
Länsstyrelsen i Örebro län 
Lantmäterimyndigheten i Örebro län 

LAGAKRAFTBEVIS 

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun antog den 4 september 2018 ändring av 
detaljplan 18-HAL-112 och 18-HAL-22 (upphävande av tomtindelning i kvarteret 
Sannaholm) i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län.  

BESLUTET HAR VID UTGÅNGEN AV DEN 21 februari 2019 VUNNIT LAGA KRAFT. 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

Sanda Madzo 
Planarkitekt 

2019-02-25 Dnr: 16 KS/102 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-04

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-04
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-09-07 till och med 2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-04

KKommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§§ 97 - Upphävande av tomtindelning över kvarteret Sannaholm
(16/KS/102)

Ärendebeskrivning

Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare 
tomtindelning, 1881K-439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan 
fastighetsreglering än den enligt gällande tomtindelning. År 1978 gjordes en ändring i 
gällande tomtindelning med ny indelning för en del av kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, 
laga kraft 1978-12-08, vilken också upphävs.

Syftet från början var att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Sannaholm 42-44 och 
48 efter att Hallsbergs kommun nyligen förvärvat dessa fastigheter. Vid närmare utredning 
av hela kvarteret visade det sig att det gjorts en ändring av tomtindelning för Sannaholm 31-
40 (18-HAL-268). Dessutom har Sannaholm 46 inte reglerats enligt gällande tomtindelning 
för området.

Jäv

Tomas Hagenfors (KD) anmäler jäv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att detaljplanen antas enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 27 §. Antagandet innebär tomtindelningar för kvarteret Sannaholm 
upphävs.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen antas enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap 27 §. Antagandet innebär tomtindelningar för kvarteret Sannaholm upphävs.

Beslutsunderlag
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-04

KKommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Beslut
1(1)

Datum Diarienummer
2019-02-21
 

404-1434-2019

Hallsbergs kommun
 

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

Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22, 
Hallsberg, Hallsbergs kommun 

Länsstyrelsen beslutar att prövning enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(2010:900) inte ska ske i fråga om kommunstyrelsens beslut den 4 september 
2018 att anta ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22, Hallsberg, 
Hallsbergs kommun, Örebro län.

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

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


16/KS/102

PLANBESKRIVNING

Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22, Hallsberg, 
Hallsbergs kommun, Örebro län

FÖRENKLAT FÖRFARANDE 
Samråd: 2018.05.30 – 2018.06.13 
Beslut om ändring: 2018.09.04 
Laga kraft: 2019.02.21

LAGA KRAFT

Västra Storgatan 
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Detaljplan 
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst geografiskt avgränsat 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 bebyg-
gelsens utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov.  

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskriv-
ning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel 
illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. 
Läs mer på www.boverket.se/pblkunskapsbanken.

Förenklat förfarande
Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att använda ett förenklat ändringsförfaran-
de för att ta bort bestämmelser om bland annat fastighetsindelning. Samråd behöver då inte ske med 
andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring kan tas direkt efter 
samråd. Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner och tomtindelningar. 

Figuren nedan illustrerar processen vid ett förenklat förfarande och var planförslaget befinner sig:

Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § 
andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser hur 
området ska vara indelat i fastigheter och de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter 
som ska bildas, ändras eller upphävas. Även motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser omfattas 
vilket innebär att det förenklade förfarandet även kan användas för att ta bort motsvarande bestämmel-
ser i tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385) och fastighetsplaner enligt den 
upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

Ett förenklat förfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om ändringen är 
förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, inte är av betydan-
de intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Ändringen får heller inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

Ändring av detaljplan innebär att ett tillägg görs till gällande detaljplan 18-HAL-12, laga kraft 1944-02-
25. Den ursprungliga planhandlingen består och skall läsas tillsammans med de tillkommande.

Handlingar
Planförslaget utgörs av: 

• Planhandlingar; Detaljplan 18-HAL-12 (laga kraft 1944-02-25) och detaljplan 18-HAL-22
(laga kraft 1948-12-13), tomtindelning 1881K-439 (laga kraft 1951-03-12).

• Denna planbeskrivning med illustrationer
• Fastighetsförteckning 2018-04-25
• Samrådsredogörelse efter samrådet 2018-08-20

SAMRÅD
SAMRÅDS-

REDOFÖRELSE
BESLUT OM 
ÄNDRING

LAGA 
KRAFT
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Planbeskrivning

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, 1881K-
439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan fastighetsreglering än den enligt gällan-
de tomtindelning. År 1978 gjordes en ändring i gällande tomtindelning med ny indelning för en del av 
kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08, vilken också upphävs. 

Bakgrund
Syftet från början var att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Sannaholm 42-44 och 48 efter att 
Hallsbergs kommun nyligen förvärvat dessa fastigheter. Vid närmare utredning av hela kvarteret visade 
det sig att det gjorts en ändring av tomtindelning för Sannaholm 31-40 (18-HAL-268). Dessutom har 
Sannaholm 46 inte reglerats enligt gällande tomtindelning för området. Hallsbergs kommun anser att 
tomtindelningen för kvarteret Sannaholm tappat sitt syfte då det inte genomförts fullt ut.  

