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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. 
	
Vad är en planbeskrivning? 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet av detaljplanekartan. Dessutom ska det framgå i planbeskrivningen de konsekvenser som 
genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön. Planbeskrivningen är en 
obligatorisk handling men har ingen egen rättsverkan. Plankartan däremot är ett juridiskt bindande. 
 

Val av planförfarande 
Standardförfarande 
(Plan‐ och bygglagen SFS 2010:900) 

Den här detaljplanen upprättades tidigare enligt begränsat förfarande. Men eftersom planförslaget inte  

godkändes av samtliga i samrådskretsen handläggs detaljplanen nu med standardförfarande.	 

 

 

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.  

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. 
Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarande vilket innebär att ett förslag till detaljplan, 
samrådshandling tas fram och skickas ut till myndigheter, sakägare och andra berörda. 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. Antagandebeslutet vinner 
efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas  

   

Planuppdrag Samråd Underrättelse Granskning
Gransknings

utlåtande
Antagande

LAGA 
KRAFT 
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Handlingar 
Detaljplaneförslaget består av:  

 Planbeskrivning med genomförandefrågor 

 Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 

 Fastighetsförteckning 

 Samrådsredogörelse 
 
Bilagor 

 Dagvattenberäkning 
 
För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till hemsidan. 
www.hallsberg.se/detaljplan. 
 
Handläggare 
Beatrice Rimmi 
Planarkitekt Hallsberg/Kumla 
019‐58 89 04   
beatrice.rimmi@kumla 
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Planbeskrivning 

Planens syfte, och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintlig industriverksamhet på fastigheten Skyffeln 4. 
Gällande detaljplan begränsar utbyggnad eftersom det ligger ett vägreservatområde, prickmark samt ett 
ledningsområde på fastigheten. I aktuell detaljplan ändras användningen till verksamheter (Z), 
prickmarken öster om befintlig industribyggnad tas bort. Vägreservatet kommer också tas bort och 
ersättas med en gemensamhetsanläggning, markreservat för tillfartsgata (g) och läggas samman med 
ledningsområdet (u), vilket möjliggör utbyggnad på fastigheten. 

Bakgrund  
Fastighetsägarna till fastigheten Skyffeln 4 har kommit in med en ansökan om planbesked för fastigheten 
Skyffeln 4. Fastighetsägaren vill få bort vägreservat‐ och ledningsområdet samt prickmarken öster om 
befintlig industribyggnad så de kan exploatera och utveckla fastigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade den 19 november 2018 att en detaljplan ska upprättas 
för fastigheten Skyffeln 4. Beslut om samråd fattades av KSAU den 25 februari 2019 och beslut om 
granskning fattades av KSAU den 1 april 2019. 

Plandata  

Läge 
Fastigheten är belägen i norra delen av Hallsbergs tätort, inom Brunnskullens industriområde, på 
Industrigatan 9. Fastigheten angränsar i väster till Farmen 1:1 (Rickard Erikssons byggvaruhus AB, numera 
Optimera Bygghandel) samt fastigheterna Skyffeln 2 och 3. I norr, öster och söder gränsar den till 
fastigheten Farmen 1:4 som ägs av Hallsbergs kommun. 

	

	
Planområdet (markerat med röd gräns), fastigheten Skyffeln 4. 

Areal 
Planområdet har en areal på ca 10 500 m2. 
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Markägoförhållanden 
Fastigheten ägs av Plåtdetaljer i Hallsberg Förvaltning AB.  

Tidigare ställningstaganden  

Riksintressen  
Järnvägen som ligger ca 470 m öster om fastigheten är av riksintresse för kommunikationer. Detaljplanen 
bedöms inte påverka riksintresset.  

Översiktsplan 
Enligt Hallbergs kommuns översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige 28 november 2016 är ett 
område strax öster om fastigheten utpekat för infrastruktur. I översiktsplanen står det: ”Från denna nya 
planskilda passage eftersträvas en ny förbindelse – Brunnskulleleden‐ som knyter samman östra Hallsberg 
med Samzeliigatans norra del utan att behöva passera genom Hallsbergs centrum”. Det är dock inte det 
exakta läget för vägen som redovisas i översiktsplanen. 

