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Detaljplan för ett område i Samsala, del av fastigheten Hallsbergs-
Falla 1:9 m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Sammanfattning
Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya, stora tomter för
villabyggande med kommunal vatten- och avloppsanslutning.
Samtidigt skall vi i en första etapp kunna erbjuda en kommunal vatten och
avloppslösning för en del av de befintliga tomter som idag saknar kommunalt
vatten- och avlopp och som ligger i anslutning till planområdet.

Läge

Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsberg och har en areal av
ungefär 10 hektar. (Bild på framsida visar planområdets utbredning markerat med blå färg.)

Bebyggelse och kulturmiljö

Bebyggelsen inom planområdet består av Missionsförsamlingens sommarhem
och 4 villatomter med varierande villabebyggelse med en höjd på 1 till 1 ½
våningar. Väster om planområdet finns en relativt enhetlig bebyggelse från
1970-talet med fasader av tegel och trä. Öster om planområdet har bebyggelsen
en lantlig karaktär och belägna på stora tomter. Fasaderna består av träpanel
och kulören varierar mellan täckande ljusa färger och faluröd färg. Ytterligare
öster ut finns kulturmiljöområdet Samsala by med anor från 1300-talet.

Bebyggelse i planförslaget

I planförslaget redovisas två områden för nyexploatering, ”skogsgläntan” och
”ängen”, söder respektive norr om Korsbergsgatan. Inom dessa områden
föreslås 16 nya villatomter möjliga att bebygga med enbostadshus i högst två
våningar. Befintlig bebyggelse, Missionsförsamlingens sommarhem jämte fyra
enbostadshus, har inordnats i planen. (Bild på framsida visar planområdets utbredning.)

Gator och vägar

Inom nyexploateringsområdena byggs kommunala gator. Den befintliga
bebyggelsen norr om Korsbergsgatan föreslås fortsatt ha sina in- och utfarter
lösta som enskilda vägar. För att legalisera dessa föreslås skafttomter med
rättigheter för allmänheten att fritt röra sig på vägen gående eller med cykel.

Teknisk försörjning

Kommunalt vatten och avlopp föreslås bli utbyggt i nyexploateringsområdena.
De tre bebyggda fastigheterna som ligger inom planområdet och som har
enskilda anläggningar för vatten och avlopp kan anslutas till det kommunala
va-nätet.
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Bilder från den 3-dimensionella virtuella modellen.
Här visas en översikt samt två perspektiv i marknivå från skogsgläntan
respektive ängen.
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Planbeskrivning

Inledning
Kommunstyrelsen har gett Kommunkansliet i uppdrag att utreda och lämna
förslag på möjlig bebyggelseutveckling jämte vatten- och avloppsutbyggnad i
Samsala.

Handlingar
Följande handlingar har upprättats i anslutning till detta planarbete:

Programhandling   2006-03-14
Grundkarta
Fastighetsförteckning   2006-11-15
Plankarta med bestämmelser  2006-05-24
Planbeskrivning   2006-05-24
Genomförandebeskrivning   2005-05-24

I planarbetet har bland annat följande handlingar använts:

Översiktsplan Hallsbergs kommun  1994, aktualitetsförklarad 1997
Värdefulla byggnader och miljöer, byggnadsinventering  1988
Värdefulla Kulturmiljöer i Hallsbergs kommun  2004
Värdefulla Bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort  2004
Värdefulla Naturmiljöer i Hallsbergs kommun Remissupplaga  2003
Översiktlig geoteknisk undersökning  2006
Solstudier utförda i AutoCad
Virtuell 3D modell över planområdet utförd i NovaPoint VirtualMap

Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Hallsbergs kommun att
erbjuda nya, stora villatomter med kommunal lösning på vatten- och
avloppsfrågan. Ett antal av de befintliga tomter som idag saknar kommunalt
vatten- och avlopp skall också kunna erbjudas att ansluta sig till det
kommunala va-nätet.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ”skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö
i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder.”

Enligt 5 kap 18 § Plan- och Bygglagen ( PBL ) skall planer miljöbedömas om
det planen medger antas komma att innebära en betydande miljöpåverkan.
Samma organ som beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan skall
miljöbedömas eller ej.
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Planen innebär möjligheter att skapa 16 nya, stora villatomter med anslutning
till det kommunala va-nätet samt vid behov ansluta befintliga tomter med
enskild lösning på va-frågan. Efter genomgång av kommunens
bedömningskriterier för miljökonsekvensbeskrivning är slutsatsen att planen
inte kan antas komma att innebära en betydande miljöpåverkan.

Åtgärder och effekter i anslutning till planens genomförande beskrivs i denna
planbeskrivning och en särskilt upprättad handling Behovsbedömning
miljöpåverkan vilken återfinns som bilaga.

Plandata

Läge
Planområdet, vanligen benämnt Samsala, ligger i den sydöstra delen av
Hallsberg och öster om Fallarområdet.

Det område som omfattas av planförslaget ligger öster om bostadskvarteren
Backsippan och Sälgen i Fallaområdet. Planområdet är som mest ca 300 meter
brett och 400 djupt och beläget på båda sidor om Korsbergsgatan.

Areal
Planområdet har en areal av ungefär 10 hektar.
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Figur 1.   Planområdets läge och översiktlig redovisning av planområdesgränsen.
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Markägoförhållanden

Figur 2.  Karta skrafferad yta visar kommunens markinnehav i förhållande till planområdet.
Del av fastigheten  Samsala 4:32 har förvärvats av Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har förvärvat mark i området i enlighet med kommunens
översiktsplan. Detta innebär att de två nyexploateringsområdena del av
Samsala 4:32 och del av Hallsbergs-Falla 1:9, söder respektive norr om
Korsbergsgatan ägs av kommunen. I övrigt är markägoförhållandena
uppdelade på privata fastighetsägare. I kommunens översiktsplan har området
söder om Korsbergsgatan utpekats som lämpligt att exploatera genom
tillämpning av lagen om exploateringssamverkan, på grund av att
exploateringen inom dessa områden till stor del innebär att skilda privata
intressen måste samordnas, för att skapa en ändamålsenlig
bebyggelseutveckling. Plan- och exploateringsavtal mellan berörda markägare
och kommunen bör ligga till grund för en sådan planering.

70 m

Hallsberg
Samsala
4:32
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Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer

Figur 3.   Utdrag ur kommunens Översiktsplan, Riktlinjeområden.

I Hallsbergs kommuns översiktsplan är planområdet utpekat som Rb-
område, ett område med ”samlad bebyggelse” enligt 8 kap 4 § 4.  Plan- och
bygglagen. Inom detta område gäller inte de undantagsbestämmelser rörande
bygglovplikten för tex en- och tvåbostadshus och tillhörande
kompletteringsbyggnader som beskrivs i 8 kap 4 § andra stycket plan- och
bygglagen.

Området redovisas också som Rd-område vilket betyder att krav på detaljplan
kan komma att ställas enligt 5 kap 1 § plan- och bygglagen även i frågor som
berör uppförande av enstaka bostadshus.

Söder om planområdet ligger mark klassat som stort naturvärde.
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Figur 4.   Utdrag ur kommunens fördjupade Översiktsplan, Markanvändning.

Den fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs tätort visar på
förtätningsmöjligheter inom området utmed Korsbergsgatans östra del,
omfattande ca 60 ha, vilket med en förtätning med 2 lägenheter /ha, innebär
ytterligare ett tillskott på 120 lägenheter. Denna exploatering kan lämpligen
ske med stöd av Lagen om exploateringssamverkan ESL. Den fördjupade
översiktsplanen visar utbyggnadsriktningar för framtida bostadsbyggande åt
öster mot Samsala.

Den fördjupade översiktsplanen visar även på område för skola / förskola
söder om Korsbergsgatan, vid Sommarhemmet, och bostäder söder om
Korsbergsgatans förlängning . Den fördjupade översiktsplanen visar vidare på
ett gång- och cykelstråk i områdets södra del i öst-västlig riktning samt ett
gång- och cykelstråk i nordsydlig riktning i kanten av befintliga bostäder vid
Falla. Området direkt öster om Fallaområdet är föreslaget för natur.

Den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen är föremål för revidering.

I arbetet med den nu aktuella detaljplanen kommer exploateringsområdet att
vara betydligt mindre och innebära annat markanvändningsanspråk då område
för skola / förskola inte är aktuellt. Förslaget innebär att den pågående
verksamheten vid Missionsförsamlingens Sommarhem föreslås kunna fortgå
eller alternativt nyttjas för bostadsändamål.
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Detaljplaner och förordnanden
Detaljplaner.
Området ligger till största delen utanför detaljplanelagt område. De
detaljplaner som kan beröras är följande:

Hallsberg Långängen F (Kv Tranbäret Oxbäret m fl) antagen 1971-12-06, visar
på parkmark mot åkermarken i öster. Bebyggelsen norr om Lingongatan visar
på område för bostadsändamål med friliggande hus i en våning. Bebyggelsen
söder om Lingongatan är rad- eller kedjehus i en våning.

Stadsplanen för del av Hallsberg Långängen E, söder (Fallaområdet) antagen
1970-02-02 visar på park eller plantering i östra delen. Närliggande bebyggelse
vid Korsbergsgatan redovisas som fristående hus i en våning.

Figur 5.   Gällande detaljplaner och områdesnamn.

Områdesskydd
 ”- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att marken även i
fortsättningen hävdas. - Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt
alléer, öppna diken mm är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB 7 kap, 11§)
och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena
från sly. - För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs att
underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska utföras varsamt och på
ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte
förvanskas.”

