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Planbeskrivning 

Inledning 

Handlingar  

Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta, framställd i samarbete mellan  
teknik- och planförvaltningen och Metria i Hallsberg. Primärkarta är ajourförd och  
kompletterad år 2012. Detaljplanen är åskådliggjord i skala 1:1000 och med  
illustrationskarta i samma skala. Planbestämmelserna är redovisade på plankartan. 
 
Följande handlingar har upprättats i anslutning till detta planarbete: 

• Planbeskrivning med genomförandefrågor 
• Plankarta med bestämmelser  
• Illustrationskarta 
• Fastighetsförteckning med karta 
• Samrådsredogörelse 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Hallsbergs kommuns teknik- och planförvaltning har fått i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till detaljplan för Pålsboda torg. Fastigheten Sköllersta Kärr 1:194 m.fl. 

Detaljplanen syftar primärt till att möjliggöra en ny användning och utformning 
av Pålsboda centrum (torg). Planförslaget gör det också möjligt att på sikt bygga 
om Köpmangatan till en funktionell och trafiksäker lokalgata/ ”affärsgata”. 

Planarbetets gång 

Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (SFS 2010:900) att gälla.  
Enligt de övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som 
påbörjades innan detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och 
bygglagen (SFS 1987:10).  

Planprogrammet upprättades och handlades enligt den äldre plan- och bygglagen 
(SFS 1987:10).  

Det fortsatta planarbetet handläggs emellertid enligt den nya plan- och bygglagen 
PBL (SFS 2010:900). Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 

Avvägning enligt Miljöbalken 

Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ”skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön”. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden 
som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder.” Konsekvenserna av att ändra minska byggrättigheten och 
möjliggöra anläggandet av en torgplats, bedöms inte beröras av Miljöbalkens 
bestämmelser i 3 kap 6 §. 
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Plandata 

Läge och areal 

Pålsboda ligger ca 13 km öster om Hallsberg. Planområdet är beläget i centrala 
Pålsboda, inom fastigheterna Sköllersta Kärr 1:194, 1:319, 1:34, 13:1 och 1:206.  
Planområdet har en areal av  4111 m2. 

 

Figur1. Områdets läge (huset är rivet idag). 

 

Markägoförhållanden 

Hallsbergs kommun är lagfaren ägare till fastigheterna Sköllersta-Kärr 1:194 och 
1:319 som ligger inom planområdet, se figur 2 på nästa sida. Hallbo är 
fastighetsägare till Sköllersta-Kärr 13:1 och fastigheterna Sköllersta-Kärr 1:34 
och 1:206 är privatägda fastigheter. 

 

Planområde 
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Figur 2. Grönt skrafferat område visar kommunägd mark. 

Tidigare ställningstagande 

Översiktsplan 

 

Figur 3. Visar ett utsnitt ur den fördjupade översiktsplanen för Pålsboda. Det aktuella 
planområdet är enligt den fördjupade översiktsplanen handelsområde. 

Hallsbergs kommuns översiktsplan med fördjupningar av kommunens samtliga 
tätorter antogs av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun den 16 maj 2011.  
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I den fördjupade översiktsplanen för Pålsboda centrum som skall läsas ihop med 
gällande detaljplaner, är området redovisat och planlagt för centrumbebyggelse. 

Detaljplaner 

 

Figur 4. Visar gällande detaljplan. 

Översiktsbilden visar på detaljplaner (figur 5) som gränsar till eller gäller för 
planområdet: 
45 P Detaljplan Pålsboda Centrum. Laga kraft 1988-04-05 
Området omfattas av gällande detaljplan för Pålsboda centrum fastigheten Kärr 
1:194 antagen av kommunfullmäktige 1988-03-07 och lagakraftvunnen 
1988-04-05. Den gällande detaljplanen för området innebär handelsändamål med 
en våning i öster (H1) samt bostadsändamål, 3 våningar i väster (B III). 

42 P Stadsplan ”Ändring av stadsplan för del av Pålsboda centrum (del av Norra 
Bangatan mm)”, laga kraft 1987-04-24, gäller för del av planområdet.  
 
