
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

  Drift-och servicenämnden

Tid Plats
 09:00-12:00 Hörnet, kommunhuset Hallsberg

Övriga

Clas-Göran Classon, Förvaltningschef
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Niklas Hasselwander, Teknisk chef
Hadil Asaad, Planeringsingenjör
Stefan Löf, Miljöchef
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Ewa-Karin Skagerlind, Handläggare
Svante Actins, Byggnadsingenjör
Niclas Camarstrand, Gatuingenjör

Ej tjänstgörande ersättare

Leif Hermansson (S)
Henrik Zegelsson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Micael Carlström (S)
Linda Eng (MP)
Andreas Tranderyd (MP)
Peter Tillman (V)
Calin Mc Quillan (M)
Hans Johansson (C)
Andreas Glad (KD)

Beslutande ledamöter

Lotta Öhlund (MP)
Conny Larsson (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Toni Blanksvärd (S)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Kari Räihä (V)
Mattias Björklund (M)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Lotta Öhlund 09:00

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
2. Anmälan om jäv
3. Val av justerare
4. Tjänstgörande ersättare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

2 - Vrana 5:1, Bygglov nybyggnad av 
industribyggnad (18/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:05

Ärendebeskrivning

Den 19 februari 2018 inkom ansökan om bygglov avseende nybyggnad av en industribyggnad på 
fastigheten Vrana 5:1. I byggande planerar Rez Power Diesel AB att uppföra en pilotanläggning för 
tillverkning av syntetisk diesel. Fastigheten Vrana 5:1 är belägen utanför detaljplanerat område ca 1 
km norr om Sköllersta tätort. På fastigheten finns flera bostadshus samt ekonombyggnader för 
jordbrukets behov.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att bevilja bygglov, med stöd av 9 kap § 31 plan- och bygglagen 
(2010:900), i enlighet med inlämnade handlingar och med hänvisning till tjänsteskrivelse och 
inkomma synpunkter.

Beslutsunderlag
 Vrana 5_1 dnr 2018_M0120 Tjänsteskrivelse med bilagor
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

3 - Värsta 1:18, Bygglov och 
lokaliseringsprövning för nybyggnad av 
enbostadshus med garage (18/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:15

Ärendebeskrivning

Den 1 mars 2018 inkom ansökan om bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Värsta 1:18. Fastigheten Värsta 1:18 är belägen utanför detaljplanerat område ligger 
straxt söder om Sköllersta. På fastigheten finns det sedan tidigare ett bostadshus och två 
komplementbyggnader. Det nya bostadshuset är 138 kvm och det nya garaget är 61 kvm. 
Fastigheten är beläggen inom område med förhöjd radonrisk och marken består av sandig morän. 
Översiktsplanen, antagen av kommunförmäktige, pekar ut området där fastigheten är belägen som 
ett område som särskilt bör lyftas fram för landsbygdsutveckling. I fastighetens södra delar finns 
det två registrerade fornlämningar i Fornminnesregistret. Bedömning görs att den nya 
byggnationen inte kommer att påverka fornlämningarna.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att bevilja bygglov, med stöd av 9 kap § 31 plan- och bygglagen 
(2010:900), i enlighet med inlämnade handlingar och med hänvisning till tjänsteskrivelse och 
inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag
 Värsta 1_18, Värsta 153 –Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus 

med garage
 Bilaga 10 Ansökan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

4 - Prästebo 1:11, Nybyggnad av 
enbostadshus och stall (18/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:25

Ärendebeskrivning

Den 7 februari 2018 inkom ansökan om bygglov och lokaliseringsprövning avseende nybyggnad av 
enbostadshus med carport och stall på fastigheten Prästebo 1:11. Fastigheten Prästebo 1:11 är 
belägen utanför detaljplanerat område och ligger straxt nordost om Pålsboda. Det nya 
bostadshuset med carport är 246 kvm och det nya stallet är 181 kvm. Fastigheten är beläggen inom 
område med förhöjd risk för markradon och marken består av sandig morän och finsand. 
Översiktsplanen, antagen av kommunförmäktige, pekar ut området där fastigheten är belägen som 
ett område som särskilt bör lyftas fram för landsbygdsutveckling. Det finns inga kända riksintressen 
på fastigheten. Fastigheten ligger inte heller inom område som är utpekat som ett område med 
värdefull kulturmiljö. På fastigheten finns det åkerholmar, ett dike och stenmur som är 
biotopskyddade. Om dessa påverkas på något sätt måste dispens sökas hos länsstyrelsen innan 
fastigheten exploateras.
Det har tidigare givits ett förhandsbesked och ett bygglov på den nu sökta platsen men det 
utnyttjades aldrig.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att bevilja bygglov, med stöd av 9 kap§ 31 plan- och bygglagen 
(2010:900), i enlighet med inlämnade handlingar och med hänvisning till tjänsteskrivelse och 
inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag
 Prästebo 1_11 - Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och 

carport samt nybyggnad av stall
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

5 - Gulberga 1:8, del av, förhandsbesked 
avseende enbostadshus och garage 
(18/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:25

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked inkom den 15 januari 2018 och avser förhandsbesked för 
enbostadshus och garage på fastigheten Gulberga 1:8, del av. Platsen är belägen norr om 
motorvägen mellan Brändåsen och Viby utanför detaljplanelagt område. En förtätning i området 
överensstämmer med gällande översiktsplan om man tar hänsyn till de riksintressen och eventuella 
fornlämningar som finns i området. Sökanden har uppgett att de tänker använda befintlig in- och 
utfart till allmän väg samt samråda med fastighetsägaren Viby-Stenkulla 2:1 avseende hens 
yttrande.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att, med stöd av 9 kap 17 § PBL och med hänvisning till 
inlämnad tjänsteskrivelse, godkänna lokalisering av enbostadshus och garage på fastigheten 
Gulberga 1:8, del av, i enlighet med bifogad karta och med följande villkor:

1. Bevis om utförd arkeologisk utredning och/eller undersökning ska inlämnas innan bygglov 
beviljas.

2. Byggnaders utformning och placering prövas i bygglovet.
3. Tillstånd för enskilt avlopp ska finnas innan bygglov beviljas.

Beslutsunderlag
 Gulberga 1_8,del av, förhandsbesked avseende enbostadshus och garage
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

6 - Ansökan om statlig medfinansiering för 
trafiksäkerhetsobjekt, Länstransportplanen 
(18/DOS/51)

Föredragande Niclas Camarstrand 
09:45

Ärendebeskrivning

Trafikverket Region Öst inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndighet att söka statlig 
medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och 
miljö på kommunalt vägnät år 2019. Statlig medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med 
högst 50 % av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering.

Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket 
senast 29 november 2019. Åtgärder för vilka statlig medfinansiering söks måste därför vara 
tillräckligt förberedda i den kommunala planeringen.

Medel för statlig medfinansiering avsätts i de regionala transportplanerna för 
transportinfrastruktur.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag

Beslutsunderlag
 Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar år 

2019
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

7 - Planerade åtgärder 2018 utifrån 
ortsbesöken, prioritering och kostnader 
(18/DOS/39)

Föredragande Hadil Asaad 10:00

Ärendebeskrivning

I drift- och servicenämndens mål står att förvaltning och nämnd ska utveckla samarbete, inflytande 
och lokalt engagemang i varje kommundel. Nämnden har därför infört att representanter från 
nämnd och förvaltning besöker varje tätort en gång per år, och då träffar lokala intressegrupper.

Det är nämnden som avgör vilka intressegrupper som ska bjudas in till varje ortsbesök.

Ett förslag till planering för 2018 finns där datum, tid och ort är inbokade.

Planeringsingenjören har gjort en strukturerad uppställning där objekt, åtgärd, ansvarig och tidplan 
tydligt framgår. Även avslutade objekt finns med.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna prioriteringen av åtgärder i orterna 
2018

Beslutsunderlag
 Kopia av Ortbesök  2018 Pålsboda
 Kopia av Ortbesök  2018 Sköllersta
 Kopia av Ortbesök  2018 Svennevad
 Kopia av Ortbesök  2018 Hjortkvarn
 Kopia av Ortbesök  2018 Östansjö
 Kopia av Ortbesök  2018 Vretstorp
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

8 - Riktlinjer för vinterberedskapen, 
revidering (18/DOS/64)

Föredragande Niklas Hasselwander 
10:15

Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen sköter vinterväghållningen i Hallsbergs tätort. I övriga tätorter i 
kommunen sköts vinterväghållningen av entreprenörer. För att kvalitén ska bli jämn och 
prioriteringarna tydliga, finns behov av riktlinjer för åtgärder vid vinterberedskapen i Hallsbergs 
kommun.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de reviderade riktlinjerna för vinterberedskapen

Beslutsunderlag
 Reviderad riktlinje vinterberedskap
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

9 - Fördjupad redovisning av åtgärder med 
bostadsanpassningsbidrag, BAB (18/DOS/65)

Föredragande Ewa-Karin Skagerlind 
och Svante Actins 10:30

Ärendebeskrivning

Funktionshindrade kan få bidrag för att anpassa sin bostad. Arbetsterapeut, läkare eller annan 
sakkunnig gör en bedömning av vilket behov som finns och sedan utreder  handläggare hos oss 
vilka åtgärder som kan bli aktuella. Hela processen styrs av Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 
PBL och Boverkets byggregler mm. De vanligaste åtgärderna är att ta bort trösklar, sätta upp 
bygelhandtag och spisvakter.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

10 - Ändring i DOS delegationsordning 
(18/DOS/17)

Föredragande Stefan Löf 10:50

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera uppdrag till 
anställda inom kommunen. Nuvarande delegationsordning för Miljö och Livsmedel föreslås ändras 
för att effektivisera handläggningen av vissa ärenden. Den nuvarande delegationsordningen har 
bestämmelser som bygger på att det finns en förvaltningschef tillgänglig för beslut. Efter 
omorganiseringen av Miljöenheten, där den slogs ihop med Kumlas Miljöenhet samt flyttade till 
Kumla så är tillgängligheten inte lika god.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar ändra delegationsordningen enligt förslag i bilagd 
tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse om ändring i delegationsordningen DOS 2018(66585) (0)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

11 - Remiss angående bildandet av 
naturreservatet Stocksätterskogen, 
Hallsbergs kommun (18/DOS/22)

Föredragande Clas-Göran Classon 
11:00

Ärendebeskrivning

Stocksätterskogen är med sitt centrala läge vid Hallsbergs tätort ett värdefullt och uppskattat 
rekreationsområde. Området besöks ofta av boende i närområdena. Intill skogen eller inom några 
hundra meters promenadavstånd ligger också tre förskolor och en 1-6 skola. En ny förskola är 
under upphandling och byggnation är planerat att påbörjas 2018.
Naturen utgörs till största delen av lövskog. Den börjar bitvis uppnå en ålder där ekologiskt 
värdefulla strukturer såsom gamla träd och olika vedsubstrat förekommer. Lövrika skogar är 
generellt en skogstyp som har minskat mycket i Sverige och äldre lövskogar är idag en bristvara för 
många arter. Inte minst gäller det förekomsterna av ädellövträd. Beslutet att bilda ett naturreservat 
i området går i linje med nuvarande översiktsplan för perioden 2016-2025, där det bl.a. förs fram 
förslag på att ha en naturvårdsinriktad skötsel i kommunägda tätortsnära naturområden och på sikt 
även kunna inrätta naturreservat vid en del sådana lägen. Då hela området ägs av kommunen har 
ingen förhandling om markåtkomst behövt göras.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden har inte något att erinra mot förslaget att bilda naturreservatet, men ett 
budgetutrymme behöver tillskapas för att man ska kunna leva upp till skötselplanens intentioner.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse naturreservat
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

12 - Internkontrollplan 2018, revidering 
(17/DOS/66)

Föredragande Clas-Göran Classon 
11:05

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs 
utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra, det vill säga skydda 
mot fel och oegentligheter, den ekonomiska redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått 
och nyckeltal.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna revideringen av DOS Internkontrollplan för 2018

Beslutsunderlag
 Internkontrollplan DOS 2018 reviderad 180329
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

13 - Månadsrapport sjukfrånvaro (18/DOS/26) Föredragande Clas-Göran Classon 
11:10

Ärendebeskrivning

Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen redovisas. Sjuktalen har varit höga inom städ- och 
måltidsverksamheten. I övriga avdelningar inom förvaltningen har sjuktalen sett bättre ut.

En kartläggning har beställts och genomförts av Regionhälsan avseende köken och arbetsmiljön 
där. En arbetsmiljörapport har även sammanställts som innehåller en handlingsplan för 2017. Inom 
måltidsavdelningen har sjuktalen sjunkit och är i dag lägre än förra året vid samma tid.

En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för att försöka minska den höga 
sjukfrånvaron.

Det finns nu ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få ner 
sjukfrånvaron.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

14 - Månadsrapport ekonomi, mars 
(18/DOS/25)

Föredragande Ingalill Nilsson 11:25

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen sammanställt en ekonomisk 
månadsrapport för mars.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag
 Ekonomisk rapport mars, skatt
 Ekonomisk rapport mars, VA
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Sammanträdesdatum  2018-04-25 

15 - Budget (18/DOS/25) Föredragande  11:35

Ärendebeskrivning

För diskussion allmänt hur läget ser ut inför beslut i maj om de ekonomiska ramarna.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

16 - Månadsuppföljning Infracontrol 
(18/DOS/30)

Föredragande  11:45

Ärendebeskrivning

I Hallsbergs kommuns vision står i "Det öppna Hallsberg" att "De kommunala verksamheterna 
verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och 
synpunkter." Som ett led i detta redovisas här inkomna synpunkter och felanmälningar från 
kommuninvånarna.

Synpunkterna som kommer in till förvaltningen styrs nu till största delen in via systemet för 
synpunkter och felanmälan, Infracontrol, varför en uppföljning av ärenden i systemet redovisas 
under den här punkten.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

17 - Delegationer och meddelanden 
(18/DOS/17)

Föredragande  11:50

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-03-22 till 2018-04-20 redovisas genom 
att listor delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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18 - Övriga ärenden (18/DOS/43) Föredragande  

Ärendebeskrivning

 Granskning detaljplan Samsala

Beslutsunderlag
 Följebrev granskning Dp Samsala etapp 2
 DPL Samsala etapp 2 - Planbeskrivning - Granskning
 Fastighetsförteckning Samsala etapp 2 granskning
 Samsala etapp 2 plankarta granskning
 Samrådsredogörelse Samsala etapp 2 ny
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Sammanträdets inledning

1
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KALLELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 

2018-04-18 
  

  

  

  
  

  Om någon inte kan delta så kontakta  
nämndsekreteraren på tel: 0582-685149 eller via mail 
susanne.naeslund@hallsberg.se  

Kallelse ledamöter och föredragande 
  
 
 
 Drift- och servicenämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdag den 25 april 2018, kl. 08.00 

OBS! Innan nämndmötet bjuds ni in till ett studiebesök i exploateringsområde 

Vibytorp 2 D, ca 30 min. samling vid Ishallens vändplan, vid flishögen. 

Sedan till Kommunhuset, V. Storgatan 14, Lokal: Hörnet 
 

Undertecknad ber vänligen att få uppmana ledamöter och andra som närvarar vid 

sammanträdet att använda parfymfria hygienprodukter. 

 

Nr. Tid Före-
dragande 

Ärende Beslut 

1. Kl.09.00 LÖ Mötets öppnande 
Anmälan om jäv 
Val av justerare 
Tjänstgörande ersättare 

 

2. Kl.09.05 ÅG Vrana 5:1, Bygglov nybyggnad av 
industribyggnad 

Beslut 

3. Kl.09.15 ÅG Värsta 1:18, Bygglov och lokaliseringsprövning för 
nybyggnad av enbostadshus med garage 

Beslut 

4. Kl.09.25 ÅG Prästebo 1:11, Nybyggnad av enbostadshus och 
stall 

Beslut 

5. Kl.09.35 ÅG Gulberga 1:8,del av, förhandsbesked avseende 
enbostadshus och garage 

Beslut 

6. Kl.09.45 NC Ansökan om statlig medfinansiering för 
trafiksäkerhetsobjekt, Länstransportplanen 

Beslut 

7. Kl.10.00 HA Planerade åtgärder 2018 utifrån ortsbesöken, 
prioritering och kostnader 

Beslut 

8. Kl.10.15 NH Riktlinjer för vinterberedskapen, revidering Beslut 

9. Kl.10.30 EKS/SA Fördjupad redovisning av åtgärder med 
bostadsanpassningsbidrag, BAB 

Information 

10. Kl.10.50 SL Ändring i DOS delegationsordning Beslut 

11. Kl.11.00 CGC Remiss angående bildandet av naturreservatet 
Stocksätterskogen, Hallsbergs kommun 

Beslut 

12. Kl.11.05 CGC Internkontrollplan 2018, revidering Beslut 

13. Kl.11.10 CGC Månadsrapport sjukfrånvaro Information 

14. Kl.11.25 IN Månadsrapport ekonomi, mars Beslut 

15. Kl.11.35  Budget Information 

16. Kl.11.45  Månadsuppföljning Infracontrol Information 

17. Kl.11.50  Delegationer och meddelanden 
 

Information 

18. Kl.11.55  Övriga ärenden 

 Granskning detaljplan Samsala 

Information 

 
 
 

Lotta Öhlund/ordförande   Susanne Naeslund/sekreterare Page 21 of 169



Vrana 5:1, Bygglov nybyggnad av 
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Värsta 1:18, Bygglov och lokaliseringsprövning 
för nybyggnad av enbostadshus med garage

3
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Prästebo 1:11, Nybyggnad av enbostadshus 
och stall

4

18/DOS/18
   

Page 53 of 169



Page 54 of 169

hsn0927_28
Markering

hsn0927_29
Markering

hsn0927_30
Markering

hsn0927_31
Markering

hsn0927_32
Markering



Page 55 of 169



Page 56 of 169

hsn0927_33
Markering



Page 57 of 169



Page 58 of 169



Page 59 of 169



Page 60 of 169



Page 61 of 169



Page 62 of 169

hsn0927_34
Markering

hsn0927_35
Markering

hsn0927_36
Markering

hsn0927_37
Markering

hsn0927_38
Markering

hsn0927_39
Markering

hsn0927_40
Markering

hsn0927_41
Markering

hsn0927_42
Markering

hsn0927_43
Markering

hsn0927_44
Markering



Page 63 of 169

hsn0927_45
Markering

hsn0927_46
Markering

hsn0927_47
Markering

hsn0927_48
Markering

hsn0927_49
Markering

hsn0927_50
Markering

hsn0927_51
Markering

hsn0927_52
Markering

hsn0927_53
Markering

hsn0927_54
Markering



Page 64 of 169



Page 65 of 169

hsn0927_55
Markering

hsn0927_56
Markering

hsn0927_57
Markering

hsn0927_58
Markering



Page 66 of 169

hsn0927_59
Markering

hsn0927_60
Markering

hsn0927_61
Markering

hsn0927_62
Markering

hsn0927_63
Markering

hsn0927_64
Markering

hsn0927_65
Markering



Page 67 of 169



Page 68 of 169



Page 69 of 169



Page 70 of 169



Gulberga 1:8, del av, förhandsbesked 
avseende enbostadshus och garage

5

18/DOS/18
   

Page 71 of 169



Page 72 of 169



Page 73 of 169



Page 74 of 169



Page 75 of 169

hsn0927_66
Markering

hsn0927_67
Markering

hsn0927_68
Markering

hsn0927_69
Markering

hsn0927_70
Markering

hsn0927_71
Markering

hsn0927_72
Markering

hsn0927_73
Markering



Page 76 of 169



Page 77 of 169



Page 78 of 169



Page 79 of 169

hsn0927_74
Markering

hsn0927_75
Markering

hsn0927_76
Markering

hsn0927_77
Markering

hsn0927_78
Markering

hsn0927_79
Markering

hsn0927_80
Markering

hsn0927_81
Markering

hsn0927_82
Markering

hsn0927_83
Markering

hsn0927_84
Markering

hsn0927_85
Markering

hsn0927_86
Markering



Page 80 of 169



Page 81 of 169

hsn0927_87
Markering

hsn0927_88
Markering

hsn0927_89
Markering

hsn0927_90
Markering

hsn0927_91
Markering

hsn0927_92
Markering



Page 82 of 169

hsn0927_93
Markering

hsn0927_94
Markering

hsn0927_95
Markering

hsn0927_96
Markering

hsn0927_97
Markering

hsn0927_98
Markering



Page 83 of 169



Page 84 of 169



Page 85 of 169



Page 86 of 169



Page 87 of 169



Page 88 of 169



Page 89 of 169



Page 90 of 169



Page 91 of 169



Ansökan om statlig medfinansiering för 
trafiksäkerhetsobjekt, Länstransportplanen

6

18/DOS/51
   

Page 92 of 169



Ärendenummer  Dokumentdatum  

TRV 2018/3698 2018-01-12 

 Sidor 

      1(2) 

 

Trafikverket 

631 80 Eskilstuna 

Besöksadress: Tullgatan 8 

 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Angelina Karlsson 

Åtgärdsplanering 

Trafikverket Region Öst 

Direkt: 010-123 34 67 

Angelina.karlsson@trafikverket.se 
 

 

Regionala kollektivtrafikmyndigheter och Kommuner i 

Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län 

 

Kopia till: 

Diariet Trafikverket 
Region Örebro Län, Region Östergötland,  
Regionförbundet i Sörmland, Region Västmanland 

Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på 
kommunala gator och vägar år 2019 

 

Trafikverket Region Öst inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndighet att söka statlig 

medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och 

miljö på kommunalt vägnät år 2019. 