Planförslaget bedöms inte komma i konflikt med dessa bestämmelser.
Strandskydd och naturvårdsförordnanden finns inte inom planområdet.
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Bebyggelse och kulturmiljö
Bebyggelsen inom planområdet består av Missionsförsamlingens sommarhem,
ett äldre rött trähus som mestadels används på sommaren för gudstjänster och
lägeraktiviteter samt 4 enfamiljshus på avstyckade tomter.
Väster om planområdet finns en relativt enhetlig bebyggelse från 1970-talet
med fasader av tegel och trä. Bebyggelsen finns närmare beskriven i
dokumentet Värdefulla bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort:

”Öster om Mjölbybanan vid Långängen började kvarter bebyggas med småhus
omkring 1960. De första husen byggdes kring Dalvägen. Här dominerar det
röda och gula fasadteglet. På tidstypiskt sätt planterades mest lågväxande träd
och buskar vilket ger en öppen karaktär åt området. De senare bebyggda
kvarteren karakteriseras av tidstypisk tät grupphusbebyggelse vid
”säckgator”, dvs en form av återvändsgator. Runt varje grupp och gata ger
den orörda naturmarken den grönska som de mycket små tomterna inte ger
utrymme för. Gång- och cykelvägar binder de olika gatorna samman. ”

Figur 6.   Bebyggelse väster om planområdet, bebyggelse mot skogen och sommarhemmet.

Öster om planområdet har bebyggelsen en lantlig karaktär med stora tomter.
Färg och material varierar men domineras av faluröd träbebyggelse. På södra
sidan om Korsbergsgatan ligger bebyggelsen mestadels placerad mot
skogskanten i söder och med öppna ängs- och åkermarker mot norr.

Inom Samsalaområdet finns stora tomter varierande mellan ca 1300m² till
5000m². Medan tomterna inom Fallaområdet varierar mellan 500m² och
900m².

Gränsen mellan Fallaområdet och Samsala utgör även gräns för kommunens
verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
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Figur 7.   Karta visande utbredningen av kulturmiljöområdet Samsala by.

Ytterligare öster ut finns kulturmiljöområdet Samsala by med anor från 1300-
talet. Kulturmiljöområdet beskrivs i Värdefulla kulturmiljöer i Hallsbergs
kommun på följande sätt:

”Bymiljö
Strax sydost om Hallsberg ligger den utskiftade byn Samsala.

Historik
Samsala är en av socknens mycket tidiga byar, troligen en förhistorisk
avsöndring från den äldre byn Berga. Redan 1357 finns uppgifter om att 1 ¾
markland skattlades i Samsala. I de äldsta bevarade jordeböckerna nämns
Samsala 1554 och bestod då av två gårdar. Men byn är troligen äldre än så.
Utifrån själva namnet Samsala kan vi gissa oss till en del av byns äldre

historia. Vid tiden för äldre
järnålder, då Berga troligen var
bygdens centrum, var den till stor
del sanka marken kring nuvarande
Samsala Bergabornas samägda
ängsmark med salar, dvs
slåtterbodar eller ängslador.
Större delen av de sanka ler- och
dymarkerna kunde först i sen tid,
efter diverse

torrläggningsåtgärder, nyttjas till odling. Odlingsspår av ålderdomlig karaktär
finns i de lite högre belägna skogsmarkerna söder om byn.
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Byn låg fram till laga skiftet, med undantag av Backagården, samlad i en lång
rad längs bygatan, som sträckte sig från öster till väster. Gårdarna med alla
sina hus var tätt hopbyggda och mellan gårdstomterna löpte gärdesgårdar.
Marken var i äldre tider uppsplittrad i små ägolotter, då varje gård hade
varsin liten remsa i alla byns åker- och ängsgärden. Genom storskifte åren
1768 och 1820 blev byns ägor något bättre fördelade. Men det var först i och
med laga skifte under åren 1850-58, som varje hemmansägare fick en egen
avskild ägoareal i anslutning till den egna gården. För att detta skulle vara
möjligt flyttades alla gårdsdelar utom tre ut från byn.

I Samsala har smide bedrivits åtminstone sedan 1500-talet. Under 1900-talet
lades smedjorna ned, den senaste 1937. I skogsmarken, ca 1,5 kilometer söder
om byn, hittades tidigt malmfyndigheter. Gruvdriften vid Samsala gruvor har
pågått i flera omgångar. Det sista brytningsförsöket gjordes 1874.

Kulturmiljö
Alldeles nedanför skogssluttningen, ca 1,5 kilometer sydväst om Hallsbergs
kyrkby, ligger byn Samsala. Området ligger i en svag sluttning, på en höjd
mellan ca 50 till 60 meter över havet. Gårdstomterna ligger som öar i det
annars i stort sett helt öppna landskapet. Utspridda runt omkring byn ligger de
genom laga skiftet utflyttade gårdarna.

Bebyggelsen bär spår av många tider och är därför ganska varierad, både vad
gäller färg, form och material. Det äldsta bostadshuset finns kvar på den
gamla bytomten, en parstuga i två våningar, ursprungligen från 1756 men
senare påbyggd med en våning. På flera av de utflyttade gårdarna består
manbyggnaden av en enkelstuga i två våningar, en så kallad Närkestuga,
ibland vid sidan om ett modernare bostadshus. De äldre byggnaderna är i två
våningar med faluröda, gula eller vita träfasader. Under 1900-talet har flera
nya bostadshus tillkommit, företrädelsevis envåningsbyggnader med
varierande färg och fasadmaterial. Byns närhet till tätorten Hallsberg gör sig
påmind i de yngre villornas formspråk samt den villabebyggelse som under
1900-talets senare del tillkommit i områdets södra del.

Samsala är ett typiskt och mycket väldokumenterat exempel på hur laga skiftet
omvandlade landsbygdens byar under 1800-talet och får därför anses vara av
högt kulturhistoriskt värde.”

Program för planområdet
Program tillhörande förslag till detaljplan upprättat 2006-03-14 har varit
föremål för samråd. Samrådsredogörelse har upprättats och återfinns i bilaga 1
sist i denna planbeskrivning.

Föreliggande förslag till detaljplan upprättat 2006-05-24 har upprättats i
enlighet med Programmet.
Det kan tydliggöras att planförslagets gränser innebär att de två bybyggda
tomterna Samsala 7:21 och 7:31 jämte intilliggande obebyggda fastigheter inte
omfattas av planförslaget.

Miljökonsekvensbeskrivning
Förslaget till exploatering innebär ingen väsentlig påverkan på miljön.
Miljökonsekvenserna beskrivs i planbeskrivningen och i en särskild handling
Behovsbedömning miljöpåverkan vilken återfinns som bilaga.
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Efter genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att detaljplanen inte
kommer att innebära betydande miljöpåverkan.
Det föreligger inget behov av att upprätta en särskild MKB.

Kommunala beslut i övrigt
Hallsbergs kommun har med stöd av översiktsplanen förvärvat den
oexploaterade marken som berörs av planarbetet, del av fastigheterna
Hallsbergs-Falla 1:9 och Samsala 4:32.

Kommunstyrelsens strategiutskott har med stöd av samrådsredogörelsen /
tjänsteutlåtandet upprättad 2006-05-29,  beslutat godkänna planprogrammet att
ligga till grund för fortsatt planarbete som dock begränsas till det område som
redovisas i tjänsteutlåtandet.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Natur
Mark och vegetation
Vegetation och topografi i planområdet utgörs till största delen av tre delar. En
del norr om Korsbergsgatan med ett storslaget åkerlandskap, en del söder om
Korsbergsgatan med mestadels välvuxen granskog blandat med kalhyggen och
slutligen östra delen av Fallaområdet med högresta tallar och gran på höjden
samt lövskog mot åkermarken. Den del av skogsmarken söder om
Korsbergsgatan som ingår i planområdet har slutavverkats.

Det öppna åkerlandskap bryts endast av bebyggelse samt enstaka dungar längs
vattendrag.

Vegetation och topografi öster om Sommarhemmet består till största delen av
ett kalhygge där lövsly på 1-2 m växt upp. Vid Sommarhemmet finns ett öppet
skogsparti av högresta tallar, äldre granskog och blåbärsris. Området öster om
kalhygget består av blandskog med gran som det dominerande inslaget.

Ett flertal stigar i område utgör länkar mot markerade spårsystem, närmast ett
femkilometerspår. En upptrampad stig går som genväg mellan Korsbergsgatan
och vägen mot Sommarhemmet samt en norr om Sommarhemmet mot sydväst.

Åkerlandskapet utgör ett definierat landskapsrum där vegetationen och höjden
vid Falla utgör en tydlig gräns. Höjden och vegetation söder om
Korsbergsgatan utgör en gräns. I övriga delar åt nord och nordöst saknas
tydliga gränser i stor skala medan vägar och diken delar av i mindre skala.
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Figur 8. Fotomontage och flygbild som visar landskapets karaktär

Utblickar går i nordlig riktning längs Fallahöjden där det går att ana Hallsbergs
mer central delar. Utblickar i nordostlig riktning visar ett något mer böljande
landskap med vegetation och bebyggelsen vid Samsala by i blickfånget.
Förkastningsbranten ger möjlighet till utblickar även om den till stora delar är
skogsbeklädd1. Ett exempel är vid Sommarhemmet nordost över åkermarken
även om den delvis skyms av björkar norr om Korsbergsgatan. Även
bebyggelsen söder Korbergsgatan ligger en bit upp på sluttningen och har en
storlagen vy mot norr. I övrigt upplevs åkerlandskapet vyer mestadels från
Korsbergsgatan och Samsalagatan.

Lyckan och verksamheten, öster om Lyckebäcken, utgör solitärer med någon
utblick mellan.

