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Upphävande av del av detaljplan för

Hallsbergsterminalen, fastigheten Stora Älberg 2:2
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
Ovanstående detaljplan i Hallsbergs kommun är utställd för samråd mellan
12 april och 3 maj 2021.

Kortfattad sammanfattning
Syftet med att upphäva del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen (DP 1861‐
P10) är att möjliggöra för Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg
och Stenkumla.
Området är beläget ca 3,5 km väster om Hallsbergs centrum och begränsas i norr av
kombiterminalen (fastigheten Terminalen 1), i öster av rangerbangården, i söder av
järnvägsområdet och i väster av Vattenfalls anläggning på fastigheten Lilla Älberg 3:1.
Området som ska upphävas har en areal på ca 5,8 hektar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 april 2021 att detaljplaneförslaget
skulle skickas på samråd till berörda.

Att ta del av och lämna synpunkter eller godkänna förslaget
Planförslaget finns tillgängligt i kommunhuset samt på kommunens hemsida
www.hallsberg.se/detaljplan.
Planförslaget kommer genomföras med ett förenklat standardförfarande, det vill
säga utan granskningsskede. För att detta ska kunna ske måste samtliga sakägare
godkänna planförslaget. Därför önskar vi att ni snarast godkänner planförslaget
genom att skriva under bifogad blankett och returnerar den till kommunen.
För att godkänna eller lämna synpunkter på detaljplanen kan detta göras på två
sätt:



Via e‐post: kommun@hallsberg.se
Via brev: till Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg
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Sista inlämningsdagen för synpunkter eller godkännande av planen är den 3 maj
2021.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster,
boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.
Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt
att överklaga detaljplanen enligt plan‐ och bygglagen 13 kap 11§.
Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Beatrice Rimmi, 019‐58 89 04, beatrice.rimmi@kumla.se

KOMMUNSTYRELSESFÖRVALTNINGEN
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter har samlats in från Lantmäteriets fastighetsinformationsregister för
att behandlas av Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun, som du enklast når via
kontaktcenter, 0582‐68 50 00 eller kommun@hallsberg.se
De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in är: Namn,
fastighetsbeteckning, adress.
Kommunstyrelsen kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att
handlägga och fatta beslut om antagande av detaljplan. Vi kommer behandla dina
personuppgifter med stöd av Artikel 6.1E, för att utföra en arbetsuppgift av ett
allmänt intresse. Dina synpunkter kommer tillsammans med ditt namn och
adress/fastighetsbeteckning att ingå som en del i de redogörelser som vi kommer att
sammanställa, bemöta och skicka ut till berörda.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunstyrelsen har behov av att handlägga
detaljplanen. När planen vunnit laga kraft kommer samtliga planhandlingar att
arkiveras.
Du har rätt att begära att kommunstyrelsen rättar dina personuppgifter om de är
felaktiga, att kommunstyrelsen raderar dina personuppgifter eller invända mot att
personuppgifterna behandlas. Kommunstyrelsen har dock rätt att under vissa
förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på
om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan
information kring det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du
använda vår e‐tjänst som finns på vår hemsida. Du kan bara begära registerutdrag för
dina egna personuppgifter.
Om du anser att kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan
rättslig grund eller om du har andra frågor kring kommunstyrelsens behandling av
dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Fastighetsförteckning för

Upphävande av del av detaljplan för
Hallsbergsterminalen, fastigheten Stora Älberg 2:2,
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
På grund av dataskyddsförordningen, GDPR, kan detta dokument inte publiceras
på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig i kommunhuset, Västra
Storgatan 14, Hallsberg. Handlingen kan även begäras ut av handläggaren.
Fastighetsförteckningen omfattar ägare till alla fastigheter som berörs av
planförslaget samt ägare till annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt i
fastigheterna, exempelvis arrendatorer. Fastighetsförteckningen tar även upp
samfälligheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.
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Planbeskrivning
Upphävande av del av detaljplan för

Hallsbergsterminalen, Stora Älberg 2:2
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

SAMRÅD
Förenklat standardförfarande
Samråd:
Antagen av KS:
Laga kraft:

