyta med bibehållen och förstärkt naturkaraktär. 
Bilden på nästa sida (figur 7) visar hur planområdet ska utformas, med bland 
annat lekytor. 



12 (32) Dnr TPN 2012/45 

Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geotekniska förhållanden 

VIAK AB har upprättat ett geotekniskt utlåtande, benämnt ”Östernärkes kraft AB 
Sköllersta, Sörbyområdet, Nybyggnad av kontor, förråd m.m.”, daterad 1985-10-24.  

Enligt de grundläggningstekniska rekommendationerna bör kontorsbyggnader grundläggas 
på stödpålar och utföras med fribärande golv. Kallförråd kan grundläggas på markplatta 
med förstyvningar. 

Eftersom det i dagsläget inte kommer att bli någon nybyggnation på fastigheten finns det 
inte behov av att upprätta någon ny geoteknisk undersökning. 

Figur 7. Bilden visar hur planområdet ska utformas. Skissen är framtagen  av 
StudioA arkitekter. 
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Bebyggelseområden 
 
Befintlig bebyggelse 

Bostäder 
På fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 finns det inte några bostadshus. Öster och 
söder om fastigheten ligger det villor. Norr om fastigheten, på andra sidan 
Sodomvägen ligger ett villaområde med 85 tomter.  

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 består av en vinkelbyggnad med kontor och 
lager, väster om denna byggnad står ett garage, dessa byggnader är inte längre i 
bruk. Mitt på fastigheten, nordost om vinkelbyggnaden står ett kallager, detta är 
fortfarande i bruk, enligt avtal med den förre ägaren ett år efter att 
köpekontraktet skrevs. I övrigt finns det inte någon bebyggelse på fastigheten. 
Väster om fastigheten ligger en industrifastighet, Sköllersta-Sörby 1:58.  

 

 

Ny bebyggelse 

Det kommer inte att bli någon ny bebyggelse på fastigheten utan den befintliga 
vinkelbyggnaden kommer att byggas om och anpassas till förskoleverksamhet. 
Kallagret kommer att användas ca ett år till och garaget som sitter ihop med 
vinkelbyggnaden kan komma att nyttjas för förskoleverksamheten vid ett senare 
tillfälle. Kallagret kommer att avgränsas från lekgården med ett staket.  

Service 

Offentlig service 

Figur 8. Bilden visar en del av vinkelbyggnaden samt garaget som inte längre är i bruk. 
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Ca 350 meter från planområdet ligger Sköllersta F-6 skola. I samma byggnad 
finns det även fritids (lillfritids och storfritids). 

I den östra byggnaden av skolans lokaler, finns det två förskolor, förskolan 
Ekhagen med tre avdelningar (Fröet 1-3 år, Plantan gul, Plantan grön 3-5 år). 
Samt förskolan Treudden med tre avdelningar (Lilla treudden 1-3 år, stora 
treudden 3-5 år samt en ur och skur avdelning, Skogen, som har sin 
uteverksamhet nordväst om Treuddsvägen).  

I skolans lokaler finns det även ett bibliotek. Serviceboendet Klockargården 
ligger i Sköllersta.  

Det finns en distriktssköterskemottagning ca 1500 meter öster om planområdet. 

Förändring 
Tanke är att förskolan Treudden i maj/juni år 2013 ska flytta in i de nya 
renoverade lokalerna på fastigheten Sköllersta-Kärr 1:25. Det är tre avdelningar 
med ca 20 barn per avdelning, samt 3-4 personal per avdelning, inklusive 
kökspersonal. Sammanlagt kommer den nya förskolan att rymma ca 60 barn och 
9-12 personal. 

Kommersiell service 
Ca 1000 meter öster om planområdet ligger det en livsmedelsaffär, i anslutning 
till affären finns det även en pizzeria. I norra Sköllersta finns det ett 
idrottsområde med fotbollsplan, idrottsplats med löparbana samt tennisplaner. I 
östra Sköllersta finns Atria-Lithells som även har fabriksförsäljning. Övrig 
service finns i Pålsboda och Hallsbergs tätorter. 

