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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 121 - Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan för Detaljplan för 
del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskola i söder, Hallsberg, Hallsbergs 
kommun, Örebro län 
(21/KS/64)

Ärendebeskrivning 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats och skickats till Länsstyrelsen i 
samband med samrådet. Ett beslut om att detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan ska nu fattas.

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplanen för del av Hallsbergs-Falla 1:9, 
förskola i söder inte innebär betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför inte utföras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplanen för del av Hallsbergs-Falla 1:9, 
förskola i söder inte innebär betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför inte utföras.

Beslutsunderlag 

 TS Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan
 Undersökning av betydande miljöpåverkan
 Yttrande Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1_9 Hallsbergs kommun, Länsstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/64 

21/KS/64

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan för Detaljplan för 
del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskola i söder, Hallsberg, Hallsbergs 
kommun, Örebro län 

Ärendebeskrivning 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats och skickats till Länsstyrelsen i samband 
med samrådet. Ett beslut om att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan ska nu fattas.

Förslag till Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplanen för del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskola i 
söder inte innebär betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, ska därför inte utföras.

Ärendet  
Sedan 1 januari 2018 gäller nytt 6 kapitel i miljöbalken. Lagstiftningen har blivit tydligare när det gäller 
miljöbedömningar. Undersökning (i praxis tidigare kallat behovsbedömning) är numera lagstadgad och 
det finns även ett krav på särskilt beslut i frågan om planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte.

Hallsbergs kommun gör, baserat på undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan som planen 
kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att 
medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Beslutet grundas på Miljöbalken 6 kap och 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Beslutsunderlag 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 2021-06-17

Samrådsyttrande från länsstyrelsen 2021-08-31

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Sanda Madzo

Förvaltningschef Planarkitekt
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   1(10) 

 

 2021-06-17 21/KS/64  
 

       

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan,  
Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg,  
Hallsbergs kommun, Örebro län 

Ställningstagande 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Med anledning av detta kommer inte någon strategisk 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, att genomföras. 
Ställningstagandet grundas på genomgång av planens miljöpåverkan. 

Motivering 
Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av nedanstående kriterier, 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 
främst buller från väg- och järnväg, dagvattenhantering och ianspråktagandet av 
jordbruksmark.  

Detaljplanens syfte 
Syftet med att ta fram en ny detaljplan är möjliggöra nybyggnation av förskola på del 
av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9, i södra Hallsberg.  
 

Planområde 
Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum 
(Västra storgatan). Planområdet har en areal på cirka 14 000 m2. 
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 2(10) 

 
Planområdets läge i förhållande till Hallsbergs tätort.  
 

Översiktsplan 

I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016, beskriver 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 inflyttande 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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 3(10) 

 
Kartbild från översiktsplanen som visar utvecklingsområden i Hallsberg. Planområdet är inte 
utpekat för något särskilt ändamål men är markerat som en del av tätorten. 
 

Väster om planområdet, parallellt med Tisarvägen, löper Långängsspåret (spår 101, 
LS i kartbilden nedan). 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 leder och rekreationsområden.  
 

 
 
Detaljplanens syfte strider inte mot gällande översiktsplan.  
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Gällande detaljplaner 
Följande detaljplaner finns inom/i angränsning till planområdet: 
 

• 18-HAL-320 (1981-06-16) 

• 18-LÅN-62 (1973-11-05) 

 

 

Gällande detaljplaner som angränsar till planområdet i väster och söder. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Sanda Madzo 
Planarkitekt  
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Genomgång av planens miljöpåverkan 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 

beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas (6 kap 1 § MB). 

Planer och program som antas medföra betydande miljöpåverkan finns beskrivna i 2 

§ miljöbedömningsförordning (2017:966). Där finns också utgångspunkter för 

undersökningen (5 § miljöbedömningsförordningen). 

Varje plan och program ska genomgå en undersökning som ska identifiera om 

genomförandet eller ändringen av planen/programmet kan medföra betydande 

miljöpåverkan. (6 kap 5 § MB). 

Checklistan nedan är ett arbetsunderlag för att bedöma om planen/programmets 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Checklistan kan 

också användas till att utreda vilka frågor som kan behöva beskrivas och utredas 

djupare i planarbetet, även om planens/programmets genomförande inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning i tidigt skede är preliminär och kan 

komma att ändras om ny kunskap tillförs i planarbetet. 
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Program, planer, riktlinjer 
Måluppfyllelse Kommentar  

 Ja Nej Berörs ej 

Översiktsplan ☒ ☐ ☐ Strider inte mot gällande översiktsplan.  