Fastigheten Skyffeln 4 är inte utpekad i översiktsplanen eftersom det idag är pågående markanvändning, 
industri. 

	
Utdrag ur översiktsplanen, Skyffeln 4 ligger inom den röda cirkeln. 

Detaljplaner 
	
Inom planområdet gäller följande detaljplan:  

 1861‐P 98/4   (1998‐04‐17) 
 
Detaljplaneförslaget angränsar i väster till detaljplanen: 

 18‐HAL‐148  (1972‐11‐15)   
 
Del	av	ovanstående	detaljplan,	1861‐P98/4,	ersätts	i	samband	med	att	aktuell	detaljplan	vinner	laga	
kraft. 
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Utdrag från gällande detaljplan (1861‐P 98/4) som berör fastigheten Skyffeln 4. Röd linje 
visar plangränsen för den nya detaljplanen. 

 

Planbestämmelsen i gällande detaljplan för fastigheten medger industribebyggelse (J) med en högsta 
byggnadshöjd på 10 m. Inom den östra delen av fastigheten ligger planbestämmelsen T3 (vägreservat, 
dessförinnan industri fram till genomförandetidens utgång). Det ligger även ett område med prickmark 
(mark får inte bebyggas) samt ett ledningsområde (u) i östra delen av fastigheten. 

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 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 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.  
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Beslut 
Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har i samband med 
samrådet tagit del av kommunens ställningstagande och utifrån nu kända förhållanden delar 
Länsstyrelsen kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan 
(Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019‐03‐11). 

Beslut om betydande miljöpåverkan kommer att tas i kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med 
beslut om granskning och kommer sedan offentliggöras på kommunens anslagstavla under tre veckor. 

Förutsättningar och förändringar  
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget 
föreslår.	 

Markförhållanden 

Geotekniska förhållanden 
Enligt kommunens jordartskarta är det postglacial lera inom planområdet. 
 
En geoteknisk undersökning utfördes i juni 1964 av Allmänna Ingenjörsbyrån AB. Enligt den geotekniska 
undersökningen bör stommen för den planerade byggnaden grundläggas på stödpålar. Erforderliga 
pållängder skall bestämmas genom provpålning. Golvet i byggnaden ska utföras som markgolv. Även med 
en ca 1 m hög utfyllnad under golv blir sättningarna relativt små och utan olägenheter för golvet. 
Alternativt kan byggnaden grundläggas tjälsäkert med utbredda plattor. 
 
Normal dränering erfordras. 
 
Utfyllnader för kommunikationsytor invid byggnaden kan utföras till en höjd av maximalt 1 m utan att 
besvärande sättningar inträffar. 

Förorenad mark 
Enligt Länsstyrelsens databas EBH‐stödet över misstänkt eller identifierade förorenade objekt finns ett 
potentiellt förorenat område för den aktuella fastigheten, före detta Samhall AB Verkstad. Objektet är 
identifierat, ingen åtgärd. Primär bransch är verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. 
Objektet är klassat utifrån branschtypisk information i branschklass 3, där 1 har högst risk och 4 är lägst.  

 

Enligt Länsstyrelsens uppgifter har Samhall haft en verkstadsverksamhet mellan åren 1969 – 2005 på 
fastigheten Skyffeln 4. Det har använts skärvätska och smörjolja i processerna som båda har hög farlighet. 
Järnspån har också bildats som restprodukt som dock endast har låg farlighet. Restprodukterna har tagits 
omhand och skickats på destruktion, samt att byggnadens betonggolv anses svårgenomträngligt. Därför 
bör inte den yttre miljön påverkats nämnvärt. Den dominerande jordarten i området är dessutom lera 
vilket är svårgenomträngligt. Topografin är också mycket platt. Spridningsriskerna bedöms därför vara 
små. 
 
Skyddsvärdet för både mark och grundvatten anses vara måttligt eftersom ett jordbrukslandskap ligger i 
direkt anslutning till objektet. Ett grönområde ligger också alldeles inpå där barn från närliggande 
bostadshus kan tänkas leka. Känsligheten har bedömts som stor för byggnad, mark och grundvatten. 
Detta för att yrkesverksamma riskerar att exponeras i byggnaden och att jordbruksmark och grönområde 
ligger mycket nära. 
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Objektet klassas sammantaget till riskklass 3, måttlig risk för människors hälsa och miljö. Riskklassen är 
satt efter pågående markanvändning och motiveras enligt ovan. 
 
