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P L A N B E S K R I V N I N G 



HÄR ÄR VI NU

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta 
ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur 
marken får användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, 
hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller 
gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden 
vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat 
förfarande.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När 
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget 
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut 
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande - efter granskning 1 
- Naturvärdesinventering

Bakgrund
Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har hemställt om kommunens medverkan till 
upprättande av detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs 
kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning 
fått uppdraget att planlägga fastigheterna. Ett samråd genomfördes 24 mars -14 april 
2016 och en granskning genomfördes 8 juni – 29 juni 2017. Efter granskningen 
stannade planläggningen upp på grund utav oklara fastighetsgränser och en del 
planfrågor. En fastighetsbestämning har genomförts under 2019 och början av 2020 för 
att fastställa de oklara fastighetsgränserna.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med 
villabebyggelse. Detaljplanen ger förutsättningar för bostäder i ett naturnära läge intill 
Garphytteån.  

• Möjliggöra för bostadsbebyggelse för friliggande tvåvåningshus. 
• Möjliggöra för bussangöring längs väg 566. 
• Bygga ut det allmänna gatunätet. 
• Möjliggöra för framtida gång- och cykelstråk.

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En
undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att se om planen medför
betydande miljöpåverkan eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i
PBL 4 kap. 34 §

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET SÄLVEN 1:41 M.FL.
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planen bedöms inte medföra några betydande 
förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids.

Väster om planområdet finns vattendraget Garphytteån - Falkabäcken. Vattendraget 
som är cirka 17 km långt är av naturlig tillkomst. Vattendraget uppnår måttlig 
ekologisk status och ej god kemisk status. Vattendraget skall uppnå god kemisk status 
till år 2021. Dess påverkanskällor är främst reningsverk, förorenade områden, urban 
markanvändning. jordbruk och enskilda avlopp. 

Planen bedöms inte medföra några betydande förändringar som kan innebära att 
miljökvalitetsnormer överskrids. Mellan planområdet och vattendraget Garphytteån - 
Falkabäcken är det ett avstånd på cirka 90 meter som minst. Planen möjliggör bostäder 
som ger upphov till avloppsvatten

På grund av avståndet och planens reglering om att dagvatten skall omhändertas inom 
fastighet bedöms planen inte innebära betydande påverkan.  
 
Hela planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Garphyttan - Vintrosa 
som utgörs av en yta på 46 km2. Grundvattenförekomsten är av typen sedimentär 
bergförekomst med en uppskattad uttagsmöjlighet på 2000 - 6000 liter/h. 
Grundvattenförekomsten uppnår god kemisk status samt god kvantitativ status. 
Påverkanskällor begränsas till förorenade områden som har en betydande påverkan. 
 
Grundvattenförekomsten Garphyttan - Vintrosa har endast förorenade områden 
som utpekad påverkanskälla. Föroreningar kan tillkomma i form av utsläpp. Planen 
bedöms inte bidra med föroreningar i den grad att betydande påverkan kommer ske 
på grundvattenförekomsten. För att säkerställa att man vid schaktning inte berör 
grundvattnet kan det vid dessa markjobb bli aktuellt att säkerställa på vilket djup 
grundvattnet förekommer.  
 
Det kommer ske en ökning av biltrafik inom området vid utbyggnad av planområdet 
och bullernivåer och utsläpp från biltrafik kan därmed tänkas öka. Trots detta bedöms 
eventuella ökningar inte medföra betydande påverkan på miljökvalitetsnormerna.  

Förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen möjliggör bebyggelse i direkt anslutning till befintlig tätort. Detta innebär 
att området med lätthet kan tillgodogöra sig befintlig service. Kollektivmöjligheterna 
för människorna i närheten byggs ut i och med genomförandet av detaljplanen. 
Planområdet tar i anspråk i huvudsak befintlig åkermark för att möjliggöra för 
bostäder. Planen bidrar till bostadsförsörjning inom Hidinge-Lanna tätort. Planens 
genomförande bedöms utifrån ovanstående vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 
kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden om 
god hushållning av mark och vatten
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet ligger i västra Lanna intill Garphytteån och Hidingevägen (länsväg 566). 
Avståndet till Fjugesta är ungefär 9 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 km. 
Områdets areal är ungefär 40 000 m2. 