Värdefulla kulturmiljöer ☐ ☐ ☒ Ej utpekat i Värdefulla kulturmiljöer i 
Hallsbergs kommun 

 

 
Natur 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Riksintresse för naturvård ☐ ☒ ☐ Berörs ej 

Natura 2000-område ☐ ☒ ☐ Berörs ej 

Naturreservat ☐ ☒ ☐ Berörs ej 

Biotopskydd/Nyckelbiotop ☐ ☒ ☐ 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.  
 
Strax norr om planområdet finns en 
åkerholme. Åkerholmen berörs inte av 
detaljplanen. 

Annan värdefull natur (t.ex. 
skogsstyrelsens naturvärden, 
naturinventeringar, 
naturvårdsprogram, naturminne) 

☐ ☒ ☐ Berörs ej 

Rödlistade arter/Art upptagen i 
bilaga Artskyddsförordningen 

☐ ☒ ☐ Inga fynd, berörs ej 

Grönstruktur/Rekreation och 
friluftsliv 

☐ ☒ ☐ Berörs ej 

Djurliv (arter, barriärer mm) ☐ ☒ ☐ Berörs ej 

 

 
Kulturmiljö 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Riksintresse för kulturmiljövård ☐ ☒ ☐ Berörs ej 

Fornminne ☐ ☒ ☐ Inga kända fornlämningar 

Byggnadsminne/Kyrkligt 
kulturminne (kulturmiljölagen) 

☐ ☒ ☐ Berörs ej 

Andra kulturhistoriska värden (t.ex. 
industrihistorisk inventering, q-
märkt, rullstensås, drumlinområde) 

☐ ☒ ☐ Berörs ej 

 

 
Landskapsbild/stadsbild 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Landskapsbild ☐ ☐ ☒ Eftersom planområdet berör 
jordbruksmark berörs landskapsbilden 
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på så vis att den beröra delen övergår 
till en mer stadsliknande karaktärsbild.  

Stadsbild ☐ ☒ ☐ Berörs ej 

 

 
Vatten 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Grundvattenförekomst, 
vattendirektivet, klassning enligt 
MKN/Grundvattnets sårbarhet 

☐ ☒ ☐ Berörs ej 
 

Ytvatten, vattendirektivet, 
klassning enligt MKN 

☐ ☒ ☐ 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.  
 
Planområdet ligger inom beslutad 
grundvattenförekomst Närkeslätten 
som enligt senaste bedömningen har 
god kemisk status och god kvantitativ 
status.  

Skyddsområde för vattentäkt ☐ ☒ ☐ Berörs ej  

Översvämningsrisk ☒ ☐ ☐ Skyfallskarteringen (100-årsregn) visar 
att området till stora delar blir relativt 
blött (mellan 0,11 - 0,26 m beräknat 
djup) främst i de södra- och östliga 
delarna. Samsalagatan ser ut att 
hamna på en nivå kring 0,4 m 
beräknat djup.   
 
I samband med anläggandet av 
våtmarken norr om planområdet, 
planeras planområdets avvattning 
styras dit.   

Strandskydd ☐ ☒ ☐ Berörs ej  

Dagvatten ☐ ☒ ☐ Planområdet planeras avvattnas mot 
våtmarkshanteringen i norr.  

Markavvattning ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 
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 8(10) 

 
Mark 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Markföroreningar ☐ ☒ ☐ Det finns inga kända markföroreningar 
inom planområdet. 

Markens stabilitet (skred, ras, 
erosion) 

☐ ☒ ☐ Risk för skred i befintliga diken, vilket 
är normalt.  
 

Radon ☐ ☒ ☐ Planområdet ligger inte inom 
riskområde för markradon. 

Jord- och/eller skogsbruk ☐ ☐ ☒ Jordbruksmark tas i anspråk. 
Markanvändningen ändras till förskola 
vilket innebär ett bortfall av 
jordbruksmark areal-mässigt. Läs mer 
om ianspråktagandet i 
planbeskrivningen.  

Riksintresse värdefulla ämnen och 
material/ Mineralrättigheter 

☐ ☒ ☐ Berörs ej 

 

 
Hälsa och säkerhet 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Luftkvalitet/MKN luft/ Utsläpp 
(transporter, verksamheter)  

☐ ☒ ☐  

Lukt (verksamheter, allergier) ☐ ☒ ☐  

Buller/Vibrationer ☐ ☐ ☒ Vid byggnation kan tillfälliga 
olägenheter för närboende uppstå i 
form av buller/vibrationer. 
 
I samband med planläggningen har en 
bullerutredning (bilaga 1 till 
detaljplanen) tagits fram på grund av 
planområdets närhet till Tisarvägen 
och järnvägen i väster.  

Farligt gods ☐ ☒ ☐ Planområdet är beläget på minst 50 
meter från järnvägens spårmitt.  

