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Vad är en detaljplan?  
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid 

utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen 

innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning. 

Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på 

www.boverket.se/pblkunskapsbanken. 

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en 

planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till 

exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. 

Standardförfarande 
Den här detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.  

 

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.  

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Ett 

förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och 

berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som 

sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I antagandeskedet 

antas detaljplanen av kommunstyrelsen eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner 

efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.  

Handlingar 
Planförslaget utgörs av:  

• Planbeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 (A2) 

• Fastighetsförteckning 
 

Bilagor:  

• Bilaga 1, Trafikbullerutredning, Tyréns AB 

• Bilaga 2, PM Dagvattenutredning, Tyréns AB 
 

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida 

hallsberg.se/detaljplan. 

Handläggare 

Sanda Madzo   

Planarkitekt    

019-58 69 15    

sanda.madzo@kumla.se   

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Planuppdrag Samråd Underrättelse Granskning
Gransknings

utlåtande
Antagande

LAGA 

KRAFT 

mailto:sanda.madzo@kumla.se
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Planbeskrivning 
Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 

kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas 

tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten 

och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen. 

Planens syfte & huvuddrag 
Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation av förskola i åtta avdelningar.  

Antalet tillfälliga förskoleplatser ökar och enligt statistik finns behov även framöver i samband med 

att Hallsberg växer och att flera exploateringsområden är på gång. I dagsläget finns ingen planlagd 

mark som tillåter en förskola i den storleken som det finns behov av i centrala Hallsberg.  

Plandata 

Läge 

Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum (Västra storgatan).  

 
Bild 1. Planområdets läge markerat i rött i förhållande till Hallsbergs tätort. 
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Bild 2. Planområdets läge inzoomat. 

Areal 

Planområdet har en areal på cirka 15 000 m2.  

Markägoförhållanden 

Hallsbergs kommun äger Hallsbergs-Falla 1:9 och därmed även all mark inom planområdet.  

 
Bild 3. Kommunägd mark skrafferat i grönt. 

1:73 

1:74 

Plan- 

området 
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Tidigare ställningstaganden  

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 april 2021 att ge kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9. Den 28 juni 2021 gavs beslut om 

att sända detaljplanen på samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021 

att detaljplanen kunde ställas ut för granskning. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 16 

november 2021. Detaljplanen vann laga kraft 10 december 2021.  

Riksintressen 

Kommunen ska se till att de riksintressen som finns i Hallsbergs kommun beaktas vid planläggning 

och andra åtgärder. Planområdet i sig berörs inte av några områden av riksintresse.  

Översiktsplan 

I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016, beskrivs det hur 
planeringshorisonten för förskoleverksamheten av naturliga skäl inte kan sträckas mer än några år. 
När översiktsplanen togs fram var det aktuellt med nybyggnation av förskola i Hallsbergs norra del. 
Byggnationen är således klar i norra delen och nu finns behovet för en ny förskola i den södra delen 
av Hallsberg. Översiktsplanen beskriver också hur nybyggda småhusområden ofta attraherar 
nyinflyttade som har behov av barnomsorg, vilket gör att ett ökat behov kan förväntas uppstå i 
områden där kommunen planlägger för ny bostadsbebyggelse.  
 
Det stora gula området (nr 5) i Hallsbergs östra del, har delvis börjat byggas då till exempel 
Detaljplanen för Samsala etapp 2, vann laga kraft under år 2018. I detaljplanen beskrivs nr 5 bland 
annat så här:  ”Norra Samsala. Område är lämpligt att utreda och planlägga för bostäder och i vissa 
lägen kontor eller icke-störande verksamheter. Området ligger i nära anslutning till Hallsbergs 
centrum och resecentrum.” 
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Bild 4. Kartbild från översiktsplanen som visar utvecklingsområden i Hallsberg. Planområdet är inte utpekat för 

något särskilt ändamål men är markerat som en del av tätorten (gul pil pekar på planområdets läge. 

 



   21/KS/64 
  Antagandehandling 
 

9 
 

 
Bild 5.  

 

Väster om planområdet, parallellt med Tisarvägen, löper Långängsspåret (spår 101, LS i kartbilden 
ovan). Detta spår föreslås tas bort när det nya dubbelspåret mot Mjölby tas i bruk. Detta innebär 
minskat järnvägsbuller. Det öppnar också upp nya möjligheter för stråk och rekreationsområden.  
 
Detaljplanens syfte strider inte mot gällande översiktsplan.  
 

Detaljplaner 

Inom planområdet berörs följande detaljplan: 

• 18-LÅN-62 (1973-11-05) – det är främst gatu-området i söder som berörs och tas med i 

aktuellt planområde.  

• 18-HAL-320 (1981-06-16) – en bit naturmark i gällande plan, berörs då det planläggs som 

Gata1 – Infartsgata, i aktuell detaljplan för att möjliggöra en infart.  
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Bild 6. Gällande detaljplaner i förhållande till planområdet. 

Bild 7. Utsnitt ur gällande detaljplan (18-HAL-320).      Bild 8.  Utsnitt ur gällande detaljplan (18-LÅN-62). 

 

Plan- 

området 



   21/KS/64 
  Antagandehandling 
 

11 
 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 

genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på 

det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning 

finns i miljöbalken sjätte kapitel.  

En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen 

inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. 

Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan 

som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte 

riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. De miljöfrågor som måste studeras vidare under 

planarbetet är buller från väg- och järnväg, dagvattenhantering samt miljökvalitetsnormer för vatten.  
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Förutsättningar och förändringar 
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget 

föreslår.  