  

Skola och 
förskola 

Distrikts- 
sjuksköterska 

Figur 9. Att säkra gc-vägar mellan institutionerna och bostadskvarter är en förutsättning för ett tryggt 
samhälle. 
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Tillgänglighet 
Då den nya användningen för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 kommer att 
övergå från småindustriverksamhet till förskoleverksamhet är det viktigt att 
barnen kan ta sig till och från förskolan på ett säkert sätt. Hallsbergs kommun 
strävar efter att uppnå säkra skolvägar. Fyra åtgärder har identifierats som viktiga 
att åtgärda: 

1. Gc-väg mellan bostäderna norr om Sodomvägen och förskolan. 
2a och 2b. Gc-väg mellan förskolan till skolan. 
3. Gc-väg mellan förskolan och Ur- och skurförskolan. 
4. Gc-väg mellan Rv.52-Sockenvägen fram till Sodomvägen, en del av sträckan 
ca 20 meter inordnas i detalaljplanen. 
 

Etapp 1 

Etapp 2a 

Etapp 3 

Etapp 4 
Etapp 2b 

Befintlig 
gc-väg 

Figur 10. Bilden visar planerade utbyggnad av gc-vägar i anslutning till planområdet. 
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Etapp 1. Denna etapp måste komma till stånd innan förskolan kan tas i bruk. 
En gc-väg som ska anläggas skyddad från biltrafiken är den som knyter samman 
bebyggelsen norr om Sodomvägen och förskolan (etapp 1). Vid korningen 
Sodomvägen – Treuddsvägen anläggs ett övergångsställe till vilket den nya 
gc-vägen ansluts. Detta är en sträcka på ca 260 meter, norr om Sodomvägen.  

Etapp 2a och 2b. En naturlig gc-väg är den mellan förskolan och skolan som 
ligger ca 350 meter nordost om planområdet. Söder om Sköllersta skola finns det 
en befintlig gc-väg som ligger skyddad ifrån trafiken. Denna gc-väg går fram till 
Sockenvägen. Gc-vägen kan från denna punkt förlängas väster om Sockenvägen, 
fram till Sodomvägen (etapp 2a), en sträcka på ca 80 meter, och därifrån ansluta 
till gc-vägen, etapp 1.  

Väster om Sockenvägen föreslås en gc-väg anläggas (etapp 2b), från Sköllersta 
skola och fram till den planerade gc-vägen norr om Sodomvägen (etapp 1). 

Etapp 3. Gc-vägen norr om Sodomvägen (etapp 1) kan i framtiden förlängas 
utmed Treuddsvägen och fram till Ur- och skurförskolan, nordväst om 
Treuddsvägen (etapp 3). 

Etapp 4. Väster om planområdet går en gc-väg, denna kan på ett trafiksäkert sätt 
anslutas till Sodomvägen och till det i denna punkt föreslagna övergångsstället. 
Denna del av gc-vägen, ca 20 meter inordnas i detaljplanen (etapp 4). Denna del, 
på ca 20 meter som inordnas i planen, måste komma till stånd innan förskolan 
kan tas i bruk. 

Vattenområde 

Planområdet ligger utanför vattenskyddsområde. 
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Gator och trafik 

Vägar 

Precis norr om fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 passerar Sodomvägen. 
Sodomvägen ansluter i öster till Sockenvägen (Lv 673) som är genomfartsvägen 
i Sköllersta och ansluter i sin tur till riksväg 52, sydost om planområdet.  

Gång- och cykelvägar 

Väster om fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 ligger Sörbyvägen, som på en 
sträcka av ca 160 meter, förbi den nya förskolan, är en gång- och cykelväg, en 
grusväg med belysningsstolpar. Gc-vägen övergår sedan i en bostadsgata. Där 
denna bostadsgata slutar tar en annan gc-väg vid, vilken går västerut, parallellt 
med Rv 52. I övrigt finns det inte någon gång- och cykelväg utbyggd fram till 
fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25. 