2021‐04‐12 – 2021‐05‐03

Dnr 21/KS/27
Samrådshandling

Innehåll
Vad är en detaljplan?...................................................................................................................................... 3
Förenklat standardförfarande .................................................................................................................... 3
Handlingar ................................................................................................................................................... 3
Planbeskrivning............................................................................................................................................... 4
Planens syfte & huvuddrag ........................................................................................................................ 4
Plandata ...................................................................................................................................................... 4
Tidigare ställningstaganden ....................................................................................................................... 5
Förutsättningar och förändringar .................................................................................................................. 8
Strandskydd ................................................................................................................................................ 8
Bebyggelseområden ................................................................................................................................... 8
Gator och trafik ........................................................................................................................................... 8
Detaljplanens genomförande....................................................................................................................... 10

2

Dnr 21/KS/27
Samrådshandling

Vad är en detaljplan?
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid
utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen
innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning.
Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på
www.boverket.se/pblkunskapsbanken.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen.

Förenklat standardförfarande
Den här detaljplanen upprättas enligt förenklat standardförfarande.

Planuppdrag

Samråd

Samråds‐
redogörelse

Antagande

LAGA
KRAFT

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta eller upphäva en
detaljplan. Ett förslag till detaljplan tas fram (även vid ett upphävande). Under samrådsskedet för
detaljplanen ges myndigheter, sakägare och berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som skickas ut till de som
inkommit med yttranden. I antagandeskedet antas detaljplanen av kommunstyrelsen. Antagandebeslutet
vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.

Handlingar
Planförslaget utgörs av:




Planbeskrivning
Plankarta som visar vilken del av planen som upphävs
Fastighetsförteckning

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida
hallsberg.se/detaljplan.

Handläggare:
Beatrice Rimmi
Planarkitekt
019‐58 89 04
beatrice.rimmi@kumla.se
Kommunstyrelseförvaltningen
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Planbeskrivning
Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen.

Planens syfte & huvuddrag
Syftet med att upphäva del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen (DP 1861‐P10) är att
möjliggöra för Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla.
Bakgrund
Trafikverket har upprättat ett förslag till järnvägsplan för dubbelspår mellan Hallsberg och
Stenkumla. Inom område med kommunala planer får inte väg eller järnväg byggas i strid mot plan.
Trafikverket har bedömt att järnvägsplanen motverkar detaljplanens syfte. Berörda delar av
detaljplanen måste därför upphävas för att järnvägsplanen ska kunna fastställas och sedan
genomföras.

Bilden visar järnvägsplanen intrång i detaljplan 1861‐P10.

Plandata
Läge
Området är beläget ca 3,5 km väster om Hallsbergs centrum och begränsas i norr av
kombiterminalen (fastigheten Terminalen 1), i öster av rangerbangården, i söder av järnvägsområdet
och i väster av Vattenfalls anläggning på fastigheten Lilla Älberg 3:1.
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Området som ska upphävas är markerat i rött och ligger i västra Hallsberg.

Areal
Området som ska upphävas har en areal på ca 5,8 hektar.
Markägoförhållanden
Trafikverket äger näst intill hela den berörda marken (fastigheten Stora Älberg 2:2), den lilla
kommunägda fastigheten Ulvsätter 2:4 (6) ligger också inom området som ska upphävas. Utanför
planområdet är det Kombiterminalen Logent (Terminalen 1), Vattenfall (Lilla Älberg 3:1), Hallsbergs
kommun (Ulvsätter 2:4 (1)) och Trafikverket (Hult 2:1) som är närmast berörda.

Tidigare ställningstaganden
Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.
Kommunala beslut
Kommunstyrelseförvaltningen fick 2021‐01‐25 i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott att
upphäva del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen.
Riksintressen
Planområdet berörs av Godsstråket genom Bergslagen som är av riksintresse för järnvägen. På
sträckan Hallsberg – Degerön planeras det att byggas ut dubbelspår. Del av gällande detaljplan
upphävs för att tillgodose riksintresset.
Översiktsplan
Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige,
redovisar planområdet som utvecklingsområde för infrastruktur, vilket innebär att upphävandet av
del av detaljplan följer översiktsplanen.
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Utdrag ur Hallsbergs kommuns översiktsplan.

Detaljplaner
Inom området gäller följande detaljplan:


1861‐P10, laga kraft 2001‐06‐27

Delen av detaljplanen som ska upphävas är planlagd som järnvägstrafik (T1), järnvägsterminal (T2)
och terminalanknuten verksamhet, industri, kontor och lager (T3).

Gällande detaljplaner är markerad i lila och delen av detaljplanen (1861‐P10) som ska upphävas
är markerad i rött.
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Delen av detaljplanen (1861‐P10) som ska upphävas är markerad i rött.