Markförhållanden 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av lera/silt.  

 

Bild 9. Bild från SGU:s jordartskarta. 

Det finns tre geotekniska undersökningar som berör planområdet.  

 

 

 

Lera/silt 

Isälvssediment 

Postglacial sand 

L7 

L3 
L18 

Plan- 

området 

Plan- 

området 

Bild 10. Geotekniska undersökningar i området 
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• L3 (år 1965) 

• L7 (år 1970) 
 

 
Bild 11. Bild från geoteknisk undersökning, L7.  

 

De punkter som berör planområdet är enligt ovanstående bild (13-15, 16-17). I rapporten går att 

utläsa att ”inom den södra genomgående fasta delen av området (borrpunkterna 13,14,17 -19 

och 22) kan man grundlägga på normalt sätt med utbredda plattor i det fasta ytlagret eller 

friktionsmaterialet”. Rapporten avslutas med ”då husens läge och utformning fastställts bör 

förnyad geoteknisk granskning ske”.  

• L18 (år 1975) – utförd främst inom grannfastigheten Hallsbergs-Falla 1:12 
 

Ras- och skredrisk 

Inom planområdet finns en risk för skred främst i söder, kring befintligt dike.  

 
Bild 12. Utklipp på ras- och skredrisk från Länsstyrelsens informationskarta. Röda områden visar på skredrisk. 

Plan- 

området 
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Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet.  

Radon 

Radon finns naturligt i marken och beroende på markens beskaffenhet har radongasen mer eller 

mindre lätt att tränga upp till markytan och komma in i byggnader. Radon kan även finnas i äldre 

byggmaterial. Vid planläggning bostäder och lokaler där människor befinner sig mer stadigvarande, 

är det främst markradon som behöver beaktas.  

I Hallsbergs kommun finns två större sammanhängande områden där gammastrålningen i 
berggrunden och/eller jordlagret kan överskrida 30 uR/h. Hallsbergs tätort berörs inte av dessa 
områden.  
 

Naturmiljö 

Natur och vegetation 

Planområdet består till största delen av åkermark.  

 

Förändringar 

Marken omvandlas i samband med ett genomförande av detaljplanen till en förskolegård bestående 

av både växtlighet och hårdgjord mark, med tillhörande byggnader.   

Stadsbild/Landskapsbild 

Planområdet är på gränsen mellan stad och land. Tisarvägen och framför allt långängsspåret (spår 

101) kan ses som en barriär mellan planområdet och den östra sidan av vägen/spåret där det finns 

bland annat skolor och vårdcentral, vård-och omsorgsboende.  

Förändringar 

Eftersom planområdet idag består av jordbruksmark, kommer det bli en förändring i nuvarande 

landskapsbild när marken tas i anspråk för byggnation av en förskola.  

Ianspråktagande av jordbruksmark 

Jordbruk är av nationell betydelse. Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd 

jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

När Hallsbergs kommun växer ökar behovet av byggbar mark. För att kunna utveckla kommunens 

orter enligt en hållbar ortsstruktur kan det ibland väga tyngre att exploatera viss jordbruksmark än 

att bevara den. För att kunna göra en avvägning behöver tre frågor besvaras:  

• Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

• Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse?  

• Finns det en alternativ lokalisering som är mer lämplig?  
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Bild 13. Planområdet i förhållande till jordbruksmark (orange ytor). 

Brukningsvärd jordbruksmark  

Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s. 158). Hela planområdet anses 

vara brukningsvärd då jordbruksmarken har gårdsstöd enligt Jordbruksverkets blockdatabas.  

Väsentligt samhällsintresse  

För att kunna räknas som ett väsentligt samhällsintresse bör exploateringen stödja en långsiktigt 

hållbar utveckling. För att kunna bedöma om den tänkta förändringen är ett väsentligt 

samhällsintresse måste förändringens omfattning och dess geografiska och politiska betydelse 

värderas.  

Befolkningsutvecklingen i Hallsbergs kommun är positiv. Hallsbergs kommun har redan uppnått det 

befolkningsmål (16 000 invånare år 2035) som sattes i översiktsplanen år 2016. Det kan därför antas 

att kommunens befolkningsutveckling pekar på en fortsatt positiv utveckling.  

Hallsbergs kommun anser att den aktuella marken behöver bebyggas med en förskola för att 

tillgodose framtida behov av förskoleplatser i samband med planläggning av nya bostäder i 

Hallsbergs tätort. Eftersom bostadsförsörjning i sin tur utgör ett väsentligt samhällsintresse som kan 

medföra att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk (prop 1985/86:3 s. 53) kan även behovet 

av ny förskola anses vara av ett väsentligt samhällsintresse då nybyggnation av bostäder leder till att 

behovet av bland annat förskoleplatser ökar. Hallsbergs kommun bedömer därför att behovet av en 

ny förskola väger tyngre i det aktuella fallet än ett bevarande av jordbruksmarken.  

Alternativ lokalisering  
Hallsbergs kommun består till 16 % av åkermark och 70 % skogsmark (SCB: Markanvändningen i 
Sverige 2015. Det är därför svårt att hitta områden för tätortsnära bostadsutveckling som inte ligger 
på jordbruksmark eller skogsmark som i sin tur är viktig att bevara ur rekreationssynpunkt.  

Plan- 

området 
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Kartan nedan visar en radie på cirka 1,2 km från resecentrum/Västra storgatan. Det avståndet har 

stora fördelar ur resurshushållningssynpunkt, med tanke på minskade transporter då boende får 

goda möjligheter att gå och cykla till skola, service och resecentrum. 