Miljökontoret i Hallsbergs kommuns anser att det potentiellt förorenade området i detta skede inte 
behöver utredas ytterligare, motiveringen till det är: Så länge verksamheten är pågående och inget annat 
pekar på en förorening än identifieringen av en möjlig sådan, anser miljökontoret att mark/byggnads‐
undersökning ska ske vid verksamhetens avslut. 
 
Om någon förorening upptäcks vid exploatering ska kontakt snarast tas med tillsynsmyndigheten 
(Hallsbergs kommuns miljökontor) innan fortsatt arbete. 
 

Radon 
Planområdet ligger inte inom riskområde för radon. 
 

Naturmiljö 

Natur 
Inom planområdets östra del finns det tät salixskog, det finns även en del lövträd närmast 
industribyggnaden. Delar av salixskogen och lövträden kommer att tas bort vid tillbyggnad eller 
komplettering av industribyggnaden. På fastigheten, norr om den befintliga industribyggnaden, finns det 
ett bredare dike. Diket ansluter till ett större dike norr om fastigheten. 
 
 

 
Flygfoto från år 2016/2017 över planområdet där 
salixskogen syns i östra delen av fastigheten. 
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Stadsbild 
Att möjliggöra utbyggnad av fastigheten med verksamheter (Z) genom att ta bort vägreservatet (T3‐
omårdet i äldre detaljplanen) och ersätta det med en gemensamhetsanläggning (g), samt ta bort en del av 
prickmarken skulle inte påverka stadsbilden något avsevärt. Då hela området redan idag är ett 
industriområde där stora industribyggnader dominerar. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar 
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.  

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 
t.ex. trafik och jordbruk. 
 
Planområdet ligger inom Norrstörms huvudavrinningsområde. Delavrinningsområdet mynnar i Kumlaån 
som ligger ca 5,6 km nordöst om planområdet. Vattnet rinner via Ralaån, som ligger ca 800 m norr om 
planområdet, vidare till Kumlaån. 
 
Grundvattnet har god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. Det finns en risk att kemisk 
status inte uppnås 2021 (VISS, 2018). 
 
Den ekologiska statusen för Kumlaån klassades år 2015 som otillfredsställande och den kemiska statusen 
uppnår ej god status. Kumlaån har problem med övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar 
och kontinuitet (VISS 2018). 

	
Öster om planområdet rinner Ralaån som ansluter till Kumlaån. Ralaån har otillfredsställande ekologisk 
status. Vattendraget är påverkat av övergödning och rätning/kanalisering. Samt uppnår ej god kemisk 
status. 
 
Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för grundvattnet eller Kumlaån. Detaljplanen 
anses inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom dagvattenmängderna kommer att 
hanteras på ett hållbart sätt. Genom att området planläggs införs planbestämmelser om mark för 
infiltration av dagvatten (E1) för att omhänderta dagvatten. Inom denna användning tillåts till exempel 

Salixskog öster om befintlig industribyggnad.                         Lövträd i anslutning till industribyggnaden. 
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fördröjningsmagasin och dagvattendamm. Inga verksamheter som kan påverka yt‐ och grundvattnet 
negativt planeras inom planområdet. 

Bebyggelseområden  

Befintlig bebyggelse 
Inom fastigheten ligger en industribyggnad (989 m2). Fastigheten angränsar enbart till industrifastigheter. 
Ca 70 m söder om fastigheten ligger villabebyggelse. Norr om fastigheten ligger Ralagärdet som omfattas 
av detaljplan för Rala industriområde etapp 3 med järnvägsanknuten industri. 

 

Befintlig industribyggnad på fastigheten. 

Förändringar 
Användningen inom planområdet blir verksamheter (Z). Användningen Z är bred och innehåller olika typer 
av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Så som områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, verkstäder, handel med skrymmande varor och andra 
verksamheter av likartad karaktär. Fordonsservice, bilprovning eller liknande ingår också. Likaså 
verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som el‐ och byggföretag eller företag 
som erbjuder hushållsnära tjänster. I användningen Z ingår även komplement till verksamheten, så som 
parkering och kontor. 
 
