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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.

Begränsat förfarande
Den här detaljplanen upprättas enligt begränsat förfarande. Begränsat förfarande kan användas när
förutsättningarna för standardförfarande är uppfyllda och planförslaget godkänns av samrådskretsen.

Planuppdrag

Samråd

Underrättelse

Granskning

Gransknings
utlåtande

Antagande

LAGA
KRAFT

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Ett
förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vid ett begränsat förfarande kan samrådskretsen
godkänna samrådsförslaget redan under samrådet. Detta kan göras i sådana fall planförslaget anses vara
en mindre betydande åtgärd. I antagandeskedet antas detaljplanen av kommunstyrelsen eller i vissa fall
av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.

Handlingar
Planförslaget utgörs av:
• Planbeskrivning
• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000
• Fastighetsförteckning
Bilagor:
•

Bilaga 1 PM Luftprovtagning och porgasprovtagning, tidigare kemtvätt, Hallsberg

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida
hallsberg.se/detaljplan.
Handläggare:
Jessica Bäckman
Planarkitekt
019-58 81 79
Jessica.backman@kumla.se
Mustafa Akrami
Planarkitekt
019-58 94 05
Mustafa.akrami@kumla.se
Kommunstyrelseförvaltningen
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Planbeskrivning
Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen.

Planens syfte & huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumändamål (C), samt R besöksanläggning. Infarten
till fastigheten kommer att planläggas på del av fastigheten Hallsbergs centrum 1:1 som GATA1, för
att säkerställa att Hallsbergs centrum 1:2 kan fortsätta nyttja denna in- och utfart i framtiden.
Bakgrund
I dagsläget är fastigheten Hallsbergs centrum 1:2 detaljplanelagd som idrottsområde, dpl 1861P88/1. Fastigheten står idag outhyrd. Fastigheten ska användas för i första hand kommunal
verksamhet, som till exempel kontor, kommunens dagverksamhet för LSS och Fritidsbank. För att
möjliggöra det har en ny detaljplan upprättats med användningen centrum (C). Användningen
besöksanläggning (R) ska även gälla för fastigheten, för att säkerställa att den kan nyttjas för
besöksändamål som exempelvis idrott. Infarten till området idag ska även planläggas på del av
fastigheten Hallsbergs centrum 1:1 som GATA1, för att säkerställa att man kan ta sig till och från
fastigheten.

Plandata
Läge
Området är beläget i Hallsberg och avser fastigheten Hallsbergs centrum 1:2, och en del av Hallsbergs
centrum 1:1. Planområdet begränsas i norr av Södra Allén, i öster av en idrottsanläggning och
Alléhallen, i söder av ett grönområde och i väster av Vibytorpsvägen.

Planområdets läge.
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Areal
Planområdet har en areal på ca 2070 m2.
Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun äger den berörda marken Hallsbergs centrum 1:2 och Hallsbergs centrum 1:1.
Närmast berörda fastigheter är Hallsbergs centrum och 1:4.

Tidigare ställningstaganden
Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Hallsbergs Centrum 1:2 m.fl., 2020-05-18. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 24 maj 2021 att skicka ut planförslaget på samråd. Kommunstyrelsen beslutade den
31- 05- 2022 att anta detaljplanen.
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Översiktsplan
Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige,
redovisar planområdet som övrigt, i anslutning till nr 6 och 34. Nummer 6 beskrivs ”Möjligt integrerat
område för bostäder och rekreation” och där nr 34 beskriver vikten av områdets utveckling med
avseende på idrottsanknutna aktiviteter.
Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen då användning C- centrum inrymmer en
kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler, föreningslokaler, gym
lättare former av vård, hotell mfl. Då fritidsbanken bidrar till fritid och rekreationsmöjligheter,
stämmer denna användning även bra överens med översiktsplanens vision om idrottsanknutna
verksamheter. Då området idag är detaljplanelagt som idrottsområde (Y) stämmer karaktären även
bra överens med den nya användningen R- besöksanläggning som bland annat innefattar
idrottsändamål.

Utdrag från översiktsplanen.
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Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplan:
•

1861-P88/1, laga kraft 1988-01-11

Användningen i gällande detaljplan är Y-idrottsområde och medger 11 meter som högsta
byggnadshöjd.

Utdrag från gällande detaljplan.

Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner:
•
•
•
•
•
•

1861-P90/9, laga kraft 1990-10-01
1861-P130, laga kraft 2012-01-12
1861-P90/4, laga kraft 1989-11-23
18-HAL-285, laga kraft 1979-09-05
18-LÅN-70, laga kraft 1976-03-10
1861-P90/7, laga kraft 1990-04-18
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Angränsade detaljplaner.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning
finns i miljöbalken sjätte kapitel.
En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen
inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. Den
mest påtagliga miljökonsekvensen är den tidigare verksamheten som bedrivits i fastigheten. Detta
har dock undersökts och anses inte innebära några ökade hälsorisker.
Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan
som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.
Beslut
Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har den 16 juni
2021 tagit del av kommunens ställningstagande och utifrån nu kända förhållanden delar
Länsstyrelsen kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.
Beslut om betydande miljöpåverkan togs av samhällsbyggnadschef. Beslutet har offentliggjorts på
kommunens anslagstavla 16-05-2022 och kommer att anslås under tre veckor på kommunens
anslagstavla.
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Förutsättningar och förändringar
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Marken är till stor del gräsbeklädd och är kuperad på delar av fastigheten.
Enligt SGU:s jordartskarta består jordartsytan av mestadels kärrtorv samt gyttjelera.

SGU:s Jordartskarta.
Förorenad mark
Enligt Länsstyrelsens kartskikt är Hallsbergs centrum 1:2 utpekat som ett potentiellt förorenat
område riskklass 3 (kemtvätt med lösningsmedel).
Länsstyrelsen genomförde tillsammans med Hallsbergs kommun (2004) en inventering av förorenade
områden i Hallsbergs kommun. Enligt denna rapport har kemtvätten inventerats inom ramen för en
MIFO fas 1-inventering. Enligt inventeringen har kemtvätten bedrivits mellan 1972 och 1994, en
period på totalt 22 år. Dock finns det osäkerhet kring verksamhetsperioden, då tidigare anställda
lämnat uppgifter om att byggnaden ska ha uppförts redan 1945, och att det pågick tvättverksamhet
även under denna tid. Då skulle verksamheten endast bestå av traditionell vattentvätt. MIFOinventeringen visar att det var tvätt av arbetsoveraller samt vittvätt som genomfördes. Det sista året
som perkloretylen (PCE) användes i tvättverksamheten var år 1990, med 400 l PCE/år.
Tyréns har genomfört en kompletterande luftprovtagning år 2020 i den tidigare kemtvätten på
fastigheten Hallsbergs centrum 1:2. Syftet med undersökningen har varit att undersöka om det
föreligger risker för människors hälsa förknippade med den tidigare kemtvättsverksamheten som har
8
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bedrivits. Syftet ha även varit att undersöka om det finns rester av klorerade alifater i byggnaden om
jorden eller grundvattnet under byggnaden är förorenat.
För att undersöka eventuell föroreningsförekomst av klorerade alifater har en passiv provtagning av
inomhusluft genomförts. Tre passiva WMS- provtagare placerades ut i den före detta kemtvätten, två
i källaren och en på entréplan.
Resultatet visar att inandningen av inomhusluften i lokalen inte innebär några ökade hälsorisker
associerade med vistelse i lokalerna. Samtliga uppmätta halter underskrider samtliga aktuella riktoch gränsvärden. Det är dock inte kartlagt hur föroreningssituationen i jord och grundvatten ser ut
under byggnaden. Dock bedöms det inte vara troligt att det skulle förekomma någon betydande
föroreningskälla under den undersökta byggnaden, då de analyserade halterna har uppmätts till
mycket låga.
Efter samråd med Länsstyrelsen har kommunen och Länsstyrelsen kommit fram till att
undersökningen behöver kompletteras med en porgasprovtagning för att få en klarare bild av
eventuella föroreningar och klorerade lösningsmedel i området. Tyréns har på uppdrag av Hallsbergs
kommun genomfört en porgasprovtagning i den aktuella byggnaden. De ämnen som påträffats i
samband med genomförda provtagningar är tetrakloreten och trikloreten (nedbrytningsprodukt av
tetrakloreten). Eftersom samtliga halter av ämnen som har påträffats uppvisar halter under aktuella
jämförvärden bedöms ingen förhöjd risk föreligga kopplat till tidigare verksamhet.
Enligt genomförda mätningar bedöms det inte föreligga några risker avseende människors hälsa
förknippat med verksamheter inom befintlig byggnad. I och med att uppmätta halter i samtliga
provtagningar underskrider aktuella jämförvärden innebär det inga begränsningar i utnyttjande av
byggnaden. Det bedöms därmed inte föreligga något behov av vidare undersökningar eller åtgärder,
(se bilaga 1).

Potentiellt förorenade områden.
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Radon
Planområdet ligger ej inom riskområde för markradon.