Inom denna radie har alternativa lokaliseringar studerats, utifrån gällande översiktsplan. Inför 

framtagandet av aktuell detaljplan, har en lokaliseringsutredning utförts i Hallsbergs kommun.      

 

Det behöver finnas plats för verksamhet utifrån det planerade barn- eller elevantalet i byggnader och 

utemiljön. Stora skolor och förskolor med många barn och elever kräver stora friytor för lek och 

rörelse, vilket kan vara utmanande att hitta i en tät bebyggelse.  

Barn och vuxna kan få mycket av sin dagliga fysiska aktivitet genom att ta sig mellan olika målpunkter 

i sin vardagsmiljö. Det finns stora miljö- och hälsovinster att göra om skolor och förskolor kan nås till 

fots eller med cykel. Såväl lokaliseringen som färdvägarnas utformning har stor betydelse för vilket 

färdsätt som väljs. 

Skolan och förskolan har en nyckelfunktion inom samhällsbyggandet. Rätt lokaliserade, byggda och 

förvaltade har de stor potential att främja integration och jämlikhet och på så sätt bidra till att 

utjämna sociala skillnader. 1 

 
Bild 14. Hallsbergs tätort inom en radie av 1,2 km. 

 
1 Boverket (2020). Utveckla skolors och förskolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället. 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/ 
Hämtad 2021-03-16 
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Bild 15. Lokaliseringsutredning, läge A-E. 

 
Läge A 
 

• Kommunal mark 

• Ej planlagt 

• Jordbruksmark 

• Ej goda kommunikationer 

• Översvämningsrisk 
 

Läge B 

• Befintlig förskola 

• Planlagt – begränsad byggrätt.  

• Mindre bra kommunikationer i nuläget på grund av järnvägen i väster.  

• Buller från väg- och järnväg 
 

Läge C1 

• Kommunal mark 

• Bra kommunikationsläge, särskilt i samband med exploatering av Tisarområdet och 
Samsalaområdet 

• Ej planlagt 

• Jordbruksmark 

• Buller från väg- och järnväg 
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Läge C2 

• Kommunal mark 

• Ej planlagt 

• Jordbruksmark 

• Utpekat som bostadsområde i översiktsplanen  
 

Läge D 

• Kommunal mark 

• Ej bra kommunikationer 

• Planlagt (behövs planändring)  
 

Läge E 

• Bra kommunikationsläge 

• Ej kommunal mark 

• Planlagt (planändring behövs) 

• Närhet till järnväg 
 
Slutsats 
Vid lokaliseringen av en ny förskola har bra kommunikationer varit en väsentlig faktor. Det har också 
varit viktigt med kommunal mark och tillräckligt stor yta för att tillgodose de riktlinjer som finns på 
framför allt storlek på förskolegården. Det har också tagits i beräkning var framtida bostadsområden 
ska växa fram.   
 
Läge A, C1 och C2 berörs av jordbruksmark. Läge B, C1 och E har närhet till väg- och järnväg som 
orsakar bullerproblematik. Läge A och D ligger avsides och har inte lika goda kommunikationer. Det 
blir också problematiskt att bygga inom befintlig förskolegård (läge B). Läge C2 är utpekat i 
översiktsplanen som lämpligt för planläggning av bostäder.  
 
Det pågår även anläggning av våtmark norr om läge C1, vilket innebär att jordbruksmarken och 
arrendet sägs upp för att anordna våtmarken. Detta innebär för läge C1 att den jordbruksmarken 
som berörs är ett mindre bortfall i det stora hela bortfallet norr om planområdet. Även om marken 
kring våtmarksanläggningen går att bruka till viss del även fortsatt, är det inte säkert att det är 
ekonomiskt hållbart då meningen är att marken ska kunna svämmas över vid översvämningar och 
skyfall. Det är även svårt att avgöra produktionsvärdet på marken då det i dagsläget inte finns något 
uppdaterat geografiskt planeringsunderlag för jordbruksmarkens produktionsvärde.  
 
Kommunens mål är att vid ianspråktagande av jordbruksmark, ska fragmentering av 
jordbruksmarken undvikas. Det är av yttersta vikt att kvarvarande arealer av jordbruksmark möjliggör 
ett fortsatt brukande i den norra delen vilket planområdets läge möjliggör. 
 
En hållbar struktur av exploatering inom kommunen bör följa viktig infrastruktur- och kollektivtrafik 
vilket aktuell detaljplanen anses göra då läget varit en avgörande faktor till lokaliseringen av en ny 
förskola. Vikten av att hålla samman bebyggelsen, är att befolkningsunderlaget för service, skolor, 
mötesplatser och kollektivtrafik koncentreras till utpekade platser.  
 

Lek & rekreation 

Detaljplanen medger förskola med tillhörande förskolegård.  
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Förskolegården ska utformas i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) som är den enda lagstiftning 

som ställer ett uttalat krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse 

vid bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och liknande. 

Enligt PBL ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse både i 

bostadsområden och på tomter med lokaler för fritidshem, förskola, skola (8 kap. 9–11 §§ PBL).  

Bestämmelserna gäller både för nyanläggning och för bebyggda tomter. Kommunen ska bedöma vad 

som ska anses som tillräcklig friyta, och hur behoven ska tillgodoses i planering och prövning. Som 

stöd för kommunernas arbete har Boverket tagit fram allmänna råd om friyta för lek och utevistelse 

vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet som förtydligar innebörden i 

bestämmelserna, BFS 2015:1. 

Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan för grundskolan vara 30 m² friyta per barn, och för förskola 

40 m² friyta per barn.  

Hallsbergs kommun har i sitt ramprogram för ny- och ombyggnad av förskolor (antaget 2016) tagit 

fram bland annat följande riktlinje vad gäller förskolebyggnaden;  

• Den ska anpassas så att den följer och når Hallsbergs kommuns nyckeltal för lokalyta per 
förskolebarn, det vill säga 10 m2/barn (BRA), och vad gäller utemiljö 35 m2/barn.  
 

Då detaljplanen medger en förskola med åtta avdelningar, bör friytan vara minst 6400 m2 (räknat på 

20 barn per avdelning) utifrån Boverkets rekommendation på 40 m2/barn.  

Den planlagda arean för förskolan är cirka 13 100 m2. Inom denna yta föreslås en byggrätt på 30%, 

vilket innebär att 9100 m2 återstår att nyttja till förskolegård och parkeringsytor.  

Biotopskydd 

Det finns inget hinder mot att anta en detaljplan som berör ett biotopskyddsområde men det krävs 

dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att genomföra planen. Dispens från biotopskyddet 

prövas enligt miljöbalken. Prövningen är skild från planprocessen men det är en fördel om 

dispensansökan och planprocessen kan samordnas. 

Strax utanför planområdet i norr finns en åkerholme. Åkerholmen berörs inte av detaljplanen. 

Inom planområdet finns ett dike utmed Samsalagatan i söder. Detta dike anses inte omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna då det bedöms vara ett vägdike med syftet att avvattna en väg – i det 

här fallet Samsalagatan.  

Kulturmiljö och fornlämningar 

Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 

kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra 

eller ta bort en fast fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § 

kulturmiljölagen.  

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Ekosystemtjänster 
Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som 

spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter. 
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Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga 

upplevelser.  

En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan. 

Sammanfattningsvis visar att föreslagen detaljplan både stärker och försämrar olika typer av 

ekosystemtjänster. Det är i nuläget till största delen jordbruksmark, som vid ett genomförande av 

föreslagen detaljplan ska omvandlas till förskola med tillhörande gård som med stor sannolikhet 

utformas med både hårdgjorda ytor och olika sorters växtlighet i form av bland annat gräs och 

planteringar.   

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens femte kapitel. 

Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor 

som till exempel trafik och jordbruk. 

Planområdet ligger inom beslutad grundvattenförekomst Närkeslätten som enligt senaste 
bedömningen har god kemisk status och god kvantitativ status.  
 
Ralaån är den vattenförekomst (ytvatten) som berörs av planen. Planområdet tillhör 

huvudavrinningsområde Norrström samt delavrinningsområde mynnar i Kumlaån.  

Ralaåns ekologiska status bedöms som otillfredsställande eftersom vattendraget är påverkat av 
övergödning och rätning/kanalisering. Den kemiska statusen för vattenförekomsten har bedömts till 
uppnår ej god, på grund av miljögifter. Enligt senaste bedömningen har Ralaån god kemisk status och 
god ekologisk status år 2027, även god kemisk ytvattenstatus med undantag för mindre stränga krav 
på bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.  
 
Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst inom distriktet, 

avseende ytvatten och grundvatten. Syftet är att uppnå God status i alla vattenförekomster.  

Planförslaget bedöms inte medföra sådana förändringar att MKN för vatten försämras. 

Vattenskyddsområde 
För att skydda dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både 

Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde. Vattenskydds-

områden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till 

vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av 

hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. 

Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.  

Planområdet berörs inte av något vattenskyddsområde.  

Markavvattningsföretag 
Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera fastigheter var i behov av 

ny markavvattning. De kallas även vattenledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller 

regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom. I samband med att ett 

markavvattningsföretag tillkom bildades en samfällighet för att sköta underhållet av den 

gemensamma vattenanläggningen och ta tillvara samfällighetens intressen. Samfälligheterna är 

viktiga sakägare i samband med till exempel ny bebyggelse.  

Planområdet ingår inte i det markavvattningsföretag (Ralakärrens vattenavledningsföretag år 1996) 

som finns i norr. Inte heller berörs planområdet av de täckdikningsplaner som finns i norr och öster.  
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Bild 16. Markavvattningsföretagens båtnadsområden i skrafferat och täckdikningsplaner i ljusblått. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 

Det finns inga bostäder inom planområdet. Närmaste bostadsområde finns söder om planområdet. 

På fastigheten i öster finns också ett bostadshus.  

Förändringar 

Aktuell detaljplan medger inga nya bostäder inom planområdet.  

Arbetsplatser & övrig bebyggelse 

Det bedrivs företagsverksamhet på grannfastigheten öster om planområdet. Väster om planområdet 

finns vårdcentral, låg- och mellanstadieskola F-6, gymnasieskola.  

Offentlig & kommersiell service 

Inom planområdet föreslås detaljplanen medge förskola - S1.  

Detaljplanen medger en byggrätt på 30%, som innebär att 30% av fastigheten får bebyggas. Det är 

möjligt att bygga en förskola i två plan genom en nockhöjd på 9,5 meter. Huvudbyggnad ska placeras 

minst 4 meter från fastighetsgräns.  

Barnperspektivet 

Förutsättningarna för att skapa en god boendemiljö – utifrån ett barnperspektiv – inom planområdet 

är goda. Utemiljön vid förskolan ska utformas med beaktande av barns behov (2 kap. 7 § PBL). Barn 

bör delta i planeringen av utemiljön.  