Explosionsrisk ☐ ☒ ☐  

Skyddsavstånd (elektromagnetiska 
fält) 

☐ ☒ ☐  

Trafikmiljö/ Trafiksäkerhet (säkra 
gc-vägar, tydligt avgränsade, säkra 
passager över gator och gc-vägar, 
hastighetsreducerande åtgärder) 

☐ ☐ ☒ En ny förskola med åtta avdelningar 
leder till mer trafik in på 
Samsalagatan. I samband med 
byggnation behöver trygga gång- och 
cykelvägar och övergångar att 
säkerställas. Gällande detaljplaner är 
inget hinder för detta.  

Ljus (uppstår bländande ljussken?) ☐ ☒ ☐ Ljus från bilar bör inte innebära sådan 
olägenhet för boende i söder att 
detaljplanen inte bör genomföras.  

Lokala klimatförhållanden (skugga, 
vind, temperatur) 

☐ ☒ ☐ Ett genomförande av detaljplanen 
kommer inte påverka närområdet 
nämnvärt vad gäller lokala 
klimatförhållanden. Däremot kommer 
det ta tid att omvandla jordbruksmark 
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 9(10) 

till passande miljö med naturlig 
grönska och skugga på förskolegården.  

 

 
Social påverkan 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Förutsättningar för fysisk aktivitet 
(tillgång till motionsspår, 
parkmiljöer, naturområden) 

☒ ☐ ☐ Planområdet har nära till 
rekreationsområden (till exempel 
ekoparken, skogsmiljöer).  

Social mångsidighet (åldersmässig, 
etnisk, ekonomisk) 

☐ ☒ ☐  

Blandade boendeformer ☐ ☒ ☐ Inga bostäder medges i detaljplanen. 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning (offentliga 
miljöer, parker och naturmiljöer, 
gång- och cykelvägar) 

☐ ☒ ☐ Hanteras i bygglovsskedet i enlighet 
med Plan- och bygglagen.  

Närhet till service (offentlig 
service, dagligvarubutik, 
arbetsplatser, kollektivtrafik) 

☒ ☐ ☐ Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
en förskola.  

Trygghet (parkmiljöer, växtlighet, 
god belysning) 

☐ ☒ ☐  

Barnperspektiv (tillgång till 
lekmiljöer, närhet till 
skola/förskola) 

☒ ☐ ☐ Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
en förskola.  

Jämställdhet ☐ ☒ ☐  

 

 
Övriga riksintressen 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Friluftsliv ☐ ☒ ☐ Berörs ej 

Kommunikationer (järnväg, väg, 
flyg) 

☐ ☒ ☐ Berörs ej inom planområdet. Väster 
om planområdet löper Långängsspåret 
(spår 101), som planeras att avvecklas 
när dubbelspåret mot Mjölby är klart. 

Totalförsvar (höga objekt) ☐ ☒ ☐ Berörs ej 

 

 

 
Klimat 

   
Kommentar 

 Ja 
 

Nej  

Kan planen genomföras utan ökad 
klimatpåverkan? 

☐ ☒ Byggnation medför alltid en ökad 
klimatpåverkan. Dock inte i sådan utsträckning 
att planen ej bör genomföras. 

Behöver anpassningar till 
klimatförändringar utföras i 
samband med planens 
genomförande? 

☐ ☒  
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Ekosystemtjänster 

 
Skydda 

 

 
Stärka 

 
Skapa 

 
Skippa 

 
Berörs 
ej 

 
Kommentar 

Försörjande ger 
varor/nyttigheter –t.ex. 
livsmedel, råvaror, 
vattenförsörjning, bioenergi 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Jordbruksmark får ändrad 
markanvändning – planläggs 
som förskola.  

Reglerande påverkar/styr 
ekosystemens naturliga 
processer –t.ex. 
klimatreglering, rening av 
luft och vatten, reglering av 
skadedjur, bullerdämpning, 
pollinering, fröspridning 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ Hårdgjord yta tillkommer i 
jämförelse med ingen hårdgjord 
yta inom planområdet i 
dagsläget.  

Stödjande förutsättningar 
för att övriga 
ekosystemtjänster ska 
fungera –t.ex. fotosyntes, 
biologisk mångfald, 
näringscykler 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Jordbruksmark försvinner men 
grönska planeras inom 
förskolegården, bland annat 
genom anläggning av gräsmatta 
och planteringar.  

Kulturella upplevelsevärden 
–t.ex. hälsa, rekreation, 
estetik, undervisning och 
kunskap, tysta områden, 
kultur- och naturarv. 

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ Jordbruksmark försvinner. 
Andel hårdgjord yta kommer att 
öka. Ny förskola kommer att 
byggas vilket är positivt för 
områdets utveckling.   