Statlig medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med högst 50 % av kostnadsunderlaget för 

statlig medfinansiering. 

Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket 

senast 29 november 2019. Detta datum är viktigt för att Trafikverket ska ha möjlighet att besluta om 

och genomföra utbetalning av beviljat belopp senast den 30 december 2019. Åtgärder för vilka statlig 

medfinansiering söks måste därför vara tillräckligt förberedda i den kommunala planeringen. 

Statlig medfinansiering regleras i ”Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 

regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.” Ytterligare vägledning ges i publikation 2016:169 ” 

Hantering av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för 

förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet”, se bilaga 1. Förordningen, 

vägledande dokumentation samt mallar finns på Trafikverkets hemsida via 

www.trafikverket.se/statligmedfinansiering. 

Medel för statlig medfinansiering avsätts i de regionala transportplanerna för transportinfrastruktur.  

Intressegrupper, till exempel för personer med funktionsnedsättning, bör i ett tidigt skede ges 

möjlighet att delta i planeringen av åtgärderna. 

Ansökan om statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder hanteras genom den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten som därefter ansöker hos Trafikverket. 
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Ärendenummer  Dokumentdatum  

TRV 2018/3698 2018-01-12 

 Sidor 

      2(2) 

 

Trafikverket 

631 80 Eskilstuna 

Besöksadress: Tullgatan 8 

 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Angelina Karlsson 

Åtgärdsplanering 

Trafikverket Region Öst 

Direkt: 010-123 34 67 

Angelina.karlsson@trafikverket.se 
 

 

 

Tider 

11 juni 2018             Sista ansökningsdag för åtgärder som ska genomföras 2019 

September 2018         Beslut tas för 2019 års åtgärder och utskick om beslut görs till sökanden 

November 2019          Slutredovisning av beviljade åtgärder 2019 

December 2019          Utbetalning av beviljade åtgärder 2019 

 

Ansökan om statlig medfinansiering ska göras i bifogad mall, se bilaga 2.  
 

Undertecknad ansökan om statlig medfinansiering skickas med fördel in digitalt till 
diariecenter.region@trafikverket.se. Om ansökan sänds per post ska den skickas till: 
 

Trafikverket 

Ärendemottagning, Region Öst 

Box 810 

781 28 Borlänge 

 

 
Frågor 
Vid frågor kontakta Angelina Karlsson, medfinans@trafikverket.se, 010-123 34 67 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
_______________________ 
Angelina Karlsson 
Åtgärdsplanerare 
Trafikverket Region Öst 
 

Page 94 of 169

mailto:diariecenter.region@trafikverket.se
mailto:medfinans@trafikverket.se


Planerade åtgärder 2018 utifrån ortsbesöken, 
prioritering och kostnader

7

18/DOS/39
   

Page 95 of 169



Pålsboda

Adress/plats Önskemål Åtgärdsförslag Ansvarig utförare Infört Ska vara klart Åtgärdat Kommentar

Torget Göra i ordning pergolan (klätterväxter, parksoffor, olja in etc.) Utföra önskemålet Planeringsingenjör 2016-07-06 - Sommar 2017 Åtgärden är utförd

Torget Buskar och växter som bör klippas Utföra önskemålet Gata och Park 2016-07-06 - - Sker regelbundet

Torget Flaggor saknas i torget Utföra önskemålet Planeringsingenjör 2016-07-06 - Vår 2017 Åtgärden är utförd

Torget Hög kantsten vid infarten till torget Utföra önskemålet Planeringsingenjör 2016-07-06 - Vår 2017 Åtgärden är utförd

Norra Storgatan, Kärrsvägen

Postlådor ligger på andra sidan vägen, upplevs som mindre

säker vid posthämtning Utredning av en lämplig lösning Gatuingenjören 2017-06-02 Höst 2018 Följs upp 2018

Återvinningsstation Avskärma återvinningsstationen En anmäla till FTI görs FTI 2017-06-02 - -

Överlämnat till KS-

förvaltningen

Sköllergårdens uteplats Saknar solskydd Köpa solskydd/ Parasoll Verksamheten 2017-06-02 - - Överlämnat till SAF

Torget Antal blomsterurnor är få, utöka antalet

Önskemålet behandlas i arbetet med 

budget 2018-2020 Gatukontoret 2017-06-02 - - Torget byggs om istället 

Norra Bangatan Sänk hastigheten på Norra Bangatan Se över hastighetsbegränsning Gatuingenjören 2017-06-02 Höst 2019 Följs upp 2019

Kyrkogatan Potthål, Laga potthålen Laga potthål enligt önskemålet Gatuingenjören 42888 - - Infört i Infracontrol

Pålsboda torg Asflatera parkeringsyta, måla parkeringsrutor, beställ växter mm utföra förslaget Planeringsingenjör 2017-06-02 sommar 2018

Redigerat 13 april 2018

Redigerat 15 feb 2018

Prioritering av 2 åtgärder markeras med rosa 4 april 2018
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Östansjö

Adress/plats Önskemål Åtgärdsförslag Ansvarig utförare Infört Ska vara klart Åtgärdat Kommentar

Törngatan Åtgärda broräcket, inte stabilt och sätta upp staket Utföra önskemålet Gatuingenjören 2016-08-25 - - Infört i Infracontrol

Hallsbergsvägen-Vallgatan Högt staket, kontakt med fastighetsägare Utföra önskemålet Gatuingenjören 2016-08-25 Utförs regelbundet Följs upp 2018

Blåbärsgatan/Bäcksjögatan 

Uppröjning av området vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan inför 

detaljplanering Ingen åtgärd Gata och Park 2016-08-25 - - Prioriteras ej

Blåbärsgatan/Bäcksjögatan Detaljplanera området för bostadsbebyggelse Kontakta kommunstyrelse förvaltning Marianne C. 2016-11-02 - -

Överlämnat till 

kommunstyrelseförvalt

ning

Blåbärsgatan/Bäcksjögatan Asfaltera vägen vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan Läggs i budgeten för 2019 Gatuingenjören 2016-11-02 - - Följs upp 2019

Östanfallagatan Lagning/asfaltering av potthålen vid bilskroten Utföra lagning av potthålen Gata och Park 2016-11-02 - Sommar 2016 En åtgärd är utförd 

Hallsbergsvägen 

Förläng separat gång-/cykelväg från järnvägsbro till Hagalund ansl. Ny 

infart

Sträckan ingår i regional cykelplan som bestäms av

Trafikverket tillsammans med Region Örebro Län Gatuingenjören 2016-11-02 - Höst 2016 Ej godkänt av TRV

Blåbärsgatan Långt avstånd mellan två belysningsstolpar Nybelysning Gatuingenjören 2016-11-02 - Höst 2016 En åtgärd är utförd

Hallongatan till idrottsplan 

Asfaltering av sträckan Hallongatan - Blåbärsgatan (förbi Östansjö 

Trädgård) Läggs i budgeten för 2019 Gatuingenjören 2016-11-02 Höst 2019 Följs upp 2019

Lindgatan mellan Köpmangatan och Breslättsgatan Asfaltering och lagning av sönderkörd brunn Ta fram en lösning Gata och Park 2016-11-02 Höst 2018 Följs upp 2018

Lindgatan mellan Köpmangatan och Breslättsgatan Förslag på belysning Läggs i planeringen för 2018 Gatuingenjören 2016-11-02 Höst 2018 Följs upp 2018

Bäcksjö vandringsled Laggartorpsgatan-Nordansjö Behov av gallring, promenadstig, bänkar, grillplats Läggs i planeringen för 2019 Gata och Park 2016-11-02 - - Följs upp 2019

Ytan runt ÅVS (Återvinningscentralen)

Asfaltering och uppsnyggning av markyta samt

ett önskemål att lägga bärlager/makadam Läggs i planeringen för 2019 Gatuingenjören 2016-11-02 Höst 2019 Följs upp 2019

Hallongatan-Blåbärsgatan Farlig Y-korsning Ta fram en lösning Gatuingenjören 2016-11-02 - Höst 2016

En åtgärd är utförd (30 

km skylt är uppsatt)

Badområdet/strandområdet Gräsklippning, gallring, städning

Badområdet/strandområdet snyggas till så det blir plant och jämnt. 

Utvecklingsgrupp sköter klippningen Gata och Park 2016-11-02 - -

En åtgärd är utförd, se 

förslaget

Runt skolan Regelbunden skötsel av ytor runt skolan, klippning, röjning  och rensning Kontakt tas med gata/park Gata och Park 2017-05-11 Utförs regelbundet - Utförs regelbundet

Hallsbergsvägen Flytta vägskylt ”Folkets hus” så besökare hittar till Folkets hus Trafikverket kommer inte att flytta vägskylten till Folkets hus TRV 2017-05-11 - Höst 2016

TRV genomför inte 

flytten

Hallsbergsvägen Ta bort biblioteksskylten Utföra jobbet Gata och Park 2017-05-11 - Vår 2018 En åtgärd är utförd

Lönngatan och Rosengatan Laga asfaltera gatan efter vägskada vi byggnation av skolbyggnad 2017 Läggs i planering för 2019 Gatuingenjören 2017-05-11 Höst 2019 Följs upp 2019

Krallgatan bro över bäck till Breslättsäng Broräcken Utreda en lösning för att rätta till räcket Gatuingenjören 2016-11-02 Höst 2018 Följs upp 2018

Krallgatan Stäng genomfart del av Krallgatan förbi skolan/skolområdet Gatuingenjören kollar detaljplanen och utreder möjligheten Gatuingenjören 2017-05-11 - - Följs upp 2018

Törngatan/Krallgatan Åtgärda parkeringsskylt Utföra jobbet Gata och Park 2017-05-11 Höst 2018 Följs upp 2018

Bäcken, Annersaberget och Breslättsängen. Röjning och borttagande av ikullfallna träd och ris på parkmark Utförs regelbundet varje säsong Gata och Park 2017-05-11 - -

Följs upp efter varje 

säsong

Granhöjdsgatan, Blåbärsgatan och Breslättsgatan Laga potthål Läggs i budgeten för 2018-2020 Gatuingenjören 2017-05-11 Höst 2018 Följs upp 2018

Området mellan Rönngatan och Hallsbergsvägen

Regelbunden klippning, parkbänk (tomt 18:1) och belysningspunkt efter 

gångväg Undersöka möjligheten att anlägga parkbänkar Planeringsingenjör 2017-05-11 Vår 2019 Följs upp 2018

Hallsbergsvägen

Laga infotavla och anslagstavlan och ev  flytta ansagstavlanden till andra 

sidan vägen Utreda möjligheten att flytta tavlan Planeringsingenjör 2017-05-11 Höst 2018 Följs upp 2018

Återvinningsstationen

Snygga upp markytan, skärma av återvinningsstationen och sätta upp 

staket Utföra jobbet Planeringsingenjör 2017-05-11 Höst 2018 Följs upp 2018

Återvinningsstationen

Sätta upp en "hundlatrintunna" i närheten av återvinningsstationen

och en i andra änden av grusvägen vid gamla ICA affären Utföra jobbet Planeringsingenjör 2017-05-11 Vår 2018 Följs upp 2018

Bäckravinen Krallgatan till Hallsbergsvägen Planering av naturområdet - vandringsled  med nytt brodämme Törngatan Gatuingenjör utreder tillsammans med utvecklingsgrupp Gatuingenjören 2017-05-11 Höst 2018 Följs upp 2018

Återvinningsstationen Asfaltering av markytan Läggs i planering för 2019 Gatuingenjören 2016-11-02 Vår 2019 Följs upp 2018

Laggartorpsgatan Staketet efter Laggartorpsgatan har varit trasigt några år mot järnvägen Ett förslag på en åtgärd tas fram Planeringsingenjör 2017-12-21 Höst 2018 Följs upp 2018

Prioritering av 2 åtgärder markeras med rosa 4 april 2018

Redigerat 13 april 2018
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Hjortkvarn

Adress/plats Önskemål Åtgärdsförslag Ansvarig utförare Infört Ska vara klart Åtgärdat Kommentar

Rastplats vid Norrköpingsvägen Ställa en skyltning/målning som parkeringsförbud Material är beställda Gatuingenjören 2016-06-17 Höst 2018 Följs upp 2018

Rastplats vid Norrköpingsvägen

Fräscha upp Informationstavlan och placera den under 

belysningsstolpe

Föra en dialog med markägaren (Kommunen äger inte 

marken) Gata och Park 2016-06-17 Höst 2018 Följs upp 2018

Området nära bensinmacken Röj upp området nära bensinmacken Vi äger inte marken Gata och Park 2016-06-17 - - Ingen åtgärd görs

Perstorpsvägen 

Ett rinnande vatten som rinner in i en privat fastighet. 

Vattnet rinner vid regn och snösmältning

Ta fram en lösning (Dialog mellan kommun och 

Trafikverket) Gatuingenjören 2016-06-17 Höst 2018 Följs upp 2018

Hjortkvarn skola

Gubbdagis tar på sig att måla och snygga till 

parkbänkar. Behovet är en ledig lokal, alt. en skolsal. Lokalen är helt utriven och inga maskiner finns kvar Fastighetsavdelning 2016-06-17 - -

Inga maskiner finns 

kvar i skolan, ej 

aktuellt

Vintergatan 2 fastigheter i behov av omvårdnad och uppfräschning Göra en anmäla hos miljökontoret- Kumla Planeringsingenjör 2017-06-16 Vår 2018

En amäla är gjort. 

Följs upp 2018

Området nära bensinmacken Laga potthålen Gata och park kommer att sladda potthålen TRV 2017-06-16 Höst 2018 - Infört i Infracontrol

Ågatan Skyltar bör plockas bort Utföra jobbet Planeringsingenjör 2017-06-16 - Vår 2018 En åtgärd är utförd

Redigerat 22 feb 2018

Prioritering av 2 åtgärder markeras med rosa 6 april 2018
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Sköllersta

Adress/plats Önskemål Åtgärdsförslag Ansvarig utförare Infört Ska vara klart Åtgärdat Kommentar

Vranavägen – Sockenvägen Bredda vägen Utredning om möjligheten för att bredda vägen Gatuingenjören 2016-11-03 - Åtgärden kommer ej att utföras

Vranavägen – Sockenvägen Utöka belysning Utredning om möjligheten att ha belysningesstolpar Gatuingenjören 2016-11-03 - Kommer ej att utföras

Godtemplarvägen Önskemålet är att bredda vägen Utreda möjligheten att trafikreglera (enkelriktad) Gatuingenjören 2016-11-03 Höst 2018 Följs upp 2018

Sockenvägen Flytta informationstavlan närmare livsmedelsbutik Informationstavlan kommer att flyttas Gata och Park 2016-11-03 Vår 2017 En åtgärd är utförd 

Egebyvägen Åtgärda farthindret (ta bort chikanen) Utföra önskemålet Gata och Park 2016-11-03 - - Infört i Infracontrol

Egebyvägen Ta ner skyltar som inte länge gäller Utföra önskemålet Gata och Park 2016-11-03 - - Infört i Infracontrol

Kvarnvägen, Åsenvägen och Stationsvägen Asfaltera de nämnda vägar Tas med i planeringen för asfaltering av vägar Gatuingenjören 2016-11-03 2019-2021

Önskemålet finns i planeringen för 

asfaltering av vägar

Erstorpsvägen Belysning saknas vid lekplatsen 

Se kommentaren

 belysningspunkter vid lekplatser Gata och Park 2016-11-03 - -

Vattentornet har fått belysning vilket 

medför att lekplatsen är mindre mörkt 

nu

Egebyvägen Gatubrunn ligger högre än vägytan Utföra önskemålet Gata och Park 2017-05-25 Höst 2018 Följs upp 2018

Trappan vid kyrkan Den behöver ses över Förslaget beaktas i budget 2019-2021 Fastighetsavdelning 2017-05-25 - - Se åtgärdsförslaget

Sköllersta Bättre skötsel av grönaområden Utföra önskemålet Gata och Park 2017-05-25 Sommar 2018 Följs upp 2018

Sköllersta torg Önskemål om cykelställ Utreda möjligheten Gatuingenjören 2017-05-25 Höst 2018 Följs upp 2018

Björkvägen-Erstatorp GC-väg är mörk/ saknar belysning Begära offert för nya belysningspunkter Planeringsingenjör 2018-01-09 - - Infört i Infracontrol

Redigerat 22 feb 2018

Prioritering av 2 åtgärder markeras med rosa 6 april 2018
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Svennevad

Adress/ Plats Önskemål Åtgärdsförslag Ansvarig utförare Infört Ska vara klart Åtgärdat Kommentar

GC-väg utefter RV51 Förlänga gång och cykelväg

Utreda möjligheten för att bredda gång och 

cykelvägen Gatuingenjören 2016-11-04 - Vår 2017

Trafikverket är 

informerade

 om önskemålet

Norrköpingsvägen Önskemål om busskur Utreda möjligheten att ha en busskur Gatuingenjören 2016-11-04 - Vår 2017

Trafikverket är 

informerade

 om önskemålet

I närheten av fotbollsplanen Besikta elstolpen (är i dålig skick) Utföra önskemålet Planeringsingenjör 2016-11-04 Höst 2018 Följs upp 2018

I närheten av fotbollsplanen Lägga grus istället runt avloppspumpstationen Utföra önskemålet Niklas Hasselwander 2016-11-04 - Vinter 2016 En åtgärd är utförd

Fotbollsplanen Köra med slaghack runt fotbollsplanen Utföra önskemålet Gata och Park 2016-11-04 - -

Pågår varje

 sommar

I närheten av fotbollsplanen Önskemål om brandposthuvud

Idrottsföreningen får låna ett brandsposthuvud med 

backventil av VA-avdelningen Va-tekniker 2016-11-04 - Vinter 2016 En åtgärd är utförd

Fotbollsplanen Små hockeymål för barn Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning Kultur- och fritid 2016-11-07 - -

Överlämnad till 

Fritidsförvaltning

Svennevad Önskemål är få en sandlåda

Gatukontoret kommer att köra en sandlåda på 500 l 

till Svennevad Gata och Park 2016-11-07 - Vinter 2016 En åtgärd är utförd

Badviken i Svennevad Behövs ses över (döda träd som bör huggas ner) Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning Kultur- och fritid 2016-11-07 - Vinter 2016

Överlämnad till 

Fritidsförvaltning

Fotbollsplanen Belysningen fungerar ej Byta rör i strålkastarna Kultur- och fritid 2017-12-15 Vår 2018 En åtgärd är utförd

I närheten av fotbollsplanen Brandposthuvudet är felmonterad

Montera rätt Brandposthuvudet och leverera ett 

backventil Va-tekniker 2017-12-15 - Vinter 2017 En åtgärd är utförd

Mellan byagatans infart i norr och 

till där korset kommer byggas där 

den gamla riksväg 51 går mot 

pålsboda 

Bygga en cykel/gångväg efter att den nya vägen är klar 

till badviken Undersöka önskemålet Gatuingenjören 2018-04-09

Från gångbron vid svennevadsån till 

den första vägen in Bygga en gång/cykelbana Undersöka önskemålet Gatuingenjören 2018-04-09

Fotbollsmålen i idrottsplats Det behövs nya nät Utföra önskemålet Kultur- och fritid 2018-04-11 En åtgärd tas fram

Redigerat 22 feb 2018

Redigerat 09 april 2018
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Vretstorp

Adress/plats Önskemål Åtgärdsförslag Ansvarig utförare Infört Ska vara klart Åtgärdat Kommentar

Järnvägsspåret, Askersundsvägen Borttagning av betong-kanalisation Kontakt med TRV tas Gatuingenjören 2016-10-26 - -

Överlämnat till 

Trafikverket

Stationsgatan och Rabogatan Rensa sly och annat växlighet längs Järnvägsspåret Kontakt med TRV tas Gatuingenjören 2016-10-26 - -

Överlämnat till 

Trafikverket

Fastigheten Skävi 1:4 Klippning, hög häck Ta kontakt med fastighetsägare Planeringsingenjör 2016-10-26 Höst 2018 Följs upp 2018

Parkgatan, Skolgatan, Spontanlekplatsen, Kristallgatan Trasig belysning Utföra önskemålet Gata och Park 2016-10-26 - - Infört i Infracontrol

Fastighet Skävi 2:19 Igenväxt tomt Utföra önskemålet KommunStyrelse 2016-10-26 - -

Ärendet är överlämnat 

till KS

Mellan Parkgatan-Skolgatan

Underhåll av lekplatsen, klippning av gräs och

utökning av lekutrustning Utreda möjligheten Gata och Park 2016-10-26

Underhåll pågår 

kontinuerligt

Spontanlekplats

Byte av skyddsnät, fler papperskorgar, underhållning

av gräsmattan, allmän upprustnin Utföra önskemålet Planeringsingenjör 2016-11-01 - Höst 2017 En åtgärd är utförd

Dammen Dammen förfaller behöver skötas om Läggs i budgeten för 2019 -2020 Planeringsingenjör 2016-11-01 Följs upp 2018

Dammen Plantera karpar Läggs i budgeten för 2019 -2020 Planeringsingenjör 2017-10-06 Följs upp 2018

Kristallgatan-Skolgatan Räta till skylten Utföra önskemålet Gata och Park 2016-11-02 - - Infört i Infracontrol

Askersundsvägen Trädgrenar hänger över gång och cykelvägen Parkpersonal klipper regelbundet Gata och Park 2016-11-02 Höst 2018 Följs upp 2018

Elljusspår Bättre belysning och underlag Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning Fritidsförvaltning 2016-11-02 - -

Överlämnad till 

Fritidsförvaltning

Infarten till Jägargatan En bit asfalt saknas Utreda vem ansvarar för det Vägsamfälligheten 2016-11-02 - -

Vägsamfälligheten 

ansvarar för 

asfalteringen

Rabogatan, Återvinningscentralen Förslag på bättre belysning Utreda möjligheten för att utöka belysning Planeringsingenjör 2016-11-02 Höst 2018 Följs upp 2018

Rabogatan, Återvinningscentralen Höjning och förlängning av befintlig staket Att höja upp staketet begränsar ej skräp Planeringsingenjör 2016-11-02 - - Ingen åtgärd tas

GC-väg nära stationsgatan Järnrör som användes som vägspärr tidigare bör slipas bort Utföra önskemålet Gata och Park 43014 - - Infört i Infracontrol

Gräsmattan mittemot kristallgatan Skruva bort skylten ”Hundar får ej vistas lösa..etc.” Utföra önskemålet Gata och Park 2017-10-06 Vår 2018 Följs upp 2018

Grotorp 2:32  Önskemål om a@ tomten sköts då den är misskö@ idag Informera ansvariga- Kommune Styrelsen Planeringsingenjör 2017-10-06 - -

Ärendet är överlämnat 

till KS

Grotorpsgatan Mörk sträcka, önskemål om belysning Utföra önskemålet Planeringsingenjör 2017-10-06 Höst 2018

Offert har begärts in. 

