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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.

Begränsat förfarande

Den här detaljplanen upprättas enligt begränsat förfarande. Begränsat förfarande kan
användas när förutsättningarna för standardförfarande är uppfyllda och planförslaget godkänns av
samrådskretsen

Planuppdrag

Samråd

Underrättelse

Granskning

Gransknings
utlåtande

Antagande

LAGA
KRAFT

Begränsat förfarande
Antagande

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. Vid ett begränsat förfarande kan samrådskretsen
godkänna samrådsförslaget redan under samrådet. Detta kan göras i sådana fall planförslaget anses vara
en mindre betydande åtgärd. 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 (A3)
Fastighetsförteckning

3

Dnr 21/KS/82
Laga krafthandling
För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida
hallsberg.se/detaljplan.
Handläggare:
Jessica Bäckman
Planarkitekt
019-58 81 79
Jessica.backman@kumla.se
Kommunstyrelseförvaltningen
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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

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter
(Z).
Bakgrund
Trädvård och anläggning aktiebolag inkom med en ansökan om planbesked för fastigheten Dåstorp
1:28 i Vretstorp 2020-11-18. Sökanden fick positivt planbesked och ett planuppdrag har upprättats
2021-04-06. På fastigheten önskas det byggas en padelhall. I dagsläget är fastigheten taxerad som
industrienhet, lager.
Fastigheten är belägen i sydvästra Vretstorp, på Rabogatan 25. Det föreslagna planområdet har en
yta på ca 1365 kvm. Användningen är i gällande detaljplan BFIv som innebär fristående bostad, en
våning med inredd vind. Då ingen höjdbestämmelse finns angiven i gällande detaljplan, ska en
bestämmelse om detta finnas i plankartan.

Plandata
Läge
Fastigheten angränsar i väster till Dåstorp 1:29, i öster Dåstorp 1:21. I söder angränsar fastigheten till
Dåstorp 1:25 och 1:34. I norr angränsar fastigheten till Rabogatan. Ca 35 meter norr om fastigheten
går järnvägen.
Areal
Det föreslagna planområdet har en yta på ca 1365 kvm.

Planområdets läge.
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Markägoförhållanden
Fastigheten Dåstorp 1:28 är i enskild ägo. Utanför planområdet är totalt 7 fastigheter närmast
berörda. Grannfastigheten Dåstorp 1:21 ägs också av Trädvård och anläggning aktiebolag, och ligger
öster om Dåstorp 1:28. Övriga fastigheter är Dåstorp 1:25, Dåstorp 1:29, Dåstorp 1:33 och Dåstorp
1:34. Dessa är bostadsfastigheter i enskild ägo. Även Dåstorp 1:9 och Viby 3:1 är nära berörda av
planområdet, dessa fastigheter ägs av kommunen respektive staten Trafikverket och ligger norr om
planområdet.

Tidigare ställningstaganden

Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Dåstorp 1:28, 2021-04-06. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28
juni 2021 att skicka ut planförslaget på samråd. Kommunstyrelsen beslutade den 14 september att
anta detaljplanen.
Riksintressen
Området berörs inte av något riksintresse, dock ligger fastigheten ca 35 meter ifrån järnvägen, där
sträckningen Östansjö- Laxå är ett riksintresse. Förslaget bedöms inte påverka riksintresset.
Översiktsplan
Detaljplanens syfte och användning strider inte mot den gällande översiktsplanen.
Vretstorp pekas bland annat ut som ett landsbygdsutvecklingsområde i Hallsbergs kommuns
översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige. Genom denna
landsbygdsutveckling vill kommunen bland annat stärka underlaget för service runt om i kommunen.
I översiktsplanen beskrivs också att kommunen ser positivt på expansion och nyetableringar i hela
kommunen. Kommunen ska även ta tillvara på de möjligheter som finns för att utveckla
besöksnäringen i våra samhällen och på landsbygden. Padel är en attraktiv aktivitet som bidrar till
rörelse och fritid. Att detta utbud finns på orten kan vara positivt för Vretstorp, då invånarna inte
behöver ta sig till centralorten för att spela padel.