  

 

 

Figur11. Bilden visar befintlig gc-väg väster om planområdet 
och fram till Rv 52. 
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Bilderna nedan, figur 12 och 13, är ett utdrag ur Hallsbergs kommuns trafikplan 
från år 2003. De blå streckade linjerna i figur 11 visar det övergripande 
cykelnätet i Sköllersta. Figur 13 visar kvaliteten på säkerheten på cykelvägnätet. 
Som framgår av figur 13 så är säkerheten på Sodomvägen låg för cyklister och 
gångtrafikanter, vilket innebär att behov finns av att bygga ut detta till säkra 
gång- och cykelvägar. 

 

 

 

 

Figur 12. Bilden visar det övergripande cykelnätet i Sköllersta, planområdet visas 
med den röda cirkeln. 

Figur 13. Bilden visar kvaliteten på säkerhet på cykelnätet i Sköllersta, 
planområdet visas med den röda cirkeln. 
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Förändring 
Det kommer inte att bli någon förändring när det gäller de befintliga vägarna i 
anslutning till den nya förskolan. Emellertid måste gc-vägnätet byggas ut innan 
förskolan kan tas i bruk, så att det blir säkert för barnen och deras föräldrar att ta 
sig till och från förskolan. Fyra åtgärder har identifierats när det gäller 
trafiksäkerheten i området, se mer under rubriken Tillgänglighet på sidan 12. Där 
konstateras att två åtgärder måste till innan förskolan kan tas i bruk. Det är dels 
gc-vägen längsmed Sodomvägen, övergångsstället i korsningen Sodomvägen - 
Treuddsvägen samt gc-vägen som ansluter från Sörbyvägen 

Kollektivtrafik 
Det är fem bussar som trafikerar Sköllersta. 
Buss nr 726 Örebro – Sköllersta –Asker – Odensbacken  
Buss nr 727 Örebro – Sköllersta – Pålsboda – Hjortkvarn 
Buss nr 731 Odensbacken – Sköllersta – Pålsboda - Hallsberg 
Buss nr 732 Hallsberg – Hällabrottet - Sköllersta 
Buss nr 741 Kumla – Hällabrottet – Kvarntorp – Sköllersta 

Buss 726, 731 och 741 stannar vid Sköllersta skola och Lithells. Buss 727 
stannar endast vid Sköllersta skola och buss 732 stannar vid Lithells, Sköllersta 
skola samt Dalaskogsvägen. 

Öster om fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 finns det en bussvändslinga på 
kommunens mark. Denna är tänkt att användas av bussar i linjetrafik för att 
vända eller för att invänta avgångstiden. I dagsläget används den inte, men då 
busstabellerna förändras kan den komma att användas i framtiden.  

 

 

 
 

Figur 13. Bilden visar bussvändslingan öster om fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25. 
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Parkering, varumottag och utfarter 

På den norra delen av fastigheten finns det en vändslinga. In- och utfarten till 
fastigheten ligger centrerad i den norra delen av fastigheten, mot Sodomvägen. 
Nordöstra delen av fastigheten är en parkeringsyta. 

Förändring 
Varumottagning kommer att ske i den norra delen av fastigheten, där lastbilar 
kan vända på vändslingan. Den befintliga parkeringsplatsen kan även 
fortsättningsvis användas som parkering för personal och föräldrar. Eventuellt 
kan en ny parkeringsplats anläggas söder om den befintliga parkeringsplatsen. 

In- och utfart till fastigheten kommer att ligga kvar i befintligt läge. 

Här är det viktigt att den nya gång- och cykelvägen fram till entrén anordnas på 
ett trafiksäkert sett och så att varumottaget inte utgör en fara. 

Störningar 

Förorenade områden 

Det finns tre förorenade områden inom och i anslutning till planområdet, se bild 
nedan.  