1 P (3) SPL Stadsplan Norra delen av Pålsboda samhälle. Laga kraft 1957-10-17. 
23 P SPL Stadsplan Kv Illern 4. Laga kraft 1975-01-22. 
24 P (3) SPL Stadsplan Kv Igelkotten m fl. Laga kraft 1975-02-12. 
28 P Stadsplan Kärr 1:13, 1:34, 1:127 m fl. Laga kraft 1977-12-08. 
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Figur 5. Visar gällande detaljplaner i och runt det tänkta planområdet. 

 

 

Figur 6. Visar byggrättigheten illustrerad enligt den gällande detaljplanen. 
 Vilket innebär ett bostadshus i tre våningar samt en affärsbyggnad i en våning. 

Planprogram 

Arbetet med att upprätta detaljplanen för Pålsboda torg inleddes med ett 
programskede. Ett planprogram för detaljplanen har upprättats av Hallsbergs 
kommun 2011-04-26, i enlighet med 5 kap 18 § plan- och bygglagen (1987:10). 
Programmet anger utgångspunkter liksom mål och syfte med planen. 

Samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (1987:10) har ägt rum då 
planprogrammet varit utsänt på remiss till berörda instanser samt hållits 
tillgängligt på Kommunkansliet i Kommunhuset, under tiden 
2011-04-26 - 2011-06-08. Ett samrådsmöte ägde rum den 18 maj 2011 i 
Pålsboda Folkets Hus med berörda sakägare och intresserade invånare. 

 

42 P 
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Samrådshandling  

Ett förslag till detaljplan daterat 2012-10-16 har upprättats och varit ute på 
samråd under tiden 2012-10-29-2012-11-19. Ett samrådsmöte har också 
genomförts i Pålsboda Folkets Hus, den 1 november 2012. Inkomna remissvar 
har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse som skickats ut till 
fastighetsägare, myndigheter och andra som yttrat sig över detaljplanen. 

Historik 

I Pålsbodas nordvästra del ligger en förhållandevis välbevarad villamiljö från 
1920-30-talen. 

Villaområdet i nordvästra Pålsboda har växt fram på mark som ursprungligen 
hörde till gården Kärr. Enligt 1864-71 års häradskarta fanns på platsen endast ett 
par mindre stugor, samt ett husartorp. Trots att järnvägen drogs fram och en 
station anlades redan på 1860-talet, kom inte området att bebyggas nämnvärt 
förrän i början av 1900-talet. 1901 stod den nya järnvägslinjen mellan Pålsboda 
och Örebro färdig. Byggnationen sätter fart under åren 1920 - 1930, främst 
utmed Villagatan men också vid Västergatan och Kärrsvägen. Det som byggdes 
var övervägande egnahem. Ett mindre antal villor har tillkommit i området under 
1900-talets andra hälft. 

Figur 7. Utdrag ur ekonomiska kartan år 1955. Järnvägsknuten växer. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Markanvändning 

Förutsättningar 

På grusplanen, det som för närvarande utgör ”torgplatsen”, finns det inte någon 
bebyggelse idag, vilket är följden av att ett äldre bostads- och kontorshus har 
rivits. Idag används denna grusplan bland annat för tillfällig uppställning av 
personbilar och även tyngre fordon. 

 

 
Figur 4 Visar grusplanens läge i centrum av Pålsboda. 

 
 
Förändringar 
Det finns behov av att iordningsställa den centralt belägna fastigheten Sköllersta-
Kärr 1:194 utmed Köpmangatan. Förslaget är att anlägga en mötesplats, ett torg i 
Pålsboda centrum. För att denna åtgärd skall vara bestående är det viktigt att 
fastställa var gränsen mellan gatumark och den föreslagna torgytan går. Det är 
också viktigt att som en gestaltningsmässig möjlighet kunna avgränsa torget med 
ett mindre bostadsbyggnad, från bostadskvarteret i väster. Här föreslås emellertid 
en mindre byggnad än den som tillåts i nu gällande detaljplan. 

Torget kan efter upprustning komma att fylla flera olika funktioner beroende av 
årstid och lokala aktiviteter. Framtida dubbelsidig parkering längs hela 
Köpmangatan ökar tillgängligheten och kompletterar den stora parkeringsyta 
som ligger i direkt anslutning till och söder om ICA. Följande enkla skisser 
illustrerar de visioner som planförslaget redovisar.  
 