Utdrag från översiktsplan.
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Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplaner:
•

Aktuell fastighet berörs av detaljplanen 18-VRE-6. Detaljplanen vann laga kraft
1957-04-05. Enligt detaljplanen har området användningen fristående bostad och har
beteckningen BFIv. För att möjliggöra att en padelhall kan upprättas på fastigheten, krävs en
ny detaljplan som tillåter detta. Inom planområdet föreslås ny användning samt en
höjdbestämmelse.

Utdrag ur gällande detaljplan.

Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner:
•
•
•
•
•

18-VRE-16, laga kraft 1959-12-31
18-VRE- 57, Laga kraft 1977-04-29
18-VRE- 49, laga kraft 1970-09-23
1861-P84/1, laga kraft 1984-02-10
1861-P89/4, laga kraft 1988-12-27

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.
7

Dnr 21/KS/82
Laga krafthandling
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.

Beslut

Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har den 21 juli 2021
tagit del av kommunens ställningstagande och utifrån nu kända förhållanden delar Länsstyrelsen
kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.
Beslut om betydande miljöpåverkan togs i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06. Beslutet har
offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden 8 september – 29 september.

Förutsättningar och förändringar

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

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken av postglacial sand.

SGU:s jordartkartvisare

Förorenad mark

Det finns inga kända föroreningar på fastigheten Dåstorp 1:28, dock angränsar området till
fastigheten Dåstorp 1:21, där det har påträffats potentiellt kända föroreningar. Föroreningarna
uppges beröra betning av säd, vilket behöver tas med i bedömningen.
Miljöprovtagning
Fortum Waste Solutions AB har genomfört en miljöprovtagning för fastigheten. Resultatet av
provtagningen visar att de träprover som togs i fastigheten inte innefattar någon betydande
miljöpåverkan. Det har dock inte tagits några jordprover på fastigheten Dåstorp 1:28.
I samband med planbeskedet gjorde miljöenheten bedömningen att en kompletterande
miljöprovtagning behöver genomföras i framtagandet av detaljplan. Detta grundar sig i att det finns
8
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misstänkta föroreningar på grannfastigheten Dåstorp 1:21. Fastighetsägaren har sedan varit i kontakt
med miljöenheten där parterna kommit överens efter några kompletterande uppgifter gällande
fastigheten.
Dessa uppgifter handlar om att fastigheten Dåstorp 1:28 och Dåstorp 1:21 tidigare varit samma
fastighet, men att en avstyckning skett. Fastighetsägaren har lämnat in beskrivning och ritning på hur
ombyggnationen är tänkt att ske.
Asfalten som idag är golvet i den tänkta padelhallen, ska tas bort. Ett prov är taget i asfalten och den
visar ej på tjärkolsasfalt. Materialet under asfalten ska grävas bort, cirka 1,25 cm djupt. Provtagning
kommer ske på plats hos Närkefrakt för klassificering av massor.
Tilltänkta parkeringsplatserna på Dåstorp 1:21, kommer att angöras på orörd mark. Om de grävs bort
kommer schaktmassorna klassificeras på plats hos godkänd mottagare.
Karta är inskickad till miljöenheten var markprover har tagits av Fortum. Analys är gjord på metaller
samt PAH16, ej bekämpningsmedel.
Miljöenheten har inget att erinra mot förslaget, så länge verksamhetsutövaren är medveten om hur
denne ska handskas med avfallsmassor. Ska fastigheten Dåstorp 1:21 utvecklas i framtiden, krävs fler
markprovtagningar, enligt överenskommelse med miljöenheten.
Radon
I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige, står det
att ”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. Det ena innefattar Vretstorp, vilket innebär
att det finns en potentiell förekomst av markradon inom planområdet. Även om radonsäkert
byggande är ett krav vid bygglovsprövningen så är det viktigt att utförandet följs upp så att
radonvärdena efterlevs också i praktiken.
För att säkerställa kravet på radonsäkert byggande finns planbestämmelsen b1 i plankartan- Byggnad
ska uppföras i radonsäkert utförande.
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Utdrag ur Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige.