Tillgänglighet 

Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta innebär 

att bostaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för personer 

med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har 

tillträde. 

Många utemiljöer för barn har fasta lekredskap med stötdämpande underlag. Dessa utformas och 

besiktigas utifrån Svensk standard för lekredskap och stötdämpande underlag. Både plan- och 

bygglagen och produktsäkerhetslagen hänvisar till Svensk standard.  

Plan- 

området 
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Gator och trafik 

Gatunät 

Angöring till planområdet sker via Tisarvägen/Samsalagatan. 

Förändringar 

Eftersom det dike som löper norr om Samsalagatan fungerar som ett vägdike och avvattnar gatan, 

behöver den funktionen bibehållas.  Därför breddas väg-området för Samsalagatan och planläggs 

som GATA vilket också ger möjlighet att bredda gatan något vid framtida utveckling av Samsala i 

öster.  

Detaljplanen möjliggör angöring till förskolan både från söder/Samsalagatan och från 

väster/Tisarvägen. Genom att placera en infart från Tisarvägen, kan förskolegården utformas 

enhetligt och även klara de riktvärden för bullernivåer som krävs.  

Gång-, cykeltrafik 

Gång- och cykelväg löper längs med Tisarvägen, se bild nedan. Det finns ingen gång- och cykelväg på 

Samsalagatan.  

 
Bild 17. Gång- och cykelväg illustrerat med röda prickar för förtydligande. 

I gällande detaljplan, se bild nedan, finns det illustrerat hur en gång- och cykelväg är tänkt att löpa 

parallellt med Samsalagatan. Denna sträckning kan bli aktuell vid framtida planläggning av bostäder i 

Samsala-området i väster i enlighet med gällande översiktsplan och dess intentioner.  

 
Bild 18. Utsnitt ur gällande detaljplan söder om planområdet. 
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Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats finns på vårdcentralens område, cirka 360 meter väster om planområdet.  

Hallsbergs resecentrum med tåg och bussar finns cirka 1,3 km nordväst om planområdet. 

Detaljplanen medför inga förändringar gällande kollektivtrafiken.  

Parkering, varumottagning & utfarter 

Inom planområdet kommer det behöva anordnas parkeringsplatser för besökare, till exempel vid 

hämtning/lämning av barn och parkering för personal. Det kommer även behöva anordnas en säker 

angöring för varuintag vid matleveranser till förskolan och vid sophämtning. 

Tillgänglighet för räddningstjänst 

Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det 

befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med 

räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats. 

Nerikes brandkår finns i Byrsta mellan Hallsberg och Kumla. Planområdet nås av räddningstjänst 

inom 5-10 minuter.  

  Bild 19. Framkörningstider, Nerikes Brandkår 

 

Risker och störningar 

Buller 

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för 

buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka 

stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller 

försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid 

samtal.  

Planområdet angränsar till Tisarvägen i väster och Samsalagatan i söder. Långängsspåret (spår 101) 

löper väster om Tisarvägen.  

Långängsspåret hade under 2019 en vardagsmedeldygnstrafik på 20,3 tåg varav 18,3 av dessa under 

dagtid. I genomsnitt var det 16 persontåg, 2,6 godståg och 1,7 tåg som kategoriserats som övriga 

tåg/vmd. Dagtid var det 16 persontåg, 1 godståg och 1,3 övriga tåg.  
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Tyréns har utfört en bullerutredning vid framtagandet av aktuell detaljplan. Utredningen finns att 

läsa i sin helhet, i bilaga 1.   

På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta 

bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på de delar av gården som är avsedda 

för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på 

samma ytor.  

 
Bild 20. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde, Naturvårdsverket). 

Vid framtagandet av bullerutredningen har en befintlig förskolebyggnad använts som underlag för att 

se hur bullret breder ut sig. Förskolan är nybyggd och i den storlek som efterfrågas i aktuell 

detaljplan.  

  
Bild 21. Bullersituation, nuläge (2021). 

Den beräknade ljudnivån från väg- och spårtrafik år 2021 överskrider önskade ritkvärden. Eftersom 

långängsspåret planeras avvecklas mellan år 2027-2030 har ett framtidsscenario (prognosår 2040) 

tagits fram. Framtidsscenariot visar på något bättre nivåer av ekvivalent ljudnivå inom planområdet.   
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Bild 22. Bullersituation, framtidsscenario 2040. 

Genom att sätta en bullerskärm på västra sidan blev de beräknade ljudnivåerna avsevärt bättre, se 

bild nedan.  

 
Bild 23. Bullersituation, framtidsscenario 2040 – med bullerskärm. 

För att uppnå till gällande riktvärden på 50 dBA ekvivalent ljudnivå på förskolegården, är placering 

och utformning av förskolebyggnaden av stor angelägenhet.  Byggnaden bör placeras på den västra 

sidan, mot Tisarvägen, och utformas på sådant vis att byggnaden kan fungera som bullerskärm mot 

gården.   
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Bild 24. Bullersituation 2021 - annan placering och utformning på byggnad. 

 
Bild 25. Bullersituation 2040 – med spårtrafiken kvar. 
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Bild 26. Bullersituation 2040 – utan spårtrafiken. 

Slutsats 

Detaljplanen medger en till synes flexibel plankarta där det är kommande byggherres uppgift att 

placera och utforma en förskolebyggnad på sådant sätt att gällande riktvärden för buller kan uppnås, 

vilket prövas i samband med bygglovet. Byggherren bör då utföra en kompletterande 

bullerberäkning utifrån tänkt byggnadsutformning.   