Grusplanen  
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Figur 9. Visar hur gatan ansluter till torget genom en parkeringsyta som också kan användas för 
försäljning, hur en uteterrass kan anordnas med koppling till byggnaden och med utsikt i söder 
mot torgplatsen samt hur torget kan användas för marknader och för ortens julgran med 
tillhörande aktiviteter. På ett jämnt avstånd mellan nya träd föreslås kompletterande belysning. 

 

Figur 10. Visar Pålsboda centrum med det nya torget illustrerat. 
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Bebyggelseområden 

Offentlig och kommersiell Service  
Planområdet är beläget mitt i centrala Pålsboda och det finns god tillgång till 
service, så som apotek, livsmedelsbutik, järn- och färghandel, uttagsautomat, 
matställe, café, frisör, kiosk och blomsteraffär.  
 

 

Figur 11. Visar affärsverksamheten i Pålsboda centrum och pågående markanvändning. 
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Gator och trafik 

Vägar och järnvägar 

Planområdet ligger i centrala Pålsboda, väster om riksväg 51, Örebro-
Norrköping och norr om Västra stambanan. På sträckan mellan Pålsboda- 
Sköllersta uppgår trafikmängden på RV 51 till ca 3000 fordon per dygn. Enligt 
Trafikverkets Vägutredning i april 2001, beräknas trafiken mellan åren 1993 och 
2010 öka med ca 13 %. På Kärrsvägen, norr om planområdet har 
årsvardagsdygnstrafiken uppmätts till ca 700 bilar.  
 
Förändringar 
Trafikverket upprättar för närvarande en arbetsplan för RV 51 i ny sträckning 
väster om Pålsboda. Vägsträckning och vägnätets uppbyggnad framgår av 
kommunens översiktsplan. Norra Bangatan föreslås i väster anslutas till Rv 51, 
vilket innebär att Köpmangatan helt och hållet kan fylla sin funktion av att vara 
en attraktiv och trafiksäker ”lokalgata/affärsgata” som medverkar till att stärka 
den lokala handeln. 

 I anslutning till Trafikverkets utbyggnad av Rv 51 avser Trafikverket att 
ompröva vilka gator som skall vara statliga. Köpmangatan kan i detta avseende 
överföras till kommunalt väghållaransvar. Detta innebär att kommunen före 
övertagandet begär att Trafikverket skall iordningställa gatan så att dess nya roll 
som lokalgata/ ”affärsgata” blir funktionell och trafiksäker. I anledning av detta 
har vi således studerat hur brett gaturummet, ALLMÄN PLATS, skall vara för 
att möjliggöra en framtida önskvärd förändring. Den nuvarande gatans bredd 
varierar mellan 6,7 m och 8,3 m. Inget av dessa mått möjliggör det som är 
önskvärt på en affärsgata; låg hastighet samt dubbelsidig parkering och 
gångbanor. 

Illustrationen på nästa sida visar en framtida möjlig bild av hur torget samverkar 
med Köpmangatan i ett nytt utförande. Det som nu är aktuellt är enbart de 
förändringar som avser gatans utformning i anslutning till torget och hur 
gångbanor och en yta för torghandel (och parkering) samverkar med den av träd 
kringgärdade torgytan. I den norra delen av torget föreslås en plats för vila av 
mer utvecklad parkkaraktär. Kan här anläggas en mindre boulebana?  ”Torget” 
föreslås bli en grön yta med gräsarmerad betongsten. 
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Kollektivtrafik 

Bussförbindelse sker idag med landsortstrafiken som administreras av 
Länstrafiken. Den närmast busshållplatsen ligger ca 50 m öster om planområdet. 
Länstrafiken till Örebro och Hallsberg från Pålsboda utgår från Norra Bangatan. 
Turtätheten är god, linje 731 Pålsboda- Sköllersta- Hallsberg, avgår ungefär 
varannan timma. Skolskjutsar sker med buss och taxi till Folkasboskolan som är 
belägen öster om riksväg 51. 
 