Naturmiljö
Natur/Vegetation
Området består av en relativt flack gräsbeklädd yta. Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad.
Det finns ingen tydlig vegetation i området, dock är det uppvuxet längs järnvägen som finns norr om
fastigheten.
Jordbruksmark
Enligt Länsstyrelsens informationskarta har det under 50-talet varit jordbruksmark på en del av
fastigheten. Det är åkermark och betesmark som varit åker enligt den ekonomiska kartan.
Fastigheten bedöms dock inte vara brukningsvärd jordbruksmark i dagsläget.
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Länsstyrelsens informationskarta.

Landskapsbild/Stadsbild
Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad och ligger i ett bostadsområde. Då fastigheten redan
är bebyggd och byggnaden ska stå kvar, kommer inte landskapsbilden/stadsbilden påverkas avsevärt
i förhållande till nuläget.
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Lek & rekreation
Padel kan bidra till lek och rekreation. Barnperspektivet tillgodoses, då även barn kan spela padel.
Biotopskydd
Planområdet berörs inte av något biotopskydd.
Kulturmiljö och fornlämningar
Inga kända fornlämningar eller kulturmiljöer finns inom planområdet. 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.

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.
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 den att planens genomförande inte kommer att påverka
ekosystemtjänsterna negativt, då byggnaden som finns på fastigheten idag kommer stå kvar och
ingen ny byggnad kommer uppföras. Syftet med planens genomförande är istället att möjliggöra ett
nytt användningsområde för byggnaden så att padel blir ett möjligt ändamål på fastigheten.

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.
Planområdets recipient är den statusklassade vattenförekomsten Gallabergsbäcken från
Gallabergssjön till Vibysjön. Huvudavrinningsområde är ”Norrström” och delavrinningsområde är
”inloppet i Vibysjön”.
Gallabergsbäckens ekologiska statusen bedöms som måttlig. Det är fisk som varit avgörande för
bedömningen. Kiselalger visar på god och bottenfauna hög status. Klassificeringen visar för
näringsämnen god status och försurning hög status. Den kemiska statusen bedöms som uppnår ej
god. Bedömningen är en sammanvägning av ”sämst styr”-principen av alla prioriterade ämnen.
Beslutad MKN 2017–2021 (Förvaltningscykel 3) för Gallabergsbäcken från Gallabergssjön till Vibysjön
har kvalitetskrav god ekologisk status år 2027 (tidsfrist), och god kemisk ytvattenstatus med
undantag för mindre stränga krav på bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Beslutad MKN 2010–2016 (Förvaltningscykel 2) för Askersundsåsen, området mellan Vretstorp och
Fjugesta bedöms ha god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus.
Planförslaget bedöms inte påverka beslutade miljökvalitetsnormer för ytvatten eller grundvatten
eftersom planförslaget inte medför någon stor förändring mot dagsläget.

Vattenskyddsområde

Planområdet påverkas inte av något vattenskyddsområde.
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Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Fastigheten Dåstorp 1:28 ligger i ett småhusområde. Cirka 35 meter norr om fastigheten går
järnvägen.
Förändringar
Planförslaget kommer inte påverka bebyggelsen i särskilt stor utsträckning, då padelhallen ska
inrymmas i den befintliga byggnaden på fastigheten Dåstorp 1:28.

Gator och trafik
Gatunät
I norr angränsar fastigheten till Rabogatan. Det är ca 35 meter från fastigheten till järnvägens
spårmitt, i norr. Det finns inte några planer på förändringar i gatunätet.
Fastigheten ligger på Rabogatan 25, som ligger ca 500 meter från Askersundsvägen vilket är
huvudgatan genom orten.
Förändringar
Det kommer inte att ske några förändringar i det nuvarande gatunätet.
Gång-, cykeltrafik
Det finns inte någon gång-och cykelväg fram till fastigheten idag.
Kollektivtrafik
Det finns en busshållplats på Stationsgatan som även den ligger ca 500 meter från fastigheten
Dåstorp 1:28. Därmed finns det goda möjligheter att ta sig till fastigheten med kollektivtrafik.
Parkering, varumottagning & utfarter
Angöring till fastigheten sker idag från Rabogatan.
Parkeringsmöjligheter planeras finnas på grannfastigheten Dåstorp 1:21, öster om Dåstorp 1:28. Det
är samma fastighetsägare för båda dessa fastigheter.
Tillgänglighet för räddningstjänst
Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg anordnas som ger
god framkomlighet. Räddningsväg utformas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR 5:721.