Läge
Planområdet är beläget i Hallsbergs västra del, cirka 700 meter från centrum. 

Markägoförhållanden
Berörda fastigheter är 
främst i enskild ägo. 
Hallsbergs kommun äger 
Sannaholm 42-44 och 48 
och den del av Vingen 1:1 
som berörs. 

Grön färgmarkering i 
bilden till höger visar 
kommunal mark. 

Bild 1. Planområdets läge

CENTRUM

PLAN-
OMRÅDET
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Tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen gav kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 2016-05-31, att påbörja 
detaljplanearbetet för ett upphävande av tomtindelningen. 
Riksintressen 
Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden. Planområdet berörs inte av något riksintresse. Norr 
om planområdet finns riksintresse för järnvägen. 

Översiktliga planer
Planförslaget strider inte mot översiktsplanen. 

Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande:
• Detaljplan 18-HAL-12 Laga kraft 1944-02-25
• Detaljplan 18-HAL-22 Laga kraft 1948-12-13
• Tomtindelning 1861K-439 Laga kraft 1951-03-12
• Tomtindelning 18-HAL-268 Laga kraft 1978-12-08

Behovsbedömning 
Miljöaspekter  
Hallsbergs kommun gör bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan (såsom avses i miljöbalken 6 
kap 11§) uppstår på grund av planförslaget. 

Förutsättningar och förändringar

Mark och vegetation
Planområdet består främst av bostadshus med olika boendeformer. Den grönska som finns är den egna 
trädgården. 

Geotekniska förhållanden 
Ingen geoteknisk undersökning har genomförts på området. 

Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet enligt det MIFO-register som redovisar eventuell föro-
renad mark. Det finns inte heller några historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits verk-
samheter inom området som kunnat medföra föroreningar av marken. 

Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas markföroreningar eller miss-
tänkta markföroreningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnadsnämnden, 
för samråd om hur hantering av schaktmassor och sanering ska ske.

Radon
Planområdet berörs inte av riskområde för markradon.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns varken inom eller i anslutning till 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 fornläm-
ning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen. 
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Friytor 
Planområdet och omgivningen består främst av bostadshus i form av småhus. Större friytor finns i andra 
delar av Hallsbergs tätort, till exempel Ekoparken 1 km sydost om planområdet. 

Bebyggelse
Kvarteret Sannaholm består främst av småhusbostäder i form av fristående villabebyggelse och parhus. 
Även flerbostadshus och pizzeria finns i kvarteret. Planområdet gränsar till bostadsområden både i 
väster och söder.

Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet nås primärt från Västra Storgatan i söder. Ingen förändring kommer ske i gatunätet. 

Parkering & utfarter
Parkering anordnas inom den egna fastigheten idag. 

Trafikmätning
Trafikmätning gjordes mellan 18 - 25 oktober 2017 där mätningarna visade en ÅDT på 5513 fordon där 
5 % är tunga fordon. Mätpunkten var strax söder om planområdet på Västra Storgatan. 

Buller
Finns ingen bullerutredning framtagen för planområdet. 

Kollektivtrafik
Utmed Västra Storgatan finns flera busshållsplatser varav den närmaste är direkt söder om planområ-
det. En annan hållplats finns strax utanför Västra Skolan, knappt 400 meter öster om planområdet. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
VA-ledningar finns framdraget. 

Värme & el
Fjärrvärme finns inte framdraget. Elkabelstråk finns i Västra Storgatan. 

Tele, bredband m.m.
Befintliga byggnader är anslutna till befintliga telekabelstråk. 

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

Markavvattning - Båtnadsområde
Planområdet ingår i markavvattningsföretaget Marka-Sånna tomtområde som bildades 1925. Ett mar-
kavvattningsföretag är en samfällighet som bildades för att förbättra markavvattningen i ett område, 
ofta för att skapa ny jordbruksmark. Markavvattningsföretaget påverkas inte av planförslaget eftersom 
området redan är befintligt och inte berörs av aktuell plans syfte om att upphäva fastighetsindelnings-
bestämmelse. 
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Förändringar
Gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tomtindelning 1861K-439, laga kraft 1951-03-12 och 
18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08 upphävs och upphör att gälla. Planförslaget ger möjlighet till att vidta 
fastighetsbildande åtgärder. Se kartmarkeringar på sida 9-12. 
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Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser

Tidplan 

Maj 2016 Kommunstyrelsens beslut att upphäva tomtindelning 
Maj 2018 Samråd
September 2018 Kommunstyrelsens beslut att anta ändringen
September 2018 Planen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

Tidplanen är preliminär

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
• Kommunstyrelseförvaltningen upprättar 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 tomtmar
• Hallsbergs kommun är huvudman för allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor 
Planändringen ger möjlighet till att vidta fastighetsbildande åtgärder utan att vara styrd till de dåvaran-
de tomtindelningarna. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna 
efter ansökan. Fastighetsregleringen bekostas av den sökande. 