 

 
Övrigt 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Kumulativa eller tillfälliga effekter ☐ ☒ ☐  

Miljöpåverkan i annan kommun ☐ ☒ ☐  
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Yttrande
1(3)

Datum Diarienummer
2021-08-31
 

402-5960-2021

Hallsbergs kommun
kommun@hallsberg.se 
 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9, 
Hallsbergs kommun
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- 
och bygglagen (PBL), standardförfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att 
lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa samt 
översvämningsrisk måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Risker järnväg
Planområdet är beläget öster om järnvägsstråket Godsstråket genom Bergslagen 
som är ett riksintresse för kommunikationer samt en primär led för farligt gods. 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras med en 
bedömning kring risker kopplat till farligt gods samt ett ställningstagande om 
riskreducerande åtgärder behöver säkerställas på plankartan eller om riskerna är 
acceptabla utan sådana åtgärder. 

Trafikbuller
Enligt detaljplanens tillhörande bullerutredning överskrids Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid skolgårdar i planområdet. 
Bullerutredningen redovisar dock att riktvärden kan klaras på större delen av 
förskolegården om byggnaden placeras och utformas på ett visst sätt eller om 
bullerskärm uppförs längs planområdets västra sida. För att säkerställa att 
riktvärdena för buller klaras i planområdet anser Länsstyrelsen att riktvärdena, 
alternativt bullerskyddsåtgärder eller placering och utformning ska regleras 
genom planbestämmelser på plankartan. 

Risk för översvämning - skyfall
I planhandlingarna saknas information om hur kommunen avser att hantera risken 
för översvämning så att marken blir lämplig för planerad markanvändning. 
Dagvattenhantering, höjdsättning etc. är här centrala frågor att hantera. 
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Länsstyrelsen anser att redovisningen av de olika karteringarna är något otydlig i 
planbeskrivningen. Eftersom det finns en detaljerad skyfallskartering här så 
behöver inte Länsstyrelsens enklare lågpunktskartering redovisas som i fall där en 
detaljerad skyfallskartering saknas. Däremot behöver de båda olika scenarierna 
som finns i skyfallskarteringen, 100- och 200-årsregn, redovisas. Samhällsviktig 
verksamhet behöver ges en högre skyddsnivå än 100-årsregn och eftersom det här 
finns underlag framtaget för ett 200-årsregn så anser Länsstyrelsen att det bör 
användas. Det är ingen stor skillnad, men det blir lite mer vatten i området vid ett 
200-årsregn. Det bör även noteras att skyfallskarteringen visar på nuläget. En 
delvis hårdgjord förskolefastighet med stora takytor kommer att förvärra 
översvämningssituationen. Kommunen behöver även ta tidigare händelser i 
beaktande, planområdet ligger alldeles i anslutning till det område som 
översvämmades i september 2015.

Risk för översvämning - höga flöden
I planhandlingarna saknas även information om översvämningsrisk från 
vattendrag. Den nordvästra delen av planområdet översvämmas vid BHF 
(beräknat högsta flöde) i Täljeåns avrinningsområde (BHF-nivå = +50,9 m). 
Samhällsviktig verksamhet ska enligt Hallsbergs översiktsplan och Boverket 
lokaliseras till mark som inte hotas av översvämning vid BHF. Det behöver 
säkerställas på plankartan att byggnaden inte får placeras inom 
översvämningsrisk, exempelvis genom prickmark, i norra delen där marken är 
under en viss nivå (BHF-nivån + säkerhetsmarginal) eller med en 
planbestämmelse som anger en lägsta golvnivå (BHF-nivån + säkerhetsmarginal = 
ca +52 m). Observera att olika säkerhetsmarginal krävs för placering av byggnad 
respektive för lägsta golvnivå. 

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Dagvattenhantering
Länsstyrelsen anser att det behöver tydliggöras hur dagvattnet i planområdet 
kommer att tas omhand. I planbeskrivningen anges flera olika möjligheter, men 
inget säkerställs genom planbestämmelser. Länsstyrelsen anser att denna fråga 
behöver utvecklas i planbeskrivningen, särskilt med tanke på den 
översvämningsrisk som skyfallskarteringen visar. 
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Planbestämmelser
För att tydliggöra tolkningen av planbestämmelsen e1 bör den omformuleras till: 
”Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet”.
Planbestämmelsen u, som är en administrativ bestämmelse om markreservat för 
underjordiska ledningar, behöver på plankartan avgränsas med en administrativ 
gräns alternativt en egenskaps- och administrativ gräns.
På plankartan regleras högsta nockhöjd genom symbol betecknad som romb. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) om 
redovisning av reglering i detaljplan kan bestämmelse om höjd på byggnadsverk 
betecknas h. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av bitr. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare 
Helena Siegert som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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