Risker och störningar
Trafikbuller & trafikmätningar
Enligt Plan- och bygglagen ska mark för ny bebyggelse vara lämpad för ändamålet samt ta hänsyn till
människors hälsa, säkerhet samt förebygga bullerstörningar.
Tyréns genomförde rapporten ”Bullerutredning förskolan Sagobacken Vretstorp” 2018. Där utreddes
bullernivåerna vid förskolan som ligger på den norra sidan om järnvägen, ca 440 meter från
fastigheten Dåstorp 1:28. I rapporten fanns även inmätta bullernivåer för fastigheter på samma sida
järnvägen som Dåstorp 1:28. Fastigheten Skävi 2:47 ligger på ungefär samma avstånd från järnvägen
som planområdet, och har därmed använts som ett riktmärke.
Ljudnivåerna är beräknade från väg, spår och industri och ligger på 65–70 dBA ekvivalent ljudnivå
närmast järnvägen och genom visst skydd av byggnad på 60–65 dBA ekvivalent ljudnivå.
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Utdrag från Tyréns rapport (inringad fastighet har använts som riktmärke).

I Trafikverkets dokument ”Trafikverket och vårt arbete med buller” står det bland annat om vilka
störningar som orsakar buller. ”Buller från tågtrafik upplevs ofta som mindre störande än buller från
vägtrafik vid samma ljudnivå. Oavsett om buller kommer från väg eller järnväg och är högre än 55
dB(A) påverkar det oss. Buller kan orsaka sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och göra oss
stressade och irriterade. Det kan leda till högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.”
Eftersom användningen Z- verksamheter ska gälla för planområdet, samt att padelhall avses att
byggas på fastigheten, en lokal där människor endast vistas i under en begränsad tid behöver inte
någon bullerutredning genomföras.
Ras och skred
Det finns ingen risk för ras och skred på fastigheten.
Farligt gods
Fastigheten Dåstorp 1:28 ligger ca 35 meter ifrån järnvägens spårmitt. Längs järnvägen transporteras
bland annat farligt gods. I Länsstyrelsens dokument ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och
järnvägar där det transporteras farligt gods” finns en figur som presenterar rekommenderade
skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av markanvändning.
I framtagandet av ny detaljplan ska användningen Z- verksamheter gälla för planområdet. Därmed är
det inom zon B som är det rekommenderade skyddsavståndet. I samråd med Länsstyrelsen bör ett
avstånd hållas på minst 30 meter mellan fastigheten och järnvägens spårmitt, därmed krävs ingen
vidare utredning gällande farligt gods då avståndet överstiger 30 meter.
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Utdrag ur Länsstyrelsens dokument ”Riktlinjer för planläggning intill
vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods”.
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Översvämning
Enligt Länsstyrelsens kartskikt så bedöms det inte vara någon risk för översvämning eller skyfall på
fastigheten.

Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
Det finns kommunalt Vatten- och avlopp som kan nyttjas på fastigheten.
Dagvatten
Hallsbergs kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten.
Fördröjning av dagvatten ska ske på egen fastighet innan anslutning till kommunens befintliga
ledningsnät i norr sker.
Dagvattenåtgärder skall utföras på sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än
motsvarande maxflöde från den oexploaterade fastigheten vid ett 10 års regn.
Brandvattenförsörjning
Det finns ett flertal brandposter i anslutning till fastigheten. Den närmsta ligger ca 50 meter ifrån
Dåstorp 1:28.
Den kapacitet som bedöms vara nödvändig för ändamålet är 600 liter/minut, då detaljplanen inte
utger någon högre brandrisk och där fastigheten är utan upplag av brännbart material.
Värme
Närmsta fjärrvärmeledning ligger ca 115 meter ifrån fastigheten Dåstorp 1:28.
El, tele, bredband, m.m.
Området kan anslutas till ett befintligt elkabelstråk på Rabogatan.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt kommunens Avfallsplan och renhållningsföreskrifter
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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
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samrådsbeslut
Samråd
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

April 2021
Juni 2021
Juli 2021
September 2021
Oktober 2021

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov
erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i
exploateringsavtal eller motsvarande.
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun,
detaljplanen 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.
Markavvattningsföretag
Planområdet berörs inte av något markavvattningsföretag.
Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Det finns inte några servitut i området.
Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:
•

Dåstorp 1:28: Framtagandet av ny detaljplan innebär justerad användning samt bestämmelse
om höjd på byggnader.