Figur 12. Visar hur området kan utformas 
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Figur 13. Visar Busslinje och hållplatser  Figur 14. Visar nuvarande Vägnät  
Genomfart infart/röd Huvudgata/blå 

 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykeltrafik till centrum kan ske dels på befintliga gång- och 
cykelvägar och dels på bostadsgator. Utmed Köpmangatan saknas cykelväg.  
 
Förändringar 
Planförslaget avser att göra det möjligt att på ömse sidor längs hela 
Köpmangatan bygga gång- och cykelvägar. 
 

 

Teknisk försörjning 

Geotekniska utredningar 

I samband med upprättandet av den gällande detaljplanen för området som redovisar 
ett förslag på byggnation av bostäder och affärslokaler togs en grundundersökning 
fram av VIAK AB, daterad 1987-10-12.  
 
Nedan följer ett utdrag från grundundersökning P24 tillhörande DP 45 P  
Detaljplan för Pålsboda Centrum. Laga kraft 1988-03-07. 

Grundförhållanden och grundvattennivå 

Området utgöres av bebyggd kvartersmark, som faller mot sydväst. Under ett 
ytlager av fyllning samt delvis matjord består jorden av fast torrskorpelera, som 
når ner till ett djup varierande mellan ca 1,5 och 3 meter. Inom etapp 1 följer 
därunder ett 1-2 meter tjockt lager av lös lera, som underlagrats av1,5 -3 meter 
mycket löst lagrad silt och sand, vilande på fast fricktionsjord. Inom etapp 2, 
borrpunkterna 28-36, underlagras den fasta torrskorpan av ett 0-1,5 meter tjockt 
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lager av lös till halvfast lera, vilande på fast friktionsjord. Motorslagssonden 
nedträngnings djup varierar mellan 6,3 och 9,6 meter. Leran innehåller tunna 
siltskikt. Grundvattennivån har uppmätts i öppet rör nedfört till friktionsjorden 
vid  borrpunkt 32. Den 8 september 1987 låg nivån här på + 80,40 det vill säga 
på ca 3,1 meters djup under markytan. I provtagningshålen vid borrpunkterna 
13 och 20 uppmättes vid samma tillfälle vattenytan på + 80,23 meter (0,8 meters 
djup) respektive + 80,60 meter (1,8 meters djup). 

Geotekniska rekommendationer 
Grundläggning  
6:1 Samtliga byggnader bör grundläggas på stödpålar och utföras med fribärande golv.  

Källargolvet kan däremot utföras som golv på mark. Pålarna kan antas nedträngda 
till ungefär samma djup som motorslagsonden. 

Det finns inget behov av att upprätta en ny geoteknisk undersökning för 
planområdet. 

 

Figur 15.  Geoteknisk borrplan. 
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Vatten och avlopp 
 

 

Figur 16. Visar vatten- och avloppsledningar samt fjärrvärme i och i anslutning till 
planområdet. Gröna linjer är dagvatten, röda spillvatten, lila är fjärrvärme och blå 
dricksvatten. 

Energi, värme och datafiber 

Det finns el, tele, fjärrvärme och datafiber framdraget till området, eller dess 
omedelbara närhet. 
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Figur 17. Datafiber gulmarkerad linje. 
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Störningar 

Buller 

Riksdagen har ställt sig bakom de riktvärden för buller som redovisats i 
Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop 1996/97:53). Dessa är: 

Inomhus 30 dB(A) ekvivalent nivå 
Inomhus 45 dB(A) maxnivå nattetid 
Utomhus 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad 
Utomhus 70 dB(A) maxnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

När det gäller buller så har riksdagen beslutat att de värsta störningarna längs 
befintlig järnväg ska åtgärdas. I en första etapp ska åtgärder vidtas när 55 dB(A) 
maximal ljudnivå överskrids mer än fem gånger per natt i sovrum. 

En normal fasad dämpar ca 30 dB(A) beroende på standarden på fasaden och 
fönster. Har huset moderna treglasfönster dämpar fasaden 35 dB(A), ett 
tvåglasfönster med en tillsatsruta resulterar i en ljudreduktion på 40 dB(A). 
 