Följs upp 2018

Mellan Parkgatan-Skolgatan Önskemål om staket mot gatan Utreda möjligheten Gata och Park 2017-10-06 Höst 2018

Ärendet bedöms om 

det finns ett behov att 

utöka säkerheten

Ekbäcksvägen 71 Ett hustak som ramlar ut på gatan Göra ett tillsynsärende Planeringsingenjör 2017-10-06 Höst 2018 Ärendet har anmälts

Knölgatan Önskemål om rastgård för hundar Ett annat förslag togs fram( Lunnagatan) Planeringsingenjör 2017-10-06 Vår 2018 Följs upp 2018

Överallt i Vretstorp Utöka antal hundlatriner Undersöka möjligheten om eventuelt flytt av latrinerPlaneringsingenjör 2017-10-06 Vår 2018 Följs upp 2018

Spontanlekplats Önskemål om papperskorgar vid spontanlekplatsen Utföra önskemålet Planeringsingenjör 2017-10-06 Vår 2018 Följs upp 2018

Runt skolan Asfaltera vägen runt skolan Läggs i budgeten för 2019-2021 Fastighetsavdelning 2017-10-06  2019-2021

Läggs i budgeten för 

2019-2021

Redigerat 22 feb 2018

Prioritering av 2 åtgärder markeras med rosa 4 april 2018
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Riktlinje 
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok 
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras. 
 
 

 

 

Hallsbergs kommun 
Beslutad av -: 2018-02-16 
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun 
Dokumentansvarig: - 
Ärendenummer: - 

 

Riktlinjer vinterberedskapen 
2018/2019 
Riktlinjens syfte är att kommunen ska ha en god framkomlighet och en god trafiksäkerhet för alla 
typer av trafikanter. 
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Datum 

2018-02-16 
Ärendenummer 

- 
Sida 

2(7) 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Mål för snöröjningen .................................................................... 3 

2 Mål för halkbekämpningen .......................................................... 3 

3 Sandning ....................................................................................... 3 

4 Saltning ......................................................................................... 3 

5 Snödagboken ................................................................................ 3 

6 Instruktion för arbetsledaren ....................................................... 4 

6.1 Utsatta platser ................................................................................................. 4 

6.2 Kontrollera vid snödrev. .................................................................................. 4 

6.3 Parkeringsplatser ............................................................................................. 4 

6.4 Trappor ............................................................................................................ 4 

6.5 Broar/trummor över Rösättersbäcken ............................................................ 5 

6.6 Tunnel .............................................................................................................. 5 

7 Utförare ........................................................................................ 5 

7.1 Hallsberg .......................................................................................................... 5 

7.2 Övriga tätorter ................................................................................................. 5 

8 Information .................................................................................. 5 

9 Egen personal ............................................................................... 5 

10 Arbetsledning ............................................................................... 6 

11 Fordon och maskiner ................................................................... 6 

12 Reparationsverkstad .................................................................... 6 

13 Personal ........................................................................................ 6 

14 Plogar ........................................................................................... 6 

15 Sand/saltspridare ......................................................................... 6 

16 Bortforsling av snö ....................................................................... 7 

17 Snötippar ...................................................................................... 7 

17.1 ÖÖvriga tätorter .............................................................................................. 7 

18 Övriga entreprenörer ................................................................... 7 
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Datum 

2018-02-16 
Ärendenummer 

- 
Sida 

3(7) 
 

 

1 Mål för snöröjningen 
Är att upprätthålla god framkomlighet på kommunens gator/vägar/gc-

vägar, gångbanor och torg.  

Gata-Parkavdelningen har att sköta ca. 125 km lokalgator, ca. 17 km 

huvudgator enbart i Hallsberg samt ca. 40 km gång- och cykelvägar.  

Generellt skall snöröjning påbörjas då snödjupet är 5 cm på huvudgator 

och gc-vägar. Starten sker på huvudgator och gc-vägar i de centrala delarna 

av tätorterna. En speciell karta finns för vilka delar som skall prioriteras 

först.  

På övriga gator, vägar och parkeringsplatser påbörjas plogningar vid 10 cm 

snödjup. Parkeringsplatser plogas sent på kvällen eller tidigt på morgonen, 

när det är som minst med parkerade bilar.  

Beroende på hur väderleksförhållanden är och skall bli kan arbetsledaren 

frångå ovanstående riktlinjer.  

2 Mål för halkbekämpningen 
Är att halkbekämpa kommunens gator/vägar/gc-vägar, gångbanor, trappor 

och torg vid alla typer av halka så att god framkomlighet och god 

trafiksäkerhet råder för alla trafikanter. Gång- och cykeltrafikanter skall 

prioriteras först. Sand- och saltgivan skall kontrolleras noga så att vi inte i 

onödan lägger ut för stor mängd.  

3 Sandning 
Sandning sker i huvudsak med bergkross, flis 2-4 mm. Sandning skall ske vid 

behov enligt arbetsledarens beslut.  

4 Saltning 
Saltning sker vid is- och frosthalka, på utsatta platser, efter arbetsledarens 

beslut. Saltning utföres om väderleken så kräver.  

5 Snödagboken 
En speciell snödagbok finns på Hallsbergs kommuns hemsida där ansvarig 

jourarbetsledare skall lägga ut speciell information rörande 

vinterväghållning. Medborgarna skall där kunna läsa om gjorda insatser och 

kommande planerade åtgärder.  
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2018-02-16 
Ärendenummer 

- 
Sida 

4(7) 
 

 

6 Instruktion för arbetsledaren 
Kontrollera väglaget på utsatta platser i Hallsberg.  

6.1 Utsatta platser  
Kvarngatan (avloppsreningsverket)  

Vadsbron  

Tisarvägen/Sågarbacken  

Långängsvägen (förskolan Kompassen)  

Torgbacken  

Vibytorpsvägen (från kyrkan till Idrottsvägen)  

Samzeliiviadukten  

Samzelligatan (från Esplanaden till Hardemovägen)  

Esplanaden  

Torngatan  

Bäckatorpsgatan  

6.2 Kontrollera vid snödrev.  
Östra Storgatan (mellan Kvarngatan och Pålsbodavägen)  

Tisarvägen  

Vibytorpsvägen  

Samzeliigatan  

Hardemovägen  

Ralavägen  

6.3 Parkeringsplatser  
COOP (Konsum)  

Cityhusets parkering  

Stortorget  

Kommunhuset  

Resecentrum  

Nytorget  

6.4 Trappor 
Edsbacken  

Kapellgatan  

Stortorget  

V Storgatan 33-35  

Vretstorp (till tunnel)  

Pålsboda ( S Storgatan-Nygatan)  
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6.5 Broar/trummor över Rösättersbäcken  
Kapellgatan  

Hotell Stinsen  

Cityhuset  

6.6 Tunnel  
Östansjö (Hallsbergsvägen till Laggartorpsgatan)  

7 Utförare  

7.1 Hallsberg 
I Hallsbergs tätort plogar och sandar kommunens egna fordon och 

maskiner.  

7.2 Övriga tätorter  
Pålsboda  Lennart Tjäderbäck, Pålsboda (plogning och sandning)  

Sköllersta  Daniel Spiik, Odensbacken (plogning och sandning)  

Hjortkvarn  Filip Sundevall (plogning och sandning)  

Vretstorp  Maskinringen (plogning och sandning) 

Östansjö  Maskinringen (plogning och sandning)  

8 Information  
Inför varje vintersäsong ordnas en genomgång för samtliga entreprenörer 

och egen personal i beredskapsstyrkan av nytillkomna vägar och ändringar 

på kartor samt ändrade regler mm.  

Dessutom skall en information ske till vår egen personal om varje maskin 

och dess redskap samt montering. Provkörning skall även utföras för att 

berörd personal ska få uppdatera sig på maskinerna. Många i personalen 

kör endast dessa maskiner under de veckor man har beredskap.  

9 Egen personal  
Totalt antal personal på gata- parkavdelningen är 17 st. Av dessa ingår 12 st 

i beredskapsstyrkan. (4 grupper med 3 personer i varje grupp). 
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10 Arbetsledning  
Arbetsledaren på gata-parkavdelningen leder arbetet under ordinarie 

arbetstid (07.00 – 16.00) och övrig tid av beredskapsarbetsledare enligt 

schema.  

11 Fordon och maskiner  
Lastbilar 2 st (1 Scania, 1 Volvo)  

Traktorer 3 st (Valtra, Valtra & Fendt)  

Lastmaskin 1 st (BM Volvo L70)  

Redskapsbärare 1 st (Lundbergare)  

Kombimaskin 1 st (Hako) Lastmaskin BM Volvo L60, Finns tillgänglig under 

vissa tider då vi hyr den från Sydnärkes kommunalförbund utan förare.  

12 Reparationsverkstad 
Fordons- och maskinreparationsverkstad finns vid gatukontoret  

13 Personal 
Ansvariga mekaniker ingår i beredskapsstyrkan och kan vid behov reparera 

skadad utrustning.  

14 Plogar 
Plogar som finns att tillgå är diagonalplogar på Lastbilarna och vikplogar till 

traktorer, lastmaskin, redskapsbärare och kombimaskinen.  

15 Sand/saltspridare  
Sandbuggy finns till en lastbil.  

Spridarskopor till lastmaskinen och redskapsbäraren.  

Spridaraggregat bakmonterat till 1 traktor. 

Salt sprids i första hand med spridarskopan på Lastmaskinen och vid 

extrem halka även med sandbuggyn på Lastbilen.  
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16 Bortforsling av snö  
Snöupplastning sker när snön inte får plats längre. Platser där lastning skall 

ske avgörs från fall till fall.  

17 Snötippar  
Snötippar finns i Hallsberg på följande platser 

Hässleberg (gräsytan söder om dagvattendammen)  

Reningsverket (Ej permanent, test)  

Blomvägen (gräsyta norr om bäcken mot Slåttervägen), Skall endast 

användas i nödfall!  

17.1 Ö
Övriga tätorter  

Pålsboda  Lennart Tjäderbäck, Pålsboda (plogning och sandning)  

Sköllersta  Daniel Spiik, Odensbacken (plogning och sandning)  

Hjortkvarn  Filip Sundevall (plogning och sandning)  

Vretstorp  Maskinringen (plogning och sandning)  

Östansjö  Maskinringen (plogning och sandning)  

Entreprenörerna bedömer själva när de skall ploga/sanda enligt dessa 

direktiv. Entreprenören ska rapportera in när åtgärder utförs enligt bifogad 

instruktion via SMS till beredskapstelefonen. Beredskapsarbetsledare skall 

notera detta i dagbok.  

En gång per år inför kommande vintersäsong samlas alla 

beredskapsarbetsledare tillsammans med entreprenörerna till en 

gemensam utvärdering och genomgång av förändringar som gjorts det 

senaste året inom varje tätort. Teknisk chef kallar till mötet.  

18 Övriga entreprenörer 
Vid svåra väderförhållanden kan andra entreprenörer med andra maskiner 

inhyras.  
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2 

  2018-04-12 Dnr:  18/DOS/17 

 

 
 

 

Ändring i DOS delegationsordning   

Ärendebeskrivning 
Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera uppdrag till 
anställda inom kommunen. Nuvarande delegationsordning för Miljö och Livsmedel föreslås ändras 
för att effektivisera handläggningen av vissa ärenden. Den nuvarande delegationsordningen har 
bestämmelser som bygger på att det finns en förvaltningschef tillgänglig för beslut. Efter 
omorganiseringen av Miljöenheten, där den slogs ihop med Kumlas Miljöenhet samt flyttade till 
Kumla så är tillgängligheten inte lika god. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden föreslås ändra följande bestämmelser i delegationsordningen för Miljö 
och Livsmedel:  
1. Under avsnittet om Övergripande bestämmelser: 
 
1. Besluta att meddela föreläggande och förbud - 26 kap. 9 § MB -delegat Förvaltningschef  
 
Nämnden föreslås ändra delegat till Miljöinspektör 
 
2. Under avsnittet om Livsmedelstillsyn: 
 
14. I brådskande fall besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det  
berörda företaget under en lämplig tidsperiod - EG-förordning 882/2204, Art 54.2 e -  
delegat Förvaltningschef  
 
Nämnden föreslås ändra delegat till Miljöinspektör. 

Ärendet 
Med delegeringen till Miljöinspektörer av ovanstående ärenden så kan handläggningen utföras 
snabbare. Den första förändringen innebär att delegationen blir överensstämmande med 
många andra miljömyndigheters delegationsordningar. Som exempel används delegationen i 
mängdärenden såsom för enskilda avlopp. Den andra förändringen handlar om att ge 
inspektör möjlighet att snabbt ingripa vid akut händelse. Som exempel kan det behöva göras 
när det är fara för människors hälsa.  

De föreslagna ändringarna är alltjämt underställda bestämmelserna i Kommunallagens sjätte 
kapitel, § 38, där det står att följande inte får delegeras:  

- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt 

- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

Nämnden har också möjlighet att ge delegation till enhetschef vilket är en titel som inte 
använts tidigare i delegationsordningen. Som enhetschef menas främst miljöchef. Det öppnar 
dock upp för annan enhetschef om miljöchef inte skulle vara på plats.  
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  2018-04-12 Dnr:  18/DOS/17 

 

 
 

 

Övrigt 

Delegationsordningen Miljö och Livsmedel behöver revideras med anledning av ändrade 
författningar för att vara uppdaterad. Det bör också finnas en ambition om att harmonisera 
delegationsordningarna för Drift- och servicenämnden samt Myndighetsnämnden, Kumla. 
Harmonisering ska innebära att de har samma struktur och så långt möjligt samma delegation, 
utan att för den skull gå emot de olika nämndernas viljor exempelvis vad gäller vilka ärenden 
som ska beslutas av nämnd.  

För att tydliggöra aktuell version av delegationsordningen så föreslås att datum för nämndens 
beslut om delegationsordningen skrivs på dess första sida. 

 

 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Stefan Löf 

Förvaltningschef  Miljöchef 
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 Datum: 2018-04-12 Dnr:  18/DOS/22 

 

 
 

Version 1.3 

 

Yttrande över remiss för Bildande av naturreservatet 
Stocksätterskogen i Hallsbergs kommun   

Ärendebeskrivning 
Ett starkt lokalt engagemang för området visade sig i början av 2000-talet efter att kommunen 
föreslagit en detaljplan där delar av skogen öster om Kårstahultsgatan var avsatt för villatomter. 
Många boende i närheten framförde då sitt ogillande över förslaget. Bland annat bildades en 
aktionsgrupp för att bevara området. Önskemål framfördes även om att området borde ges ett 
långsiktigt skydd från exploatering. 
Beslutet att bilda ett naturreservat i området går i linje med nuvarande översiktsplan för perioden 
2016-2025, där det bl.a. förs fram förslag på att ha en naturvårdsinriktad skötsel i kommunägda 
tätortsnära naturområden och på sikt även kunna inrätta naturreservat vid en del sådana lägen. Då 
hela området ägs av kommunen har ingen förhandling om markåtkomst behövt göras.  

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden har inte något att erinra mot förslaget att bilda naturreservatet, men ett 
budgetutrymme behöver tillskapas för att man ska kunna leva upp till skötselplanens intentioner. 

Ärendet 
Stocksätterskogen är med sitt centrala läge vid Hallsbergs tätort ett värdefullt och uppskattat 
rekreationsområde. Området besöks ofta av boende i närområdena. Intill skogen eller inom några 
hundra meters promenadavstånd ligger också tre förskolor och en 1-6 skola. En ny förskola är under 
upphandling och byggnation är planerat att påbörjas 2018.  
Naturen utgörs till största delen av lövskog. Den börjar bitvis uppnå en ålder där ekologiskt värdefulla 
strukturer såsom gamla träd och olika vedsubstrat förekommer. Lövrika skogar är generellt en 
skogstyp som har minskat mycket i Sverige och äldre lövskogar är idag en bristvara för många arter. 
Inte minst gäller det förekomsterna av ädellövträd.  
Genom att bilda ett naturreservat ges området ett långsiktigt skydd samtidigt som förutsättningarna 
att utveckla områdets kvalitéer som rekreations- och naturområde är goda. 
 
 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon   

Förvaltningschef   
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Hallsbergs kommun     

Drift- och serviceförvaltningen 

 Ny kontrollpunkt markerad med klammer                Intern kontrollplan för år 2018  Delårsrapportering 2018-08-31 

              Område: Gemensam administration  Årsredovisning 2018-12-31  

 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Metod Utförd av Resultat  Åtgärd Tidplan Ansvarig 

Registrering av 

allmänna 

handlingar  

Att registrering 

sker enligt lag 

Stickprov 

månadsvis 

Assistent/ 

handläggare 

 

   Förvaltnings

chef 

Dokument-

hantering/ 

Arkivering 

Att dokument-

hantering/ 

arkivering sker 

enligt planen 

Stickprov Assistent/ 

handläggare 

   Förvaltnings

chef 

Delegations-

ordning 

Att beslut tas av 

rätt delegat  

 

Stickprov 

 

 

Assistent/ 

handläggare 

 

   Förvaltnings

chef 

Tätortsbesök 

med lokala 

intressegrupper 

Att 

handlingsplanen 

från besöken i 

tätorterna följs upp 

och att tidsplanen 

hålls 

Allkontroll Planerings-

ingenjör 

   Förvaltnings

chef 

Mutor och 

bestickning 

Säkerställa att 

SKLs riktlinjer 

angående mutor 

och bestickning tas 

upp på varje 

avdelning minst en 

gång per år 

Allkontroll Avdelnings-

chef 

   Förvaltnings

chef 
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Område: Ekonomiadministration 

 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig 

Attest-

förteckning 

Uppdatering och 

beslut av attestför-  

teckning 

 

Årsvis 

samt vid 

behov 

Ekonom    Förvaltnings-

chef 

Fakturering/ 

bilagor 

Att syfte och 

deltagare anges vid 

representation 

Allkontroll Registrator/

Attestant 

   Förvaltnings-

chef 

Fakturering/ 

bilagor 

Att syfte och 

deltagare anges vid 

resor 

Allkontroll Registrator/

Attestant 

   Förvaltnings-

chef 

Debiteringar Att samtliga tjänster 

blir debiterade 

senast månaden 

efter leverans. 