Fastigheter utom planområdet:
•

Dåstorp 1:21: Då fastighetsägaren för Dåstorp 1:28 även äger Dåstorp 1:21, ska en del av
fastigheten Dåstorp 1:21 nyttjas för parkering.

•

Konsekvenserna för allmänheten innebär att de får tillgång till en ny fritidsaktivitet i
Vretstorp i form av padel.

Ekonomiska frågor
Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören enligt gällande taxa. Kommunen tar ut avgifter för
bygglov och bygganmälan.
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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, så som geoteknisk undersökning, grund- och
radonundersökningar etc.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 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 genom Jessica Bäckman i samarbete
med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner.

2021-10-14
Kommunstyrelseförvaltningen,
Jessica Bäckman
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun den 14 september 2021 och vann
laga kraft den 13 oktober 2021.
Jessica Bäckman
Planarkitekt
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

Dåstorp 1:28

Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter (Z).
Fastigheten är belägen i sydvästra Vretstorp, på Rabogatan 25. Det föreslagna planområdet har en yta
på ca 1365 kvm. Användningen är i gällande detaljplan BFIv som innebär fristående bostad, en våning
med inredd vind. Då ingen höjdbestämmelse finns angiven i gällande detaljplan, ska en bestämmelse om
detta finnas i plankartan.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Dåstorp 1:28, 2021-04-06. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 juni 2021
att skicka ut planförslaget på samråd.

Samråd

Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 2 juli – 23 juli 2021. Under samma tid var
planen också tillgänglig på www.hallsberg.se.
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. E.ON och
Skanova har fått detaljplanen för kännedom under samrådet, då de har ledningar i
området/närområdet.
Under samrådstiden har 10 yttranden inkommit varav 3 är med synpunkter på detaljplaneförslaget.
Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför fortsatt planprocess.

Ställningstagande

Samtliga remissinstanser har godkänt planförslaget, men med några synpunkter på kompletteringar.
Planhandlingarna kommer att genomgå mindre justeringar av redaktionell karaktär. Med anledning av
inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden kommer följande förändringar och
kompletteringar att göras i detaljplanen:
•

I plankartan justeras de gränser enligt vad Lantmäteriet och Länsstyrelsen yttrat sig om. De
gränser som bedömts vara osäkra har rätats upp och justerats i samråd med Lantmäteriet. Det
stycke i planbeskrivningen gällande fastighetsbildning tas bort.
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Beslut

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med
förslaget och anta detaljplanen.
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Inkomna yttranden och synpunkter

Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens
kommentarer.

Myndigheter, organisationer och bolag

1.Länsstyrelsen i Örebro län
2.Lantmäteriet
3.Trafikverket

Synpunkter/
Godkänner ej
X
X
X

Godkänner

Inkommit
2021-07-21
2021-07-16
2021-07-06

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet

4.

Fastighet/
yrkesbeteckning

Synpunkter/Godkänner
ej

Godkänner
X

5.

X

6.

X

7.

X

8.

X

9.

X

10.

X

Inkommit
2021-07-02
2021-07-02
2021-08-02
2021-07-05
2021-07-03
2021-07-05
2021-07-12
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1. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

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

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.

Förorenade områden

Öster om planområdet ligger ”Lantmännens filial Vretstorp” där betning av säd ska ha skett. Kommunen
bör beakta eventuell påverkan av verksamheten och eventuell risk för planerad markanvändning.
Kommunen bör även bedöma om det är nödvändigt att genomföra en miljöteknisk markundersökning
inom planområdet för att få en bättre bild av föroreningssituationen. Tillsynsmyndighet är
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla och Hallsbergs kommun och de kan ha mer information om
verksamheten.