Buller från järnväg 
Trafikverket har genom Scandiaconsult upprättat en buller- och 
vibrationsutredning, benämnd ”Västra stambanan, Godsstråket genom 
Bergslagen, inom Hallsbergs kommun, buller- och vibrationsutredning”, 
upprättad 1999-12-21. Förutsättningarna för utredningen var att inkludera den 
trafiktillväxt som sker till år 2010. Denna utredning är därmed tillfylles och 
används för övrigt ännu som underlag för att bedöma behovet av 
bullerskyddsåtgärder inom Hallsbergs kommun. 

Av utredningen framgår att den i detta planförslag minskade byggrättigheten 
ligger inom området där ekvivalent ljudnivå kan beräknas till 55-60 dB(A). 
Maximal ljudnivå uppgår till 80-85 dB(A).  

Med hänsyn till de överväganden som kan göras i planskedet gäller följande:  
För att tillgodose bullerskyddskraven för ekvivalent ljudnivå är det tillräckligt att 
ny byggnad uppförs enligt gällande byggnormer. För att säkerställa ljudnivån vid 
uteplats kan ett lokalt buller reducerande plank uppföras. 

För att amtidigt tillgodose riktvärdet för buller nattetid kan det finnas behov av 
att fönster utförs med 2-glasfönster med tillsatsruta. En sådan fasad reducerar 
bullernivån med 45 dB(A).  

Det skall då samtidigt noteras att det finns flera bostads och affärshus söder om 
planområdet som avskärmar planområdet från järnvägstrafikens störningar. 

Uteplatser föreslås mot väster. Därmed kan också en ”tyst sida” en skyddad gård 
som avgränsas av de övriga byggnaderna. 
 

 Riktlinjerna är inte lag. Av detta skäl medges också vid tillämpningen av 
riktlinjerna avsteg från dessa då det är motiverat. Principer för 
intresseavvägningen redovisas i Boverkets Allmänna råd 2008:1. Detta vill vi 
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nämna även om det som i detta fall är möjligt att uppnå riktlinjernas mål.  
Vid prövning av bygglov tillses slutligen att byggnadens tekniska utförande och 
komplement vid fasaden medför att gällande riktlinjer följs.  

För den som vill fördjupa sig i pågående utvecklingsarbete kan lämpligen ta del 
av projektet ”Nationell samordning av omgivningsbuller” där redovisningen 
Uppdrag och lagstiftning särskilt beskriver myndigheternas roller och hur 
sambanden mellan planering, bygglov och tillsyn enligt miljöbalken samverkar.  

 

 

Figur 18. Bilden är hämtad från Trafikverkets buller- och vibrationsutredning och 
visar maximal ljudnivå samt ekvivalent ljudnivå. Föreslagen byggrättighet (minskad i relation  
till vad som idag medges) ligger inom det område där ljudnivå på 55-60 dB(A) kan uppkomma. 

Den maximala ljudnivån kan beräknas uppnå 80-85 dB(A). 
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Buller från väg 
Riksväg 51.  Trafiken på den nuvarande genomfarten riksväg 51 uppgår till ca 
3000 f/åmd. I aktuellt avsnitt finns 30 km/h säkrade övergångsställen varför 
hastigheten kan antas var just 30 km/h. Inom denna hastighet utgör motorerna 
och inte däcken den bullerkälla som förorsakar störningar. Enligt den nordiska 
beräkningsmodellen uppgår ljudnivån vid planens byggrättighet som ligger 75 
meter från rv 51, till 49 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.  

Med hänsyn till de överväganden som kan göras i planskedet tillgodoses de 
uppställda bullerkraven även vid ett normalt utförande av fasad och fönster.  

Det kan också noteras att en framtida ny bostadsbyggnad kommer att ha 
uteplatsen mot gården på västra sidan. Detta innebär att uteplatsen i avseende på 
buller från väg ligger på den tysta sidan. Bullernivån vid uteplatserna uppfyller 
kraven.  

Det skall slutligen uppmärksammas att vid tiden för en eventuell utbyggnad av 
fyra nya lägenheter inom planområdet antas genomfartstrafiken på rv 51 ha 
flyttats ut till den nya vägsträckningen väster om Pålsboda. 