Allkontroll 

 

 

 

 

Assistent/ 

Arbetsledare 

   Avdelnings-

chef 

 

Uppföljning 

verkställighet 

måluppfyllelse 

och ekonomiskt 

utfall 

Att verkställigheten 

följs upp och 

redovisas där 

fullmäktige 

uppdragit åt 

nämnden att fatta 

beslut 

Allkontroll Ekonom/ 

Nämnd-

sekreterare 

   Förvaltnings- 

chef 

Beställning, 

leverans och 

mottagande av 

varor och 

tjänster 

Kontrollera att varan 

eller tjänsten 

beställts innan 

mottagande, 

signering och 

betalning 

Allkontroll Avdelningsc

hef/Arbets-

ledare 

   Avdelnings-

chef 
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Område: Verksamheter 

 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Metod Utförd av Resultat  Åtgärd Tidplan Ansvarig 

Uppföljning 

mål kvalité och 

kvantitet 

 

Upprättande av 

verksamhetsplan 

 

 

Allkontroll 

 

 

Avdelningsc

hef 

 

   Avdelnings-

chef 

 

 Uppföljning mot 

verksamhetsplan 

Allkontroll Avdelnings-

chef 

 

   Avdelnings-

chef 

Infracontrol 

 

Uppföljning 

anmälningar/ 

åtgärder 

 

 

Redovisa utvalda 

anmälningar och 

tillhörande åtgärder 

till nämnden 2 

ggr/år  

 

 

Stickprov 

 

 

Nämndsekre

terare 

    

 

Förvaltnings

chef 

VA 

 

Mätning av 

dricksvatten-

distribution 

 

 

Mäta och analysera 

levererad volym 

 

 

Allkontroll 

 

 

Enhetschef/ 

handläggare 

    

 

Avdelnings-

chef 

Fastighets-

avdelningen 

 

Planering av 

fastighets-

underhåll 

 

 

 

 

Redovisa upp-

följning av 

underhållsplanen på 

kommunens 

fastigheter till 

nämnden 2 ggr/år 

 

 

 

Allkontroll 

 

 

 

 

Avdelnings-

chef 

 

 

 

 

 

   

 

 

Avdelningsc

hef 
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Område: Verksamheter 
 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Metod Utförd av Resultat  Åtgärd Tidplan Ansvarig 

Måltids-

avdelningen 

 

Egenkontroll 

 

 

 

Kontroll av antal 

avvikelser kontra 

åtgärder avseende 

livsmedel 

 

 

 

Allkontroll 

 

 

 

Avdelnings-

chef 

    

 

 

Avdelnings-

chef 

Bygglovs-

verksamheten 

 

Tillsyn 

 

 

 

Uppföljning av 

anmälningsärenden 

redovisa till 

nämnden 1 gång/år 

 

 

 

Allkontroll 

 

 

 

Handläggare 

    

 

 

Bygglovs-

chef 

Miljötillsyns-

verksamheten 

 

Tillsyn 

 

 

 

Uppföljning av 

anmälningsärenden 

redovisas till 

nämnden 1 gång/år 

 

 

 

Allkontroll 

 

 

 

Handläggare 

    

 

 

Miljöchef 
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                                        HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2018-03-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 33 492 -        33 492 -            -             0%

Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska 16 278 -        16 278 -            -             0%

Driftram ändrad då tillägg på 370 tkr tillkommit på grund av höjd PO-avgift

Tillägg på investeringsram på grund av överföring av budget från 2017 med 5 528 tkr

Drift

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 266 -              266 -                 -             0% 46 -                    

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 634 -          2 634 -              756 -                 

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 123 -              123 -                 -             0% 121 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                -                    -             0% 43 -                    

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 327 -          2 327 -              -             0% 571 -                 

Gatuingenjör, Ansvar 302300 6 224 -          5 224 -              1 000        -16% 603 -                 

Planeringsingenjör, Ansvar 302500 ortsbesök 300 -              300 -                 -             0% 34 -                    

Gata/Park Ansvar 330000 16 510 -        16 510 -            -             0% 4 344 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 935 -              935 -                 -             0% 1 709 -              

Bostadsanpassning 112190 1 693 -          2 693 -              1 000 -       59% 559 -                 

Städ, Ansvar 1122* -                -                    -             0% 68                     

Måltid, Ansvar 1123* -                -                    -             0% 111 -                 

Miljö, Ansvar 210000 2 146 -          2 146 -              -             0% 781 -                 

Bygglov, Ansvar 220000 334 -              334 -                 -             0% 207 -                 

Totalt DOS Skatt 33 492 -     33 492 -         -           0% 9 817 -           

Orsaker till avvikelse:

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 1 444 tkr sista mars men prognosen till årets slut ett 

resultat i balans.

De senaste fem årens snitt visar att bostadsanpassningen även i år troligen kommer visa ett 

minusresultat på minst 1 mkr vilket blir vår prognos till slutet av året för bostadsanpassningen. För att 

komma inom ram beräknar vi därför minska på kostnaderna för beläggningsunderhåll med 1 mkr. 

Måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen är inte debiterade i skrivande stund men hänsyn tagen 

med budget som grund. Hänsyn även tagen till transportkostnader som vi inte fått faktura på och 

intäkter som inte är fakturerat för Miljö och Bygglovshantering. Räntekostnader som ska debiteras 

bolaget har räknats med i utfallet. I skrivande stund ligger budget fördelad på 12-delar men kommer 

framöver delvis periodiseras där verksamheterna är väldigt säsongsbundna.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2018-03-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 180331

Övergripande:

EKO-parken/naturreservat -300 -300 0 0% -1

Ortsbesök -300 -300 0 0% -14

Pålsboda torg -300 -300 0 0% 0

Pylonbron -400 -400 0 0% -193

Fastighetsinvesteringar:  

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -83

Källsortering, miljörum   2 st -500 -500 0 0% 0

Asfaltering, ytor inkl belysning -700 -700 0 0% 0

Förbättringsåtgärder intern hyresgäst -300 -300 0 0% 0

Folkasboskolan, byte fasad och fönster -500 -500 0 0% 0

Måltidsavdelningen -800 -800 0 0% -515

Städavdelningen: -100 -100 0 0% 0

Gata /Park: 0 0% 0

Inköp Maskiner och fordon -400 -400 0 0% 0

Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår -1 011 -1 011 0% 0

Tillgänglighetsanpassning -266 -266 0 0% 0

Gatubelysning -908 -908 0 0% 0

Stängsel i anslutning till Puttlabäcken -100 -100 0 0% 0

Utökning parkering 0 0 0 0% 0

Lekplatser, upprustning -369 -369 0 0% 0

Vinterljus centralstationen -200 -200 0 0% -89

Oljeavskiljare -200 -200 0 0% 0

Manskapsbodar i orterna -200 -200 0 0% 0

Anslagstavlor -100 -100 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt: -950 -950 0 0% 56

Totalt DOS Skatt  -9404 -9404 0 0% -839
Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk projekt 10070 -1 315 -1 315 0 0% 0

Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk  projekt 30037 -2 000 -2 000 0 0

Rala III, projekt 30019, extern reglering 0 0 0 0% -94

Ventilation och Styr, projekt 10051 Förskola Månen 0 0 0 0% -217

Tingsgården Sköllersta, Strategisk  projekt 10089 -570 -570 0 0% -181

Vibytorp etapp II D, exploatering projekt 30017 -2 000 -2 000 0 0% 0

Reception kommunhus Strategisk, projekt 10006 -989 -989 0 0% -2792

Totalt DOS strategiska, externa Skatt  -16278 -16278 0 0 -4123
Orsaker till avvikelse:

Beräknad prognos inom ram till årets slut.
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Drift Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Budget/Utfall på verksamhetsnivå.
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 201803 Budget 

201803

Budget helår 

2018

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -45 -66 -266

Teknisk planering 21500 -426 -476 -1905

Bygglovsverksamhet 21501 -206 -84 -334

Planverksamhet (Fastighet) 21502 0 0 0

Allmän markreserv 21505 -2 -8 -31

Fastighetsreglering 21506 20 -55 -222

Bostads- och affärshus 21507 232 729 2917

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -628 -1467 -5869

Beläggning underhåll 24901 -405 -1227 -4909

Vinterväghållning 24902 -1243 -882 -3529

Barmarksrenhållning 24903 -84 -200 -800

Gröna ytor 24904 -11 -78 -310

Trafikanordning 24905 -162 -129 -515

Gatubelysning 24906 -771 -885 -3540

Broar/stödmurar 24907 -200 -279 -1116

Dagvattenavledning 24908 -10 -122 -488

Bidrag till vägsamfällighet 24911 -786 -205 -820

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -10 -41

Trafikreglering 24913 0 -72 -287

Parkeringsövervakning 24914 2 22 88

Parker m.m. 25000 -105 -133 -530

Skogs- och naturparker 25001 -777 -292 -1169

Gräsytor 25002 25 -327 -1310

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -104 -280 -1122

Lekplatser 25004 -77 -151 -606

Natur- och kulturreservat 25005 -25 -17 -66

Miljöbalken 26100 -523 -433 -1732

Livsmedelslagen 26101 -258 -104 -414

Bostadsanpassning 51001 -559 -423 -1693

Avfallshantering gemensamt 87000 -12 77 308

Lakvattenrening 87005 -13 0 0

Gemensamma lokaler 91000 -47 -244 -976

Förvaltningslokaler 91010 -714 -322 -1286

Fritidslokaler 91020 224 360 1439

Skol- och förskolelokaler 91030 2297 255 1022

Vård- och omsorgslokaler 91040 1624 1454 5815

Övriga lokaler internt 91050 171 704 2815

Övriga lokaler externt 91060 -781 -85 -342

Fastighetsförvaltning 91070 -325 -124 -495

Vaktmästeri 91071 -1095 -915 -3660

Teknikgrupp 91072 -217 -348 -1391

Snickare 91073 -248 -368 -1473

Hjälpmedelscentral 91074 59 84 336

Städverksamhet 91080 -1040 -783 -3131

Övrig städ externt 91090 696 240 960

Gemensamma verksamheter 92000 -1499 -1408 -5631

Fordonsförvaltare 92016 -47 0 0

Personal 92021 138 552 2207

Maskiner 92022 214 183 732

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -103 -22 -87

Förbrukningslager 92024 -16 -9 -35

Bilpoolens leasingbilar 92025 0 0 0

Måltidsverksamhet 92030 146 0 0

Vidarefakturering 92099 -1 0 0

Ej attesterade fakturor xxxxx -2083 0 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -9817 -8373 -33492
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                                        HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2018-03-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse 

Drift -                -                 -                   

Reinvestering tilldelad ram inkl 

exploateringar 19 078 -        19 078 -        -                   

Investeringsram utökad med överföring av ej nyttjad ram från 2017 med 1 828 tkr 

Drift VA
(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

 Inventering VA-rörnät Ansvar  302400 

vht  86504 263 -             263 -              -                   56 -               

 VA-rörnät Ansvar 330100, 330200 vht 

86508, 86512-15 samt 86518 8 746 -          8 746 -           -                   1 457 -         

 VA-avg. hushåll och industri Ansvar 

350000 vht 86501 och 86502 31 583         31 583         -                   7 495          

 Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar 

350000 vht 86500, 86505-07 7 548 -          7 548 -           -                   2 003 -         

 ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät 

Ansvar 350000 vht 86509-86518 13 134 -        13 134 -        -                   3 331 -         

 Teknisk chef VA                             Ansvar 

350001 1 892 -          1 892 -           -                   619 -             

Totalt DOS Avgift -              -              -                29             

Orsaker till avvikelse:

Totalt för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat. Utfall per 31 mars visar 

ett överskott på 29 tkr. Hänsyn är tagen till saknade kostnader för inköp vatten, ej attesterade 

fakturor och ej inkomna intäkter VA-avgifter.                       
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Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS / 

(tkr)  Helårsprognos per 2018-03-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Maskin- och fordonsanskaffning, 

projekt 30001 -450 -450 0 -6

Sanering VA-nät projekt 35002 -4 000 -4 000 0 -1 572

VA-avdelningens investeringar -2 200 -2 200 0 -14

Nödvattenrum -600 -600 0 0

Sjöledning Tisaren , projekt 35013 -7 200 -7 200 0 0

Totalt DOS Avgift -14 450 -14 450 0 -1 592
Exploatering Sköllersta, projekt 35501 

Stratigisk -1 828 -1 828 0 -439

Exploatering  Vibytorp II D, projekt 35503 

Stratigisk -2 800 -2 800 0 -1 155

Rala III, projket 30019 strategisk

0 0 0 -22

Totalt DOS Avgift -19 078 -19 078 0 -3 208
Orsaker till avvikelse:

Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 1803 Budget 1803 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -1206 -1199 -4797

VA-avgifter hushåll 86501 6230 6524 26100

VA-avgifter industri 86502 1266 1371 5483

Inventering VA-nät 86504 -195 -223 -892

Anskaffning vatten 86505 -523 -790 -3158

Produktion vatten 86506 -76 -201 -803

Distribution vatten 86507 -17 -7 -29

VA-nät gemensamt 86508 -696 -1086 -4345

Avloppspumpstationer 86509 -111 -214 -857

Reningsverk 86510 -2770 -2710 -10840

Reserv vattentäkter 86511 -19 -28 -112

Leverans vatten 86512 -476 -846 -3385

Spillvattenavledning 86513 -21 -130 -520

Dagvattenavledning 86514 -136 -113 -452

Dagvattenhantering 86515 -1 -7 -27

Slamhantering VA 86516 -76 -77 -309

Vattenmätning 86517 -272 -154 -616

Maskiner VA 86518 -84 -110 -441

Ej attesterade fakturor -788 0 0

Totalt 29 0 0

I dagsläget vet vi inte hur långt vi kommer hinna med Tisaren i år och visar därför en prognos 

utan avvikelse till årets slut. 
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Övriga ärenden
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18/DOS/43
   

Page 128 of 169



 
 

Detaljplan för  
Samsala, etapp 2  
Hallsbergs kommun, Örebro län 
 
Ovanstående	detaljplan	i	Hallsbergs	kommun	är	utställd	för	granskning	mellan	
29	mars	och	19	april	2018.			

Kortfattad sammanfattning 
Syftet	med	aktuell	detaljplan	är	att	planlägga	nästa	etapp	av	bostadsområdet	
Samsala	för	främst	villabebyggelse	men	även	mindre	flerfamiljshus	så	som	
radhus,	kedjehus	och	mindre	grupphusbebyggelse.	
	
Planområdet	ligger	i	den	sydöstra	delen	av	Hallsbergs	tätort	i	området	Samsala.	
Området	begränsas	i	väster	av	detaljplan	för	Samsala,	etapp	1,	i	öster	av	
fastighetsgränsen	mot	Samsala	1:2,	i	norr	går	gränsen	över	åkrarna,	ca	100	m	
från	fastigheten	Lyckan	1:7	och	i	söder	begränsas	området	av	Korsbergsgatan.	
	
Kommunstyrelsens	arbetsutskott	beslutade	den	26	mars	2018	att	
detaljplaneförslaget	skulle	skickas	på	granskning	till	berörda.	Samt	att	
samrådsredogörelsen,	där	inkomna	yttranden	under	samrådstiden	har	
sammanställts	och	besvarats	också	ska	skickas	ut.		
 

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget 
Planförslaget	finns	tillgängligt	i	kommunhuset	och	på	kommunens	hemsida	
www.hallsberg.se/detaljplan.		
	
Den	som	har	synpunkter	på	förslaget	ska	skriftligen	skicka	dem	till:		
Kommunstyrelseförvaltningen,	694	80	Hallsberg	
Eller	via	e‐post:	kommunstyrelseforvaltningen@hallsberg.se.		
	
Sista	inlämningsdagen	för	synpunkter	är	den	19	april	2018.	
	
Endast	den	som	framfört	skriftliga	synpunkter	som	inte	blivit	tillgodosedda	
har	rätt	att	överklaga	detaljplanen	enligt	plan‐	och	bygglagen	13	kap	11§.	
	
Fastighetsägare	ombeds	informera	eventuella	bostadsrättsinnehavare,	
hyresgäster,	boende	och	arrendatorer	om	innehållet	i	denna	skrivelse.	
	
Om	du	har	frågor	angående	detaljplanen	är	du	välkommen	att	kontakta:		
Beatrice	Rimmi	Tel:	019‐58	82	41	Epost:	beatrice.rimmi@kumla.se		 	
Johannes	Ludvigsson	Tel:	019‐58	82	04	Epost:	johannes.ludvigsson@kumla.se	
	

	
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN		

       

 

  2018‐03‐27	 16/KS/151	
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     2018‐03‐20  Dr: 16/KS/151 
 
 
 

 
GRANSKNING 
 

Detaljplan för 
Samsala, etapp 2 
Del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 
 

   
 
STANDARDFÖRFARANDE	
(Plan‐	och	bygglagen	SFS	2010:900)	
	
Samråd:	2017‐02‐02	–	2017‐02‐27		
Granskning:	2018‐03‐29	‐2018‐04‐19	
Antagen	av	KS:		
Laga	kraft:		
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Vad är en detaljplan? 
Med	en	detaljplan	reglerar	kommunen	vad	man	får	göra	inom	ett	visst	område.	En	detaljplan	krävs	
vid	utbyggnad	av	nya	områden	och	vid	ändrad	markanvändning	av	en	fastighet	eller	område.	
Detaljplanen	innehåller	bestämmelser	om	var	man	får	bygga,	markens	användning	och	bebyggelsens	
utformning.	Detaljplanen	är	juridiskt	bindande	och	är	styrande	vid	prövning	av	lov.			
Läs	mer	på	www.boverket.se/pblkunskapsbanken.	
	
En	detaljplan	visas	som	ett	bestämt	område	på	en	plankarta.	Till	detaljplanekartan	hör	en	
planbeskrivning,	som	förklarar	syftet	och	innehållet	i	planen.	Ibland	ingår	även	andra	handlingar	
som	till	exempel	illustrationskarta	eller	en	miljökonsekvensbeskrivning.	
 

Vad är en planbeskrivning? 
Planbeskrivningen	är	ett	dokument	som	anger	syftet	med	detaljplanen	och	förklarar	
innehållet	av	detaljplanekartan.	Dessutom	ska	det	framgå	i	planbeskrivningen	de	konsekvenser	som	
genomförandet	av	detaljplanen	medför	för	sakägare,	andra	berörda	och	
miljön.	Planbeskrivningen	är	en	obligatorisk	handling	men	har	ingen	egen	rättsverkan.	
Plankartan	däremot	är	ett	juridiskt	bindande.	
 

Val av planförfarande 
Standardförfarande 
(Plan‐	och	bygglagen	SFS	2010:900)	
	
Kommunstyrelseförvaltningen	får	i	uppdrag	av	Hallsbergs	kommunstyrelse	att	upprätta	
en	detaljplan.	Detaljplanen	handläggs	med	ett	så	kallat	standardförfarande	vilket	innebär	att	ett	
förslag	till	detaljplan,	samrådshandling	tas	fram	och	skickas	ut	till	myndigheter,	sakägare	och	andra	
berörda.	Därefter	sker	en	bearbetning	av	planförslaget	som	sedan	ställs	ut	för	granskning	där	man	
har	ytterligare	en	chans	att	lämna	synpunkter.	I	antagandeskedet	antas	detaljplanen	av	
Kommunstyrelsen	eller	i	vissa	fall	av	Kommunfullmäktige.	Antagandebeslutet	vinner	efter	tre	veckor	
laga	kraft	om	inte	beslutet	överklagas.	Se	flödesprocessen	nedan.	 
 
 

   
 

Handlingar 
Detaljplaneförslaget	består	av:		

 Planbeskrivning	med	genomförandefrågor	
 Plankarta	med	bestämmelser	i	skala	1:1000	
 Fastighetsförteckning		

	
För	övrigt	planeringsunderlag	till	detaljplanen	hänvisas	till	Hallsbergs	kommuns	hemsida	
www.hallsberg.se/detaljplan.	
 