 

 

 

 

Figur14. Av bilden framgår att det finns tre förorenade områden i och i anslutning till 
planområdet. 

1 

2 

3 
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1. Ragn-Sells Specialavfall, Vägverket Saltupplag 
Primär Bransch: Mellanlagring och sorteringsstation avfall 
Branschklass: 3 
Branschkommentar: Även upplag av vägsalt Rengöring av oljecisterner 
Status: Identifiering - avslutad - ingen åtgärd 

2. Fd. Östernärkes Kraft AB Verkstad 
Primär Bransch: Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 
Branschklass: 3 
Branschkommentar: Fordonstvätt och mindre verkstad 
Status: Identifiering - avslutad - ingen åtgärd 

3. Sköllersta bil 
Primär Bransch: Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 
Branschklass: 3 
Branschkommentar: Fordonsverkstad 
Status: Identifiering - avslutad - ingen åtgärd 

Befintlig industriverksamhet på angränsande fastigh et 

På fastigheten Sköllersta-Sörby 1:58 som ligger väster om planområdet bedriver Rodhe 
Miljö AB verksamhet. Det är ett miljövårdsföretag som arbetar med tankrengöring, 
slamsugning, cisternkontroll, miljörådgivning, avfallshantering m.m. På fastigheten har 
även ett företag som bedriver väghållning/snöröjning sin verksamhet. 

Företaget har sin verksamhet i nära anslutning till ett bostadsområde. Närmaste 
bostadshuset på Treuddsvägen ligger ca 100 meter från industrifastigheten, inom 
Treuddsområdet finns 85 bostäder. Industrifastighetens läge i nära anslutning till 
villabebyggelsen innebär att verksamheten måste kunna bedrivas så att störningar för 
omgivningen inte uppkommer. All industriell verksamhet är således inte lämplig i 
anslutning till bostadsområden.  

Då det redan finns bostäder i nära anslutning till industriverksamheten innebär det att de 
försiktighetsåtgärder som gäller i anslutning till dessa även gäller för den nya 
förskoleverksamheten. Även den industrifastighet som nu föreslås bli förskola ligger 
gränsande till ett bostadskvarter med ett 20-tal villatomter. De hus som ligger närmast 
fastigheten Sköllersta-Sörby 1:58 ligger på 70-100 meters avstånd.  

På industrifastighetens östra del finns det en ca 16 m bred och 125 m lång gräszon med en 
vall på del av området som delvis fungerar som ett skydd mot förskolan. 

Sammanfattningsvis kan följande nämnas. Den tillkommande verksamheten täcker de 
åtgärder som föreslås i avseende på trafiksäkerhet med bland annat 30 km/h och säkrat 
övergångsställe medför inget ytterligare hinder för industriverksamheten än den som följer 
av fastighetens närhet till befintliga bostäder. 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

Eftersom den tidigare verksamheten inom planområdet varit industriändamål har 
WSP på uppdrag av Hallsbergs kommun gjort en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning. Markprover har tagits på 14 punkter på fastigheten 
Sköllersta-Sörby 1:25, det har även tagits ett grundvattenprov. 
Syftet med markundersökningen är att översiktligt kartlägga eventuella 
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föroreningars art, koncentration och utbredning i mark, samt bedöma spridnings- 
och exponeringsrisker för eventuella föroreningar, i förhållande till tillgängliga 
riktvärden och omgivningsförutsättningar. 

Nedan redovisas den sammanfattande bedömningen från undersökningen, 
daterad 2012-12-17.  

Arsenikhalter har påträffats i halter över riktvärdet i känslig markanvändning 
(KM) i fyllningen på fastigheten. Halterna understiger dock eller ligger i nivå 
med bakgrundshalten av arsenik för Örebroregionen, vilket bör ersätta 
riktvärdena ur bedömningssynpunkt. Arsenikhalterna är troligtvis naturligt 
förekommande eller härstammar från fyllning med okänt ursprung. Då det inte 
finns någon misstanke om att arsenik har hanterats på området bedöms 
sannolikheten att det finns arsenikhalter som innebär en oacceptabel risk för 
hälsa eller miljö som liten. 