Befintlig industribyggnad är tänkt att byggas ut öster om befintlig industribyggnad. En planbestämmelse 
om att största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom användningsområdet har införts. Högsta 
byggnadshöjd är satt till 10,0 m. 

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger inom ett befintligt industriområde och gränsar i väster till Optimera bygghandel (Före 
detta Rickard Eriksson byggvaruhus). Ca 400 m söder om planområdet ligger Hallsbergs resecentrum. Ca 1 
km nordväst om planområdet ligger ett område med affärer, handel och restaurang. Hallsbergs centrum, 
där det finns ytterligare handel och service, ligger ca 500 m söder om planområdet.  
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Tillgänglighet  
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan‐ och bygglagen. Lagstiftningen ställer 
särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. 

Gator och trafik 

Gatunät 
Området nås med bil från Industrigatan/Ralavägen som ligger söder om fastigheten. Inga förändringar i 
gatunätet är planerade i samband med förslaget. Vägreservatet på fastigheten kommer att tas bort och 
hela ytan kommer att få användningen verksamheter (Z). Ytan som tidigare var vägreservat blir i aktuell 
detaljplan en gemensamhetsanläggning, markreservat för tillfartsgata (g), samt prickmark. För att få plats 
med en eventuell vändslinga i nordöstra delen av området har även denna del fått bestämmelsen 
markreservat för tillfartsgata (g) samt prickmark. 

Gång‐ och cykeltrafik 
Det finns inte någon gång‐, cykelväg (gc‐väg) i anslutning till planområdet. Närmaste gc‐väg ligger längs 
Långgatan, ca 200 m söder om planområdet.	

Järnväg 
Järnvägen ligger ca 450 m öster om planområdet och är av riksintresse för kommunikation. Planområdet 
kommer inte att påverka riksintresset. 

Kollektivtrafik 
Till Hallsbergs resecentrum, där både tåg och buss avgår är det ca 400 meter. 

Parkering, varumottagning och utfarter 
Parkering kommer att ske på den egna fastigheten. In‐ och utfart till fastigheten Skyffeln 4 kommer att ske 
från Industrigatan, som det är idag. 

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. 

Risker och störningar 

Trafikbuller 
Järnvägen som ligger ca 450 m öster om fastigheten kan vara en källa till buller. Den användning som 
tillåts i detaljplanen (verksamheter, Z) är dock mindre känslig för buller och det finns inga speciella 
restriktioner som behövs åtföljas i en detaljplan för den användningen. 

Området planläggs som verksamhetsområde (Z). Detta innefattar bland annat områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.  

Avståndet till närmste villabebyggels, söder om planområdet, är ca 70 m, då detaljplanen endast tillåter 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan så behövs inga åtgärder vad gäller buller eller andra 
störningar. En tillbyggnad av befintlig industrilokal innebär inte att verksamhetsområdet kommer närmare 
bostäderna, då utbyggnaden är tänkt att ske mot öster. På parkmarken i anslutning till villabebyggelsen 
står det en del träd och buskar, som fungerar som insynsskydd. 

I detaljplan (1861‐P 98/4) finns det ett område för vall (bullervall får anordnas till en höjd av 3,0 m) sydost 
om planområdet. 
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   Eventuell vall kan uppföras sydost om planområdet, enligt detaljplan 1861‐P98/4. 
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Översvämning 
Skyfallskarteringen visar att fastigheten inte nämnvärt påverkas av översvämning vid ett 100‐årsregn. 
 

 
Vattendjup 100‐års flöde. 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Kommunala vatten‐ och avloppsledningar anlades i u‐området och prickmarskområdet år 2017. Ett u‐
område kommer fortsatt att finnas på fastigheten för att rymma bland annat vatten‐ och 
avloppsledningen. Befintlig industrilokal är ansluten till kommunalt vatten och avlopp, en utbyggnad ska 
även den anslutas till det kommunala VA‐nätet. 