Handläggare	
Beatrice	Rimmi	
019‐58	89	04		
Beatrice.rimmi@kumla.se		
Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAMRÅD  UNDERRÄTTELSE  GRANSKNING 
GRANSKNINGS‐ 
UTLÅTANDE 

ANTAGANDE  LAGA 
KRAFT 
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Planbeskrivning 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens	syfte	är	att	planlägga	nästa	etapp	av	bostadsområdet	Samsala	för	främst	
villabebyggelse	men	även	mindre	flerfamiljshus	så	som,	radhus,	kedjehus	och	mindre	
grupphusbebyggelse.	

Bakgrund  
Kommunstyrelseförvaltningen	i	Hallsbergs	kommun	har	fått	i	uppdrag	(KSAU	§93	2016‐10‐04)	att	ta	
fram	en	detaljplan	för	Samsala,	etapp	2.	
		
Detaljplanen	för	etapp	1	av	området	Samsala	vann	laga	kraft	år	2007.	Området	består	av	16	
villatomter,	8	norr	om	Korsbergsgatan	och	8	söder	om	gatan.	Alla	tomter	förutom	en	i	den	norra	
delen	är	sålda	och	bebyggda.	Det	finns	nu	efterfrågan	på	fler	tomter	i	detta	område.	En	förstudie	för	
etapp	2	genomfördes	under	våren/sommaren	2016.	Förstudien	visar	att	det	inom	området	kan	
inrymmas	både	villatomter,	radhus	och	grupphusbebyggelse.	

Plandata  
Läge 
Planområdet	ligger	i	den	sydöstra	delen	av	Hallsbergs	tätort	i	området	Samsala.	Området	begränsas	i	
väster	av	detaljplan	för	Samsala,	etapp	1	och	detaljplan	för	Långängen,	i	öster	av	fastighetsgränsen	
mot	Samsala	1:2,	i	norr	går	gränsen	över	åkrarna,	ca	100	m	från	fastigheten	Lyckan	1:7	och	i	söder	
begränsas	området	av	Korsbergsgatan.	
 

 
Planområdet,	röd	linje	är	föreslagen	plangräns.	

Planområde 

Samsala 
etapp 1 

Page 133 of 169



 

2 
 

Areal 
Planområdet	har	en	areal	på	ca	9	ha.	

Markägoförhållanden 
Hallsbergs	kommun	äger	den	berörda	marken,	fastigheten	Samsala	1:9.	
		

	
Kommunägd	mark,	grönt	skrafferat	område,	röd	linje	är	föreslagen	plangräns. 

Tidigare ställningstaganden  
Riksintressen  
Det	finns	inte	några	riksintressen	inom	planområdet.		
	
Miljöbalken	7	kap	11	§		
Inom	planområdet	finns	diken	som	omfattas	av	det	generella	biotopskyddet	då	de	ligger	i	
jordbruksmark.		
 
Småvatten	och	våtmarker	och	öppna	diken	i	jordbruksmark	är	värdefulla	inslag	i	jordbruksmark	
med	mycket	höga	naturvärden.	Diken	fungerar	som	livsmiljöer,	tillflyktsorter,	spridningskorridorer	
och	ledlinjer	i	landskapet.	De	flesta	groddjur,	fåglar,	insekter	och	smådäggdjur	som	är	knutna	till	
odlingslandskapet,	som	tillexempel	grodor,	salamandrar	och	fåglar	som	kornknarr	och	törnsångare,	
gynnas	av	såväl	det	skydd	som	den	tillgång	på	föda	som	små‐vatten	och	våtmarker	ger.	För	att	ett	
öppet	dike	omfattas	av	biotopskyddsbestämmelsen	ska	minst	en	sida	av	diket	gränsa	till	åkermark.		
Definitionen	enligt	miljöbalken	är	ett	småvatten	eller	en	våtmark	med	en	areal	av	högst	ett	hektar	i	
jordbruksmark	som	ständigt	eller	under	en	stor	del	av	året	håller	ytvatten	eller	en	fuktig	markyta	
såsom	kärr,	gölar,	vätar,	översilningsmarker,	kallkällor,	märgelgravar,	öppna	diken,	dammar	och	
högst	två	meter	breda	naturliga	bäckfåror.	
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Det	dike	som	går	diagonalt	inom	planområdet	kommer	att	behöva	tas	bort	för	att	kunna	bygga	i	
området.	Skada	på	den	skyddade	biotopen	(diket)	går	inte	att	undvika	vilket	innebär	att	
biotopskyddsdipsens	behöver	sökas	hos	Länsstyrelsen.	
Diket	som	tas	bort	kommer	att	kompenseras	genom	att	nya	öppna	diken	anläggs.		
	
Övriga	diken	kommer	att	bevaras	men	de	kommer	inte	ligga	i	åkermark	utan	i	anslutning	till	
bebyggelse	och	skogsmark	inom	planområdet.	Det	dike	som	går	i	nord‐sydlig	riktning	kommer	att	
omformas	för	att	utgöra	del	i	områdets	dagvattenhantering.		
	

Översiktsplan 
I	kommunens	översiktsplan	antagen	år	2016	är	planområdet	utpekat	som	område	för	framtida	
bostadsbebyggelse.	
 

 
Utdrag	ur	kommunens	översiktsplan.	

Detaljplaner 
Området	berörs	delvis	av	följande	detaljplaner:	

 1861‐P100	”ett	område	i	Samsala	del	av	fastigheten	Hallsbergs‐Falls	1:9	m.fl”		
laga	kraft	2007‐02‐15.	

 18‐LÅN‐54	”Långängen	Kv	Tranbäret,	Oxbäret	m.fl.”	laga	kraft	1972‐01‐18.	
 
I	övrigt	angränsar	planområdet	inte	till	någon	detaljplan.	
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Gällande	detaljplaner	inom	och	i	angränsning	till	planområdet.	

Behovsbedömning 
Miljöaspekter   
Vid	upprättandet	av	en	detaljplan	ska	en	miljöbedömning	göras,	enligt	6	kap.	11	§	Miljöbalken	
för	att	utreda	om	genomförandet	av	planen	kan	antas	få	en	betydande	miljöpåverkan	
(PBL	4	kap.	34	§).	Enligt	gjord	behovsbedömning	(Bilaga)	bedöms	planförslaget	inte	medföra	någon	
betydande	miljöpåverkan	och	därför	kommer	en	miljökonsekvensbeskrivning	enligt	PBL	4	kap.	34	§	
inte	att	göras.	Ett	genomförande	av	detaljplanen	kommer	heller	inte	att	leda	till	ett	överskridande	av	
miljökvalitetsnormer	för	vatten	eller	luft.	Detaljplanen	motverkar	inte	Hallsbergs	kommuns	
miljökvalitetsmål.	Hallsbergs	kommun	bedömer	detaljplanen	vara	förenlig	med	3,4	och	5	kap	
Miljöbalken. 

Förutsättningar och förändringar  
Mark och vegetation  
Planområdet	består	till	största	del	av	jordbruksmark	och	är	inte	bebyggt	i	dagsläget.	Väster	och	
söder	om	planområdet	finns	bostadsbebyggelse.	Mellan	bostadsbebyggelsen	i	Falla	och	planområdet	
finns	ett	skogsområde	som	sluttar	mot	öster.	Mellan	detta	skogsområde	och	den	nya	
bostadsbebyggelsen	planläggs	marken	för	NATUR.	I	östra	delen	utav	planområdet	finns	ett	mindre	
skogsparti	som	bevaras	och	planläggs	som	NATUR.	Skogen	ramar	in	och	ger	en	tydlig	gräns	för	
området.		Flera	diken	finns	inom	planområdet,	se	även	Dagvatten.		
 
Förändring  
Planförslaget	innebär	att	jordbruksmarken	inom	planområdet	kommer	att	bebyggas	för	bostäder.		
	
Området	är	utpekat	i	översiktsplanen	som	ett	utbyggnadsområde	för	bostäder.	Att	bygga	på	
jordbruksmark	kan	godtas	när	det	sker	i	direkt	anslutning	till	befintlig	bebyggelse.	Kommunen	har	
prioriterat	bostadsbyggandet	i	detta	läge	då	det	ligger	i	direkt	anslutning	till	befintlig	bebyggelse	och	
att	det	finns	ett	behov	av	fler	bostäder	i	attraktiva	lägen.		
	
Kommunen	har	vägt	jordbruksmarkens	värde	mot	en	utveckling	av	Samsala	med	attraktiva	tomter	
mot	varandra	och	kommit	fram	till	att	i	detta	fall	prioriteras	bebyggelse	över	bevarandet	av	

Planområde 

18‐LÅN‐54 

1861‐P100 
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jordbruksmark.	LRF	har	i	sitt	yttrande	till	samrådshandlingen	skrivit	att	”detta	område	är	mindre	
odlingsvärt,	där	skadan	inte	blir	så	stor	av	bebyggelse”.		
	
Genom	området,	i	nordsydlig	riktning	har	det	lagts	in	ett	parkområde	i	detaljplanen,	PARK,	som	
ligger	längs	med	ett	befintligt	dike.		Inom	ytan	ligger	även	ett	stråk	med	kommunala	vatten‐	och	
spillvattenledningar	som	kommer	att	bevaras	i	sitt	nuvarande	läge.	Området,	som	blir	en	fin	tillgång	
till	boende	i	området,	kommer	ha	träd	och	buskar	och	eventuellt	översvämningsbara	ytor.	I	öster	och	
mot	Korsbergsgatan	planläggs	ytor	för	PARK.			
	
Diket	som	går	diagonalt	genom	området	kommer	att	behöva	tas	bort	för	att	bygga	i	området,	diket	
kommer	att	ersättas	med	andra	diken,	övriga	diken	kommer	att	bevaras.		

Geotekniska förhållanden 
Inom	planområdet	är	det	främst	lera	(postglacial),	gult	område	på	karta	nästa	sida.	I	en	liten	del	i	
söder	är	jordarten	sand	(svallsediment).	
	
Geoteknisk undersökning  
För	etapp	1	av	Samsala	genomfördes	det	år	2006	en	geoteknisk	undersökning	av	konsultföretaget	
VAP	VA‐Projekt	AB.	Denna	undersökning	täcker	dock	inte	in	det	aktuella	planområdet	men	kan	ge	en	
bild	av	förhållandena	i	området.		En	sammanfattning	av	den	geotekniska	undersökningen	redovisas	
nedan:	
	
Grundförhållanden	
I	området	norr	om	Korsbergsgatan	utgörs	jorden	av	lera	vars	mäktighet	ökar	mot	norr.	
Vid	slagsondering	norr	om	Korsbergsgatan	har	stopp	erhållits	i	mycket	fast	
lagrad	jord	alt.	mot	förmodad	sten,	block	eller	berg	på	2,8	–	7,5	m	djup.	
	
Geotekniska	rekommendationer	hämtade	från	geotekniska	undersökningen	år	2006	
I	området	norr	om	Korsbergsgatan	bedöms	grundläggning	med	spetsbärande	pålar	
krävas	inom	större	delen	av	tomterna.		
	

	
Jordartskarta	för	planområdet,	lera	gult,	sand,	orangeprickigt.	
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Det	har	även	gjorts	en	geoteknisk	undersökning	som	täcker	det	aktuella	planområdet,	daterat	2	juni	
1965	(VIAK).	
	
Grundläggning	inom	planområdet	redovisas	i	tabellen	nedan:	
	
Marktyp	 1‐plans	

byggnad	
2‐plans	
byggnad	

3‐plans	
byggnad	

Tyngre	
byggnader	

Vägar,	ledningar	

0,5‐12,0	halvfast‐
lös	mo‐mjäla,	
lera	på	fast	
friktionsmaterial,	
fast	ytlager	minst	
1	m	tjockt	

Plattor,	
undantagsvis	
hel	styv	
bottenplatta	

Helt	styv	
bottenplatta	
eller	pålar‐
plintar	

Pålar‐
plintar	

Pålar‐
plintar	

Begränsad	
vägbankshöjd	
m.h.t	sättning	och	
stabilitet.	Ev.	
grundförstärkning	
för	ledningar.	
Spont	i	rörgravar	
vid	schakt	under	
fasta	ytlagret.	Risk	
för	flytjord.	

	
Förutom	vad	som	anges	i	tabellen	ovan	ska	följande	förhållanden	även	beaktas:	
På	ler‐	och	torvområdena	bör	uppfyllningar	undvikas	då	dessa	medför	sättningar.	På	torvområdet	
ska,	innan	grundläggning	sker,	torvlagret	avlägsnas.	Detta	gäller	även	under	gator	och	planer.	
	
På	lerområdet	har	i	tabellen	angetts	att	1‐planshus	kan	grundläggas	med	plattor.	För	att	
uppkommande	sättningar	ska	bli	så	jämna	som	möjligt	är	det	dock	på	stora	delar	av	detta	område	
lämpligt	att	plattorna	förlägges	nära	markytan,	vilket	innebär	att	husen	lämpligen	bör	utföras	utan	
källare.	
 
Huvudavrinningsområde 
Planområdet	tillhör	huvudavrinningsområde	Norrströms	samt	delavrinningsområde	Ovan	Ralaån.		
	
Lågpunktskartering 
En	lågpunktskartering	är	gjord	för	Hallsbergs	kommun,	ett	utdrag	ur	den	redovisas	nedan.	
Lågpunktskarteringen	visar	inte	vattendrag	utan	flödesvägar	för	regnvattnet,	t.ex.	ytavrinning.	Ju	
mörkare	färg	det	är	på	flödesvägarna	desto	fler	flöden	går	samman.	Bilden	nedan	visar	tydligt	de	två	
dikena	genom	området,	i	mörkblått.	I	den	östra	delen	av	området	går	många	vattenflöden	ihop	i	
Lyckebäcken,	lila	färg	på	kartan.		
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Utdrag	ur	lågpunktskartering	för	Hallsbergs	kommun. 
 
Dagvatten 
Hallsbergs	kommun	förespråkar	lokalt	omhändertagande	av	dagvatten	där	det	finns	förutsättningar	
för	det.	Inom	planområdet	ska	dagvatten	från	tak	och	hårdgjorda	ytor	fördröjas	på	egen	fastighet	
genom	avledning	till	grönytor	eller	dagvattenmagasin	innan	anslutning	sker	till	
det	kommunala	ledningsnätet.		
	
Planområdet	avgränsas	i	öster	av	Lyckebäcken	och	längs	med	Korsbergsgatan	finns	ett	dike.	Det	
finns	även	ett	dike	i	västra	delen	utav	planområdet	i	kanten	mot	skogen.	Genom	området,	i	
nordsydlig	riktning	har	det	lagts	in	ett	parkområde	i	detaljplanen,	ca	30‐45	m	brett,	som	ligger	längs	
med	ett	befintligt	dike.	Det	är	lämpligt	att	göra	detta	till	en	översvämningsbar	yta,	en	yta	som	under	
vissa	perioder	har	en	vattenspegel	och	som	under	andra	perioder	är	helt	torr.	Dikena	inom	
planområdet	kommer	användas	för	hantering	av	dagvatten	från	området.	Detta	har	illustrerats	i	
plankartan.	
	
I	plankartan	har	även	ett	naturområde	(NATUR)	som	är	4	m	brett	lagts	in	i	den	norra	delen	av	
planområdet.	Detta	område	är	till	för	dike/dagvattenhantering.	
	
Det	dike	som	går	diagonalt	genom	området	behöver	tas	bort	för	att	kunna	bygga	i	området.	Detta	
innebär	vattenverksamhet	och	för	det	behöver	anmälan	sökas	hos	Länsstyrelsen	eller	
tillståndsansökan	göras	hos	mark‐	och	miljödomstolen	beroende	på	åtgärdens	storlek.	Både	
igenläggning	och	omgrävning	av	dike	är	vattenverksamhet.	
	
En	dagvattendamm	är	tänkt	att	anläggas	nordost	om	planområdet	i	anslutning	till	Lyckebäcken,	strax	
utanför	planområdet.	Området	norr	om	aktuell	detaljplan	är	även	det	tänkt	att	planläggas.	En	
dagvattenutredning	över	aktuell	plan	och	den	nästa,	norra	etappen,	kommer	att	upprättas.	
	
För	att	förtydliga	vilka	diken	som	ska	bevaras	och	vilka	diken	som	ska	tas	bort	och	ersättas	med	
andra	diken,	har	en	enkel	kartbild	tagits	fram.	Blå	linjer	på	kartan	visar	diken	som	ska	bevaras	och	
röda	linjer	diken	ska	tas	bort.	
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Kartbild	över	diken	som	ska	bevaras	eller	tas	bort	i	området	
(blå	ska	bevaras,	röda	ska	tas	bort).	
 

Förorenad mark 
Inga	kända	föroreningar	finns	inom	planområdet.	

Radon 
Förekomsten	av	radon	kommer	att	utredas	under	det	fortsatta	planarbetet.	Man	förutsätter	normalt	
att	radon	kan	förekomma	i	grusåsar	och	morän	medan	lermarker	normalt	är	fria	från	radon.	

Fornlämningar 
En	arkeologisk	utredning,	etapp	1	och	2	(Hallsbergs‐Falla	1:9,	Hallsbergs	socken	och	kommun)	har	
genomförts	för	det	aktuella	planområdet.	Fältarbetet	genomfördes	26‐28	april	2017.		
	
Inom	området	hittades	lämningar	från	historisk	tid	och	ett	mindre	område	med	boplatslämningar.	
Ett	flertal	dränneringsrännor	påträffades.	Tillsammans	med	plog‐	och	årderspår	samt	rotbränder	
visar	marken	på	ett	långsiktigt	bruk	som	åkermark.	Rotbränder	och	en	stor	mängd	kol	i	jorden	tyder	
på	att	marken	har	svedjebränts.	Kol	från	ett	dike	har	daterats	till	medeltiden.	Längst	i	söder	hittades	
fem	anläggningar	av	boplatskaraktär.	En	grophärd	inom	objektet	har	daterats	till	folkvandringstid.	
Länsstyrelsens	bedömning:	tillstånd	till	ingrepp	i	fornlämning,	utan	krav	på	arkeologisk	
undersökning.	

Friytor  
I	detaljplanen	planläggs	två	områden	för	PARK,	det	blir	grönområden	med	träd	och	buskar	och	
eventuellt	översvämningsbara	ytor	som	blir	en	fin	tillgång	till	boende	i	området.	Området	ut	mot	
vägen	planläggs	också	som	parkmark.		
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Skogsområden	finns	både	väster,	öster	och	söder	om	planområdet.		

Lek och rekreation 
Väster	om	bebyggelsen	vid	Elvas	gata	finns	ett	område	för	lek	och	rekreation,	där	finns	bland	annat	
en	kulle	för	pulkaåkning.	Det	finns	idag	inte	någon	lekpark	i	anslutning	till	området.	Kommunen	kan	
heller	inte	lova	att	en	sådan	byggs.	Men	då	det	idag	är	många	barn	i	området	och	det	med	stor	
sannolikhet	kommer	att	bli	fler	barn	kommer	behovet	av	en	lekpark	att	öka.	Var	en	sådan	skulle	
kunna	placeras	kommer	inte	att	pekas	ut	i	detta	läge.		
	
Planområdet	är	beläget	i	närheten	av	motionsspåret	Långängsspåret.	Orienteringsklubben	OK	
Tisaren	har	sin	klubbstuga	i	anslutning	till	spåret.	

Bebyggelseområden  
Befintliga bostäder 
Det	finns	inte	någon	befintlig	bebyggelse	inom	planområdet.	Närmaste	bostadsbebyggelsen	ligger	
direkt	väster	om	området	inom	detaljplanen	för	Samsala	etapp	1.	Strax	öster	om	planområdet	ligger	
det	äldre	villabebyggelse	med	lantlig	karaktär.	Ca	130	m	väster	om	planområdet	ligger	
bostadsbebyggelse	längsmed	Lingongatan,	denna	bebyggelse	avskärmas	från	planområdet	med	en	
skogsridå.	Det	finns	även	bostadsbebyggelse	söder	om	planområdet,	på	andra	sidan	Korsbergsgatan.	
Norr	om	planområdet	ligger	fastigheten	Lyckan	1:7.		
 

 
Befintlig	villabebyggelse,	Samsala	etapp	1,	väster	om	planområdet.	

Arbetsplatser övrig bebyggelse 
Det	finns	inte	någon	övrig	bebyggelse	eller	arbetsplatser	inom	eller	i	nära	anslutning	till	
planområdet.	
 