Köpmangatan.  Länsstyrelsen och Trafikverkat har önskat en redogörelse för 
buller från trafik också på Köpmangatan. Enligt Nordisk beräkningsmodell 
uppkommer en ljudnivå vid ny byggnads fasad 54 dB(A). Utgångspunkten för 
beräkningen är att Köpmangatan är en handelsgata med begränsad 
framkomlighet samtidigt som standarden ur trafiksäkerhetssynpunkt är låg. 
Hastigheten på gatan är 30 km/tim och antalet fordon beräknas uppgå till 1200 
f/åmd varav  5% lastbilar. Detta resulterar i 57 dB(A). Avståndet 30 m mellan ny 
byggnad och körbanemitt innebär i sig en minskning av bullernivån med 3 
dB(A). 

 

Den sammanfattande bilden av utredda bullerstörningar från trafik är att det är 
trafikbuller från järnväg som blir det dimensionerande bullret att beakta vid den 
efterföljande bygglovprövning.  
Av de utredningar som redovisas i detaljplanen framgår att ny bebyggelse inte 
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa. Noterbart är att detta förslag till 
detaljplan reducerar byggrättigheten till förmån för etablering av en torgyta och 
förbättrad trafiksäkerhet och funktion på Köpmangatan, i förhållande till nu 
gällande detaljplan.  
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Genomförandefrågor  

Organisatoriska frågor 

Tidplan för planarbetet 

Detaljplanearbetet bedrivas med normalt planförfarande, vilket enligt 5 kap 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) innebär att länsstyrelsen, lantmäteriet, sakägare 
och andra som har ett väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle till 
samråd. 

Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna prövas 
av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun under första kvartalet 2013. 

Ombyggnad av torget väntas ske under år 2013. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanerna vinner laga kraft, vilket 
bedöms vara lämpligt med hänsyn till detaljplanerna innehåll och omfattning. 
Efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras eller upphävas utan 
att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge 
kommunen inte ändrar eller upphäver detaljplanen gäller den och ger byggrätt 
som tidigare. 

Ansvar och Huvudmannaskap 

Kommunen har huvudmannaskap för att anlägga torget och dess skötsel. 
Trafikverket är väghållare för Köpmangatan. Frågan om ändrat huvudmannaskap 
har väckts av Trafikverket i samband med upprättandet av arbetsplan för 
utbyggnad av rv 51 väster om Pålsboda.  
Ansvarig för att upprätta detaljplanen är kommunen. 

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetsbildning 

Fastighetsreglering kan komma att ske så att en utbyggnad av lokalgatan kan ske 
på allmän platsmark. 

Ledningsrätt- och servitut 

De servitut som finns inom planområdet idag kommer att vara oförändrade. 
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Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Kommunala Kostnader 
Upprättande av detaljplan    100.000
  
Fastighetsreglering      40.000 
Anläggande av torget 
      Gräsytor, ny plattsättning, träd,  
      belysningsstolpar, gångvägar, pergola 
      med planteringsyta.    500.000
    
    
 ________________________                 
Summa kostnader    640.000 

Kommunala Intäkter     

Summa intäkter    140 000 
    bygglov och framtida ersättning från TRV.  
                     
   

      
Nettokostnader    500.000 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Geoteknisk utredning 
I samband med upprättandet av den gällande detaljplanen för området som 
redovisar ett förslag på byggnation av bostäder och affärslokaler genomfördes en 
grundundersökning, VIAK AB, daterad 1987-10-12, se sidan 14-15.  

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
I detaljplanen har genomförandetiden bestämts till 10 år. 
 
Planavgift 
I detaljplanen har bestämts att planavgift skall betalas vid framtida bygglov. 

Framtida ombyggnad av Köpmangatan 
I detaljplanen har redovisats möjlighet att rusta upp Köpmangatan så att den 
uppfyller krav på trafiksäkerhet och tillgänglighet till de butiker som ligger 
utmed gatan. Dessa åtgärder föreslås bli föremål för överläggningar mellan 
Hallsbergs kommun och Trafikverket i samband med att frågan om ett ändrat 
huvudmannaskap avgörs. 
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Fastighetskonsekvenser 
Enligt nya plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900) kap 4 §33 ska 
konsekvenser för berörda fastighetsägare redovisas i detaljplanen. Nedan 
beskrivs fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna som närmast 
angränsar till planområdet.  