                                                
1 Planområdet innefattar inte förkastningsbranten eller det område som i länets naturvårdsöversikt 61:41, omnämnts för
bla att utgöra ett geologiskt intresse som strandområde.
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Området söder om  och utanför planområdet klassas som högt naturvärde (se
översiktsplanen). Området beskrivs också i dokumentet Naturvårdsöversikt i
Örebro län :
”Närströvområde sydost om Långängen
Området omfattar höjdpartiet och förkastningsbranten intill Långängen. I
sluttningen finns strandvallar och flygsanddyner, i övrigt rikligt med
hällmarker. Hela området genomkorsas av markerade spår.
Det är ett mycket viktigt och välbesökt närströvområde för Långängen och
Hallsberg som annars har ont om närnatur för rekreation. Strandbildningarna
och dynerna är av geologiskt intresse.”

Den föreslagna bebyggelsen berör inte de geologiskt intressanta
strandbildningarna. Närheten till rekreationsområdet är en värdefull kvalitet i
avseende på miljömålet ”God bebyggd miljö”.

Markbeskaffenhet  / Geotekniska förhållanden
Området ligger precis vid en förkastningsbrant vilket gör att markförhållandena
varierar. Planområdet har tre typer av jordarter: lera, morän och sand.

Den övre och även äldre delen av förkastningsbranten består av äldre
djupbergart i allmänhet, vanligen morän. Även en stor del av höjden i Falla
samt mindre höjder i åkerlandskapet utgörs av morän. Moränmarken har en
blandad vegetation med björk, gran och en del tall.

Söder om Korsbergsgatan går ett stråk av sand. Området har en vegetation av
tallar en del björk och gran med relativt lite växtlighet. En del utgörs av
ängsmark.

Leran utnyttjas till jordbruksmark och utgör i stort lågpunkterna i landskapet.
En mindre del av åkermarken består av postglacial lera.

 Figur 9.   Utsnitt ur jordartskarta

glacial
lera
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Översiktlig geoteknisk undersökning

1.  Uppdrag
På uppdrag av Hallsbergs kommun, Kommunkansliet, har VAP VA-Projekt
AB, genom Sören Jansson, utfört geoteknisk undersökning för planerat
bostadområde inom Hallsbergs-Falla 1:9 m.fl. fastigheter i Hallsberg.

2.  Områdesbeskrivning och planerad byggnation
Området utgörs dels av ca 300 x 250 m åker / ängsmark i norr och dels av ca
300 x 200 m skogsmark i söder. De båda marktyperna åtskiljs av
Korsbergsgatan och i söder ligger områdets gräns vid foten av en
förkastningsbrant. Markytan sluttar mot norr från nivån ca +67 vid
förkastningsbrantens fot till ca +56 vid områdets norra gräns.

Inom området planeras som mest 20 tomter med en- eller tvåplanshus.

3.  Utförda  undersökningar
Fältundersökningen utfördes i maj 2006 och omfattade trycksondering i 16
punkter, slagsondering i 11 punkter, vingsondering i en punkt samt störd
provtagning med skruvborr i 2 punkter. Vid undersökningstillfället
installerades dessutom ett grundvattenrör.

Borrhålen har mätts in med hjälp av GPS i koordinatsystem RT R07 2,5 g V
och höjdsystem RH70. Utförda undersökningar redovisas  på ritningar 06344-
1G - –3G.

4.  Grundförhållanden
Inom området närmast norr om förkastningsbranten utgörs jorden av 2,5 – 5,0
m sand och grus med medelhög till hög relativ fasthet. Sanden/gruset vilar på
lös jord med i sonderingspunkterna 5,0 – 13,0 m mäktighet. Vid slagsondering
i denna del av området erhölls stopp i mycket fast lagrad jord eller mot
förmodat sten, block eller berg 10,7 – 17,8 m under markytan.

Inom ett område från Korsbergsgatan och ca 50 m söderut ( i riktning mot
förkastningsbranten ) har stopp vid trycksondering erhållits i mycket fast
lagrad jord 1,8 och 1,9 m under markytan.

Norr om Korsbergsgatan utgörs jorden av lera vars mäktighet ökar mot norr till
mellan 4,0 och 5,0 m. Leran har en 0,8 – 1,3 m tjock torrskorpebildning och är
därunder lös med en skjuvhållfasthet som under 2,0 m djup uppmätts till
mellan 14 och 23 kPa. Lerans vattenkvot samt flytgräns på 2,0 – 3,0 m djup är
uppmätt till 45% respektive 35%. I områdets västra kant förekommer endast
fast torrskorpelera.

Vid slagsondering norr om Korsbergsgatan har stopp erhållits i mycket fast
lagrad jord alt. mot förmodat sten, block eller berg på 2,8 – 7,5 m djup.

5.  Grundvattennivå
I ett grundvattenrör vars spets nedförts till 3,7 m djup i sanden/gruset närmast
förkastnings-branten uppmättes 2006-05-08 en grundvattennivå 0,2 m under
markytan motsvarande på nivån +64,8. Mellan förkastningsbranten och
Korsbergsgatan bedöms grundvattennivån ligga mindre än 1,0 m under
markytan.
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Norr om Korsbergagatan kan grundvattnets trycknivå under leran normalt
förutsättas ligga i nivå med torrskorpelerans underkant 0,8 – 1,3 m under
markytan.

6.  Geotekniska rekommendationer
Tomterna söder om Korsbergsgatan
Söder om Korsbergsgatan bedöms grundläggning mestadels kunna utföras med
platta / plattor. Utförd mätning av grundvattennivån indikerar att denna tidvis
kan ligga nära markytan. Vid exploatering av området krävs sannolikt en
sänkning av grundvattennivån genom utdikning – öppna diken alternativt
fyllda med grövre friktionsjord ( singel eller motsvarande ). T.ex. kan det
erfordras ett avskärande dike längs områdets södra gräns för att undvika höga
grundvattennivåer inom de sydligaste tomterna.

Tillåtna grundtryck bestäms separat för respektive tomt efter kompletterande
undersökningar. Inom tomterna närmast Korsbergsgatan finns risk för att lös
ytjord förekommer med större mäktighet än vad som uppmätts i denna
översiktliga undersökning.

Föreslagna tomter norr om Korsbergsgatan
Norr om Korsbergsgatan bedöms grundläggning med spetsbärande pålar
krävas inom större delen av tomterna. Pålstoppsnivåer på respektive tomt
indikeras av erhållna stoppnivåer vid utförda slagsonderingar.
Pålgrundläggning kan eventuellt undvikas inom tomter längs den västra
kanten.

8.  Komplettering
Söder om Korsbergavägen bör kompletterande avläsningar av
grundvattennivån samt provgropsgrävningar utföras för bedömning av
grundvattentillströmningen.

När husens lägen och golvnivåer bestämts erfordras  kompletterande
undersökningar för bestämning av tillåtna grundtryck respektive
pålstoppsnivåer.

Radon
Förekomst av radon kommer att utredas under det fortsatta planarbetet. Vi kan
normalt förutsätta att radon kan förekomma i grusåsar och morän medan
lermarker normalt är fria från radon.

Risk för skred/höga vattenstånd
Inom området föreligger ingen risk för skred eller höga vattenstånd.

Fornlämningar
Inom området finns inga kända fornlämningar.
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Bebyggelseområden
Bostäder
Den dominerande markanvändningen inom området är jordbruk. Skogsområdet
vid Falla utgörs av parkmark eller plantering (enligt detaljplanen). Denna gräns
sammanfaller med detaljplangränsen i öster. Norr om planområdet finns ett
mindre verksamhetsområde med entreprenadverksamhet med bla.
grävmaskiner.

Inom planområdet och norr om Korsbergsgatan, finns fyra enbostadshus. Dessa
inordnas i detaljplanen. Söder om Korsbergsgatan ligger
Missionsförsamlingens sommarhem som också inordnas i detaljplanen.

Förslaget till detaljplan innebär att två områden ”skogsgläntan” och ”ängen”
görs tillgängliga för utbyggnad av bostäder. Inom vardera området föreslås 8
nya, stora villatomter. Byggrättigheterna begränsas till två våningar där
vindsinredning inte är tillåten. Husen skall uppföras källarlösa.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Servicehus, låg- och mellanstadieskola och hälsocentral finns på 1 800 m
avstånd. Till centrum i Hallsberg är det 2,5 km. Till Vibytorp plantskola är det
ca 2 km och HEAB entreprenadverksamhet ca 400 m.

OK Tisarens klubbstuga ligger 500 m från området. Sommarhemmet med
kyrklig lägerverksamhet ligger inom planområdet.

Offentlig service
Hallsbergs centrum ca 2,5 km.

Kommersiell service
Hallsbergs centrum ca 2,5 km.

Tillgänglighet
Terrängen medför inga särskilda behov av anpassningsåtgärder i den yttre
miljön. Tillgängligheten i den enskilda byggnaden kommer att behandlas vid
prövning av bygglov.

Byggnadskultur och gestaltning
Plan- och bygglagen föreskriver i 3. kap krav på byggnaders anpassning till
omgivande landskap och befintlig bebyggelse. Vidare skall byggnader ges en
yttre form och färg som är estetiskt tilltalande och som ger en god
helhetsverkan. Härutöver har det inte befunnits nödvändigt att tillföra
ytterligare bestämmelser för gestaltning mm i den nu aktuella detaljplanen.

Skyddsrum
Hallsberg är inte längre skyddsrumsort. Skyddsrum behöver inte byggas.