Det finns goda möjligheter att klara gällande riktvärden. För att säkerställa att gällande riktvärden ska 

klaras, sätts en planbestämmelse i plankartan, ”f1 – Friyta på förskolegård som är avsedd för lek, 

rekreation och pedagogisk verksamhet ska anordnas eller utformas så att 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids”.  

Farligt gods  

Då planområdet är beläget 45 meter från långängsspåret, som är ett riksintresse för 

kommunikationer samt en primär led för farligt gods, behöver en bedömning göras kring de risker 

som finns att planlägga för en förskola i det aktuella läget.   

Länsstyrelsen i Örebro län har inte tagit fram några egna rekommendationer eller riktlinjer på lokal 

nivå utan hänvisar till Länsstyrelsen i Stockholms dokument Riktlinjer för planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras farligt gods.  

Riktlinjen tydliggör hur Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer risker vid granskning av detaljplaner 

och översiktsplaner. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av 

detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods.  

I bilden nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods 

och olika typer av markanvändning. I tabellen därefter klargörs vilken typ av markanvändning som 

innefattas av zonerna i figuren. 
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Bild 27. Illustration av rekommendationer till olika typer av bebyggelse utmed väg och järnväg (farligt gods) . 

Avstånden mäts från närmaste spårmitt respektive vägkant. 

 

 
Bild 28. Rekommenderad lokalisering av verksamhetstyper till respektive zon. 

Länsstyrelsen i Stockholm anser att kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt dessa 

rekommendationer för att uppnå en god samhällsplanering. För det fall det inte är möjligt att uppnå 

rekommenderade avstånd anges även de skyddsavstånd och skyddsåtgärder som Länsstyrelsen anser 

vara ett minimum för att uppfylla kraven i Plan- och bygglagen. 

Förskola hör till Zon C och bör lokaliseras minst 50 meter från järnväg. Användningsområdet förskola 

(S1) är planlagt 45 meter från spårmitt. För att hålla 50 meter byggnadsfritt från spårmitt har 

prickmark (mark får ej förses med byggnad) satts i plankartan.  

Resultatet från bullerutredningen rekommenderar att förskolegården behöver hamna bakom 

förskolebyggnaden då byggnaden fungerar som bullerskärm, för att klara riktvärden gällande buller, 

kommer förskolegården att vara längre än 50 meter bort från spårmitt. Detta innebär också att 

evakuering kan möjliggöras på den sida som vetter bort från järnvägen. Det är också möjligt att sätta 

friskluftsventiler på den sida som vetter bort från järnvägen. Kommunens bedömning är att detta 

inte behöver säkerställas med planbestämmelser då utformningen av förskolebyggnaden inte är 

bestämd. 

Länsstyrelsen i Stockholm anser att skyddsavstånd generellt är att föredra framför andra 

skyddsåtgärder. Det överensstämmer dessutom med de lokaliseringsprinciper som finns i 

lagstiftningen.  

Det har nyligen utförts en fördjupad riskbedömning för en förskola i Vretstorp där kortaste avstånd 

mellan förskolans fasad och Västra stambanan uppgår till cirka 40 m. Då det är liknande 

förutsättningar, kan resultatet appliceras på även detta planområde.  

Slutsats 

Hallsbergs kommuns bedömning är, utifrån riktlinjer och rekommendationer från Länsstyrelsen i 

Stockholms dokument Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
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farligt gods, att detaljplanen håller sig till rekommenderade avstånd på minst 50 meter till spårmitt. 

Detta säkerställs genom prickmark i plankartan.  

Illustration 

Utifrån detaljplanens bestämmelser kan förskolan utformas enligt bild nedan.  

 

 

Bild 29. OBS! Ej skalenlig och endast ett förslag på möjlig utformning. 
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Översvämning/skyfall 

Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny 

sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten 

för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. För att få en uppfattning om 

olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande vattendjupintervall användas som 

riktvärden:  

• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet  

• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada   

• >0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv 
 

Skyfallskarteringen (100-års och 200-årsregn) visar att området till stora delar blir relativt blött 

främst i de södra- och östliga delarna.  

 
Bild 30. Skyfallskartering, 100-års och 200-årsregn 

Tyréns har tagit fram en begränsad dagvattenutredning vars syfte är att översiktligt undersöka 

dagvattenflöden vid skyfall (för 100- och 200-årsregn) och möjligheten att avleda dagvattnet till en 

våtmarksanläggning norr om planområdet. Utredningen innefattar en översiktlig analys av rinnvägar, 
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ett principiellt förslag på dagvattenhantering samt en grov höjdsättning av planområdet för att öka 

säkerheten vid skyfall och minska översvämningsrisken vid extrema väderhändelser. 

Översvämningsrisken från Täljeåns avrinningsområde undersöks också i framtaget PM, och tas 

hänsyn till vid den föreslagna höjdsättningen av planområdet. 

En översiktlig skyfallsanalys för planområdet under de befintliga förhållandena har utförts i Scalgo 

Live. Scalgo Live beräknar ytliga flödesvägar utifrån höjddata, vilket simulerar ytvattnets beteende vid 

skyfall, då marken är mättad. Lågpunkter, och därmed instängda områden, visas också i modellen. 

Modellen tar dock inte hänsyn till alla trummor/genomledningar. I detta fall har ett 200-årsregn 

använts, vilket medför cirka 46 mm vatten på 10 minuter.  