Ny bebyggelse 
Planförslaget	omfattar	ca	40	tomter	för	villor,	en	till	två	tomter	för	radhus/kedjehus	eller	
grupphusbebyggelse,	se	illustration.	Planbestämmelserna	för	kvartersmark	bostäder	hålls	öppna	och	
pekar	inte	ut	om	det	är	villabebyggelse,	kedjehus	eller	radhus	som	tillåts,	utan	bara	bostäder	(B).	
Största	byggnadsarea	i	procent	av	fastighetsarean	är	25	%	och	nockhöjden	för	huvudbyggnad	är	9,0	
m	och	för	fristående	garage,	förråd,	komplementbyggnad	och	dylikt	är	nockhöjden	5,0	m.	
Huvudbyggnad	ska	placeras	i	förgårdslinje.		
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Offentlig service & kommersiell service 
Serviceboende,	vårdcentral,	F‐6	skola	ligger	ca	1800	m	nordväst	om	planområdet.	Närmaste	förskola,	
ca	1	km	från	planområdet	är	förskolan	Vibytorp.	Till	Hallsbergs	centrum	är	det	ca	2,5	km.	

Tillgänglighet 
Den	nya	bebyggelsen	ska	uppfylla	kravet	på	tillgänglighet	enligt	plan‐	och	bygglagen.	Detta	innebär	
att	bostaden	med	tillhörande	gemensamma	utrymmen	är	tillgängliga	och	användbara	för	personer	
med	nedsatt	rörelse‐	och	orienteringsförmåga.	
	
Lagstiftningen	ställer	särskilda	tillgänglighetskrav	för	allmänna	platser	och	lokaler	dit	allmänheten	
har	tillträde.	
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Illustration  
Ej i skala. 	
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Gator och trafik 
Gatunät 
Tisarvägen,	som	ligger	ca	800	m	väster	om	planområdet,	är	huvudvägen	för	att	nå	sydöstra	delen	av	
Hallsberg	och	därmed	planområdet.	Gatan	som	passerar	söder	om	planområdet	och	som	är	
anslutning	till	planområdet	är	Korsbergsgatan.	
	
Korsbergsgatan	är	inom	Fallområdet,	gatans	västra	del,	ca	6	m	bred	och	på	den	södra	sidan	om	vägen	
finns	det	en	separerad	gång‐	och	cykelväg.	Hastigheten	utanför	planområdet,	på	Korsbergsgatan	är	
begränsad	till	30	km/h.		

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Längsmed	Korsbergsgatans	södra	sida	finns	en	separerad	gång‐	och	cykelväg,	den	går	på	den	södra	
sidan	fram	till	ca	80	meter	öster	om	Rudolf	gata	där	den	korsar	gatan	och	går	på	den	norra	sidan	
gatan	fram	till	Elvas	gata.		

 
Gång‐	och	cykelvägen	mellan	Rudolf	gata	och	Elvas	gata.	

Förändring 
I	förslaget	till	detaljplan	föreslås	att	en	ny	gata	med	anslutning	till	Korsbergsgatan	anläggs	ca	225	m	
öster	om	Elvas	gata.	Befintliga	Elvas	gata	kommer	också	att	användas	som	in‐	och	utfartsgata	till	och	
från	planområdet.	De	nya	gatorna	inom	planområdet	utformas	som	bostadsgator,	med	ett	vägområde	
som	är	7	meter	brett.	Befintlig	gång‐	och	cykelväg	bör	förlängas	förbi	planområdet	längs	med	
Korsbergsgatan.	En	gång‐	och	cykelbana	ska	också	anläggas	i	västra	delen	av	planområdet	som	
ansluter	till	Lingongatan,	vilket	ger	en	genare	väg	in	till	centrala	Hallsberg.		
	
Korsbergsgatan	föreslås	breddas.	Vägen	är	smal	idag	och	med	en	ökad	trafik	till	området	behövs	en	
bredare	väg	för	framkomligheten.	Detta	möjliggörs	i	detaljplanen	genom	att	vägområdet	VÄG	
omfattar	ett	större	område	än	bara	själva	vägen.	

Järnväg 
Järnvägsspåret	mellan	Motala	och	Mjölby	ligger	ca	720	meter	väster	om	planområdet	och	utgör	inte	
någon	störande	effekt	på	planområdet.	Spåret	ligger	parallellt	med	Tisarvägen	och	är	en	barriär	mot	
övriga	Hallsbergs	tätort.	En	gång‐	och	cykelpassage	finns	mellan	Korsbergsgatan	och	Bondevägen	
och	närmaste	bilpassage	över	järnvägen	är	Kullängsvägen	som	är	en	plankorsning.		
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Kollektivtrafik 
Närmaste	hållplats	för	kollektivtrafiken	är	vid	korsningen	Östra	Storgatan	och	Tisarvägen	ca	2	km	
norr	om	planområdet.	Planförslaget	möjliggör	för	ca	44	fastigheter.	I	Samsala	etapp	1	är	det	8	
fastigheter.	Skulle	man	räkna	med	2,2	boende	(snitt	från	SCB)	per	fastighet	skulle	det	bli	114	
personer.	Vilket	skulle	ge	ett	bättre	underlag	för	att	eventuellt	utöka	kollektivtrafiken	till	området.	

Parkering och utfarter 
In‐	och	utfarter	till	det	nya	planområdet	kommer	att	ske	via	en	ny	gata	som	ansluts	till	
Korsbergsgatan	i	östra	delen	utav	planområdet	samt	via	Elvas	gata.		
	
Parkering	ska	lösas	på	den	egna	fastigheten.	För	att	det	ska	vara	möjligt	att	parkera	framför	garage	
eller	carport	så	ska	byggnaden	placeras	minst	sex	meter	från	gatan.	

Risker och störningar 
Trafikbuller 
I	Förordning	(2015:216)	om	trafikbuller	vid	bostadsbyggnader	gäller	följande	riktvärden:	
3	§	Buller	från	spårtrafik	och	vägar	bör	inte	överskrida	
1.	60	dBA	ekvivalent	ljudnivå	vid	en	bostadsbyggnads	fasad,	
2.	50	dBA	ekvivalent	ljudnivå	samt	70	dBA	maximal	ljudnivå	vid	en	uteplats	om	
en	sådan	ska	anordnas	i	anslutning	till	byggnaden.	
(För	en	bostad	om	högst	35	m2	gäller	istället	för	vad	som	anges	i	första	stycket	1	att	
bullret	inte	bör	överskrida	65	dBA	ekvivalent	ljudnivå	vid	bostadsbyggnadens	fasad.)	
	
4	§	Om	den	ljudnivå	som	anges	i	3	§	första	stycket	1	ändå	överskrids	bör	
1.	minst	hälften	av	bostadsrummen	i	en	bostad	vara	vända	mot	en	sida	där	55	
dBA	ekvivalent	ljudnivå	inte	överskrids	vid	fasaden,	och	
2.	minst	hälften	av	bostadsrummen	vara	vända	mot	en	sida	där	70	dBA	maximal	
ljudnivå	inte	överskrids	mellan	kl.	22	och	06	vid	fasaden.	
	
Söder	om	planområdet	ligger	Korsbergsgatan	där	hastigheten	är	begränsad	till	30	km/h.	
	
En	trafikmätning	genomfördes	under	perioden	11‐18	augusti	2015.	Årsmedeldygnstrafiken	(ÅDT)	
var	då	575	varav	4	%	var	tung	trafik.	
	
En	beräkning	av	trafikbuller	i	programmet	Trivector	visar	att	ekvivalentnivån	inom	planområdet	är	
50	dBA.	Vilket	innebär	att	bullerkravet	vid	bostadsbyggnads	fasad	på	60	dBA	ekvivalent	ljudnivå	
innehålls.		
	
Riktvärden	för	buller	vid	uteplats	50	dBA	ekvivalent	ljudnivå	klaras	inom	hela	området.	
Trafikmätningen	visar	dock	att	bullervärdet		vid	uteplats	är	80	dBA	maximal	ljudnivå,	vilket	
överstiger	riktvärdet	på	70	dBA.	En	planbestämmelse	som	anger	att	riktvärdena	för	uteplats	ska	
klaras	inom	hela	planområdet	finns	på	plankartan.	
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Översvämningsrisk 
Enligt	Länsstyrelsens	översvämningskartering	av	Täljeåns	avrinningsområde	(2016)	kan	delar	av	
planområdet,	främst	i	nordvästra	delen,	komma	att	översvämmas	av	ett	100‐årsföde.	Se	kartbild	
nedan.	
	

	
Översvämningskartering	Täljeån.	
	
Enligt	skyfallskarteringen	som	Hallsbergs	kommun	har	låtit	tagit	fram	(2016)	riskerar	delar	av	
planområdet	att	översvämmas	av	ett	vattendjup	på	10‐20	cm,	se	kartbild	på	nästa	sida.	Hänsyn	
måste	tas	till	detta	vid	utbyggnad	av	planområdet.	
	
Befintlig	markhöjd	ligger	idag	på	ca	+56	(RH	70).	I	detaljplaner	som	gjorts	tidigare	i	Hallsberg	har	
man	använt	sig	av	bestämmelse	om	minimihöjd	för	sockel	eller	andra	byggnadsdelar	som	kan	skadas	
av	vatten.	Dämningsgränsen	ligger	på	+48,65	(RH	70),	vilket	betyder	att	inga	byggnader	bör	ligga	
lägre	än	detta.	I	det	aktuella	området	ligger	befintlig	marknivå	redan	över	+48,65	(RH	70)	och	någon	
planbestämmelse	om	detta	är	ej	nödvändig.	
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Skyfallskartering vid 100‐årsregn. 
	
Inom	detaljplanen	har	ett	parkområde	ritats	in	parallellt	med	diket	som	går	genom	området.	Denna	
yta	är	tänkt	att	fungera	som	översvämningsyta/våtmark.	En	planbestämmelse	för	källarlösa	hus	
finns	i	plankartan	för	att	skydda	mot	översvämning.	
	
I	plankartan	har	även	ett	naturområde	(NATUR)	som	är	4	m	brett	lagts	in	i	den	norra	delen	av	
planområdet.	Detta	område	är	till	för	dike/dagvattenhantering.	
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Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp 
Befintlig	bebyggelse	inom	Samsala,	etapp	1	är	anslutet	till	kommunalt	vatten	och	avlopp.	
Bebyggelsen	på	den	östra	sidan	om	planområdet	är	inte	ansluten	till	kommunalt	vatten	och	avlopp.	
Ny	bebyggelse	inom	planområdet	ska	anslutas	till	det	kommunala	vatten‐	och	avloppsnätet.	Det	går	
ett	stråk	med	kommunala	vatten‐	och	spillvattenledningar	genom	området.	Dessa	kommer	att	
bevaras	i	sitt	nuvarande	läge	då	de	kommer	att	ligga	inom	parkstråket	i	detaljplanen.	

Värme 
Det	finns	inte	fjärrvärme	framdraget	till	området.	

El, tele, bredband m m 
Det	ligger	en	datakabel	strax	öster	om	den	befintliga	bebyggelsen	i	Samsala	etapp	1.	Datakabeln	
sträcker	sig	vidare	norr	ut	igenom	det	aktuella	planområdet.	Denna	kommer	att	bevaras	i	sitt	
nuvarande	läge	då	den	kommer	att	ligga	inom	parkstråket	i	detaljplanen.	
	
I	planområdets	sydöstra	del	går	det	en	10	kV	luftledning.	Det	är	EON	Elnät	som	är	ledningsägare.	
Det	finns	en	ledningsrätt	för	sträckan	med	rättighetsbeteckning	1861‐84/29,	den	säger	att	upplåtet	
utrymme	är	5‐8	m	brett	på	vardera	sida	om	ledningen.	Rent	elektriskt	gäller	ett	avstånd	på	7	m	från	
ledningens	centrum	och	till	byggnad,	(utskjutande	del	på	byggnad).	I	detaljplanen	används	ett	
skyddsområde	på	10	m	på	vardera	sidan	om	luftledningen,	betecknat	l	i	detaljplanen.	
	
Ett	område	för	transformatorstation	(E)	har	lagts	in	i	plankartan.	Det	är	ett	område	på	15	x	15	m.	

Avfall 
Avfallshanteringen	föreslås	ske	med	avfallskärl	placerade	på	den	enskilda	villafastigheten.	
Källsorterat	avfall	lämnas	till	närmaste	återvinningsstation.	Avfallshantering	för	gruppbostäder	och	
radhus/kedjehus	sker	i	gemensamma	avfallskärl	placerade	i	nära	anslutning	till	bostäderna.	
 
Brandvattenförsörjning  
Brandvattenförsörjningen	inom	planområdet	ska	enligt	Nerikes	Brandkår	vara	600	liter/min	och	
brandposter	ska	placerad	med	ett	inbördes	avstånd	på	max	250	meter.	
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Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser  
Tidplan (preliminär)  
 
Detaljplanen	kommer	att	handläggas	med	standardförfarande.	En	preliminär	tidplan	redovisas	
nedan.	
 
   

 KSAU:s	beslut	att	påbörja	planarbetet	 4	Oktober	2016	
	

 KSAU:s	beslut	att	skicka	förslaget	på	samråd	 Januari	2017	
	

 Samråd		 Februari	2017		

 KSAU:S	beslut	om	granskning	 Mars	2018	

 Granskning		 Mars/april	2018		
	

 Kommunstyrelsens	beslut	att	anta	detaljplanen	 Maj	2018	
	

 Planen	vinner	laga	kraft	efter	tre	veckor	om	inget	överklagande	sker	 Juni	2018	
	

Uppförande	av	bebyggelse	och	liknande	kan	ske	när	erforderliga	planbeslut	är	fattade	och	bygglov	
erhållits	och	i	den	takt	byggherrarna	finner	det	lämpligt.	

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning 
Hallsbergs	kommun	är	huvudman	för	allmän	platsmark.	Huvudmannaskapet	innebär	
ett	formellt	ansvar	för	iordningställande,	drift	och	underhåll	av	mark	och	anläggningar	
inom	allmän	platsmark.	
	
Samhällsbyggnadsförvaltningen	i	Kumla	kommun	upprättar,	på	uppdrag	av	Hallsbergs	kommun	
detaljplan	och	svarar	för	myndighetsutövning	vid	bygglov	och	bygganmälan.	Lantmäterimyndigheten	
genomför	fastighetsbildningsåtgärder	efter	att	detaljplanen	vunnit	laga	kraft.		
	
Exploatören	ansvarar	för	genomförande	av	planen	inom	kvartersmark	med	ansökan	om	bygglov	och	
bygganmälan,	uppförande	av	bebyggelsen,	och	iordningställande	av	tomtmark.		

Fastighetsrättsliga frågor  
Kommunen	ansöker	om	fastighetsbildning	i	princip	enligt	planillustrationen	om	inte	annat	avtal	
träffas.		

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter 
Ledningsrätt  
Det	finns	en	ledningsrätt	i	planområdets	östra	del,	med	rättighetsbeteckning	1861‐84/29.	Det	gäller	
en	luftledning	på	10	kV	som	ägs	av	EON.	
	
Samfällighet  
För	Lyckebäcken	finns	samfälligheten	Samsala	S:3.		Bäcken	har	delats	upp	i	flera	samfälligheter.		
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Fastighetskonsekvenser   
	
Fastigheter	inom	planområdet:	
Nedan	beskrivs	den	påverkan	som	ett	genomförande	av	förslaget	till	Detaljplan	för	Samsala	etapp	2	
får	på	fastigheterna	inom	planområdet.	
	

 Hallsbergs‐Falla	1:9	
Fastigheten	är	tidigare	delvis	planlagd	för	bostäder	och	gata.	
	
Fastigheten	planläggs	nu	för	bostadsändamål	(B),	gata	(GATA),		väg	(VÄG),	park	(PARK),	
natur	(NATUR)	och	transformatorstation	(E).	Största	byggnadsarea	i	procent	av	
fastighetsarean	är	25%	och	högsta	nockhöjd	för	huvudbyggnad	är	9	meter.		
	
Fastigheten	kommer	att	avstyckas	och	fastighetsbildas,	vilket	Hallsbergs	kommun	som	ägare	
kommer	att	initiera	och	bekosta.	I	samband	med	planarbetet	kommer	fastighetsägare	att	
ansöka	om	en	fastighetsförrättning	för	att	reglera	fastigheter	inom	planområdet.	

	
Fastigheter	utom	planområdet:	
Nedan	beskrivs	den	påverkan	som	ett	genomförande	av	förslaget	till	Detaljplan	för	Samsala	etapp	2	
får	på	fastigheterna	som	gränsar	till	planområdet.	
	

 Hallsbergs‐Falla	1:189,	1:190,	1:191,	1:192	1:193,	1:194	1:195,	1:196	
Detaljplanen	kommer,	förutom	en	gata	i	den	östra	delen	av	planområdet,	att	anslutas	till	
Elvas	gata	vilket	kommer	att	leda	till	mer	trafik	på	gatan	där	ovanstående	fastigheter	ligger.	

	
 Lyckan	1:7	

Plangränsen	ligger	ca	165	m	söder	om	fastigheten.	Fastigheten	kommer	inte	påverkas	av	
planläggningen.	

	
 Samsala	1:2	

Fastigheten	påverkas	inte	av	planläggningen.	
	

 Samsala	1:22,	4:10,	4:11,	4:15,	4:7	
Fastigheterna	ligger	på	andra	sidan	gatan	(Korsbergsgatan)	från	planområdet.	
Planläggningen	kommer	att	leda	till	ökad	trafik	förbi	fastigheterna.	En	infart	till	det	nya	
planområdet	föreslås	anläggas	mitt	för	fastigheten	Samsala	4:10.	
	

 Blåbäret	1‐3	
Fastigheterna	kommer	inte	att	påverkas	av	planläggningen.	
	

 Blåbäret	4‐5	
Planområdesgränsen	ligger	ca	130	m	öster	om	fastigheterna.	Trädridån	som	idag	ligger	öster	
om	fastigheterna	kommer	att	bevaras.	Fastigheten	kommer	inte	påverkas	av	planläggningen.	
	

 Smultronet	1‐5	
Planområdesgränsen	ligger	ca	130	m	öster	om	fastigheterna.	Trädridån	som	idag	ligger	öster	
om	fastigheterna	kommer	att	bevaras.	Fastigheten	kommer	inte	påverkas	av	planläggningen.	

Ekonomiska frågor 
Hallsbergs	kommun	tar	ut	avgifter	för	bygglov	och	bygganmälan.	Kommunen	ansvarar	för	
anläggningar	inom	allmän	platsmark.		
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Kommunen	får	direkta	intäkter	i	form	av	bygglovsavgifter,	anslutningsavgifter	och	från	mark‐	och	
fastighetsförsäljning.	
	
Kostnader	för	skötsel,	drift	och	underhåll	av	anläggningar	inom	allmän	platsmark	står	Hallsbergs	
kommun	för.	
	
Exploatören	bekostar	all	byggnation	inom	kvartersmark.		
	
Anslutningsavgifter	för	VA,	el,	tele,	fjärrvärme	med	mera	debiteras	enligt	gällande	taxa	hos	
respektive	leverantör.		

Tekniska frågor  
Byggnaderna	inom	planområdet	kommer	att	anslutas	till	kommunalt	vatten	och	avlopp.		
	
Exploatören	ansvarar	för	erforderliga	undersökningar.	Om	en	ny	geoteknisk	undersökning	eller	
radonmätning	behövs	bedöms	av	exploatören.		

Administrativa frågor  
Genomförandetid  
Genomförandetiden	är	10	år	från	den	dag	planen	vunnit	laga	kraft.	
	
Under	genomförandetiden	har	fastighetsägaren	rätt	att	exploatera	i	enlighet	med	planen	och	
detaljplanen	får	inte	ändras	utan	att	synnerliga	skäl	föreligger.	Efter	genomförandetidens	utgång	
fortsätter	planen	att	gälla	men	kan	då	ändras	eller	upphävas	utan	att	fastighetsägaren	har	rätt	till	
ersättning.	

Medverkande tjänstemän  
Detaljplanen	har	upprättats	av	Beatrice	Rimmi,	planarkitekt	i	Hallsbergs	och	Kumla	kommuner	
tillsammans	med	Klara	Ågren,	fysisk	planerare	i	Hallsbergs	och	Kumla	kommuner.	Under	arbetets	
gång	har	samråd	med	berörda	tjänstemän	i	Hallsbergs	och	Kumla	kommuner	ägt	rum.	
	