I grundvattenprovet som uttagits i området har inga anmärkningsvärt höga halter 
påträffats vilket indikerar att risken för föroreningsspridning från markområdet 
via grundvattnet till ytvatten är låg. 

Buller 

Trafiken på Sodomvägen uppgår till 500 fordon per årsmedeldygn. Hastigheten 
är begränsad till 50 km. Låg trafikmängd och begränsad hastighet innebär att 
riktvärdet för buller vid fasad 55 dB(A) understöds. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Det finns kommunalt vatten- och avlopp framdraget till planområdet, 
VA-ledningarna går väster om fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25, delvis i 
gc-vägen, se bild på nästa sida. 
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Energi, värme och datafiber 

Det finns inte några datafiberkablar eller fjärrvärmenät i Sköllersta. 
Fastigheten värms idag upp med hjälp av en oljepanna. 

EON har en nätstation i den västra kanten av fastigheten. Ett ledningsstråk 
0,4-10 kV ligger i den västra fastighetsgränsen. 

 

Figur 15. Kartbilden visar kommunalt vatten- och avlopp i, och i anslutning till 
planområdet. Grön linje är dagvatten, röd, spillvatten och blå, vatten. 
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Förändringar 
En bergvärmeanläggning ska anläggas på fastigheten och befintlig oljepannan 
ska monteras ner. Tillstånd har beviljats från miljö-, bygg- och 
myndighetsnämnden i Hallsbergs kommun. 

Avfall och återvinning 

Det finns en återvinningsstation vid livsmedelsaffären på Klockarvägen, ca 1000 
meter från planområdet. 

Förändring 
Det kommer att vara kommunalt avfallshantering för den nya förskolan. 

Figur16. Bilden visar EON:s ledningar och nätstation i 
anslutning till planområdet. 
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Miljökonsekvenser 

Den nya verksamheten bedöms preliminärt inte medföra väsentlig miljöpåverkan 
på omgivningen. 

Underlaget för denna analys beskrivs i en särskild handling ”Behovsbedömning 
av miljöpåverkan”, vilken återfinns som bilaga i slutet av denna handling.  
Efter genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att detaljplanen inte 
kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna kommer 
således att beskrivas i planhandlingarna. 
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Genomförandefrågor 

Organisatoriska frågor 

Tidplan för planarbetet 

Detaljplanen har tidigare handlagts med enkelt planförfarande enligt 5 
kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900). Efter att samrådshandlingen 
varit ute på remiss till berörda fastighetsägare och Länsstyrelsen 
kommer detaljplanen nu att övergå från enkelt planförfarande till 
normalt planförfarande. Detta innebär att en granskningshandling 
(detta dokument) upprättas och skickas ut på remiss till sakägare, 
myndigheter och andra berörda innan detaljplanen kan gå till 
kommunfullmäktige för antagande. Ett samrådsmöte med berörda 
kommer också att äga rum. 

Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande 
kunna prövas av teknik- och plannämnden under fjärde kvartalet år 
2012. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. Efter genomförandetidens utgång, får planen, ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas. Så länge kommunen inte ändrar eller upprättar ny detaljplan 
fortsätter planen att gälla och ge byggrätt som tidigare. 

Ansvarsfördelning 

Hallsbergs kommun svarar för upprättande av detaljplan. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Fastighetsreglering kommer att ske så att en utbyggnad av gc-vägen 
som ansluter från Sörbyvägen kan ske på gatumark. 

Ledningsrätt och servitut 

Inga förändringar vad gäller ledningsrätter och servitut kommer att 
ske.  
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Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Geoteknisk undersökningar 
VIAK AB har upprättat ett geotekniskt utlåtande, benämnt ”Östernärkes kraft AB 
Sköllersta, Sörbyområdet, Nybyggnad av kontor, förråd m.m.”, daterad 1985-10-24.  