Friytor
Lek och rekreation
Ändamålsenliga områden för rekreation och lek finns redovisade i förslaget till
detaljplan. Dessa områden redovisade som Natur och Park i detaljplanen  har
lokaliserats så att de avskiljer den föreslagna nya bebyggelsen från den
befintliga bebyggelsen.
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Naturmiljö
Planområdet har tagit tillvara den närhet som finns dels till den mogna skogen i
Fallaområdet men också närheten till naturområdet vid förkastningsbranten
söder om Korsbergsgatan. Genom utlagd Gatumark och Naturmark säkerställs
att de boende inom området kan nå naturmarken och närrekreationsområden.

Vattenområden
Planområdets läge nedanför förkastningsbranten innebär att området kommer
att påverkas av ytvattenflöden och högt grundvatten. En särskild utredning har
genomförts för att ge förslag till åtgärder för att fördröja ytvattenflöden och det
dagvatten som planområdet genererar.

Diken för ytvatten föreslås omledes och dammar för fördröjning och
flödesreglering föreslås bli placerade inom de naturmarksområden som avsatts
i planförslaget.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Vägstrukturen består i huvudnätet av 3 viktiga vägar, Tisarvägen,
Samsalagatan och Korsbergsgatan.

Tisarvägen, väster om området, är huvudväg för att nå området. Denna väg har
också betydelse för trafik riktad till bebyggelse och fritidsområden vid Tisaren.
Samsalagatan, norr om området, är en huvudgata mot Samsalaområdet. I söder
och genom planområdet går Korsbergsgatan.

Figur 10.   Viktiga vägar och korsningspunkt vid Bondevägen.

För bil- samt gång- och cykeltrafikanter utgör korsningen Kullängsvägen,
Tisarvägen och Samsalagatan en knutpunkt för vidare rörelse mot Hallsbergs
centrum och mot skola och hälsocentral.

Korsbergsgatan har en bredd av 6 m inom Fallaområdet. Hastigheten är
begränsad till 50 km/h.  Längre österut får gatan karaktären av en
landsbygdsväg med en bredd av endast 4 m. Här gäller bashastigheten 70
km/h.
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Bostadsbebyggelsen vid Falla alstrar mest trafik på Korsbergsgatan.
Korsbergsgatans standard klassas som god både för biltrafikanter och cyklister.
Fallaområdet är föreslaget som 30-område i trafikplan Hallsberg.
Vägstrukturen i Falla är uppbyggt av säckgator

Väganslutningar utmed Korsbergsgatan, inom det tilltänkta planområdet har
stöd av den befintliga fastighetsindelningen. Till stora delar går en väg i
fastighetsgränsen som sedan förser en eller flera fastigheter med utfart till
allmän väg. Dessa vägar har en bredd av ca 3 m och beläggning av grus- och
gräs. Mot sommarhemmet går en skogsbilväg med en bredd av 4 m som sedan
smalnar av.

Lyckebäcksvägen 500 m öster om planområdet, förbinder Korsbergsgatan och
Samsalagatan. Denna väg är en smal grusväg (ca 2 m) med in- och utfarter
direkt från fastigheterna.

I förslaget till detaljplan föreslås utbyggnad av två nya gator med anslutning
till Korsbergsgatan. För att trygga utfart till allmän väg för fastigheterna
Samsala 15:1 och 9:2 föreslås skafttomter med x-område respektive y-område.
Vilket innebär att befintlig allmän gång- och cykeltrafik samt utfart från
befintliga fastigheter kan tryggas.

Befintliga skogsbilvägar får och kan lämpligen också fortsättningsvis nyttjas
för skogsskötsel. Alternativet att nyttja det befintliga och det föreslagna nya
gatunätet finns också.

Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelväg är utbyggt inom planlagt område i Falla. Gång- och
cykelvägar binder samman Lingongatan och Korsbergsgatan. Ur ett
biltrafikantperspektiv så sker trafikföringen med säckgator medan det ur ett
gång- och cykelvägsperspektiv är mer av ett rutnässystem. Det finns behov av
att passera över Korsbergsgatan mellan säckgatorna där säkerheten är låg.

Ur ett gång- och cykeltrafikantperspektiv, utgör området vid Bondevägen,
Tisarvägen och Korsbergsgatan en knutpunkt för gång- och cykeltrafik mellan
Långängen och Falla i södra delen av Hallsbergs tätort.

Den fördjupade översiktsplanen visar på en gång- och cykelväg längs
förkastningsbranten och öster om Fallahöjden.

I planförslaget redovisas mark för en fortsatt utbyggnad av gc-vägen längs
Korsbergsgatans södra sida. Vid planområdesgränsen intill fastigheten
Samsala 7:23 upphör denna möjlighet varför gc-vägen föreslås fortsätta utmed
gatans norra sida. Vid framtida utvidgning av planområdet bör mark för fortsatt
utbyggnad av gc-vägen säkerställas på den södra sidan.
De gångstråk som används för rekreation mm har säkerställts i planen.

Järnväg
Järnvägsspåret mellan Motala och Mjölby, Långängsspåret, går parallellt med
Tisarvägen och utgör en barriär mot övriga Hallsberg. Värt att notera är att det
saknas någon övergång från Lingongatan vidare över järnvägen mot
Snickarevägen. Vid en utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg och
Degerön är det möjligt att riva Långängsspåret. Hallsbergs kommun driver
starkt denna linje och om spåret rivs kan Långängen lättare förbindas med
Falla- och Samsalaområdena.
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Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för kollektivtrafiken är vid korsningen Östra Storgatan och
Tisarvägen ca 2 km norr om planområdet.

Parkering och utfarter
Parkering inom planområdet skall ske på tomtmark.

Två nya gator ansluts till Korsbergsgatans förlängning. De befintliga
fastigheternas infarter har inordnats i planen på så sätt att de privatägda
fastigheterna utformas som skafttomter. Del av dessa fastigheter föreslås som
idag, kunna utnyttjas för allmän gång- och cykeltrafik samt för infart till
berörda fastigheter.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger vid gränsen till verksamhetsområde för vatten- och avlopp. I en
förprojektering från 2003-09-01 görs en jämförelse mellan utbyggnad av
vatten- och avlopp i Samsala respektive Vikatorp. Där beskrivs hela
Samsalaområdet som ett tätortsnära område med betydande randbebyggelse
vilken tillkommit utan stöd av detaljplan eller utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp. 2003 fann kommunen att generellt har 50% av enskilda
avloppsanläggningarna har brister. Samt att det i ett fall befunnits svårt att
erhålla tjänligt vatten.

För närvarande (2006-01-31) har, tre fastigheter inom planområdet och två
fastigheter i direkt anslutning till området, avloppsanläggningar som ej
uppfyller gällande krav. Det tre fastigheterna närmast Falla har fått rådet att
vänta med att iordningställa avloppsanläggning i väntan på kommunens planer.

Förslaget från 2003 innebar en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar från
nuvarande ledningar vid Korsbergsgatan till Lyckebäcken. Ledningen
nedgrävd norr om vägen. 200 m nedströms Lyckebäcken placerades en
pumpstation varifrån spillvatten skulle tryckas till befintligt vatten- och

avloppssystem vid Lingongatan. Från Pumpstationen föreslogs i två etapper att
ytterligare utbyggnad av va-ledningar skulle komma att ske mot öster.
Vattenledningen följer spillvattenledningen till Lingongatan så att cirkulation
på vattnet kan erhållas.

Figur 11.   Skiss på utbyggnad av va-ledningar och exploatering enligt 2003 års utredning
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I denna utredning fanns inga tankar på bostäder söder om Korsbergsgatan
annat än som förtätning.

Det kunskapsläge som gäller idag, och som är förutsättningen för detta
förslag till detaljplan, innebär att den tidigare föreslagna etapputbyggnaden inte
är möjlig. I stället begränsar befintligt ledningssystem i Fallaområdet och i
Långängen, dit befintligt spillvatten leds, anslutningsmöjligheterna till ca 20
nya villor. För att trygga en mer långsiktig exploateringsmöjlighet som också
har möjlighet att lösa va-frågorna för befintlig fritidsbebyggelse vid Tisaren
erfordras en utbyggnad av nya va-ledningar från Vadsgatan.
Utbyggnaden av vatten- och avlopp bör ske så att föreslagen utbyggnad av nya
bostäder söder Korsbergsgatan blir en del av den långsiktiga och varaktiga
utbyggnaden av kommunala va-ledningar i Samsalaområdet.

Det går ett antal diken från förkastningsbranten mot Korsbergsgatan. Dessa
ansluter norr om Korsbergsgatan till ett större dike som ansluter till
Lyckebäcken. Vattnet fortsätter norrut och mynnar slutligen ut i
Rösättersbäcken.

I detta dagvattensysten föreslås utbyggnad av fördröjningsdammar med
flödesreglering, för att rena, fördröja och syresätta dagvattnet innan det når
Rösättersbäcken, Storån och Kumla-Ralaån.

Figur 12.   Kartan redovisar gräns för verksamhetsområde för VA samt de fastigheter med
avloppsanläggning som ej uppfyller gällande krav.

Värme
För närvarande erbjuder inte fjärrvärmebolaget EON anslutningsmöjligheter
för enskilda villor inom Fallaområdet. Uppvärmning av nya bostadshus får
därför ske med sedvanlig energibesparande teknik. Det finns inga kända hinder
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mot att utnyttja tex solvärme, värmeåtervinning, jord- eller bergvärme. Valet
av lösning behandlas i samband med bygglovprövningen.

El
Elkablar i området följer vägarna.

I förslaget till detaljplan redovisas inga u-områden för befintliga elkablar eller
framtida ny elkablar. Grundprincipen är att kablar skall läggas i gatumark.

I förslaget redovisas ej heller något läge för framtida transformatorstation.