Dagvatten 
Hallsbergs kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten från tak och 
hårdgjorda ytor ska fördröjas på egen fastighet genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin 
innan anslutning sker till det lokala nätet vid den förbindelsepunkt som anvisas. Dagvattenåtgärder 
ska vara dimensionerade för ett tioårsregn (regn med tio års statistisk återkomsttid och 10 minuters 
varaktighet). 
 
En beräkning av dagvatten har utförts för planområdet för ett 10‐årsregn med 10 minuters varaktighet. 
Magasinbehovet är enligt beräkningarna 95 m3 (volymen under de första 10 minuterna).  
Ett sådant magasin skulle kunna placeras i den nordvästra delen av planområdet. En 
användningsbestämmelse om mark för infiltration av dagvatten (E1) har införts på plankartan i den 
nordvästra delen av planområdet. Inom detta område tillåts bland annat fördröjningsmagasin och 
dagvattendamm. Detta område är väl tilltaget (660 m2) för att ta hand om dagvattnet inom planområdet. 
Det är upp till exploatören att avgöra om ett fördröjningsmagasin eller en dagvattendamm ska anläggas. 
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Inom till ytan för fördröjningsmagasinet/dagvattendammen (E1) ligger ett befintligt dike. Ett	utlopp	från	
fördröjningsmagasinet/dagvattendammen till	diket	är	tänkt	att	anordnas	för	att	avvattna	större	
regnmängder. 
 

 
Dike inom fastigheten. 

 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjningen för tillkommande industri inom planområdet ska enligt Nerikes Brandkår vara 
1200‐2400 liter per minut och brandpost (BP). Avståndet mellan brandposter bör maximalt vara 250 
meter. Närmaste brandpost ligger 40 m väster om befintlig industribyggnad, i Industrigatan. Befintliga 
brandposter ligger på ca 120 m avstånd från varandra i Industrigatan, ibland på kortare avstånd. 

Värme 
En fjärrvärmeledning ligger ca 65 m söder om fastigheten. 

El, tele, bredband m.m. 
Det finns ingen datakabel i nära anslutning till planområdet. Närmaste datakabel ligger ca 200 m söder 
om planområdet. 

Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. I Hallsbergs kommun är det Sydnärkes 
kommunalförbund som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen. 
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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 (preliminär)  
 
 

 

 KSAU:s beslut att påbörja planarbetet  November 
2018 

 

 KSAU:s beslut att skicka förslaget på samråd  Februari 
2019 
 

 Samråd  
 
 

 KSAU:s beslut om att skicka förslaget på granskning 
 
 

 Granskning 
 
 

Mars 2019 
 
 
April 2019 
 
 
April 2019 

 Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen  Maj 2019 
 

 Planen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker  Juni 2019 
 

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.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Ett	genomförande	av	detaljplanen	kommer	innebära	en	fastighetsreglering	där	del	av	fastigheten	
Skyffeln	4	(ca	2450	m2)	i	den	östra	delen,	regleras	till	fastigheten	Farmen	1:4.	Ett	köpekontrakt	för	
ovanstående	del	av	fastigheten	Skyffeln	4	har	upprättats	mellan	fastighetsägarna	till	Skyffeln	4	och	
kommunen,	som	är	fastighetsägare	till	Farmen	1:4.	Kommunen	ansöker	om	och	bekostar	
fastighetsbildningen.	Ansökan	om	fastighetsförrättning	görs	hos	Lantmäterimyndigheten.	Det	
område	av	Skyffeln	4	som	utgörs	av	T1	i	gällande	detaljplan	och	som	utlämnas	från	pågående	
planarbete	ska	regleras	till	att	utgöra	en	fastighet	för	järnvägsändamål	med	övriga	delar	av	den	för	
ändamålet	planlagd	mark.	
	
En	gemensamhetsanläggning	(g)	markreservat	för	tillfartsgata,	har	ritats	ut	i	plankartan.	Ett	
genomförande	av	planen	kräver	att	en	gemensamhetsanläggning	bildas	av	Lantmäterimyndigheten	
genom	en	anläggningsförrättning.	Det	aktuella	området	är	tänkt	att	fungera	som	en	tillfart	till	
framtida	järnvägsområde	(T1)	i	gällande	detaljplan	(1861‐P89/4)	samt	även	fungera	som	en	
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möjlighet	till	omkringliggande	industrier,	med	transporter	med	tunga	fordon,	att	slippa	vändning	
inne	på	respektive	fastighet.		
	