Naturmiljö
Natur/Vegetation
Fastigheten är bebyggd idag och marken är delvis kuperad. Öster om planområdet finns en
sportanläggning som bidrar till rekreation och norr om Södra Allén löper Rörsättersbäcken.
Landskapsbild/Stadsbild
Varken landskapsbilden eller stadsbilden anses påverkas av en ny detaljplan, då den befintliga
byggnaden som finns på fastigheten Hallsbergs centrum 1:2 idag ska fortsätta att nyttjas. För att den
kommunala verksamheten för LSS samt Fritidsbanken ska kunna inrymmas på fastigheten kommer
detaljplanen att möjliggöra för centrumändamål och besöksanläggning. In- och utfarten till
fastigheten kommer också att planläggas. Därmed kommer planen inte medföra några större
förändringar som påverkar vare sig stadsbilden eller landskapsbilden. Endast mindre anpassningar
behöver göras för att kunna nyttja fastigheten för den tänkta verksamheten.
Biotopskydd
Det finns inte några biotopskydd inom planområdet.
Kulturmiljö och fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fast
fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen.

Ekosystemtjänster
Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter.
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga
upplevelser.
En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan.
Sammanfattningsvis visar den att planens genomförande inte kommer att påverka
ekosystemtjänsterna negativt, då lokalen som finns på fastigheten idag kommer stå kvar. Syftet med
planens genomförande är istället att möjliggöra ett nytt användningsområde för lokalen som
kommunens dagverksamhet enligt LSS samt Fritidsbanken kan nyttja.

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens femte kapitel.
Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor
som t.ex. trafik och jordbruk.
Planområdet berörs av två olika grundvattenförekomster då dessa korsar varandra. Dessa är
Hallsbergs-Kumlaåsen samt Närkeslätten. Både den kvantitativa och kemiska statusen uppnår
statusklassificeringen god status.
Planområdets recipient är Ralaån, och ligger inom delavrinningsområde Kumlaån och inom
huvudavrinningsområde Norrström.
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Ralaåns ekologiska status bedöms som otillfredsställande eftersom vattendraget är påverkat av
övergödning och rätning/kanalisering. Den kemiska statusen för vattenförekomsten har bedömts till
uppnår ej god, på grund av miljögifter.
Beslutad MKN 2010–2016 (förvaltningscykel 2) för Ralaån har god kemisk status och god ekologisk
status år 2027, och god kemisk ytvattenstatus med undantag för mindre stränga krav på bromerad
difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt, därmed kommer inte några
försiktighetsåtgärder vara nödvändiga för detaljplanens framtagande.

Vattenskyddsområde
Planområdet befinner sig inom ett vattenskyddsområde av typen grundvattentäkt. Det är en primär
skyddszon.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Området är idag bebyggt där fastigheten tidigare använts som kemtvätt, kontor och i nuläget
reklambyrå. Gällande detaljplan medger en byggnadshöjd på 11 meter, samt användningen Y- idrott.
De närmste bostadsområdena ligger norr om planområdet, och består av flerbostadshus.
Förändring
Den nya detaljplanen möjliggör för centrumändamål, besöksanläggningar. In- och utfarten till
fastigheten planläggs också. Den nya användningen ska vara C-centrum, R-besöksanläggningar samt
GATA1. Högsta nockhöjd i meter är 12 meter.
Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen.
Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har
tillträde.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeltrafik
Gatunätet är väl utbyggt i området med infrastruktur för både bil-, gång -, och cykeltrafik. Södra Allén
löper norr om planområdet, och Vibytorpsvägen väster om området.
Det finns inga planer på förändringar i gatunätet.
Kollektivtrafik
Hallsberg är välkänd för sin tågstation och har goda förbindelser både med tåg och buss.
Parkering, varumottagning & utfarter
I dagsläget sker angöring till fastigheterna Hallsbergs centrum 1:1 och 1:2 från Vibytorpsvägen,
angöring planeras ske på samma sätt som tidigare. Det finns även parkeringsmöjligheter på
fastigheten Hallsberg centrum 1:2, som kan fortsätta att nyttjas på samma sätt som i dagsläget.
Tillgänglighet för räddningstjänst
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det
befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats.
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Risker och störningar
Farligt gods
Det finns ett förbud mot farligt gods längs den Södra Allén som löper norr om planområdet.

Ras och skred
Enligt Länsstyrelsens kartskikt är en del av marken inom planområdet i riskklass 1 när det gäller ras
och skred.

Ras och skred.

Översvämning
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100.
För att få en uppfattning om olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande
vattendjupintervall användas som riktvärden:
• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet
• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada
• >0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv
Enligt Länsstyrelsens KlimatGis visar skyfallskarteringen att vattendjupet bedöms uppgå till maximalt
0,27 meter vid ett 100-årsregn, i den östra delen av planområdet. I den västra delen av planområdet
beräknas vattendjupet uppgå till maximalt 0,63 m.
För att undvika skador och översvämningar vid skyfall bör strävan vara att vatten vid dessa tillfällen
ska kunna rinna på naturmark och gator och inte in mot bebyggelse.
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Skyfallskartering 100- årsregn.