Avfall
Avfallshanteringen föreslås ske med nyttjande av avfallskärl placerade på den
enskilda fastigheten. Källsorterat avfall lämnas till närmaste
återvinningsstation belägen vid Trädgårdsgatan ca 2,5 km från planområdet.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 10 år.

Ersättning för planavgift skall erläggas i enlighet med den av Hallsbergs
kommunfullmäktige antagna PBL-taxan.

Detaljplanen redovisar hur fastighetsgränser skall anpassas till de behov som
uppkommer vid planläggningen. Tre motiv kan särskilt lyftas fram:  1. För att
trygga trafiksäkerheten,  2. För att trygga in- och utfarter till enskilda
fastigheter samtidigt som allmänhetens intressen tryggas,  3. För att skapa
ändamålsenliga fastigheter.

I övrigt hänvisas till genomförandebeskrivningen.

Konsekvenser av planens genomförande
Jord- och skogsbruk
Detaljplanen innebär att jordbruksmark (ca 2,2 ha) och skogsbruksmark (ca 3,6
ha)  tas i anspråk för samhällets utbyggnad med nya villatomter.
Denna omvandling sker helt i enlighet med kommunens översiktsplan, jämte
dess fördjupning för Hallsbergs tätort, där alternativa utbyggnadsområden
prövats och ej funnits lämpliga. Marken har redan i enlighet med kommunens
översiktsplan förvärvats varför jord- eller skogsbruksnäringen inte berörs.
Skogsmarken är slutavverkad.

Ytvatten- och dagvatten
Omledningen av ytvatten och omhändertagande av dagvatten kommer att
medföra förbättrad vattenkvalitet och mindre risk för översvämningar
nedströms då fördröjning och rening skall kunna ske i föreslagna fördröjnings-
dammar i anslutning till planområdet.
Några särskilda åtgärder för grundvattensänkning eller utdikning föreslås inte.

Medverkande tjänstemän
Annika Fjällstam planerare
Mona Braathen plantekniker
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Peter Lindkvist va-ingenjör
Bertil Gunnarsson 1:e byggnadsinspektör
Leif Welander miljöchef
Roger Forsberg kartingenjör

Kommunkansliet
2006-05-24

Hans Lindberg
stadsarkitekt
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Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor

Planarbetets gång
Detaljplanearbetet kommer att bedrivas med fullständigt planförfarande, vilket
enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen innebär att kommunen efter genomförda
samråd, skall ställa ut detaljplanen under minst tre veckor, innan den kan antas.

Tidplan
Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna prövas
av kommunfullmäktige under våren 2007.

Projektering av gata, vatten- och avloppsledningar mm samt
fastighetsbildningsåtgärder kan påbörjas under 2006 eller senast då
detaljplanen vunnit laga kraft. Tomtförsäljning mm kan påbörjas under våren
2007. Efter utbyggnad av gator och kommunala va-ledningar kan området tas i
anspråk för villabyggande i slutet av andra kvartalet 2007.

Då området har väckt ett stort intresse har kommunen upprättat en lista / kö för
intresserade.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft, vilket
bedöms lämpligt med hänsyn till planens omfattning.

Ansvarsfördelning
Detaljplan
Kommunstyrelsen svarar för upprättande av detaljplanen.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder handhas av fastighetsbildningsmyndigheten på
uppdrag från ägaren av exploateringsfastigheterna Hallsbergs-Falla 1:9 och
Samsala 1:43, nämligen Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun säljer mark också till några av de befintliga fastigheter
som ingår i planområdet. Fastighetsbildningsåtgärder som blir följden av dessa
försäljningar bör samordnas med övriga förrättningsåtgärder.

En samfälld väg som delvis berörs av detaljplanen föreslås tas bort då den inte
erfordras för trafik men motverkar områdets ändamålsenliga utformning.
Hallsbergs kommun har ansökt om denna åtgärd.

Genomförande
Ansvaret för utbyggnad av gator, vatten- och avloppsanläggningar,
dagvattenhantering samt natur och parkmark åvilar Hallsbergs kommun.

För utbyggnad av tele/datanät och elförsörjning ansvarar TeliaSonera och den
som har områdeskoncession för elförsörjningen, EON .

Blivande fastighetsägare ansvarar för iordningställande av tomtmarken och den
fördröjning och omhändertagande av dagvatten som skall ske på tomtmark.
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Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Den föreslagna kvartersmarken skall indelas i tomter, så som illustreras i
detaljplanen.16 nya villatomter tillkapas på den mark som ägs av kommunen.

Vissa förändringar föreslås för befintliga tomter inom planområdet.
Fastigheterna Samsala 7:24, Samsala 15:1, Samsala 9:2 samt Lyckan 1:3
föreslås bli utökade. Fastigheten Lyckan 1:6 föreslås avträda mark som idag
utnyttjas för vägändamål och mark som erfordras för att trygga
trafiksäkerheten vid fastigheternas utfart till Korsbergsgatan

De skafttomter som redovisas i planen föreslås till del vara tillgängliga för
infart till berörda fastigheter och i ett fall även för allmän gång- och
cykeltrafik.

En vägsamfällighet föreslås att utsläckas, då del av denna samfällda mark tas i
anspråk som gatumark och till mindre del som natur- och kvartersmark.

Ledningsrätt och servitut
Förekomst av ledningsservitut har utretts i fastighetsförteckningen. Dock är
dessa inte lägesredovisade. Av detta skäl har ledningsområden (u- och l-
områden) för el- och teleledningar inte kunnat redovisats.

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Planavgift enligt 11 kap 5 § plan- och bygglagen (PBL) skall tas ut i samband
med framtida beslut om bygglov.

Kostnader och intäkter i anslutning till plangenomförandet kan översiktligt
bedömas enligt följande:  

Kostnader
Markförvärv 5 000        (tidigare markförvärv oräknat)
Förrättningskostnader 150 000
Upprättande av detaljplan 150 000
Utbyggnad av gata och gc-väg 1 500 000
Utbyggnad av va-ledningar 2 000 000
Pumpstation för spillvatten 500 000      ( ? tryckstegring)
Överföringsledning från Vadsgatan 4 000 000
Diken (dagvatten) och dammar 1 650 000

Summa kronor: 9 955 000  (varav 4 500 000 kr övf ledn)
Intäkter
Tomtförsäljning            (175 000 kr/st) 2 800 000
Ersättning planavgift, bygglov   (16 st) 400 000
Anslutningsavgift va                  (20 st) 1 700 000

Summa kronor: 4 900 000
 Exploateringens  nettokostnad 5 055 000   (alt  555 000 kr exl  övf ledn)
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Tekniska frågor

Tekniska utredningar
Geoteknisk utredning
När detaljprojektering genomförs kan ytterligare sondering och provtagning
erfordras för att rätt dimensionera byggnadernas grundläggning och gatornas
underbyggnad.

Vatten
Efter utbyggnad av kommunalt vatten- och spillvattennät kommer tillgången på
släckvatten att tillgodoses för de byggnader som ingår i det planlagda området.

Fortsatta utredningar kommer i projekteringsskedet att genomföras för att
bestämma hur en utbyggnad av ledningsnätet kan ske på det mest
kostnadseffektiva sättet.

Avlopp
Fortsatta utredningar kommer att genomföras för att bestämma hur en
utbyggnad av ledningsnätet kan ske på det mest kostnadseffektiva sättet.

KOMMUNKANSLIET
2006-05-24

Hans Lindberg
stadsarkitekt 
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Bilaga 1  Samrådsredogörelse
programhandling, tillhörande detaljplan

Detaljplan för del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 m fl
i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län.
Ett planprogram för ovanstående detaljplan har upprättats 2006-03-14, i
enlighet med 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Programmet anger
utgångspunkter liksom mål och syfte med planen.

Samråd har skett enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen genom
samrådsmöte i Kommunalhuset, 2006-03-30, för berörda
fastighetsägare m fl. Programmet har även varit utsänt på remiss till
berörda instanser, samt hållits tillgängligt på kommunkansliet under
tiden 2006-03-27 - 2006-04-24.

Efter samrådstiden föreligger följande skrivelser utan erinran:

Från:
Chatarina Josefsson
Inger Melin
Rolf Melin
May Boman
Kyrkorådet
HallBo
PRO
Bo Aronsson
Socialnämnden
Polisen
LRF
Henrik Johansson
Birgitta Johansson
Villaägareföreningen
Sveriges pensionärsförbund
E.ON Elnät
Hembygdsföreningen
Miljö- och kartenheten
Hyresgästföreningen

Efter samrådstiden föreligger följande skrivelser med kommentar och
erinran vilka bemöts nedan.

Från
Länsstyrelsen i Örebro
Nerikes brandkår
Miljö- och teknikförvaltningen, Miljö- och kartenheten
Miljö- och teknikförvaltningen, Tekniska avdelningen
Ove Björnecrantz Backsippan 3
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Jimmy Alexandersson Backsippan 2
Maud Alexandersson Backsippan 2
Thomas Ek Backsippan 1
Anita Ek Backsippan 1
Maj-Lis Henriksson Sälgen 2
Lars Henriksson Sälgen 2
Anna Henriksson Sälgen 6
Morgan Segerström Sälgen 6
Peter Lindell Samsala 15:1
Katarina Lindell Samsala 15:1
Elisabeth Nilsson Samsala 9:1
Christina Gabrielsson Samsala 9:1
Christer Sjöberg Samsala 7:30
MajBritt Sjöberg Samsala 7:30
Kjell Wärn Samsala 7:21
Hallsbergs Missionsförsamling Samsala 7:24

Från
Länsstyrelsen i Örebro län

har inkommit yttrande med följande innebörd. Planprogrammets
innehåll och layout är föredömligt utförd. En utmärkt grund för det
fortsatta detaljplanearbetet. Länsstyrelsen har inga synpunkter eller
erinringar i övrigt på planen.