Fastigheter inom planområdet 

Sköllersta-Kärr 1:194 Kommunägd fastighet 
Hela fastigheten på 1894 m2 ingår i 
detaljplanen. Ca 1460 m2 som TORG, 
och ca 350 m2 som B, bostäder. 

Sköllersta-Kärr 1:319 Kommunägd fastighet 
Ca 2200 m2 av fastigheten ingår i 
detaljplanen som LOKALGATA. 

Sköllersta-Kärr 1:34 Kungsleden Sydväst fastighets AB 
Ca 49 m2 av fastigheten ingår i 
detaljplanen som LOKALGATA. 

Sköllersta-Kärr 13:1 Hallbo 
Ca 47 m2 av fastigheten ingår i 
detaljplanen som LOKALGATA. 

Sköllersta-Kärr 1:206 Pålsboda fastighets AB 
Ca 140 m2 av fastigheten ingår i 
detaljplanen som LOKALGATA. 

 

Rättigheter inom planområdet 

Lr, 1861-89/16.4, 
(ledningsrätt starkström) 

EON Elnät 

Lr, 1861-89/16.4, 
(ledningsrätt starkström) 

EON Elnät 

Sv, 1861-89/16.3 till förmån för 
Sköllersta-Kärr 11:2 (servitut 
fjärrvärme) 

Hallbo 
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Fastigheter utanför planområdet 

Sköllersta-Kärr 1:205 Fastigheten gränsar till planområdet i 
dess södra del. Fastigheten påverkas 
inte av planläggningen. 

Sköllersta-Kärr 1:321 Fastigheten påverkas inte av 
planläggningen. 

Sköllersta-Kärr 1:322 Fastigheten gränsar till planområdet i 
dess östra del. Fastigheten påverkas 
inte av planläggningen. 

Sköllersta-Kärr 14:1 Fastigheten gränsar till planområdet i 
dess västra del. Fastigheten påverkas 
inte av planläggningen. 

 

Rättigheter utanför planområdet 

Sv, 1861-89/16.2 till förmån för 
Sköllersta-Kärr 1:194 (servitut avlopp 
belastar Sköllersta-Kärr 1:322) 

Hallsbergs kommun 

 

Anläggningssamfälligheter utanför planområdet 

Sköllersta-Kärr Ga: 1 i anläggningen 
deltagande fastigheter: Sköllersta-Kärr 
1:194 och Sköllersta-Kärr 1:322 
(lekplats med anordningar) 

Hallsbergs kommun och Brf.Fåret 
Pålsboda 

 

Medverkande tjänstemän 

Beatrice Arvidson,   planeringsarkitekt 
Adina Lundberg,      gatuingenjör 
Per-Åke Jureskog,    mätningsingenjör 

 

 

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

Hans Lindberg  Mona Braathen 
Stadsarkitekt   Fysisk planerare 
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Behovsbedömning miljöpåverkan 

Behovsbedömning om detaljplanen antas  

 

Den befintliga parkeringen  

 

 

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  

Grusplanen i centrala Pålsboda 
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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     Nej 

Miljömål 
   God bebyggd miljö 
   Ett rikt odlingslandskap … X 

   

Miljökvalitetsnormer - - -   

Riktvärden     

Förorenad mark - - -  Berörs ej 

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

     Nej 

Projektets omfattning 
Arealuppgifterna är ungefärliga    Projektet avser befintlig 

kvartersmark och planen 
bedöms omfatta ca 4260 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 

Av liten omfattning. 

Projektets alstrande avfall   X 
 

Risk för störningar? (buller, trafik, 
mm)    Ingen risk 

Risk för föroreningar - - - Ingen risk 

Risk för olyckor?     

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

- - - Inte aktuellt 

Den befintliga miljöns känslighet     

Effekternas omfattning    De samlade effekterna bedöms små 

Effekternas gränsöverskridande 
karaktär    Inga 

 

 

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN MILJÖ- BYGG- OCH 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
 
Hans Lindberg   Leif Welander  
Stadsarkitekt Förvaltningschef miljö-, bygg- 

och myndighetsförvaltningen 