Ralaån söder om planområdet ingår i Täljeåns vattensystem. För Täljeån finns en
översvämningskartering och ett beräknat högsta flöde (BHF).
Översvämningskarteringen visar att delar av planområdet kommer att översvämmas av vatten från
Ralaån. Men den befintliga byggnaden kommer inte att skadas. 200 årsflödet är uppmätt till 49.
Enligt Boverket har kommunen ett ansvar vid planläggning att visa markens lämplighet avseende
översvämningsrisk. Därmed ska ny bebyggelse lokaliseras till områden som inte riskerar
översvämning. Vid förtätning av befintlig bostadsbebyggelse i vattennära lägen är lokaliseringen inte
alltid möjlig att tillämpa. Placering och/eller utförande av bebyggelse bör regleras så att
översvämningsrisken minimeras. Framkomlighet och tillgänglighet behöver också säkerställas. En
årlig sannolikhet på 1/200 innebär att risken för översvämning är måttlig.
Översvämningsrisken har säkerställts i plankartan, för att undvika att ny bebyggelse översvämmas vid
ett 200-årsregn. Detta har reglerats genom prickmark (marken får ej förses med byggnad) samt
bestämmelsen b- byggnaden ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten till
nivån +49 meter över nollplanet (RH2000) inte skadar byggnaden.
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Översvämningskartering Täljeån, beräknat högsta flöde (BHF) 200-årsflöde.

Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
Vatten och avlopp är kopplat till kommunens befintliga ledningsnät.
Dagvatten
Hallsbergs kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten.
Fördröjning av dagvatten ska ske på egen fastighet innan anslutning till kommunens befintliga
ledningsnät i öster sker.
Detta säkerställs i plankartan med bestämmelsen ”Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska
fördröjas på egen fastighet genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning
sker till det kommunala ledningsnätet”. (Markens anordnande och vegetation PBL (2010_900) kap 4
10 §).
Dagvattenåtgärder skall utföras på sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än
motsvarande maxflöde från den oexploaterade fastigheten vid ett 10 års regn.
Brandvattenförsörjning
Det finns ett flertal brandposter i anslutning till fastigheten. Den närmsta ligger ca 50 meter från
Hallsbergs centrum 1:2.
Den kapacitet som bedöms vara nödvändig för ändamålet är 600 liter/minut, då detaljplanen inte
utger någon högre brandrisk och där fastigheten är utan upplag av brännbart material.
Värme
Fjärrvärme är inte framdraget till fastigheten.
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El, tele, bredband, m.m.

Skanova har telekabelstråk indraget till fastigheten.
Hallsbergs kommun har en egen bredbandskabel som är ansluten till fastigheten.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt kommunens Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter.

Detaljplanens genomförande
Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra
berörda ska också framgå.
Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts samrådsbeslut
Samråd
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

Maj 2020
Maj 2021
Juni 2021
Maj 2022
Juni 2022

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov
erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i
exploateringsavtal eller motsvarande.
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun,
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och
bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Markavvattningsföretag
Det finns ett markavvattningsföretag båtnadsområde som berör planområdet. Ralakärrens
vattenavledningsföretag år 1996.

Blåskrafferat område visar markavvattningsföretag.

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Det finns inte några servitut inom planområdet.
Inom planområdet har E.ON Energidistribution AB en starkströmsledning som ska vara kvar i
befintligt läge. Ledningen säkerställs i plankartan med ett markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar (u-område). Genom detta ser kommunen till att det inte blir planstridigt att
lägga dessa på kvartersmark samt att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen.
Inom det område i detaljplanen som är reserverat för u-område, gäller inte
automatiskt någon rättighet av att detaljplanen vinner laga kraft. Upplåtelsen inom ett markreservat
måste ske vid en lantmäteriförrättning eller genom skriftlig överenskommelse mellan berörda parter.
Ledningsrättshavare ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina ledningar.
Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:
•
•
•

Hallsbergs centrum 1:1.
Hallsbergs centrum 1:2.
Detaljplanen möjliggör för centrumändamål, besöksanläggning och säkerställer
angöringen till fastigheten Hallsberg 1:2.
Fastigheter utom planområdet:
•

Inga fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter utanför planområdet.
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Ekonomiska frågor
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan.
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och
fastighetsförsäljning.
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark.
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos
respektive leverantör.
Tekniska frågor
Byggnaden inom planområdet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 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 tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Jessica Bäckman i samarbete
med Mustafa Akrami och andra berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner.

2022-07-04
Kommunstyrelseförvaltningen,
Mustafa Akrami
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun den 31 maj 2022 och vann laga
kraft den 27 juni 2022.
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