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter 
Inom planområdet finns inga gällande servitut eller ledningsrätter. 

Fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning)
Fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning) 1861K-439, laga kraft 1951-03-12 upphävs.

Ekonomiska frågor

För fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/exploatören:
• Hallsbergs kommun tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan.
• Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/exploatören bekostar all byggnation, rivning, sanering och

anläggningar inom kvartersmark.

För kommunen
• Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter.
• Hallsbergs kommun ansvarar för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark.
• Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos respekti-

ve leverantör.

Tekniska frågor 
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk under-
sökning behövs bedöms av fastighetsägaren/exploatören. Fastighetsägaren/exploatören beställer även 
erforderliga grundundersökningar. För anslutning eller frågor om till exempel elanslutning hänvisas 
kontakt med respektive leverantör. 
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Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Ett borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser innebär att dessa upphör att gälla och 
beslutet får ingen genomförandetid kopplat till sig. 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har upprättats av Kommunstyrelseförvaltningen genom Sanda Madzo i samråd med berör-
da tjänstemän inom Hallsbergs kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen, Hallsbergs kommun

    Sanda Madzo, Planarkitekt 
Johannes Ludvigsson, Planchef
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Gällande detaljplan, 18-HAL-12
Området som berörs är markerat med rött
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Gällande fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning), 1881K-439
Området som berörs är markerat med rött
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MARKERING? 

Gällande fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning), 18-HAL-268
Området som berörs är markerat med rött
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Gällande detaljplan, 18-HAL-22
Området som berörs är markerat med rött



16/KS/102

Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22 
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län



KS 102/2016 
2018-08-20 

1 

Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, 
1881K-439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan fastighetsreglering än den 
enligt gällande tomtindelning. År 1978 gjordes en ändring i gällande tomtindelning med ny 
indelning för en del av kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08, vilken också 
upphävs.  

Tidigare behandling  

Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsberg fick den 31 maj 2016 i uppdrag (KSAU § 93) att upphäva 
tomtindelningen. och att samråd ska ske med berörda. KSAU beslutade den 7 maj 2018 att ändring 
av detaljplanen skulle skickas ut på samråd till berörda.  

Samråd 

Detaljplaneförslaget har varit utskickat på samråd, under tiden 30 maj – 13 juni 2018.  
Planförslaget har varit utskickat på samråd till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och 
kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Enligt 
planförfattarens bedömning finns härutöver inga särskilda personer eller sammanslutningar som 
kan ha väsentligt intresse av planen. 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22, 
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 

Förenklat förfarande 
(enligt Plan- och bygglagen kap 5 § 17). 



KS 102/2016 
2018-08-20 

2 

Inkomna synpunkter 
Följande sammanställning redovisar inkomna synpunkter. Inga synpunkter som kräver förändringar i 
planhandlingarna har inkommit.  

Ställningstagande  
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplanen kan gå till beslut om antagande då inga 
större förändringar i planhandlingarna kommer att ske.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att detaljplanen antas enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
5 kap 29 §.  

2018-08-20 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

Johannes Ludvigsson 
Plan- och geodatachef 

Sanda Madzo 
Planarkitekt 

Fastighet Synpunkter/ 
Godkänner ej 

Inga 
synpunkter/ 
Godkänner 

Datum 

1. Länsstyrelsen X 2018-06-13 
2. Lantmäteriet X 2018-06-21 



Yttrande
1(1)

Datum Diarienummer
2018-06-13
 

402-3425-2018

Hallsbergs kommun, 
Kommunstyrelseförvaltningen
694 80 HALLSBERG

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

Ändring av detaljplan för 18-HAL-12 och 18-HAL-
22, Hallsberg, Hallsberg kommun

Ändring av detaljplan har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 
§ plan- och bygglagen (PBL), förenklat standardförfarande. Länsstyrelsen har 
beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av ändring av detaljplan inte kommer 
att prövas. 

Råd enligt 2 kap. PBL
Överensstämmelse med översiktsplan
Ändring av detaljplan strider inte mot gällande översiktsplan.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.  

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

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


L A N T M Ä T E R I E T  

 
 

 1 (1) 

Kris t ina L indqvis t  

Lantmäteriet, Fastighetsbildning POSTADRESS: 801 82 Gävle 

 

E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET: www.lantmateriet.se 

 

YTTRANDE 
2018-06-21 

Dnr 404-2018/4370 

 Hallsbergs kommun 
kommun@hallsberg.se 

Detaljplan för 18-HAL-12 och 18-HAL-22 Hallsbergs kommun 

Ert ärende: 16/KS/102 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande 
noterats: 

Plankarta 

Eftersom är tomtindelningarnas plankartor är analoga antar Lantmä-
teriet att upphävandet kommer ske genom markering direkt på origi-
nalkartorna. Upphävande ska då ske genom en administrativ på 
plankartan. 

 

För Lantmäteriet 

Kristina Lindqvist 
förrättningslantmätare 

 

Kopia till: Länsstyrelsen i Örebro län, samby.orebro@lansstyrelsen.se 
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