Markägoförhållanden
Sälven 1:41 ägs av Lekebergs kommun och Sälven 1:39 är i privat ägo. Även en 
marksamfällighet S:2 är med och ägs av 14 stycken fastighetsägare. Läs mer under 
rubriken fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Kartbilder som visar planområdets läge.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresset för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset som berörs är Latorpsplatån (NRO 18014). Latorpsplatån är ett platåberg 
med lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. De geologiska förutsättningarna är en 
bidragande orsak till latorpsplatåns stora artrikedom. Det finns skogsmiljöer i form av 
björk, gran, al, ask, lind och ek men även ängs- och åkermark samt ett stort urval av 
blommor. Den näringsrika berggrunden gett upphov till ett mångformigt landskap som 
präglas av odlings-, ängs- och hagmarker samt med inslag av ädellövskogar. Området 
ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Översiktsplan för för Lekebergs kommun (2014)
I gällande översiktsplan (ÖP) framgår det att Hidinge-Lanna mer eller mindre är 
sammanväxta med varandra och att orterna bör ses som en enhet. I ÖP:n framförs det 
även att den småskaliga karaktär som Hidinge-Lanna-området har ska bibehållas och 
att ny bebyggelse bör anpassas efter rådande förhållanden.

Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna (2012)
I gällande fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna, uttrycks det att nyproduktion 
av bostäder i Hidinge-Lanna ska ske i mindre grupper eller som komplettering till 
befintlig bebyggelse och utformas med bykaraktär. Enligt riktlinjer i FÖP:en ska 
villatomter generellt sett vara ungefär 1500 m2 för att ta hänsyn till landskapsbild och 
den lantliga karaktären i området. I FÖP:en finns en del av planområdet utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder och det föreslås lämpligt att platsen exploateras med 
12-15 villor på stora tomter. FÖP:en anger enbart riktlinjer och är inte bindande på 
samma sätt som en detaljplan. 

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna (2012)
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I FÖP:en för Vintrosa-Lanna är planområdet utmarkerat som ett lämpligt 
utbyggnadsområde för bostäder. I förhållande till riksintresset för naturvård i 
form av Latorpsplatån motiveras detta med att omfattande naturinventeringar har 
gjorts i landskapet för att hitta platser som kan exploateras trots riksintresset. Inom 
avgränsningen för planområdet finns alltså inte några höga naturvärden och därför är 
marken lämplig att exploatera i förhållande till riksintresset för Latorpsplatån.  

 
Detaljplaner
Planområdet och dess närmsta omgivning är inte detaljplanelagt men det finns 
detaljplaner i östlig riktning mot Lanna. Detaljplan för del av Sälven 1:35 och 
detaljplan för del av Vreta 2:11 är närmast angränsade och möjliggör i huvudsak för 
bostäder.   

Lila områden visar gällande detaljplaneområden
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Det finns en del spridd bebyggelse i form 
av ett antal mindre gårdar runt omkring planområdet. Planområdet är beläget i zonen 
mellan Hidinge/Skärmartorp och Lanna där det korta avståndet och den utspridda 
bebyggelsen mellan orterna gör att platserna i princip är sammanväxta med varandra.  

Mark och vegetation
Grönstrukturplan
De västra delarna av planområdet finns övergripande beskrivet i kommunens 
grönstrukturplan och har där getts klass C. Enligt kommunens grönstrukturplan innehar 
området inga omistliga naturmässiga kvaliteter vid sidan av nyckelbiotopen som 
gränsar till planområdet (nyckelbiotopen beskrivs mer utförligt under rubriken ”Natur- 
och djurmiljö”). Resterande del av planområdet består uteslutande av sly och lövträd.