Gemensamhetsanläggningen	bör	innefatta	ägare	till	järnvägsfastigheten,	Skyffeln	4	samt	
industrifastighet/fastigheter	öster	om	vägen,	nuvarande	Farmen	1:4.	Kommunen	åtar	sig	att	ansöka	
om	lantmäteriförrättningen	när	fastighetsbildning	är	klar,	kostnaden	för	förrättningen	bekostas	av	
delägarna	utifrån	vad	som	är	skäligt.	
	
Området	utlagt	med	bestämmelsen	u	innefattar	både	va‐ledningar	och	en	starkströmsledning	för	
EON.	VA‐ledningen	är	säkrad	med	avtalsservitut	 från 1974‐02‐20 med aktnummer 18‐IM4‐74/1235.1 
som gäller till förmån för Hallsberg Reningsverket 1. Enligt avtalsservitutet har Hallsbergs kommun rätt att 
”nedlägga och för all framtid behålla vatten‐ och avloppsledningar inom det område som betecknats med 
u i bifogad kartskiss”. VA‐ledningarna är säkrade med avtalsrättigheten. 
 
Starkströmsledningen	som ägs av EON och som ligger i samma ledningsgrav som VA‐ledningarna. Ett u‐
område har ritats in för denna ledning på samma ställe där det i den tidigare gällande detaljplanen 1861‐
P89/4 fanns ett u‐område. Starkströmskabeln innehar	rätt	genom	befintligt	oinskrivet	avtal	mellan	
EON	och	Hallsbergs	kommun.	

Markavvattningsområde 
Planområdet berörs av Ralakärrens vattenavledningsföretag år 1996.  
Då mer mark blir hårdgjord på fastigheten innebär detaljplanen ökade dagvattenflöden och därigenom en 
förändring av vattenförhållandena inom markavvattningsföretagens båtnadsområden. 
 
Ralakärrens vattenavledningsföretag är en remissinstans och kommer att få detaljplanen på 
samrådsremiss. 
 

 
Markavvattningsföretaget (blått skrafferat område) som berör detaljplanen. 
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Fastighetskonsekvenser   
Fastigheter inom planområdet:  

 Skyffeln 4: Användningen blir verksamheter (Z), till skillnad från i den idag gällande detaljplanen 
(laga kraftvunnen 1998‐04‐17), där det är industri (J). Vägreservatsområdet (T3) tas bort och ytan 
som tidigare låg som vägreservat kommer att få användningen Z. För att i framtiden möjliggöra 
tillfart till området T1 i den gällande detaljplanen från 1998 läggs en gemensamhetsanläggning, 
markreservat för tillfartsgata (g) in, i samma yta läggs även ett markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar (u‐område). Området betecknade med g och u kommer också få 
prickmark. Delar av fastigheten (ca	2450	m2)	i	den	östra	delen,	regleras	till	fastigheten	Farmen	
1:4. 

 
Fastigheter utom planområdet:  

• Skyffeln 2: Inga fastighetsrättsliga konsekvenser. 
• Skyffeln 3: Inga fastighetsrättsliga konsekvenser. 
• Farmen 1:1: Inga fastighetsrättsliga konsekvenser. 
• Farmen 1:4 Inga fastighetsrättsliga konsekvenser. Ca	2450	m2	från	fastigheten	Skyffeln	4	

regleras	till	fastigheten	Farmen	1:4. 
   

Ekonomiska frågor 
Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal mellan Hallsbergs kommun och 
fastighetsägaren, Plåtdetaljer i Hallsberg Förvaltning AB.  
 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen får direkta intäkter i form av 
bygglovsavgifter och anslutningsavgifter. 
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme 
med mera debiteras enligt gällande taxa hos respektive leverantör.  

Tekniska frågor  
Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning eller 
radonmätning behövs bedöms av exploatören.  
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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. 