Det finns inget behov av att uppdatera den geotekniska undersökningen för området. 

Undersökning av miljön inom planområdet 
WSP har på uppdrag av Hallsbergs kommun tagit markprover inom fastigheten. 
Enligt WSP:s rapport, 2012-12-17 bedöms sannolikheten att det finns ämnen 
inom området som innebär en oacceptabel risk för hälsa eller miljö som liten. I 
grundvattenprovet har inga anmärkningsvärt höga halter påträffats, vilket 
indikerar att risken för föroreningsspridning från markområdet via grundvattnet 
till ytvatten är låg. 

 

Ekonomiska frågor 

Kommunala kostnader 

Nedan redovisas cirkapriser. 

Ny gc-väg, inom planområdet (ca 20 m) 
måste komma till stånd innan förskolan 
tas i bruk.      

20 000 kr 

Ny gc-väg etapp 2, längsmed 
Sodomvägen (ca 260 m) måste komma 
till stånd innan förskolan tas i bruk. 

520 000 kr 

Ny gc-väg etapp 3, längsmed 
Sockenvägen (ca 80 m) 

160 000 kr 

Övergångsställe med cykel, säkrat för 
30km/h 

40 000 kr 

Fastighetsreglering 25 000 kr 

Summa: 765 000 kr 
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Fastighetskonsekvenser 
Enligt nya plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 4 §33 ska konsekvenser för 
berörda fastighetsägare redovisas i detaljplanen. Nedan beskrivs 
fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna som ligger inom planområdet 
eller angränsar till planområdet.  

Fastigheter inom planområdet 

Sköllersta-Sörby 1:25 Kommunägd fastighet 
Hela fastigheten på 12 860 m2 
omfattas av detaljplanen. 
Ca 12 513 m2 övergår från småindustri 
till skola/förskola. Och ca 347 m2 
övergår till gatumark, lokalgata. 

Rättigheter inom planområdet 

Till förmån för EON Kraftledning 
I den västra kanten av fastigheten har 
EON ett ledningsstråk som inte 
kommer att påverkas av 
planläggningen. 

Fastigheter utanför planområdet 

Sköllersta 1:4 Kommunägd fastighet 
Delar av fastigheten kan komma att tas 
i anspråk för ny gc-väg. 

Sköllersta 2:7 Fastigheten kommer inte att påverkas 
av den nya detaljplanen. 

Sköllersta-Sörby 1:26 Kommunägd fastighet 
Fastigheten gränsar till planområdet i 
söder och väster. Fastigheten kommer 
inte att påverkas av den nya 
detaljplanen. 

Sköllersta-Sörby 1:29 Fastigheten gränsar till planområdet i 
den sydöstra delen, till den yta där 
uteverksamheten kommer att bedrivas. 
Fastigheten kommer inte att påverkas 
av den nya detaljplanen. 

Sköllersta-Sörby 1:43 Fastigheten kommer inte att påverkas 
av den nya detaljplanen. 

Sköllersta-Sörby 1:58 Fastigheten gränsar till planområdet i 
den nordvästra delen, en gc-väg ligger 
mellan planområdet och fastigheten. 
Fastigheten kommer inte att påverkas 
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av den nya detaljplanen. 

Sköllersta-Sörby 2:32 Fastigheten kommer inte att påverkas 
av den nya detaljplanen. 

 

Medverkande tjänstemän 
Mona Braathen Fysisk planerare 
Adina Lundberg Gatuingenjör 
Ihab Al-Lami VA-ingenjör 

 

 

 

 

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN 

Hans Lindberg  Beatrice Arvidson 
Stadsarkitekt   Paneringsarkitekt 
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Behovsbedömning miljöpåverkan 

Behovsbedömning om detaljplanen antas innebära betydande 
miljöpåverkan 

 

 

Enligt 5 kap 18 § PBL ska planer miljöbedömas om det planen medger antas 
komma att innebära betydande miljöpåverkan. 