Yttrande
Länsstyrelsens yttrande läggs till handlingarna.

Från
Nerikes Brandkår

har inkommit  att ur brandskyddssynpunkt intet finns att erinra under
villkor att  brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan i
enlighet med gällande VAV-P76 och P83 samt att framkomligheten för
tunga fordon beaktas för ny och befintlig bebyggelse i de fall utrymning
bygger på räddningstjänstens medverkan (maskinstege).

Yttrande
De villkor som Nerikes Brandkår har framfört i sitt yttrande är väl
kända och generellt giltiga vid upprättande av detaljplan för ny
bebyggelse. I det fortsatta planarbetet och vid framtida utbyggnad
av va-nätet skall kommunen visa hur släckningsvatten och
framkomlighet för räddningsfordon säkerställs. Upplysningsvis kan
nämnas att byggnadshöjden inom det föreslagna planområdet
föreslås bli  begränsad till 2 våningar.



Dnr KS 61 / 2006 31 (44)

Utställningshandling,  Detaljplan för ett område i Samsala, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 m fl, i
Hallsberg,  Hallsbergs kommun,  Örebro län

Från
Miljö- och teknikförvaltningen, Miljö- och kartenheten
Miljö- och teknikförvaltningen, Tekniska avdelningen

har inkommit yttrande med följande innebörd. Befintliga vatten och
avloppsledningar i det befintliga villaområdet omkring Korsbergsgatan
har klena dimensioner. Dessa kan bara klara ett 20-tal nya
anslutningar. Vid en större exploatering och om va-försörjningen av
Kvarsättersområdet mm skall klaras av bör helt nya va-ledningar
byggas ut från befintliga ledningar vid Vadsgatan, där pumpstation och
ledningsdimensioner har kapacitet för framtida utbyggnad. Från ett
område intill sommarhemmet, söder om Korsbergsgatan kan spillvatten
avledas med självfallsledningar till befintligt nät om högst 6-8 nya
fastigheter ansluts.

Yttrande
En av de viktigaste frågorna att utreda och ta ställning till är hur
området, möjligen etappvis, skall kunna förses med kommunala
va-ledningar. I nära samverkan med Miljö- och teknikförvaltningen
kommer denna fråga att närmare utredas under det fortsatta
planarbetet.

Från Fastighetsägare
Ove Björnecrantz Backsippan 3
Jimmy Alexandersson Backsippan 2
Maud Alexandersson Backsippan 2
Thomas Ek Backsippan 1
Anita Ek Backsippan 1

har inkommit Ingen erinran om anmärkning nedan beaktas alternativt
Godkännes ej, se anmärkning nedan. Dessa fastighetsägare motsätter
sig att skola / daghem planeras intill deras fastigheter. I några skrivelser
framförs också att eventuella nya villatomter skall placeras på långt
avstånd från deras fastigheter. 100 meters avstånd nämns.

Yttrande
Det är inte aktuellt att föreslå en utbyggnad av skola / daghem.
Markanvändningen på ”sommarhemstomten”  föreslås fortsätta
med den verksamhetsinriktning som råder kompletterat med
framtida möjlighet att använda tomten för bostadsändamål. Det
område med naturmark som finns mellan sommarhemstomten och
de väster därom belägna tomterna skyddas från exploatering.
Motsvarande avstånd varierande mellan 17 och 27 meter föreslås
också mellan övriga befintliga tomter och de nya tomterna mellan
sommarhemmet och Korsbergsgatan. Ett avstånd på 100 meter till
nya tomter kan inte förenas med önskemålet att tillskapa nya
villatomter på fastigheten Samsala 4:32.

Från fastighetsägare
Maj-Lis Henriksson Sälgen 2
Lars Henriksson Sälgen 2
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Anna Henriksson Sälgen 6
Morgan Segerström Sälgen 6

har inkommit Ingen erinran om anmärkning nedan beaktas. Dessa
fastighetsägare har påtalat behovet av trafiksäkerhetsåtgärder på
Korsbergsgatan. Det nämns övergångsställen reglerade med
ljussignaler eller farthinder. Vidare påtalas brister i trafikmiljön. Det
saknas passager över diken för att nå den utbyggda gång- och
cykelvägen på Korsbergsgatans södra sida. Vidare påtalas att gång-
och cykelvägen behöver förlängas.

Yttrande
I det fortsatta planarbetet skall frågor som berör trafiksäkerheten
närmare utredas och belysas. Det kan redan nu anföras att det
föreligger ett behov av åtgärder som tex trummor i befintliga diken
så att gång- och cykeltrafik från angränsande gator kan nå den
utbyggda gc-vägen och att gc-vägen behöver förlängas i västlig
riktning. I övrigt är det vår uppfattning att ett eventuellt behov av
övergångsställen eller gångpassager på Korsbergsgatan torde
knappast vara motiverat enbart av den nu föreslagna utbyggnaden
av 16 nya villatomter. Emellertid bedriver Hallsbergs kommun ett
ambitiöst trafiksäkerhetsarbete. I detta arbete sammanvävs
kunskap om trafikmängder, fordonsslag, hastigheter, förekomst av
korsande gång- och cykeltrafik med  förslag grundade på modern
trafiksäkerhetsforskning. Den frågeställning som nu väckts  har sin
plats i den årliga diskussion som äger rum om prioritering av
trafiksäkerhetsobjekt som skall genomföras.

Från fastighetsägare
Peter Lindell Samsala 15:1
Katarina Lindell Samsala 15:1

har inkommit Ingen erinran om anmärkning nedan beaktas.
Fastighetsägarna anför att dom inte vill ha ett gång och cykelstråk
utanför entré. Gång- och cykelstråket bör komma upp vid övre
Lingongatan.

Yttrande
Den berörda fastigheten gränsar idag till ett område som regleras
av detaljplan och där den fastställda markanvändningen utgörs av
Parkmark. I det fortsatta planarbetet strävar kommunen mot att
kunna inordna fastigheten i detaljplan och tillskapa byggnadsrätt
för bostadsändamål. Utgångspunkten är då att rättsligt förena de
allmänna intressena av att utnyttja befintliga stigsystem mm i
parkmarksområdet samtidigt som byggrättigheten fastställs i
detaljplan och tillgängligheten till fastigheten lagliggörs. Det skall
uppmärksammas att tillfartsvägen idag till stor del ligger på
parkmark. I det fortsatta planarbetet föreslås att fastigheten skall
kunna utökas mot öster samtidigt som ett skaft läggs till
fastigheten på dess västra sida. Det kan inte anses vara förenligt
med de allmänna intressena att förhindra gc-trafik inom det
område som idag planlagts som parkmark. Det skall
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uppmärksammas att det kan finnas möjlighet att ansluta
fastigheten till kommunens va-nät.

Från fastighetsägare
Elisabeth Nilsson Samsala 9:1
Christina Gabrielsson Samsala 9:1

har inkommit Ingen erinran om anmärkning nedan beaktas.
Fastighetsägarna anför att dom vid avstyckning av tomter önskar
kommunal va-anslutning till fastigheten Samsala 9:1.

Yttrande
Den berörda fastigheten föreslås inte omfattas av det nu aktuella
planarbetet. Fastighetsägarnas önskemål om framtida va-
anslutning har  uppmärksammats. Önskemålet kommer att
aktualiseras i samband med framtida planläggning och
exploatering.

Från fastighetsägare
Christer Sjöberg Samsala 7:31
MajBritt Sjöberg Samsala 7:31
Kjell Wärn Samsala 7:21

har inkommit Ingen erinran om anmärkning nedan beaktas.
Fastighetsägarna anför att dom inte vill ha bebyggelse som försämrar
deras utblickar mot norr, att dom önskar behålla sitt vatten, att dom får
behålla sin anslutande väg utan genomfartstrafik eller rundkörning (dvs
ingen väganslutning till ny väg på angränsande fastighet).

Yttrande
De berörda fastigheterna föreslås inte omfattas av det nu aktuella
planarbetet. Detta innebär att utbyggnad av kommunal va-
anläggning inte kommer att ske. Därmed föreslås ej heller någon
förändring på den enskilda väg som fastigheterna nyttar för in- och
utfart. Vad gäller utblickar  mot norr påverkas denna av ny
bebyggelse. Det skall dock noteras att det fortsatta planarbetet är
tänkt att omfatta mark som ligger nordväst om de berörda
fastigheterna varför utblickar direkt mot norr och det i nordväst
liggande naturområdet blir oförändrade.

Från fastighetsägare
Hallsbergs Missionsförsamling Samsala 7:24
genom LarsGöran Wiktorp

har inkommit Ingen erinran om anmärkning nedan beaktas.
Fastighetsägarna anför att dom önskar få diskutera en justering av
tomtens utformning.

Yttrande
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Representanter för Missionsförsamlingen har i fördjupat samråd
med stadsarkitekten närmare diskuterat hur nya gränser skulle
kunna utformas. I det fortsatta planarbetet skall förslag till ny
fastighetsgräns närmare redovisas i syfte att en enligt
fastighetsbildningslagen ändamålsenlig fastighet skall kunna
bildas. Vidare föreslås utöver det ändamål som fastigheten idag
nyttjas för nämligen samlingslokal, föreslås även bostadsändamål.
Fastigheten föreslås inte gränsa direkt mot annan bostadsfastighet
utan mot naturmark och gatumark.