För att kompensera för allt värre extrema väderhändelser i framtiden har en klimatfaktor på 1,25 

använts vid skyfallsberäkningarna. Skyfallskarteringen presenteras i bilden nedan. I detta fall har den 

planerade våtmarken också modellerats: här visas den exakta utformningen av dike, vall och damm 

som har byggts på fastigheten för att anlägga våtmarken. 

Bilden visar två tydliga instängda områden vid skyfall. Det är möjligt att en befintlig trumma 

avvattnar vägdiket längs med Samsalagatan i den södra gränsen av planområdet, och avleder vattnet 

vidare mot ett nordligt rinnande dike mellan Tisarvägen och tågspåren. Denna trumma är inte med i 

Scalgo-modellen och kan påverka avstängda områden vid extrema regn. Rinnvägarnas riktning 

redovisas med de blåa pilarna. De befintliga rinnvägarna kan med fördel användas och utökas för att 

avleda dagvatten från området till våtmarken. 

 
Bild 31. Rinnvägar och instängda områden, modellerade i Scalgo Live (Tyréns AB) 
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Den nordvästra delen av planområdet befinner sig i ett riskområde för översvämningar vid BHF hos 
Täljeåns avrinningsområde. Enligt Länsstyrelsen i Örebro har avrinningsområdets BHF-nivå beräknats 
till +50,90 m. Planområdets höjdsättning bedöms vara en tillräckligt effektiv åtgärd för att skydda 
förskolebyggnaden och planområdet. För att kunna anlägga ett dagvattennät dimensionerat för ett 
10-årsregn i anslutning till det föreslagna ostliga diket krävs en färdig golvnivå på +52,80 m.  
 
Med denna FG-nivå, och rimliga lutningar runt och från förskolebyggnaden (mellan 1-2%) kommer 
planområdets norra gräns att höjdsättas till +52,00 m, vilket motsvarar BHF-nivån och 
säkerhetsmarginalen enligt Hallsbergs översiktsplan. En dagvattenbrunn med kupolsil kan också 
anläggas i en eventuell lågpunkt i planområdets nordvästra hörn om en sådan finns efter utjämning 
av marken. 
 
 

 
Bild 32. Kartbilden visar Täljeåns BHF som berör den nordvästra delen av planområdet.  

Då det i dagvattenutredningen föreslås en höjdsättning inklusive en säkerhetsmarginal, i norra delen 
för att få till rätt lutning och ledning av vatten till det föreslagna diket i öster som ska avleda vatten 
till våtmarken i norr, bedömer kommunen att andra åtgärder, så som prickmark, i detaljplanen inte 
erfordras.  
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Principlösning för avledning av dagvatten vid extrema regn med 100- och 200års återkomsttid. 
Släntmarkeringarna representerar förslag på nya diken (röd färg). Riktningen på dagvattnets ytavrinning 
representeras med blåa pilar.  

 



   21/KS/64 
  Antagandehandling 
 

34 
 

 
Principlösning för avledning av dagvatten vid extrema regn med 100- och 200års återkomststid. 
Släntmarkeringarna representerar förslag på nya diken och höjdrygg. Dagvattnets rinnriktning 
representeras med pilar.  

 

Slutsats 

Den framtagna utredningen visar att det finns goda möjligheter och olika alternativ att omhänderta 

och avleda vatten som riskerar att samlas inom planområdet vid skyfall/översvämning.  

Utredningen rekommenderar en kombination av ett robust dagvattennät, dimensionerat för regn 

med återkomsttid på tio år, tillsammans med en smart höjdsättning av marken som ska i samband 

med diken avleda dagvattnet ytligt mot våtmarken norr om planområdet. 

En planbestämmelse (m1) om att dike ska anläggas i planområdet östra del, sätts i plankartan. För att 

säkerställa detta finns även en bestämmelse om startbesked villkorad: a1 – ”Startbesked får inte ges 

för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet för byggande har säkerställts genom att dike 

enligt m1 har kommit till stånd”. Egenskapsområdet i plankartan är 5 meter brett. Detta dike kan 

med fördel utformas och anläggas enligt beskrivning av alternativ 2 (sida 34). Genom 

planbestämmelsen, b2, säkerställs att dagvatten ska rinna åt öster till diket (m1).  

Planområdets östra halva (halvan omfattar den planerade skolgården, från skolbyggnadens östra 

fasad till diket) ska jämnas ut och höjdsättas för att skapa en lätt lutning (~ 1%) mot det östra diket. 

Den västra sidan av planområdet måste luta norrut och söderut, med en höjdpunkt vid förskolans 

mitt för att avleda dagvattnet mot den norra släntfoten respektive det befintliga diket söder om 

planområdet. 
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Den södra delen av planområdet bör också luta åt öst för att ytligt leda dagvattnet mot det ostliga 

diket. 

Kvartersmark ska kunna ytavrinna utan att skada uppstår på byggnader och anläggningar, varför en 

bestämmelse om b1 - ”Färdig golvnivå på huvudbyggnad ska vara minst 52,80 meter”.  

Teknisk försörjning 

Vatten & avlopp 

Vatten och avlopp finns framdraget till grannfastigheten, Hallsbergs-Falla 1:12. Det finns 

anslutningsmöjligheter för planområdet, till exempel söderifrån.  

Dagvatten 

Hallsbergs kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten. Fördröjning av dagvatten ska 

ske på den egna fastigheten innan avledning sker till gemensamma diken.  