Gällande detaljplan där del ska upphävas angränsar till följande detaljplaner:





1861‐P93/1 laga kraft 1992‐11‐24
1861‐P2 laga kraft 2000‐05‐17
1861‐P4, laga kraft 2000‐06‐19
1861‐P149 laga kraft 2014‐04‐28

Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning
finns i miljöbalken sjätte kapitel.
En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av
Kommunstyrelseförvaltningen.
Undersökningen som gjorts för upphävande av del av gällande detaljplan visar att upphävandet av
detaljplanen inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken
6 kap.
Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan
som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.
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Förutsättningar och förändringar
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Strandskydd
Strax norr om området som ska upphävas ligger det en dagvattendamm som omfattas av det
generella strandskyddet enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (MB). Mindre delar av planområdet befinner
sig inom strandskyddsområdet (100 m från dammen). Strandskyddet kommer att upphävas i
detaljplanen som håller på att tas fram för området Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter
2:4.

Området som omfattas av strandskydd är markerat i blått.

Bebyggelseområden
Arbetsplatser & övrig bebyggelse
Norr om delen som ska upphävas, på fastigheten Terminalen 1 ligger en kombiterminal, väster om
området ligger Vattenfalls omfördelningsstation på fastigheten Lilla Älberg 3:1.

Gator och trafik
Gatunät
På fastigheten, parallellt med järnvägen, går en räddningsväg som används av Trafikverket. En ny väg
till Trafikverkets nya fördelningsstation kommer att anläggas inom området som kommer att
upphävas, se bild på nästa sida.
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Av bilden framgår befintlig räddningsväg samt ny väg till Trafikverkets fördelningsstation.

Järnvägen
I gällande detaljplan 1861‐P10 (delen som nu ska upphävas) möjliggörs det för kombiterminalen
(fastigheten Terminalen 1) att anlägga järnvägsspår (T2, järnvägsterminal) som ansluter till
godsstråket. När delen av detaljplanen upphävs kommer anslutningen inte längre vara möjlig.

Risker och störningar
Trafikbuller
Del av gällande detaljplan upphävs för att möjliggöra för Trafikverket att bygga nytt dubbelspår på
sträckan Hallsberg – Stenkumla. Utredningar vad gäller risker och störningar belyses i handlingarna
som hör till järnvägsplanen.
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Detaljplanens genomförande
Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra
berörda ska också framgå.
Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts samrådsbeslut
Samråd
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

Januari 2021
April 2021
April 2021
Maj 2021
Juni 2021

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun,
detaljplanen.
Markavvattningsföretag
Planområdet berörs av markavvattningsföretaget Hult, Espsätter, Backa, Ormesta, Stora och Lilla
Älberg, tillkommit år 1882. I samband med järnvägsplanen har Trafikverket tagit på sig ansvaret att
upphäva det.
Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Inom planområdet finns det två servitut som belastar fastigheten Stora Älberg 2:2. En ledningsrätt
för tele (1861‐87/8.1) och ett officialservitut för väg (1881‐99/22.1).
Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:



Stora Älberg 2:2 ‐ Delen av fastigheten som omfattas av detaljplan 1881‐P10, som del av nu
upphävs, kommer efter upphävandet att istället omfattas av järnvägsplanen för dubbelspår
mellan Hallsberg och Stenkumla.
Ulvsätter 2:4 (6) ‐ Fastigheten som omfattas av detaljplan 1881‐P10, som del av nu upphävs,
kommer efter upphävandet att istället omfattas av järnvägsplanen för dubbelspår mellan
Hallsberg och Stenkumla.

Fastigheter utom planområdet:





Terminalen 1 ‐ Möjligheten att anlägga järnvägsspår (T2, järnvägsterminal) som ansluter till
godsstråket kommer inte längre vara möjlig efter att del av detaljplanen upphävs.
Lilla Älberg 3:1 ‐ ingen påverkan
Ulvsätter 2:4 (1) ‐ ingen påverkan
Hult 2:1 ‐ ingen påverkan

Ekonomiska frågor
Trafikverket bekostar, genom överenskommelse med kommunen, upphävandet av del av
detaljplanen.
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Kommunstyrelseförvaltningen genom Beatrice Rimmi i samarbete
med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs kommun.

2021‐03‐25
Kommunstyrelseförvaltningen,
Beatrice Rimmi
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan‐ och geodatachef
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