Naturvärdesinventering
I området har även en översiktlig naturvärdesinventering upprättats av Sydnärkes 
Miljöförvaltning för att utreda mer i detalj vilka naturvärden som kan vara 
bevarandevärda inom planområdet. Det framgår av utredningen att det inte har 
påträffats några höga naturvärden eller generella biotopskydd inom planområdet. 
Det framförs dock att det i tre ställen inom eller i direkt anslutning till planområdet 
finns smala skogsridåer av lövträd som bedöms ha en viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald och har dörför givits naturvårdsklass 4 enligt svenska standard 
(SS19000:2014). Dessa områden bör enligt naturvärdesinventeringen undantas från 
avverkning och exploatering.   

Utdrag från naturvärdesinventeringen
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Natur- och djurmiljö
Skogspartiet som sträcker sig längs med strandkanten i väster och vidare 
norr om planområdet är klassat som nyckelbiotop och är ett särskilt beslutat 
biotopskyddsområde som upprättats av Skogsstyrelsen enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. 
Nyckelbiotoper är känsliga livsmiljöer för hotade och rödlistade arter. En nyckelbiotop 
är ett område som har stor betydelse för skogens flora och fauna. Skogspartiet utgörs av 
en strand- eller svämskog och kännetecknas av att det finns en stor variation av trädslag 
och mycket död ved. Bäver har dokumenterats på platsen och det finns flodpärlsmussla 
i vattendraget som ansluter till Garphytteån. Området berörs även av stora ornitologiska 
värden. 

Utifrån art- och habitatdirektivet framgår det att alla åtgärder som vidtas ska ha 
målsättningen att samtidigt bevara och återställa en gynnsam bevarandestatus för 
arterna och deras livsmiljöer. Vattensalamandern använder dammar i området som 
fortplantningsvatten. Den del av Garphytteån som gränsar till planområdet är resultatet 
av en fördämning och kan vara en av de dammar som är viktiga för vattensalamanderns 
fortlevnad. Det har även konstaterats tidigare att vattensalamandern vandrar 
mellan olika platser i Lanna. En förmodad vandringsled korsar genom området för 
nyckelbiotopen strax norr om planområdet. 

Området där den större vattensalamandern har sin förmodade vandringsled lämnas 
utanför detaljplanen och det finns ett väl tilltaget avstånd på 35 meter mellan 
kvartersmark och yttersta gränsen för nyckelbiotopen.

Störningar
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. 

Gällande riktvärden är: 
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35      
  kvadratmeter.
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning      
  till byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 60 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden. 
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer 
än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Trafik
En övergripande trafikutredning för Hidinge-Lannaområdet togs fram år 2012. I 
utredningen ges förslag på hur Lanna-Hidingeområdets trafikstruktur kan utvecklas 
för att tillgodose eventuell exploatering i området. Det aktuella planområdet 
finns med som en förutsättning som har tagits i beaktande vid framställandet av 
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trafikutredningen. Föreslagen gatuanslutning mot Hidingevägen redovisas som ny 
framtida bilväg i trafikutredningen. Dessutom anges i trafikutredningen förslag om 
en ny gång- och cykelväg som förbinder området med Lanna längs Hidingevägen. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt för oskyddade trafikanter vore en ny gång- och cykelväg som 
ansluter planområdet och dess omgivning till Lanna en lämplig åtgärd.  

Enligt publikationen Effektsamband för vägtransportsystemet beräknas varje hushåll 
generera ca 4 resor per dygn. Att åka till och från jobbet, resor till och från träning eller 
liknande generera 2x2=4 resor. Räknat på att detaljplanen genererar 25 nya hushåll blir 
det alltså 100 nya resor per dygn i området. Detta är samma siffra och resonemang som 
redovisas i trafikutredningen för Lanna. Det krävs kompletteringar av det övergripande 
trafiksystemet i Hidinge-Lanna, det pågår ett kontinuerligt arbete för att hantera och 
förbättra trafiksituationen i området.   

Enligt trafikverkets senaste kartläggning i området är den totala trafikmängden 440 
fordon per dygn, ungefär 4,5 procent utgörs av tung trafik. Därtill kan 100 resor per 
dygn tillkomma som en konsekvens av planen enligt ovanstående uppskattning. 