Dagvattenproblematiken består av två olika källor: instängda områden och därmed vattensamlingar i 
följd av extrema väderhändelser (100- och 200-årsregn) samt översvämningar på den nordvästra 
delen av planområdet vid höga flöden hos Täljeåns avrinningsområde. Allt dagvatten från 
planområdet planeras avledas via diken till våtmarken norr om området, vilket den utförda 
dagvattenutredningen (bilaga 2) visar är möjligt.  
 
Samsalagatan avvattnas i dagsläget i diken på båda sidor om gatan. Det är osäkert om vattnet 
stannar vid planområdets sydvästra kant, eller om en befintlig trumma leder vattnet under 
Tisarvägen, vidare norrut längs med tågspåret och mot vattenförekomsten Ralaån. Oavsett är 
avsikten att vända på dikets flödesriktning för att kunna fånga upp dagvattnet och avleda det mot 
den nya dammen norr om planområdet. Utredningen (bilaga 2) presenterar två alternativ för att 
möjliggöra detta.  
 
Ett första alternativ för att samla vägdikets dagvattenflöde och transportera det mot 
det ostliga diket är anläggning av ett mindre dike i fastighetsgränsen mellan fastigheterna Hallsbergs-
Falla 1:9 och 1:12. Detta skulle innebära att ytan för förskolegården påverkas negativt och minskar på 
grund av säkerhetslösningar så som staket mot diket och därtill tillkommer skötsel för det öppna 
diket.  
 
Ett andra alternativ är att anlägga en makadambädd inom planområdet, längs med fastighetsgränsen 
mellan fastigheterna Hallsbergs-Falla 1:9 och 1:12. En dräneringsledning anläggs i ett mindre dike och 
täcks av makadam. Konstruktionen täcks sedan av en gräsbädd. Detta alternativ skulle också avleda 
vägdikets dagvatten effektivt, utan något intrång på skolgårdens yta.  
 

Brandvattenförsörjning 

Behovet av vatten för brandsläckning bedöms uppgå till minst 900 liter per minut. Brandposter bör 

placeras med ett inbördes avstånd av högst 250 meter. 

Värme 

Ett ledningsstråk löper längs med Tisarvägen och skyddas med prickmark och u-område i 

planområdets västra del. I det sydvästra hörnet, där ledningarna kommer in söderifrån är det 

planlagt för NATUR.  

Det finns inte något fjärrvärmenät i området.  
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El, tele, bredband, m.m.  

Kommunala datakablar löper parallellt med Samsalagatan i söder. Det kommer att finnas möjligheter 

att ansluta planområdet till befintliga el- och telekabelstråk.  

Avfall 

Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund 

som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun.  

Avfallet ska så långt som möjligt källsorteras för att återanvändas/återvinnas.  
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Detaljplanens genomförande 
Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och 

organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och 

ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra 

berörda ska också framgå.  

Tidplan  

Tidplanen är preliminär.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet  6 april 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samrådsbeslut Juni 2021 

Samråd Juli/augusti 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut granskningsbeslut September 2021 

Granskning Okt/Nov 2021 

Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen Nov/dec 2021 

Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker December 2021 

 

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov 

erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt. 

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun, 

detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten 

ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 

Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och 

bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.  

Exploateringsavtal/Markanvisning 

Det finns inget sådant avtal upprättat.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Kommunen ansöker om fastighetsbildning enligt planillustrationen om inte annat avtal träffas.  

Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag finns i området. 

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter 

Arrendet av jordbruksmarken inom planområdet planeras sägas upp.  

Direkt utanför planområdet har E.ON ett stråk med ledning. Ledningen säkerställs i plankartan med 

ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u-område). Detta för att uppmärksamma 

att det finns en ledning i närheten och på så vis kunna hålla ett skyddsavstånd även om ledningen 

inte ligger under kvartersmarken.  

Inom det område i detaljplanen som är reserverat för u-område, gäller inte automatiskt någon 
rättighet av att detaljplanen vinner laga kraft. Upplåtelsen inom ett markreservat måste ske vid en 
lantmäteriförrättning eller genom skriftlig överenskommelse mellan berörda parter. 
Ledningsrättshavare ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina ledningar. 
 
 



   21/KS/64 
  Antagandehandling 
 

38 
 

Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter inom planområdet:  

• Hallsbergs-Falla 1:9 (kommunal mark) 
Detaljplanens genomförande innebär ändrad markanvändning från jordbruksmark till 
kvartersmark (förskola).  
 

Fastigheter utom planområdet:  

• Hallsbergs-Falla 1:12 

• Hallsbergs-Falla 1:9 (kommunal mark)  

• Vallmon 1-7 
 

Fastigheter utanför/i angränsning till planområdet berörs endast genom att markanvändningen 

ändras påtagligt från jordbruksmark till kvartersmark i samband med detaljplanens genomförande.  

Ekonomiska frågor 

Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal. Kommunen tar ut avgifter för 

bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom 

allmän platsmark.  

Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och 

fastighetsförsäljning.  

Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark.  

Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos 

respektive leverantör.  

Tekniska frågor 

Det finns anslutningsmöjligheter för VA.  

Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning behövs 

bedöms av exploatören.   

 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 

ersättning. 
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Medverkande tjänstepersoner 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sanda Madzo i samarbete 

med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner. 

 

 

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun den 16 november 2021 och vann 

laga kraft den 10 december 2021.  

2021-12-13 

Kommunstyrelseförvaltningen,  

Sanda Madzo 

Planarkitekt 

Johannes Ludvigsson 

Plan- och geodatachef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   21/KS/64 
  Antagandehandling 
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