Medverkande tjänstepersoner 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun, på uppdrag av 
Hallsbergs kommun genom Beatrice Rimmi i samarbete med berörda tjänstepersoner i Kumla och 
Hallsbergs kommuner. 
 
2019‐05‐06 
 
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
 
Beatrice Rimmi                         Johannes Ludvigsson  
Planarkitekt    Plan‐ och geodatachef 
 
 
Detaljplanen	antogs	av	kommunstyrelsen	i	Hallsbergs	kommun	den	21	maj	2019	och	vann	laga	kraft	
den	17	juni	2019.	
	
	
Beatrice	Rimmi	 	
Planarkitekt		
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Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintlig industriverksamhet på fastigheten Skyffeln 
4. Gällande detaljplan begränsar utbyggnad eftersom det ligger ett vägreservatområde, prickmark samt 
ett ledningsområde på fastigheten. I aktuell detaljplan ändras användningen till verksamheter (Z), 
prickmarken öster om befintlig industribyggnad tas bort. Vägreservatet kommer också tas bort och 
ersättas med en gemensamhetsanläggning, markreservat för tillfartsgata (g) och läggas samman med 
ledningsområdet (u), vilket möjliggör utbyggnad på fastigheten. 
 

Tidigare behandling  
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade den 25 februari 2019 att detaljplaneförslaget skulle 
skickas ut på samråd till berörda. 

Samråd 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd, fr o m den 1 mars  t o m den 15 mars 2019.  
Under samma tid var planen publicerad på kommunens hemsida.  
Detaljplanen var tänkt att upprättas enligt begränsat förfarande, det vill säga utan granskningsskede. 
Detta förutsätter att detaljplanen godkänns av samtliga i samrådskretsen, vilket inte har gjorts. 
Planförfarandet övergår därför till standardförfarande. 

Granskning 
Den 1 april 2019 beslutade KSAU om utställning av förslaget och att det ska skickas på remiss till 
berörda.  
 
Utställningstiden var mellan 10 och 26 april 2019. Under samma tid var planen också tillgänglig i 
kommunhuset och på kommunens hemsida. En underrättelse har anslagits på kommunens anslagstavla 
under samma tidsperiod.  
 
Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare och 
andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning.  
 
Under granskningstiden har 3 skrivelser inkommit. Dessa har sammanfattats och kommenteras med 
ställningstagande inför fortsatt planprocess. 

Ställningstagande  
Planhandlingarna kommer att genomgå mindre justeringar av redaktionell karaktär. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget.  
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för 

fastigheten Skyffeln 4, del av  
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 

 
 



 

Inkomna yttranden och synpunkter 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens 
kommentarer.  

Myndigheter 
 

 

 

 

1. Länsstyrelsen: 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 
 

2. Lantmäteriet: 
Delar av planen som bör förbättras  
Planbestämmelse  
Planbestämmelsen e1 avseende utnyttjandegrad hänvisar till fastighetsarea gällande största tillåtna 
byggnadsarea. Bestämmelsen bör hänvisa till ”per fastighet” för tydlighetens skull. 
 
Kommentar: Planbestämmelsen e1 kommer att ändras och hänvisa till per fastighet istället för 
fastighetsarea. 
 

3. Trafikverket: 
Trafikverket hat inget att erinra i ärendet. 
 
 
Hallsberg 2019-05-06 
 
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN   
 
Beatrice Rimmi    
Planarkitekt                              
 
 

 

 Synpunkter Godkänner   Inkommit  

1. Trafikverket  X 2019-04-12 

2. Länsstyrelsen  X 2019-04-16 

3. Lantmäteriet X  2019-04-24 



 
 
 
 
 
 
Fastighetsförteckning för   

Skyffeln 4, del av  
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 
 
På grund av dataskyddsförordningen, GDPR, kan detta dokument inte publiceras 
på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig i kommunhuset, Västra 
Storgatan 14, Hallsberg. Handlingen kan även begäras ut av handläggaren.   
 
Fastighetsförteckningen omfattar ägare till alla fastigheter som berörs av 
planförslaget samt ägare till annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt i 
fastigheterna, exempelvis arrendatorer. Fastighetsförteckningen tar även upp 
samfälligheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar. 
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