Förslag till beslut

Efter genomfört samråd över Program, tillhörande Detaljplan för del av
fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 har förvaltningen upprättat denna
samrådsredogörelse. Vi har funnit att inkomna yttranden och
synpunkter kan behandlas så som ovan framgår. I programmet
förutsattes att planområdesgränsen skulle fastställas och att frågan om
att inordna befintlig bebyggelse i planen skulle utredas inför det fortsatta
planarbetet.

Vi föreslår att det fortsatta planarbetet begränsas till de två
nyexploateringsområdena söder och norr om Korsbergsgatan samt den
befintliga bebyggelsen, sommarhemmet och de fyra enbostadshusen
norr om Korsbergsgatan.

Strategiutskottet föreslås besluta att 2006-03-14 upprättat Planprogram
skall läggas till grund för det fortsatta planarbetet, att inkomna
synpunkter och erinringar kommenteras och bemöts i enlighet med vad
som närmare framgår av stadsarkitektens tjänsteutlåtande samt att det
fortsatta planarbetet begränsas till det område som beskrivs i
utlåtandet.

För att underlätta för förvaltningen att genomföra plansamråd mm
föreslås att Strategiutskottet beslutar att omedelbart justera denna
paragraf.

Kommunkansliet

Hans Lindberg
stadsarkitekt
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Bilaga 2
Samrådsredogörelse
förslagshandling, tillhörande
detaljplan

Detaljplan för ett område i Samsala, del av
fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 m fl, i Hallsberg,
Hallsbergs kommun

Samråd, om ett förslag till detaljplan för ett område i Samsala,
del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 m.fl. har skett enligt 5
kap 20 § plan- och bygglagen genom samrådsmöte i
Kommunhuset, lokal Utsikten, 2006-06-29 med berörda
fastighetsägare m fl. Förslaget har även varit utsänt på remiss
till berörda instanser, samt hållits tillgängligt på kommunkansliet
under tiden 2000-06-13 – 2006-08-16.

Efter genomförda samråd sammanställs inkomna
synpunkter och förslag i detta tjänsteutlåtande.
1. Tekniska avdelningen, ingen erinran om anmärkning nedan

beaktas.

2. Hans och Anita Ek, med synpunkter
Jimmy och Maud Alexandersson, med synpunkter
Ove och Birgitta Björncrantz, med synpunkter
Ingrid Svensson, med synpunkter
Lars och Birgitta Bernström, med synpunkter
Monica Stenefjord, med synpunkter.

3. Hallsbergs Missionsförsamling, med synpunkter.

4. Mathilda och Johan Stenberg, med synpunkter.

5. Länsstyrelsen, med samrådsyttrande.

I övrigt har inte framförts några synpunkter eller erinringar under
samrådstiden.

1. Tekniska avdelningen:

”Hellst skall hela området bli Va-verksamhetsområde så att
alla även de befintliga fastigheterna blir anslutna till
kommunalt Va. Tryck hårt på att en utredning måste ske om
Va-ledningsnät, pumpstationer för avlopp och
tryckstegringsstation för vatten till Tisarstrand, Kvarsätter
Tunbohässle-Tisarbaden.”
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Det som framförts från Tekniska avdelningen kommer att utredas i
det fortsatta planarbetet. Emellertid kommer redovisningen av krav
på utbyggnad av gata och va-nät, även fortsättningsvis att bli
begränsad till det område som planen reglerar.

2. Hans och Anita Ek, ägare av fastigheten Backsippan 1
Jimmy och Maud Alexandersson, ägare av fastigheten
Backsippan 2
Ove och Birgitta Björncrantz, ägare av fastigheten
Backsippan 3
Ingrid Svensson, ägare av fastigheten Backsippan 4
Lars och Birgitta Bernström, ägare av fastigheten
Backsippan 5
Monica Stenefjord, ägare av fastigheten Backsippan 6
har följande synpunkter:

”Kvarteret Backsippan är den befintliga bebyggelse som
ligger närmast och som i störst utsträckning berörs av den
planerade tomtexploateringen i den sk Skogsgläntan.
Inledningsvis vill vi påpeka att vi är positiva till den
föreslagna utformningen av planerad bebyggelse. Valet av
stora tomter av mer exklusiv karaktär med bevarande av
gröna stråk och naturmiljö bibehåller områdets
attraktionskraft och trivsel, att jämföra med de många nya
bostadsområden som uppförs med komprimerad
bebyggelse och hårdexploatering av närmiljön, tex
Smedstorp i Kumla. Vi noterar med tillfredsställelse att
hela det fina skogsområdet väster om den sk Ängen
bevaras och att en vattensamling tillskapas liknande den i
Ekoparken.
Nedan redovisas förslag till detaljjusteringar av planen
jämte argument för dessa justeringar:
(1) För att bevara områdets karaktär med generösa
grönområden mellan bebyggelsekvarteren anser vi att
ytterligare minst tiometer grönområde skall läggas till öster
om den sk Sommarhemsvägen. Skälen är följande:
Det föreslagna grönområdet väster om planerad tomtmark
är för litet, i synnerhet i början och slutet av det planerade
området, där i stort sett endast Sommarhemsvägen skiljer
befintliga tomter från de planerade. Om ytterligare tio
meter sparas som grönområde bevaras också ettfint
skogsparti i början av vägen.
Den sk Sommarhemsvägen är viktig för friluftslivet. Den
används i stor utsträckning av motionslöpare, för
promenader och rastning av hundar mm, varvid en större
buffertzon med bibehållen skogsmark bättre bevarar
stråkets karaktär och värde.
Vi anser också att ytterligare tio meter parkmark inverkar
positivt även på de planerad tomterna.
Sommarhemsvägen används även för skogsbruket varför
det är att betrakta som en fördel att inte de planerade
tomterna kommer för nära. Den nya bebyggelsen kommer
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troligen att uppföras i ny stil, tex stora tvåvåningshus,
vilket innebär att ett bredare grönområde bättre skiljer
befintlig byggnadsstil från den nya. Enligt vår synpunkt
kommer planerade tomter fortfarande att uppfattas
som/vara generöst tilltagna.
Anmärkningsvis kan påpekas att en anpassning av planen
med bevarande av ytterligare tio meter grönområde också
ligger i linje med de löften vi fick av dåvarande
stadsarkitekten när vi själva förvärvade våra fastigheter i
mitten på 70-talet. Redan då planerades för bebyggelse
mot Samsala, men löfte gavs om att ett generöst
grönområde skulle sparas även öster om våra tomter vid
fortsatt bebyggelse.
(2) Den planerade utfartsvägen från den sk Skogsgläntan
bör flyttas något längre österut för en säkrare utfart.
Nu är utfarten planerad som ett fyrvägskors, mitt i en
kurva/backknäppa med skymd sikt,(jfr övriga utfarter från
kvarteren inom område). Planerade tomter öster om den
nyskapade kvartersvägen är djupare än tomterna mot
Sommarhemsvägen och en justering av denna väg i östlig
riktning förefaller därför enkelt att genomföra.
(3) Om Missionsförsamlingen i framtiden inte längre vill
bedriva verksamhet vid Sommarhemmet som råder nu,
fortutsätter vi att vid en eventuell avstyckning/-försäljning
till bostadsändamål, avsätts en buffertzon/grönområde av
minst samma storlek som i början av Sommarhemsvägen.
Vi se emellertid gärna att Sommarhemmet bevaras som
tidigare då verksamheten där har betytt och betyder
mycket för oss och våra barn, t ex scoutverksamheten och
valborgsmässofirandet, som blivit en tradition för hela
området. Området vid Sommarhemmet används också
ofta som utflyktsmål för bland annat
förskoleverksamheten. Vi vill också lyfta fram att
skogspartiet runt Sommarhemmet med gammal barrskog
är mycket vackert och även det av stort värde att bevara
för friluftslivet.
Avslutningsvis föreslår vi ett gemensamt möte med
planansvariga i syfte att diskutera i vilken utsträckning
våra synpunkterkan beaktas innan detaljplanen fastställs.
Enklast inleds ett sådant möte med en gemensam
rundvandring på plats. Vi kan därefter samlas för en
fortsatt diskussion om genomförbarheten. Vänligen
kontakta Anita Ek eller Monica Stenefjord för att se över
en lämplig tidpunkt.”

Vad fastighetsägarna i kvarteret Backsippan framfört kommer att
utredas och lösas i det fortsatta planarbetet. Det kan anföras att
det vore möjligt att till delar tillmötesgå önskemålen om ett breddat
obebyggt område på den del där ny fastighetsgräns/kvartersgräns
skall tillkomma med stöd av planen.  Vi föreslår en mindre
justering av gränsens läge samt ett utökat område med s.k.
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prickmark, mark som ej får bebyggas. Genom dessa åtgärder
anser vi att sakägarnas punkter 1. och 3. har blivit tillgodosedda.

Vi ser emellertid inga  möjligheter att tillmötesgå synpunkterna om
att flytta infartsgatan. Det tillgängliga markområdets bredd
möjliggör inte utbyggnad av ett trafiksäkert ”förskjutet” fyrvägskäl,
varför planförslaget redovisar ett traditionellt fyrvägskäl.

Sakägarna inbjuds till möte på plats i området.

