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Detaljplan för fastigheten Markören 16 i Halsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län. Laga kraft 2008-06-26

 Planbeskrivning

Inledning

Handlingar

Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta i skala 1:1000, framställd i
samarbete mellan miljö- och teknikförvaltningen, och Metria i Hallsberg.
Primärkartan är ajourförd år 2008. Till detaljplanen hör även illustrationskarta i
samma skala, denna beskrivning, genomförandebeskrivning samt
fastighetsförteckning. Planbestämmelserna är redovisade på plankartan.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med nu föreslagen ändring av detaljplanen är att tillskapa möjlighet för
nybyggnad av garage.

Då detaljplanen enbart avser att förändra byggrättigheten så att ”prickmarken”
minskas inom fastigheten Markören 16 och inte berör allmänna intressen
kommer detaljplanen att handläggas med enkelt planförfarande enligt 5 kap
28§ Plan- och bygglagen.

Avvägning enligt Miljöbalken

Konsekvenserna av den ändrade byggrätten, bedöms inte beröras av Miljö-
balkens bestämmelser.

Planområdet

Fastigheten ligger i ett bostadsområde med småhus och flerfamiljshus.
Fastigheten har en areal på cirka 1700 m2.

Planområdets läge i tätorten.

Markägoförhållanden

Fastigheten inom planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Planområdet omfattas av den Fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs tätort,
antagen av kommunfullmäktige 1993-12-13 och aktualitetsförklarad
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1997-11-17. Enligt den Fördjupade översiktsplanen betecknas planområdet B,
område för bostäder.

Detaljplan

För planområdet gäller för närvarande detaljplan, laga kraftvunnen 1970-04-
09. Denna äldre detaljplan medger bostäder i två våningar, som uppförs
fristående. Av tomten får högst en fjärdedel bebyggas.Utan hinder härav må
undantagsvis större del bebyggas om detta för varje särskilt fall prövas vara
förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret, dock i
intet fall mer än en tredjedel.
I området får byggnad uppföras med högst två våningar men inte till större
höjd än 7,6 meter.

Miljökonsekvensbeskrivning

Den föreslagna, ändrade byggrättigheten bedöms inte, i jämförelse med
gällande detaljplan, medföra någon väsentlig miljöpåverkan, varför en
fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte utarbetas.

Förutsättningar och förändringar

Natur

Vegetation och topografi
Förslag till detaljplan medför inga förändringar i avseende på vegetation och
topografi.

Geotekniska förhållanden
I anslutning till bygglovsansökan får prövas behov av kompletterande
grundundersökning för att besluta om grundkonstruktion mm.

Bebyggelseområden

Bostäder
I detaljplaneförslaget föreslås en förändrad, byggrätt mot fastighetens norra
gräns genom att ”prickmarken”, -mark som inte får bebyggas- minskats från
14,0 meter till 6,0 meter. Största bruttoaria är 400m2.

Byggnadskultur
Området finns beskrivet i dokumentet ”Värdefulla kulturmiljöer i Hallsbergs
kommun” och ingår i område 2 Falla, Lingongatan, Korsbergsgatan.

Friytor

Lekplatser för de mindre barnen som sandlådor, gungor anordnas på den egna
tomten. I skogen i planområdets närhet finns elljusspår.

Gator och trafik

Gatunät
Trafikmatningen av området sker från Tunbovägen.
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Gång- cykel och mopedtrafik
Gång- och cykeltrafik från området mot skola och centrum kan nyttja de
befintliga gång- och cykelvägarna.

Teknisk försörjning
Det kommunala vatten- och avloppsnätet, samt elledningar är utbyggt i
området.

Det skall uppmärksammas att det på fastigheten ligger en befintlig
dagvattenledning. Denna redovisas på plankartan.

Administrativa frågor

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång, får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge kommu-
nen inte ändrar eller upphäver detaljplanen fortsätter den att gälla och ge
byggrätt som tidigare.

Konsekvenser av planens genomförande

Då planens genomförande ej medför betydande påverkan har ingen
miljökonsekvensbeskrivning utarbetats.

Medverkande tjänstemän
Roger Forsberg, Mätningsingenjör

KOMMUNKANSLIET

Hans Lindberg Annica Fjällstam Eriksson
Stadsarkitekt Planerare
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Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor

Tidplan för planarbetet

Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt planförfarande, vilket enligt 5 kap 28 §
plan- och bygglagen innebär att länsstyrelsen, sakägare och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle till samråd. Enligt tidplanen
för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna prövas av kommun-
styrelsen under andra kvartalet 2008.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång, får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge kommu-
nen inte ändrar eller upphäver detaljplanen gäller den och ger byggrätt som
tidigare.

Ansvarsfördelning

Hallsbergs kommun svarar för upprättande av detaljplan.

Avtal

Planavtal har upprättats mellan kommunen och ägare av fastigheten
Markören 16.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Ersättning för detaljplanearbetet har erlagts av fastighetsägarna, enligt
kommunstyrelsens beslut, 2005-04-26, §43. Detaljplanens genomförande
medför inga övriga kommunala kostnader.

Hans Lindberg Annica Fjällstam Eriksson
Stadsarkitekt Planerare