2018‐03‐20	
	
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN	
	
Beatrice	Rimmi		 Johannes	Ludvigsson		 	
Planarkitekt	 		 Planchef	
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Beatrice Rimmi 2018‐03‐27

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare

Hallsbergs‐Falla 1:9 Hallsberg kommun

694 80 Hallsberg

Ledningsrätt 1861‐84/29.1 Kraftledning

Belastar fastighet

Hallsbergs‐Falla 1:9

Hallsberg Samsala S:3  Samfällighet 

Hallsbergs‐Falla 1:189 Stig Jan‐Erik Pettersson

Elvas gata 9

Eva Marie Pettersson

Elvas gata 9

694 37 Hallsberg

Hallsbergs‐Falla 1:190 Tom Lennart Andersell

Elvas gata 11

694 37 Hallsberg

Malin Ingrid Ulrika Andersell

Elvas gata 11

694 37 Hallsberg

Hallsbergs‐Falla 1:191 Carl Jonas Åke Johansson

Elvas gata 7

694 37 Hallsberg

Annika Maria Kristin Johansson

Elvas gata 7

694 37 Hallsberg

Fastigheter utom planområdet

Fastighetsförteckning 

Detaljplan för Samsala, etapp 2

Fastigheter inom planområdet

Rättigheter inom planområdet

Page 154 of 169



Hallsbergs‐Falla 1:192 Lars Anders Dareholt

Elvas gata 4

694 37 Hallsberg

Hallsbergs‐Falla 1:192 Jens Patrick Fredrik Sjölinder

Elvas gata 4

694 37 Hallsberg

Hallsbergs‐Falla 1:193 Kerstin Elisabeth Holm

Elvas gata 5

694 37 Hallsberg

Bo‐Göran Holm

Elvas gata 5

694 37 Hallsberg

Hallsbergs‐Falla 1:194 Hallsberg kommun

694 80 Hallsberg

Hallsbergs‐Falla 1:195 Bert Fredrik Michael Ahl

Elvas gata 3

694 37 Hallsberg

Carin Maria Ahl

Elvas gata 3

694 37 Hallsberg

Hallsbergs‐Falla 1:196 Kent Mattias Jansson

Elvas gata 1

694 37 Hallsberg

Lina Ulrika Olsson

Elvas gata 1

694 37 Hallsberg

Lyckan 1:7 Christina Ann‐Charlotte Andersson

Samsalagatan 17

697 37 Hallsberg

Dan Jonas Andersson

Samsalagatan 17

697 37 Hallsberg

Samsala 1:2 Yngve Ingemar Harrysson

Samsalagatan 21

697 37 Hallsberg

Samsala 1:22 Hanna Birgitta Kristina Johansson

Korsbergsgatan 132

697 37 Hallsberg
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Samsala 4:10 Lars Erik Henrik Karlsson

Korsbergsgatan 118

697 37 Hallsberg

Samsala 4:11 Anne Ingrid Gunilla Karlsson

Korsbergsgatan 118

697 37 Hallsberg

Stig Erik Börje Peter Zetterlind

Korsbergsgatan 118

697 37 Hallsberg

Samsala 4:15 Clas Erik Ivan Josefsson

Samsala 147

694 92 Hallsberg

Samsala 4:15 Jan Erik Josefsson

Samsala 143

694 92 Hallsberg

Samsala 4:7 Ingrid Birgitta Örvill 

Korsbergsgatan 100

697 37 Hallsberg

Klas Tomas Örvill 

Korsbergsgatan 100

697 37 Hallsberg
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Detaljplan	för			

Samsala, etapp 2  

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 
 

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

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens	syfte	är	att	planlägga	nästa	etapp	av	bostadsområdet	Samsala	för	främst	
villabebyggelse	men	även	mindre	flerfamiljshus	så	som,	radhus,	kedjehus	och	mindre	
grupphusbebyggelse.	Planområdet	ligger	i	den	sydöstra	delen	av	Hallsbergs	tätort	i	området	
Samsala	och	är	på	ca	9	hektar.		

Tidigare behandling  
Kommunstyrelsens	arbetsutskott	beslöt	den	10	oktober	2016	att	en	detaljplan	skulle	upprättas	och	
den	23	januari	2017	att	samråd	skall	ske	med	berörda.		

Samråd 
Detaljplaneförslaget	var	utskickat	på	samråd,	fr	o	m	den	2	februari	2017	t	o	m	den	27	februari	
2017.	Under	samma	tid	var	planen	också	uppsatt	i	stadshuset	och	publicerat	på	kommunens	
hemsida.		
	
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.	

       

 

  2018‐03‐20	 Dnr	16/KS/151	
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Inkomna yttranden och synpunkter 
Följande	sammanställning	redovisar	inkomna	yttranden	och	synpunkter	samt	förvaltningens	
kommentarer.		

Externt  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Internt  
 

Remissorgan	 Fastighet/	
yrkesbeteckning		

Synpunkter	/	
Godkänner	ej	

Godkänner		

Drift‐	och	servicenämnden		 	 X	 	
Bildningsförvaltningen		 	 X	 	
	
Remissinstanser	som	inte	har	kommit	in	med	yttranden	redovisas	i	förteckningen	nedan.	
	
Remissorgan	 Fastighet/	

yrkesbeteckning		
E.ON	Elnät		 	
Kommunala	handikapprådet		 	
Naturskyddsföreningen		 	
Polismyndigheten		 	
Villaägarföreningen		 	
Hallsbergs	hembygdsförening		 	
Länsantikvarien	 	
Social‐	och	
arbetsmarknadsnämnden	

	

Jonas	&	Christina	Andersson	 Lyckan	1:7		
Yngve	Ingemar	Harrysson	 Samsala	1:2		
Hanna	Birgitta	Kristina	
Johansson		

Samsala	1:22	

Gunilla	Karlsson	&	Peter	
Zetterlind		

Samsala	4:10,	Samsala	4:11		

Clas	Erik	Ivan	Josefsson	 Samsala	4:15	
Ingrid	&	Klas	Tomas	Örvill		 Samsala	4:7		

Remissorgan	 Fastighet/	
yrkesbeteckning		

Synpunkter	/	
Godkänner	ej	

Godkänner		

Länsstyrelsen		 	 X	 	
Region	Örebro	län		 	 X	 	
Nerikes	brandkår		 	 	 X	
Lantmäteriet		 	 X	 	
LRF	kommungrupp	i	Hallsberg	 	 X	 	
Vattenfall	eldistribution	AB			 	 	 X	
Boende	på	Elvas	gata		 Kontaktperson:		

Lina	Olsson	
Hallsbergs‐Falla	
1:196	m.fl.		

X	 	

Svenska	kraftnät		 	 	 X	
Sydnärkes	kommunalförbund		 	 X	 	
Tom	&	Malin	Andersell	 Hallsbergs‐Falla	

1:190	
X	 	

Skanova	AB		 	 X	 	
E.on	Värme	Sverige	AB		 	 	 X	
Trafikverket		 	 X	 	
Henrik	o	Birgitta	Johansson	 Samsala	1:25	 X	 	
Patrick	Sjölinder	 	 X	 	
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Länsstyrelsen i Örebro län: 
Detaljplanen	har	överlämnats	till	Länsstyrelsen	i	enlighet	med	5	kap.	20	§	plan‐	och	bygglagen,	
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	frågor	som	berör	översvämning	måste	lösas	på	ett	tillfredsställande	sätt	i	enlighet	
med	vad	som	anges	nedan	för	att	ett	antagande	inte	ska	prövas	av	Länsstyrelsen.		

Översvämningsrisk	
Enligt	Länsstyrelsens	översvämningskartering	av	Täljeåns	avrinningsområde	översvämmas	delar	av	
planområdet	av	ett	100‐årsflöde,	se	bifogad	karta.	Översvämningskarteringen	är	helt	ny	och	kommer	
att	publiceras	inom	kort.		

Hallsbergs	kommun	har	tagit	fram	en	detaljerad	skyfallskartering	som	visar	att	i	princip	hela	området	
kommer	att	översvämmas	av	ett	vattendjup	på	6‐10	cm	vid	ett	100‐årsregn.	Delar	av	planområdet	
kommer	att	översvämmas	av	ett	vattendjup	på	10‐15	cm,	se	bifogad	karta.	(Skyfallskarteringens	
avgränsning	går	mitt	i	planområdet,	vilket	innebär	att	den	östra	delen	av	planområdet	är	okarterat.)		

Enligt	Hallsbergs	översiktsplan	är	sådana	här	översvämningsområden	inte	lämpliga	för	bebyggelse	
om	inte	åtgärder	vidtas	som	hanterar	översvämningsrisken.	Länsstyrelsen	anser	att	skyddsåtgärder	
för	att	motverka	översvämningsrisken	behöver	säkerställas	i	detaljplanen.	Vad	gäller	
dagvattenhanteringen	anser	Länsstyrelsen	att	det	är	bra	att	använda	parkområdet	som	ligger	längs	
med	ett	befintligt	dike	som	en	översvämningsbar	yta,	men	med	hänsyn	till	att	översvämningsrisken	i	
planområdet	är	avsevärd	behöver	ytterligare	åtgärder	vidtas,	såsom	t.ex.	en	damm	eller	våtmark.		

Enligt	jordartskartan	består	området	huvudsakligen	av	lera.	Med	hänvisning	till	den	geotekniska	
undersökningen	från	1965	bör	uppfyllningar	undvikas	på	lera	då	dessa	medför	sättningar.	Om	
åtgärder	för	översvämningsrisken	innebär	uppfyllnader	i	området	behöver	detta	utredas	närmare.	

Råd	enligt	2	kap.	PBL	

Överensstämmelse	med	översiktsplan	
I	översiktsplanen	anges	att	området	är	lämpligt	att	utreda	och	planlägga	för	bl.a.	bostäder.	I	planen	
anges	dock	även	att	låglänta	delar	som	enligt	genomförda	studier	kan	riskera	bli	utsatta	för	
översvämning	inte	ska	exploateras	såvida	inte	erforderliga	åtgärder	för	att	eliminera	risken	kan	
vidtas.	Länsstyrelsen	anser,	enligt	ovanstående	synpunkter,	att	sådana	åtgärder	behöver	utredas	med	
hänsyn	till	översvämningsrisken	i	planområdet.	

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

Trafikbuller	
I	planbeskrivningen	anges	att	genomförd	beräkning	av	trafikbuller	visar	att	ekvivalent	ljudnivå	
uppgår	till	52	dBA	vid	byggrätt	för	bostäder	närmast	Korsbergsgatan.	Därmed	klaras	riktvärdet	55	
dBA	ekvivalent	ljudnivå	vid	bostadsbyggnads	fasad,	enligt	bestämmelserna	i	förordning	(2015:216)	
om	trafikbuller	vid	bostadsbyggnader.	I	planbeskrivningen	saknas	dock	en	bedömning	av	om	
riktvärdena	50	dBA	ekvivalent	ljudnivå	samt	70	dBA	maximal	ljudnivå	klaras	vid	uteplats.	
Kommunens	genomförda	bullerberäkning	visar	att	riktvärdet	50	dBA	ekvivalent	ljudnivå	överskrids	
vid	byggrätt	för	bostäder	närmast	Korsbergsgatan.	Länsstyrelsen	bedömer	att	det	även	finns	risk	att	
riktvärdet	70	dBA	maximal	ljudnivå	överskrids	i	planområdet.	Länsstyrelsen	anser	därför	att	det	på	
plankartan	behöver	införas	en	planbestämmelse	som	anger	att	riktvärdena	för	uteplats	ska	klaras	i	
berörda	delar	av	planområdet,	alt.	att	byggrätten	längs	Korsbergsgatan	flyttas	en	bit	norrut	där	
riktvärdena	klaras.	
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Biotopskydd	
I	behovsbedömningen	anges	att	planen	inte	medför	någon	påverkan	på	varken	biotopskydd,	värdefull	
natur,	vegetation,	grönstruktur,	djurliv,	mark	och	vatten.	Då	planområdet	innehåller	både	biotoper	
och	jordbruksmark	delar	inte	Länsstyrelsen	kommunens	bedömning.	Länsstyrelsen	anser	att	det	är	en	
negativ	påverkan	att	ta	bort	biotoper	som	är	skyddade	enligt	7	kap.	11	§	miljöbalken	(MB)	och	5	§	
förordning	(1998:1252)	om	områdesskydd	enligt	MB.		

Länsstyrelsen	anser	vidare	att	det	i	planhandlingarna	behöver	beskrivas	om	tillräckliga	
försiktighetsmått	har	vidtagits	för	att	förebygga,	hindra	eller	motverka	skada	på	skyddade	biotoper	i	
planområdet.	Om	skada	på	skyddade	biotoper	inte	kan	undvikas	bör	kommunen	tidigt	inom	
planprocessen	ansöka	om	biotopskyddsdispens	hos	Länsstyrelsen.	I	ansökan	bör	
kompensationsåtgärder	föreslås	på	så	sätt	att	dikena	ersätts	med	nya	diken,	våtmarker	eller	
småvatten	på	annan	lämplig	närliggande	plats.	På	så	sätt	kan	biotopskyddets	syften	tillgodoses	och	
miljömålen	nås	(dvs.	att	antalet	biotoper	inte	ska	minska	i	landskapet).	

Jordbruksmark	
Länsstyrelsen	anser	att	planhandlingarna	behöver	innehålla	en	bedömning	av	hur	brukningsvärd	den	
jordbruksmark	som	ska	tas	ur	produktion	är.	Enligt	3	kap.	4	§	MB	är	brukningsvärd	jordbruksmark	av	
nationell	betydelse	och	får	tas	i	anspråk	för	bebyggelse	eller	anläggningar	endast	om	det	behövs	för	
att	tillgodose	väsentliga	samhällsintressen	och	detta	behov	inte	kan	tillgodoses	på	ett	från	allmän	
synpunkt	tillfredsställande	sätt	genom	att	annan	mark	tas	i	anspråk.		

Jordbruksmark	är	även	viktig	ur	klimatanpassningssynpunkt.	De	globala	klimatförändringarna	ökar	
risken	för	global	livsmedelsbrist,	vilket	kan	leda	till	ökad	efterfrågan	på	jordbruksmark	i	Örebro	län.	
Att	jordbruksmark	bebyggs	försvårar	en	återgång	till	odling	för	lång	tid	framöver.	Detta	finns	att	läsa	
om	i	Regional	handlingsplan	för	klimatanpassning	i	Örebro	län,	Länsstyrelsen,	publ.nr:	2016:4.	

Trafikfrågor	
I	planbeskrivningen	anges	att	den	befintliga	gång‐	och	cykelvägen	längs	med	Korsbergsgatan	bör	
förlängas	förbi	planområdet.	Länsstyrelsen	anser	att	det	är	lämpligt	att	säkerställa	gång‐	och	
cykelvägen	med	planbestämmelse	på	plankartan,	alt.	att	den	illustreras	på	plankartan.	

Fornlämning	
I	planområdet	kommer	en	arkeologisk	utredning	att	utföras.	Länsstyrelsen	vill	uppmärksamma	att	
inför	granskningsskedet	kan	detaljplanens	utformning	ev.	behöva	anpassas	utifrån	resultatet	av	
utredningen.		

Dagvatten	
I	planbeskrivningens	avsnitt	om	dagvatten	bör	förtydligas	att	för	vattenverksamhet	görs,	beroende	på	
åtgärdens	storlek,	anmälan	till	Länsstyrelsen	eller	tillståndsansökan	hos	Mark‐	och	miljödomstolen.	
Både	igenläggning	och	omgrävning	av	dike	är	vattenverksamhet.		

Lågpunktskartering	
Länsstyrelsen	vill	uppmärksamma	att	lågpunktskarteringen	inte	visar	vattendrag,	utan	flödesvägar	
för	regnvattnet,	t.ex.	ytavrinning.	Detta	bör	förtydligas	i	planbeskrivningens	avsnitt	om	
lågpunktskarteringen.	

Kommentar:	
Texten	i	planbeskrivningen	som	handlar	om	översvämning	kommer	att	kompletteras.	Även	stycket	
om	buller	kommer	att	utökas.	När	det	gäller	beskrivning	av	biotopskydd	och	dess	värden	kommer	
det	att	kompletteras.	Då	kommunen	har	för	avsikt	att	ta	bort	ett	dike	inom	planområdet	(diket	som	
går	parallellt	genom	planområdet)	kommer	kommunen	ansöka	om	biotopskyddsdispens	hos	
Länsstyrelsen.	Diket	som	tas	bort	ska	ersättas	med	ett	nytt	dike.	
	
En	bedömning	av	hur	odlingsvärd	jordbruksmarken	som	kommer	att	tas	ur	produktion	när	
planområdet	bebyggs	kommer	att	läggas	till	i	planbeskrivningen.		
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Plankartan	kommer	att	kompletteras	med	en	illustrerad	gång‐	och	cykelbana	som	är	tänkt	att	gå	
parallellt	med	Korsbergsgatan.	Gång‐	och	cykelbanan	finns	redan	illustreras	på	illustrationen	som	
hör	till	detaljplanen.	
	
En	planbestämmelse	om	att	varje	bostad	ska	ha	tillgång	till	en	uteplats	där	50dBA	ekvivalent	och	70	
dBA	maximal	ljudnivå	inte	överskrids	kommer	att	läggas	till.	
	
Den	arkeologiska	utredningen,	etapp	1	och	2	som	genomfördes	under	våren	2017	visar	ju	att	det	
inte	var	några	fornlämningar	av	större	värde	inom	området.	Att	tillstånd	till	ingrepp	i	fornlämning	
inte	ställer	krav	på	arkeologisk	undersökning.	
	
Planbeskrivningen	korrigeras	och	kompletteras	om	dagvatten	och	lågpunktskartering.		

Region Örebro län: 
Region	Örebro	läns	yttrande	utgår	från	regionens	ansvar	för	den	regionala	översiktliga	planeringen	
och	från	regionens	ansvar	som	regional	kollektivtrafikmyndighet.	
	
Region	Örebro	län	önskar	framföra	att	det,	för	främjandet	av	en	hållbar	utveckling,	är	viktigt	att	ny	
bebyggelse	lokaliseras	till	områden	där	det	finns	god	tillgång	till	kollektivtrafik.	I	detaljplaneförslaget	
anges	att	närmaste	hållplats	för	kollektivtrafiken	är	vid	korsningen	Östra	Storgatan	och	Tisarvägen	
ca	2	km	norr	om	planområdet.	Vidare	anges	att	det	inte	finns	någon	övrig	bebyggelse	eller	
arbetsplatser	inom	eller	i	nära	anslutning	till	planområdet.	Även	annan	samhällsservice,	såsom	
livsmedelsbutik,	skolor,	vårdcentral,	etc.	ligger	inte	inom	gångavstånd	från	planområdet	och	kräver	
en	cykel‐	eller	bilresa.	Utifrån	dessa	förutsättningar	görs	bedömningen	att	detaljplanen	kommer	att	
medföra	ett	ökat	bilberoende	som	bedöms	negativt.	
	
Idag	finns	ingen	kollektivtrafik	som	går	till	eller	genom	Samsala.	Närmsta	kollektivtrafik	finns	i	
centrala	Hallsberg,	ca	2	km	norr	om	planområdet.	Om	detaljplanen	genomförs	och	ca	40	nya	villor,	en	
till	två	tomter	för	radhus/kedjehus	eller	grupphusbebyggelse	tillkommer,	bedöms	detta	underlag	
fortfarande	(även	inberäknad	med	Samsala	etapp	1)	som	för	lite	för	att	legitimera	en	omdragning	av	
kollektivtrafiklinjen	in	till	Samsala.	
	
Enligt	det	regionala	kollektivförsörjningsprogram	som	Region	Örebro	har	godkänd	under	hösten	2017	
är	miniminivån	för	antalet	vändande	turer	i	orter	om	200‐500	invånare	två	per	vardag	(och	en	per	
vardag	för	samhällen	under	200	invånare).	Fler	invånare	i	Samsala	skulle	bidra	till	att	samhället	
skulle	närma	sig	200	invånare	och	är	därmed	i	sig	positivt,	men	i	och	med	en	låg	turtäthet	skulle	
förmodligen	majoriteten	av	invånarna	i	Samsala	fortsatt	vara	beroende	av	bil.	
	
För	bedömning	av	planförslaget	och	planering	av	kollektivtrafikförsörjning	vore	det	viktigt	att	
detaljplaneförslaget	kompletteras	med	förväntade	befolkningstillväxten	i	Samsala	vilket	inte	framgår	
exakt	i	utskickade	planhandlingarna.	Denna	befolkningsuppskattning	bör	med	fördel	innehålla	även	
Samsala	etapp	1.	Vidare	önskas	att	detaljplaneförslaget	kompletteras	med	en	karta	där	närliggande	
busshållplatser,	relationen	till	tågstationen	Hallsberg	samt	befintliga	och	eventuellt	planerade	
cykelvägar	framgår.	
 
Kommentar:	
Planförslaget	möjliggör	för	44	fastigheter.	I	Samsala	etapp	1	är	det	8	fastigheter.	Skulle	man	räkna	
med	2,2	boende	(snitt	från	SCB)	per	fastighet	skulle	det	bli	114	personer.	Detta	skulle	ge	ett	bättre	
underlag	för	kollektivtrafik.	Detta	kommer	även	skrivas	in	i	planbeskrivningen.	
	
Kommunen	ser	inte	behov	av	en	karta	över	kollektivtrafiken.		