3. Hallsbergs Missionsförsamling har följande synpunkter:

”Enligt föreliggande förslag framgår det inte hur
tillfartslösnigen till församlingens sommarhem (Hallsberg –
Samsala 7:24) är tänkt vid nuvarande, oförändrad
tomtsträckning. Vad vi förstår kommer då inte den tänkta
vägsträckningen att nå nuvarande tomtgräns. Det bör
enligt vår uppfattning framgå av den slutliga detaljplanen.
Nuvarande tillfart till fastigheten bör enligt vår uppfattning
även i fortsättningen ha den sträckning som nu gäller.
Vidare utgör en ny tomtutformning att planerad
bebyggelse kommer att ligga mycket nära
sommarhemmets aktivitetsytor i och med att föreslagen
utformning tar bort den kilformiga delen av nuvarande
tomt. Vi anser att den planerade allmän platsytan är för
liten för att säkerställa ett tryggt boende för framtidens
grannar.
Slutligen är vi intresserade av att med kommunen
diskutera den föreslagna tomtutformningen under
förutsättning att vi kan byta mark mot mark utan
ekonomiska insatser från församlingen.
Vi vill vara en kyrka för alla livets tillfällen i Hallsberg och
då utgör vi en stor ideell resurs för kommunen och dess
invånare, vilket är vad vi erbjuder kommunen i utbyte mot
markförvärvet.”

Vad Hallsbergs Missionsförsamling framfört kommer att utredas i
det fortsatta planarbetet. Det kan anföras att den föreslagna
trafiklösningen, utbyggnad av gata öster om sommarhemmet och
en ändamålsenlig tomtutformning är konsekvenser av att området
planläggs. Enskilda och allmänna intressen måste samordnas
samtidigt som en utbyggnad och skötsel av nya gator skall ske på
ett kostnadseffektivt sätt. Vid fortsatta samråd mellan kommunen
och missionsförsamlingen får en överenskommelse ske om
fastighetens slutliga utformning.

Sakägarna inbjuds till möte på plats i området.

4. Matilda och Karl-Johan Stenberg, ägare av fastigheten
Lyckan 1:6 har ingen erinran, men framhåller följande:
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”Vid informationsmötet den 29 juni framförde vi en önskan
om att få köpa till tomtmark österut längs med
Korsbergsgatan, ca 20 meter i hela vår tomts bredd. Detta
för att göra området som nu gränsar till vår tomt finare,
rensa ur så att björkstammarna kommer fram och
vitsipporna frodas under våren.”

Vad som framförts kommer att utredas i det kommande
planarbetet. Den berörda fastigheten har redan idag en i huvudsak
långsiktigt, ändamålsenlig utformning. Skulle önskemålen
tillgodoses måste även fastigheten norr om Lyckan 1:6 köpa till
mark till samma djup. Skötselfrågan torde under alla förhållanden
kunna lösas genom överenskommelser mellan kommunen och
berörd fastighetsägare utan fastighetsreglering.

5. Länsstyrelsens samrådsyttrande:

” Samråd med länsstyrelsen enligt bestämmelser i 6 § första
stycket MKB-förordningen om behovsprövning av detaljplan har ej
utförts. Ett motiverat ställningstagande ska anges och göras
tillgängligt för allmänheten enligt 6 § MKB-förordningen.

Program tillhörande förslag till detaljplan upprättat 2006-03-14 har
varit föremål för samråd med bl. a. länsstyrelsen. I samrådet hade
inte länsstyrelsen några erinringar eller synpunkter.

Området söder om Korsbergsgatan ligger precis vid en
förkastningsbrant med strandbildningar av geologiskt intresse
(Naturvårdsöversikt i Örebro län). Enligt detaljplanen behöver
grundvattennivån sänkas genom utdikning i den södra delen.
Markavvattning innebär varaktig avvattning av mark för att öka
dess lämplighet för ett visst ändamål t. ex. exploatering. Enligt 5 §
förordningen om vattenverksamhet m.m. (1998:1388) råder
markavvattningsförbud i hela Hallsbergs kommun.

Planförslaget presenterades på ett intressant och trevligt sätt.
Förståelsen och den ökade tillgängligheten till kommunens
samhällsplanering ökar i och med detta avsevärt. Ett föredöme!”

Vad som framförts i länsstyrelsens samrådsyttrande kommer att
behandlas i det fortsatta planarbetet. Det kan emellertid framhållas
att Hallsbergs kommun regelmässigt och enlig fastställd mall,
sedan många år i alla planarbeten genomför en översiktlig
inventering avseende behovet av en MKB. Detta dokument ligger
till grund för det kapitel i detaljplanen som avhandlar just
behovsprövningen.

Planförslaget medger inte hus med källare. Ett avskärande dike
söder och öster om kvartermarken har ej heller syftat till att sänka
grundvattnet inom området. Syftet har i stället varit att leda
ytvattnet utanför bostadskvarteret.
Vi kan inte finna att denna åtgärd kräver den prövning enligt
förordningen om vattenverksamhet som länsstyrelsen anfört.
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Planförslaget innebär flera förslag till förändrade fastighetsgränser.
De fastighetsägare som berörs av dessa justeringar har inte
inkommit med synpunkter på de föreslagna
fastighetsregleringarna. Förvaltningen måste nu systematiskt
inhämta synpunkter från berörda och träffa avtal om de föreslagna
fastighetsregleringarna. I denna del måste miljö- och
teknikförvaltningen biträda planarbetet då denna förvaltning
ansvarar för kommunens fastighetsinnehav.

Förslag till beslut
Med hänvisning till det ovanstående bör vad som framförts under
samrådstiden inte föranleda någon ytterligare revidering av
förslaget än vad som framgår av yttrandet. Strategiutskottet
föreslås besluta

att godkänna 2006-09-29 upprättat tjänsteutlåtande, med
redogörelse för samråd och bemötande av inkomna synpunkter,
att ligga till grund för revidering av planförslaget och
upprättande av utställningshandlingar.

KOMMUNKANSLIET

Hans Lindberg Annica Fjällstam Eriksson

stadsarkitekt planerare
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Bilaga 3
Behovsbedömning miljöpåverkan

Behovsbedömning miljöpåverkan
Behovsbedömning om detaljplanen antas innebära betydande miljöpåverkan
Detaljplan för ett område i Samsala del av fastigheten
Hallsbergs-Falla 1:9 m fl, i Hallsberg, Hallsbergs kommun

Enligt 5 kap 18 § PBL ska planer miljöbedömas om det planen medger
antas komma att innebära betydande miljöpåverkan.

Samma organ som normalt beslutar om planfrågor ska även besluta om
en plan ska miljöbedömas eller inte. Detta dokument utgör underlag för
beslut om miljöbedömning.

Slutsats:

Enligt bifogad genomgång av bedömningskreterierna är slutsatsen att
detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan.

KOMMUNKANSLIET                                                   MILJÖ- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Hans Lindberg Annica Fjällstam Eriksson Leif Welander

stadsarkitekt planerare miljöchef
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Behovsbedömning:

Faktor Påverkan Kommentar

Stor Liten
Internationella
konventioner (Natura 2000,
UNESCO värdsarv, CW-
område

X

Påverkas ej

Miljöbalkens 3-4 kap
(riksintressen)

X Påverkas ej

Jordbruksmark tas i
anspråk för bebyggelse.
Dock helt i enlighet med
kommunens ÖP och FÖP.

Miljöbalken 7 kap
(strandskydd,
natur/kulturreservat)

X Påverkas ej

Byggnadsminnen eller
fornminnen

X Finns inga registrerade
fornminnen.

Höga naturvärden
(naturvårdsprogram eller
nyckelbiotoper

X Påverkas ej.

Gränsar till område 61:41
Naturvårds-översikt,
Örebro län

Konflikter med ÖP eller
FÖP

X Ingen konflikt

Miljömål X Nationella miljömålet ”god
bebyggd miljö” stärks.

Miljökvalitétsnormer X Påverkas ej

Riktvärden X Påverkas ej

Förorenad mark X Påverkas ej
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Är området opåverkat eller
har det särskilda värden ur
boendesynpunkt? (bullerfri
zon,
närrekreationsområde,
kvartersströvområde).
Nuvarande
markanvändning

X Området gränsar till
bostadsområde med
samma höga kvalitet.

Gränsar även till
närströvområde.

Användes idag för jord-
och skogsbruk. Berör
skogsmark som är
”slutavverkad”. Förändrad
markanvändning sker i
enlighet med kommunens
ÖP och FÖP.

Projektets omfattning X Enfamiljsvillor, gator och
VA. Omledning av ytvatten
till fördröjningsdammar

Faktor Påverkan Kommentar

Stor Liten
Projektets förening med
andra projekt

X Området förtätas, men
utblickar och kommunika-
tionsstråk bibehålles.

Möjlighet finns genom att
bygga nya VA-ledningar
från Vadsgatan, förbereda
för ledningsdragning mot
fritidsområdena kring
Tisaren.

Projektets utnyttjande av
mark, vatten och andra
resurser

X Tomtmark ca 50 760 m2
och gatumark ca 5 550 m2.

El, tele och VA.
Liten/normal åtgång av
fyllnadsmassor som finns i
närområdet.

Projektets alstrande avfall X Hushållsavfall.

Under byggtiden även lite
fyllnads- och byggnads-
material för byggnader,
ledningar och vägar.

Risk för störningar? (buller,
trafik, mm)

X Trafiken ökar något, med
normala störningar.
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Risk för föroreningar X Små utsläpp från bilar och
anläggningsmaskiner vid
exploatering

Risk för olyckor? X Liten risk föreligger

Markens, vattnets och
andra resursers förekomst,
kvalitet och
förnyelseförmåga i området

X Bäckfåra grävs om för att
leda om ytvatten. Skogs-
och åkermark påverkas av
byggnationen och utformas
till trädgårdar

Den befintliga miljöns
känslighet

X Området innehåller inga
känsliga miljöer.

Effekternas omfattning X Inga effekter.

Effekternas
gränsöverskridande
karaktär

X Inget gränsöverskridande

⌧ Samråd med Länsstyrelsen om behovsbedömningen.