Samma organ som normalt beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan 
ska miljöbedömas eller inte. Detta dokument utgör underlag för beslut om 
miljöbedömning. 

Slutsats: Enligt bifogad genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att 
detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Härav 
följer att en miljökonsekvensbeskrivning så som beskrivs i 6 kap 12 § 
miljöbalken inte upprättas. 

Bilaga  
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Behovsbedömning:  

Faktor Påverkan  Kommentar 
 Stor   Liten   

Internationella konventioner  
(Natura 2000, UNESCO 
värdsarv, CW-område 

    -    -      -  Berörs ej 

Miljöbalkens 3-4 kap 
(riksintressen)     -    -      -  Berörs ej 

Miljöbalken 7 kap 
(strandskydd, natur/kultur-
reservat) 

    -    -      - Berörs ej 

Byggnadsminnen eller 
fornminnen     -    -      - Berörs ej 

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram eller 
nyckelbiotoper 

    -    -      - Berörs ej 

Konflikter med ÖP eller FÖP X   Ja, enligt FÖP är användningen 
inom fastigheten industri. 
Detaljplanen innebär en ändrad 
användning till förskola. 

Miljömål 
   God bebyggd miljö 
   Ett rikt odlingslandskap … 

  X Det är begränsad bullerpåverkan i 
området. 
När det gäller en god bebyggd miljö 
måste byggnaden byggas om 
på ett hållbart sätt som passar 
förskoleverksamhet. Kalla industri- 
golv måste bli varma ”lekgolv”. 

Miljökvalitetsnormer     -    -      -  

Riktvärden     -    -      -  

Förorenad mark  X  Inom fastigheten finns det ett 
område som är identifierat som 
förorenat område. Status på omr är 
enligt Länsstyrelsen identifierat och 
avslutat utan åtgärd. 

Är området opåverkat eller har 
det särskilda värden ur 
boendesynpunkt? (bullerfri 
zon, närrekreationsområde, 
kvartersströvområde). 
Nuvarande markanvändning 

  X Nuvarande markanvändning är 
nedlagd industrifastighet. 
I södra delen av planområdet finns 
ett naturområde som kan komma 
att bli en tillgång för den nya 
förskoleverksamheten 

Projektets omfattning 
Arealuppgifterna är ungefärliga   X Området omfattar ca 18 000 m2. 
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Faktor Påverkan Kommentar 
 Stor  Liten   

Projektets förening med andra 
projekt  X   

Projektets utnyttjande av mark, 
vatten och andra resurser   X Planen innebär att ingen ytterligare 

mark tas i anspråk för byggnation, 
utan befintliga byggnader och mark 
används och byggs om för 
ändamålet. 

Projektets alstrande avfall   X Normalt för en förskola. 

Risk för störningar? (buller, trafik, 
mm)   X Det kan bli något ökad trafik 

i området när förskolan står färdig. 

Risk för föroreningar   X Den nya detaljplanen innebär inte 
några föroreningar i området. 
Miljöprover har tagits som visar… 

Risk för olyckor?   X Låg risk efter att säkra gc-vägar 
kommit till stånd. 

Markens, vattnets och andra 
resursers förekomst, kvalitet och 
förnyelseförmåga i området 

- - -  

Den befintliga miljöns känslighet   X Ingen känslig miljö berörs. 

Effekternas omfattning   X De samlade effekterna bedöms 
små. 

Effekternas gränsöverskridande 
karaktär - - -  

 

TEKNIK- OCH   MILJÖ-, BYGG- OCH  
PLANFÖRVALTNINGEN  MYNDIGHETSFÖRVALTNINGEN 
 
Hans Lindberg   Leif Welander  
Stadsarkitekt Förvaltningschef, miljö-, bygg- och 

myndighetsförvaltningen 