Lantmäteriet: 
Vid	genomgång	av	planförslagets	samrådshandlingar	(daterade	2017‐02‐03)	har	följande	noterats:		
	
Planfrågor	som	berör	Lantmäteriets	kommande	arbete		
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Lantmäteriets	arbetsuppgifter,	efter	det	att	planen	har	vunnit	laga	kraft,	är	att	med	stöd	av	
detaljplanen	genomföra	fastighetsbildnings‐åtgärder.		
	
För	plangenomförandet	viktiga	frågor	där	planen	måste	förbättras		
Exploateringsavtal		
I	planbeskrivningen	under	ekonomiska	frågor	anges	att	det	är	troligt	att	exploateringsavtal	kommer	
att	upprättas,	men	inget	ytterligare	anges	om	innehållet.	Enligt	5	kap.	13	§	3	st	PBL	ska	kommunen,	
om	avsikten	är	att	ingå	exploateringsavtal	eller	genomföra	markanvisningar,	redovisa	avtalens	
huvudsakliga	innehåll	liksom	konsekvenserna	av	att	planen	helt	eller	delvis	genomförs	med	stöd	av	ett	
eller	flera	sådana	avtal	i	planbeskrivningen.		
	
När	redovisning	av	detta	saknas	finns	det	inte	någon	möjlighet	för	Lantmäteriet	att	lämna	råd	
rörande	innehållet	i	avtalen	enligt	6	kap.	40‐42	§§	PBL.	
	
Använd	gärna	handboken	”Lantmäterimyndighetens	roll	i	planeringsprocessen,	Handbok	5	kap.	15	
och	22	a	§§	PBL”	som	stöd	ang.	lagstiftningens	krav	när	ni	kompletterar	planhandlingarna.	
	
Delar	av	planen	som	bör	förbättras		
Fastighetskonsekvenser		
Under	fastighetskonsekvenser	för	Hallsbergs‐Falla	1:9	står	det	att	fastigheten	kommer	att	avstyckas.	
Lantmäteriet	önskar	att	det	framgår	vem	som	initierar	och	bekostar	fastighetsbildningen	som	behövs	
för	genomförandet	av	detaljplanen.	
 
Kommentar:	Kommunen	kommer	att	komplettera	planbeskrivningen	med	vem	som	initierar	och	
bekostar	fastighetsbildningen.	

LRF kommungrupp i Hallsberg: 
LRF:s	kommungrupp	i	Hallsberg	anser	av	princip	att	exploatering	av	jordbruksmark	ska	undvikas.	
Dock	är	detta	område	mindre	odlingsvärt,	där	skadan	inte	blir	så	stor	av	bebyggelse.	Vi	tycker	att	
diken	o	vattendrag	bevaras	i	största	möjliga	utsträckning.	
	
Kommentar:	
Enligt	planförslaget	är	det	ett	dike	som	kommer	att	behöva	tas	bort.	Övriga	diken	ses	som	en	
tillgång	till	området	och	kommer	användas	för	dagvattenhanteringen	i	området.		

Boende på Elvas gata: 
Vi,	som	boende	på	Elvas	gata,	vill	med	detta	brev	framföra	vår	synpunkt	på	den	utställda	detaljplanen	
för	Samsala,	etapp	2,	Hallsbergs	kommun.	
Med	många	barn	boende	runt	gatan	betyder	dagens	lugna	trafiksituation	mycket	för	vår	trygghet	och	
trivsel.	Därför	är	det	viktigt	för	oss	att	inte	öka	biltrafiken	på	gatan.	
	
Vi	vill	härmed	framföra	synpunkten	att	de	föreslagna	förlängningarna	av	Elvas	gata	norrut	respektive	
österut	mot	Samsala	etapp	2	endast	öppnas	för	gång‐	och	cykeltrafik.		
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Kommentar:	
Anslutningarna	till	befintligt	vägnät	kommer	inte	att	tas	bort	då	det	är	bättre	att	sprida	ut	trafiken	
och	inte	ha	endast	en	infart	till	området.	Det	ger	bättre	flexibilitet	och	fördelar	trafiken.	Med	en	
infart	blir	sträckorna	längre	vilket	bidrar	till	onödig	trafik.	Det	ska	vara	lätt	att	ta	sig	från	ena	sidan	
av	området	till	det	andra.	I	detaljplan	för	Samsala	etapp	1	fanns	anslutning	redan	med,	se	utdrag	ur	
gällande	detaljplan	nedan.	
	

	
Utdrag	ur	gällande	detaljplan	för	Samsala	etapp	1	som	omfattar	bebyggelsen	på	Elvas	gata.	

Sydnärkes kommunalförbund: 
Sydnärkes	kommunalförbund	ansvarar	enbart	för	avfallshanteringen	i	bla	Hallsbergs	kommun.	Några	
synpunkter	på	detaljplanens	övriga	innehåll	lämnas	därför	inte.	
	
Synpunkter	
I	planförslaget	redovisas	föreslagen	avfallshantering	för	området.	Kommunalförbundet	har	ingen	
erinran	mot	denna	lösning.	Framkomligheten	för	renhållningsfordon	bedöms	vara	god.		
	
Möjligheten	till	uppförande	av	källsorterings‐/miljöhus	för	gruppbostäder	och	rad‐/kedjehus	bör	
beaktas	i	det	fortsatta	planarbetet.		
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Kommentar:		
Hur	avfallshanteringen	genomförs	styrs	inte	i	detaljplanen.		

Tom & Malin Andersell:  
Angående	synpunkter	för	fortsatt	utbyggnation	av	bostadsområdet	Samsala	i	Hallsberg.	
		
Roligt	att	området	i	Samsala	är	populärt	och	att	man	vill	utvidga	bostadsområdet	med	fler	tomter	och	
för	oss	framtida	grannar.	
		
Synpunkter	angående	utbyggnation	av	bostadsområdet	Samsala	i	Hallsberg.	
	

- Ni	har	lagt	ett	förslag	på	att	bygga	samman	hela	området	så	att	hela	området	går	att	
cirkulera	över	med	bil.	Vi	ser	en	stor	risk	med	att	bygga	på	detta	sätt	och	det	är	att	man	
kommer	få	en	led	som	tar	all	trafik	till	och	från	området.		
Vägen	som	går	förbi	fastighet	1:190,	1:192,	1:194	kommer	bli	den	led	som	de	flesta	kommer	
använda	då	de	tar	sig	från	och	till	bostadsområdet.	Utifrån	förslaget	kommer	den	östra	
infarten	till	området	att	vara	en	onaturlig	infart/utfart	som	de	flesta	inte	kommer	att	
använda.		
	
Vi	anser	att	i	nybyggda	områden	ska	man	inte	bygga	ihop	områdena	så	att	en	led	blir	
”huvudled”.	Vi	ser	att	det	vore	bättre	om	man	bygger	mindre	områden	som	inte	sitter	ihop	
med	varandra.	Detta	för	att	inte	en	utfart	ska	ta	hela	områdets	trafik	till	och	från	området.	Vi	
ser	mer	att	man	binder	ihop	områdena	med	cykel	och	gångväg.	Vi		vill	inte	att	man	ska	kunna	
cirkulera	i	området	då	vi	har	flera	barn	och	i	området	finns	redan	många	barn.	Vi	vill	minska	
bilåkandet	i	området.	
		

- De	tre	tomter	som	är	norr	om	vår	fastighet	1:190	ser	vi	gärna	att	man	gjorde	till	en	park.	I	
området	finns	det	dåligt	med	lekplatser.	Nu	när	Hallsbergs	kommun	vill	expandera	och	öka	
inflytt	till	kommunen	ser	vi	ett	behov	av	en	lekplats	i	området	(området	har	redan	idag	många	
barn).	Denna	lekplats	skulle	ligga	bra	och	strategiskt	bakom	fastighet	1:189	och	1:190.	
Lekplatsen	skulle	där	ligga	bra	i	förhållande	till	skogen	och	till	den	pulkabacke	som	ligger	vid	
skogsbrynet.	I	er	plan	finns	ingen	naturlig	länk	till	skogen	och	pulkabacken.	
Vi	ser	heller	inte	att	man	i	en	kommun	som	Hallsberg	behöver	komprimera	ihop	fastigheterna	
som	i	Kumla	och	Örebro.	En	av	Hallsbergs	stora	fördelar	och	en	anledning	till	att	man	vill	
bosätta	sig	här	är	att	man	inte	vill	bo	för	trångt.	Vi	ser	en	risk	att	Hallsbergs	kommun	tappar	
den	lantliga	känslan	om	man	bygger	bort	avstånden	mellan	fastigheter.	Eventuellt	att	man	
skjuter	området	20	meter	mer	norr	ut	för	att	det	ska	bli	mer	luft	i	området.	
	
Då	när	vi	skrev	på	byggavtalet	för	vår	fastighet	blev	vi	muntligt	lovade	av	Eva	Sundelin	att	
man	inte	planera	in	tomter	norr	om	vår	fastighet.	Utan	att	bostadsområdet	skulle	placeras	
öster	om	Elvas	gata.	

		
- Om	Hallsbergs	kommun	planerar	ett	större	bostadsområde	i	Samsala	bör	ni	bredda	vägen	

mellan	Rudolfs	gata	och	Elvas	gata.	Idag	kan	man	inte	mötas	på	denna	gata	utan	att	behöva	
köra	ut	med	ena	däcket	i	dikeskanten	eller	stanna	helt.	Ökar	antalet	bilar	som	passerar	denna	
väg	kommer	detta	bli	ett	problem	för	de	boende	i	området.	

 
Ex	på	förändring	från	nuvarande	förslag.	Se	bild	nedan.	
	

Page 165 of 169



 

	
 
Kommentar:	
Angående	trafiken	i	området,	se	kommentar	till	boende	på	Elvas	gata.		
	
Kommunen	håller	med	om	att	det	skulle	behövas	en	lekplats	i	området.	Det	finns	dock	andra	ytor	
för	att	anlägga	en	lekplats	på,	antingen	vid	pulkabacken	eller	i	parkområdet	som	går	genom	
planområdet.	Men	någon	exakt	plats	för	en	lekplats	kommer	inte	att	pekas	ut	i	detaljplanen.	
	
Det	gäller	att	hushålla	med	den	mark	vi	har	och	då	nyttja	den	effektivt.		
	
Det	är	olyckligt	att	kommunen	tidigare	sagt	att	man	inte	planerar	att	bygga	norr	om	era	fastigheter.	
Hur	förutsättningarna	och	behoven	i	framtiden	ser	ut	är	alltid	svårt	att	veta.	I	den	gällande	
detaljplanen	för	ert	område	(se	kommentar	till	boende	på	Elvas	gata)	fanns	en	väg	norrut	redan	
med.	
	
Korsbergsgatan	(vägen	mellan	Rudolfs	gatan	och	Elvas	gata)	är	tänkt	att	breddas,	vilket	framgår	i	
planbeskrivningen.	Vägen	är	smal	idag	och	med	en	ökad	trafik	till	området	behövs	en	bredare	väg	
för	framkomligheten.	Detta	möjliggörs	i	detaljplanen	genom	att	vägområdet	VÄG	omfattar	ett	större	
område	än	bara	själva	vägen.	
	

Drift och servicenämnden: 
Bra	att	ledningarna	placeras	i	grönområde	så	kommande	sanering	eller	lagning	inte	behöver	förstöra	
lagd	asfalt.	Dock	kan	det,	beroende	på	vad	som	planteras,	bli	problem	med	inväxningar	i	ledningarna.	
Korsbergsgatan	har	några	cykelpassager	och	den	delen	av	gatan	inom	tättbebyggt	område	har	sedan	
2015	den	högsta	tillåtna	hastighet	30	km/tim.	På	sidan	11	bör	hastigheten	granskas	vilken	del	som	
menas.	
	
Elvas	gata	har	högsta	tillåtna	hastighet	30	km/tim.	
	
Mycket	bra	att	Korsbergsgatan	ska	breddas,	som	beskrivs	på	sidan	10.	
	
Samsala,	etapp	2,	kommer	att	ligga	utanför	tättbebyggt	område.	Där	gäller	högsta	tillåtna	hastighet	
70	km/tim	per	automatik,	se	bifogad	föreskrift	med	beteckning	1861	2010:00075.	Vägområdet	som	
är	planerat	har	utformningen	av	bostadsgator	med	en	bredd	på	6,0	m	(asfalt),	på	vilken	man	

Page 166 of 169



 
tillämpar	en	hastighet	på	30	km/tim.	Om	inte	nuvarande	tättbebyggt	område	utökas,	blir	det	svårt	
att	reglera	hastigheten	inom	området	Samsala	etapp	2.	
	
Det	vore	önskvärt	att	det	planerades	för	en	busshållplats	i	den	här	delen	av	Hallsberg.	Det	
omöjliggörs	annars	för	de	boende	i	området	att	åka/utnyttja	kollektivtrafik.	På	grund	av	avsaknad	av	
lämplig	vändplats	i	tidigare	planlagda	områden	fick	buss	linje	10	dras	in	från	Korsbergsgatan.	Denna	
linje	vände	tidigare	vid	Rudolfs	gata/Korsbergsgatan.	Man	bör	därför	studera	och	utreda	en	möjlighet	
att	kunna	anlägga	en	busshållplats	inom	området.	
	
Platsen	för	transformatorstationen	är	förlagd	mitt	i	naturområdet.	En	mer	perifer	placering	bör	
övervägas.	
	
Tidplanen	på	sidan	13	bör	justeras	med	hänsyn	till	de	arkeologiska	utgrävningar	som	erfordras.	
	
Skrivfel	på	sidan	6,	ska	stå	lågpunktskartering	istället	för	långpunktskartering	i	första	stycket	på	
sidan.	
 
Kommentar:	
Utökning	av	tätbebyggt	område	behöver	alltså	göras	för	Samsala,	etapp	2.	Hastigheterna	i	
planbeskrivningen	kommer	att	ses	över.		
	
Möjlig	placering	för	en	bussvändplats	skulle	kunna	vara	inom	naturområdet	i	öster.	Utrymme	för	
att	anlägga	busshållplatser	finns.		
	
Valet	av	placeringen	av	transformatorstationen	har	gjorts	i	samråd	med	EON	Elnät	utifrån	att	den	
måste	vara	lätt	att	nå	med	motorfordon	och	ligga	centralt	i	området,	samtidigt	som	den	inte	får	
ligga	för	nära	bebyggelse	eller	skymma.		
	
Tidplanen	kommer	att	ses	över.		

Skanova AB: 
Generellt	önskar	Skanova	att	så	långt	som	möjligt	behålla	befintliga	tele‐anläggningar	i	sitt	
nuvarande	läge	för	att	undvika	olägenheter	och	kostnader	som	uppkommer	i	samband	med	flytt.		
	
Vad	gäller	berört	område	så	har	vi	en	gammal	kopparkabel	(röd	streckad	linje	från	norr	på	
nätskissen)	som	ej	är	i	drift	och	kan	raseras.		
	
Tvingas	Skanova	vidta	undanflyttningsåtgärder	eller	skydda	telekablar	för	att	möjliggöra	
exploatering	förutsätter	Skanova	generellt	att	den	part	som	initierar	åtgärden	även	bekostar	den.		
	
Skanova	utgår	från	att	nödvändiga	åtgärder	i	telenät	till	följd	av	planförslaget	kommer	att	framgå	av	
planhandlingarna.	
 
Kommentar:	
Exploateringen	ska	inte	påverka	era	befintliga	ledningar.	Det	som	blir	aktuellt	är	att	ta	bort	den	
gamla	kopparledningen.		

Trafikverket: 
Syftet	med	den	aktuella	detaljplanen	är	att	planlägga	nästa	etapp	av	bostadsområdet	Samsala	främst	
för	villabebyggelse	men	även	för	mindre	flerfamiljshus.	Den	nya	bebyggelsen	ligger	på	den	ena	sidan	
av	järnvägen	och	målpunkter	finns	på	den	andra.	En	grundinställning	från	Trafikverket	är	att	
passager	över	järnvägen	bör	ske	planskilt.	I	det	aktuella	fallet	sker	passage	över	järnvägen	i	plan	vid	
Kullängsvägen	och	har	både	signaler	och	bommar.		
	
Vår	bedömning	är	att	riksintresset	Västra	Stambanan,	inte	påtagligt	påverkas	negativt	av	det	
föreslagna	planförslaget	vi	har	därmed	inget	att	erinra.	
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Kommentar:	
Ert	yttrande	har	noterats.		

Henrik o Birgitta Johansson: 
Vi	har	tagit	del	av	samråd	av	Samsala	etapp	2	i	Hallsberg	där	står	att	kommunen	äger	all	mark	norr	
om	korsbergsgatan.	
	
Samsala	1:22	har	en	akt	med	aktnummer	18‐HAE‐AVS285	där	det	står	hur	lång	samsala	1:22	är.	
	
Vi	har	gjort	en	uppskattning	av	längden	på	samsala	1:22	att	den	sträcker	sig	en	bra	bit	in	på	norr	sida	
om	Korsbergsgatan	där	ni	kallar	marken	för	er	eller	kommunens.	
	
Kommentar:	
Fastighetsgränsen	slutar	i	den	södra	vägkanten.	Så	när	kommunen	skriver	att	all	mark	söder	om	
Korsbergsgatan	ägs	av	kommunen	stämmer	det.	Ni	kan	få	ett	utdrag	ur	fastighetsregistret	som	
visar	på	befintliga	fastighetsgränser	om	ni	önskar.		
	

Patrick Sjölinder: 
Enligt	den	föreslagna	detaljplanen	för	Samsala	etapp	2,	leds	trafiken	till	det	nya	området	
via	Tisarvägen,	Korsbergsgatan	och	Elvas	gata	med	omgivande	bostadsbebyggelse.	Istället	för	denna	
"omväg"	runt	hela	området	borde	det	vara	betydligt	bättre	att	leda	trafiken	in	via	en	ny	kort	
vägsträckning	från	Samsalagatan.	Det	skulle	bli	närmare	från	centrum	men	framför	allt	minska	
trafiken	via	tätbebyggda	områden.	
	
Kommentar:	
Att	bygga	den	väg	du	föreslår	kan	bli	aktuellt	i	framtiden	om	vi	fortsätter	bygga	ut	Samsala	norrut.	
Men	att	göra	det	i	detta	skede	är	inte	ekonomiskt	försvarbart.	Det	skulle	också	innebära	att	
brukandet	av	jordbruksmarken	försvåras.		

Bildningsförvaltningen: 
Det	nya	området	ingår	i	Långängskolans	upptagningsområde.	Avstånd	från	planområdet,	via	gång‐	
och	cykelvägen	längs	Korsbergsgatan,	Tisarvägen,	Kullängsvägen	och	Långängsvägen,	fram	till	
Långängskolan	är	ca	2.5	km.	Enligt	kommunens	regler	har	elever	i	förskoleklass	och	årskurs	1	rätt	att	
erhålla	skolskjuts	om	avståndet	mellan	bostaden	och	skolan	överstiger	2	km.	Om	gång‐	och	cykelväg	
byggs	från	planområdet	och	ansluts	till	Lingongatan	alt.	Vändplats	vid	Lingongatan	kommer	
avståndet	till	Långängskolan	understiga	2	km.	En	ny	gång‐	och	cykelväg	genom	skogsområdet	gynnar	
inte	bara	eleverna	på	Långängsskolan	utan	förstås	även	elever	på	Transtenskolan	och	Alléskolan	
liksom	övriga	som	vill	gå/cykla	mellan	det	nya	området	och	Hallsbergs	centralare	delar.		
	
Kommentar:	
Möjligheterna	för	en	gång‐och	cykelväg	kommer	att	ses	över	i	detaljplanen.	En	gång‐	och	cykelväg	
som	ansluter	till	Lingånggatan	kommer	att	illustreras	i	detaljplanen.	
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Ställningstagande  
Med	anledning	av	inkomna	yttranden	och	vunna	erfarenheter	under	samrådstiden	kommer	
följande	förändringar	och	kompletteringar	att	göras	i	detaljplanen.			
	
Planhandlingarna	kommer	att	genomgå	justeringar	av	redaktionell	karaktär.	Utöver	dessa	
förändringar	kommer	planhandlingarna	ändras	på	följande	punkter:		

 En	gång‐	och	cykelväg	med	anslutning	till	Lingongatan	läggs	till.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	om	byggande	på	jordbruksmark	samt	översvämningsrisk.		
 Resultatet	från	den	arkeologiska	utredningen	kommer	att	redovisas.		
 Texten	om	fastighetskonsekvenser	kommer	att	förtydligas.	

	
Kommunstyrelseförvaltningen	bedömer	att	det	med	följande	ändringar	är	lämpligt	att	gå	vidare	
med	förslaget.		
	
	
Hallsberg	2018‐03‐20	
	
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN			
	
Beatrice	Rimmi	
Planarkitekt	
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