Planbestämmelser

På plankartan regleras högsta nockhöjd genom symboler betecknade som romber. Länsstyrelsen vill
uppmärksamma att enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan, kan
bestämmelse om höjd på byggnadsverk anges med beteckningen h på plankartan.
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Fastighetsgräns med osäkert läge

Länsstyrelsen vill uppmärksamma behovet av att se över osäkerheter kring fastighetsgränsers läge i
enlighet med Lantmäteriets yttrande daterat 20210716.
Kommentar:
Kommunens miljöenhet och fastighetsägaren har varit i kontakt innan samrådet. I samband med detta
har miljöenheten beaktat frågan genom den information som givits om fastigheten, samt fått ta del av
en karta över var markproverna har tagits.
Kommunen bedömer att det inte är nödvändigt med en miljöteknisk markundersökning, med
motiveringen: ”Miljöenheten bedömer att risken för negativ påverkan på människors hälsa utifrån
inventerade branschföroreningen på fastigheten, granne till planområdet är låg, och gör därför
bedömningen att det ej föreligger ett behov av ytterligare utredning av föroreningssituationen”.
Kommunen är medveten om att bestämmelse om höjd på byggnadsverk kan anges med beteckningen h
på plankartan. I nuläget kan inte kommunen använda sig av bestämmelsen h i plankartan, då det krävs
en uppdatering av programmet där detaljplanerna konstrueras. Därmed kommer högsta nockhöjd
därmed fortsatt att anges genom romber tills vidare.

2. Lantmäteriet

Detaljplan för Dåstorp 1:28 Vretstorp
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
FASTIGHETSGRÄNS MED OSÄKERT LÄGE I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK
I planförslaget har kvartersmark för verksamhetsändamål lagts ut i direkt mot Hallsberg Dåstorp 1:28s
fastighetsgräns. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna
längs denna gräns. Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha
ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha kännedom om gränsens rätta läge är att antingen
en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt
utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig
gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens
läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.
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Avstyckningsakt 18-VIB-602 och fastighetsreglering akt 18-VIB-1356 redovisar gränserna för
fastigheterna i området.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
I planbeskrivningen framgår på sida 16 att ” Kommunen ansöker om fastighetsbildning enligt
planillustrationen om inte annat avtal träffas.” Om det stämmer att någon fastighetsbildning ska ske i
detta planområde och att kommunen ska ansöka om den eller de åtgärderna så behöver det beskrivas
vad det är som ska ske.
Kommentar:
Kommunens mättekniker har varit i kontakt med Lantmäteriet där gränserna har utretts och rätats upp.
Stycket gällande fastighetsbildning i planbeskrivningen tas bort, då en malltext följt med av misstag och
det ska heller inte ske några fastighetsrättsliga förändringar genom detaljplanen.

3. Trafikverket
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter.
Planområdet är lokaliserat direkt söder om Västra stambanan som är ett riksintresse för
kommunikationer samt led för farligt gods. Trafikverket anser att risker kopplat till farligt gods ska
beaktas vid planläggning inom 150 meter från farligt godsleder. Enligt planbeskrivningen är avståndet på
35 meter utan riskreducerande åtgärder tillräckligt för att nå acceptabla risknivåer. Trafikverket
informerar att farligt gods i form av exempelvis gas kan sprida sig på betydligt längre avstånd än 35
meter från järnvägen vid en olycka. Trafikverket anser därför att riskerna kopplat till farligt gods behöver
analyseras ytterligare och att eventuella riskreducerande åtgärder införs i plankartan.
Kommentar:
Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket efter samrådet. Kommunen fick förklarat att yttrandet
från Trafikverket var riktat som information gällande att farligt gods även förekommer i form av
exempelvis gas, och kan spridas på längre avstånd än 35 meter.
Kommunen har utifrån detta tagit till sig av den information som delgivits, men gör fortsatt
bedömningen att någon vidare utredning inte krävs. Detta baseras på att kommunen i samråd med
Länsstyrelsen kommit fram till att det avstånd på 35 meter från fastigheten till spårmitt är tillräckligt,
utifrån den planerade användningen Z- verksamheter.

4.

Godkänner detaljplanen.
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5.

Godkänner detaljplanen.

6.

Godkänner detaljplanen.

7.

Godkänner detaljplanen.

8.

Godkänner detaljplanen.

9.

Godkänner detaljplanen.

10.

Godkänner detaljplanen.

Hallsberg 2021-08-24
Kommunstyrelseförvaltningen
Jessica Bäckman
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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Fastighetsförteckning för

Dåstorp 1:28,

Vretstorp, 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.