Planområdet nås idag från länsväg 566 (Hidingevägen) och det finns en enskild 
väg skär igenom planområdet. Denna väg ansluter från väg 566 direkt väster om 
planområdet och skär igenom planområdet i centrala delen av planområdet.  

Djurhållning
I Hidinge-Lanna bedrivs en hel del djurhållning av olika slag, det finns hästgårdar, 
stall och ridvägar i omgivningarna. Djurhållning i allmänhet medför olika typer av 
påverkan på omgivningen i form av störningar. I fråga om hästar finns även en befarad 
hälsorisk, risken för spridning av allergen. I samband med prövning av hästverksamhet 
i närheten av bostäder behöver därför frågor om olägenheter och hälsorisker beaktas. 
Om hästverksamhet ska bedrivas i närhet till planområdet krävs ett visst skyddsavstånd 
enligt Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning (2011). 

En generell riktlinje enligt FÖP:en för Vintrosa-Lanna är att det bör vara 30-50 meter 
mellan hästhållning och bostäder. Det finns dock inga fasta avståndsregler utan en 
bedömning för hur stort skyddsavstånd som krävs får göras i respektive fall.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består området till största delen av silt, sand och morän. I 
de södra delarna finns även inslag av glacial lera och lerig morän. Hela området kring 
Lanna innehåller förhöjda radonförekomster i mark. 

Den mark som planeras bebyggas utgörs inte av ras- och skredrisker. 

Geoteknisk undersökning
En geoteknisk undersökning har genomförts av Sweco gällande Sälven 1:39 i de 
västra delarna av planområdet. Det framgår i undersökningsrapporten att området till 
stor del består av sättningskänsliga lerjordar, där sättningars storlek är beroende av 
påförd last och plattstorlek. Genom att förbelasta områden kan sättningar minimeras. 
Därför rekomenderas det enligt den geotekniska undersökningen att grundläggning i 
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Utdrag från SGU:s jordartskarta

huvudsak utförs med pålar (friktions- eller kohesionspålar) på Sälven 1:39. Eventuellt 
kan grundläggning i de östra delarna av Sälven 1:39 utföras efter utskiftning av 
sättningskänslig jord.   

Det har även genomförts en geoteknisk undersökning rörande Sälven 1:41 av 
VAP. Det framgår av undersökningsrapporten att jorden inom området till största 
delen består av 0,0-2,0 m siltig sand/sandig silt ovanpå lera med som mest ca 7 m 
mäktighet. Leran, som delvis är siltig, är fast ner till mellan 1 och 3 m under markytan 
och därunder lös. Under leran utgörs jorden av fast lerig morän och i kanten av 
områdets sydöstra del förekommer den fasta moränen direkt under mulljordslagret. 
Enligt den geotekniska undersökningen framförs avgränsningar i området där pål- 
respektive plattgrundläggning rekomenderas. I de södra delarna och längst upp i norr 
rekomenderas plattgrundläggning medan det rekomenderas pålgrundläggning i de 
mellersta delarna. Det framförs även att slutliga rekommendationer bestäms efter det att 
området höjdsatts och byggnaders golvnivåer samt lägen i plan bestämts.   
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Fornlämningar 
Länsstyrelsen har bedömt att det kan förekomma tidigare okända fornlämningar 
inom det tänkta planområdet. För att undersöka om fornlämningar förekommer har 
en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950) genomförts. 
Få lämningar påträffades inom området, endast inom en begränsad yta framkom 
enstaka bitar förhistorisk keramik, odlingslager och en härdrest. Länsstyrelsen har 
bedömt att lämningarna är så fragmentariskt bevarade att de har ett väldigt lågt 
vetenskapligt värde. Trots utökning av schakten i just detta område framkom inga 
ytterligare lämningar. Det innebär att inga fornlämningar kan sägas finnas inom 
området som omfattas av detaljplanen. Därmed krävs inget tillstånd för borttagande 
av fornlämningar eller några ytterligare arkeologiska åtgärder i samband med 
genomförandet av detaljplanen.

Förorenade områden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade inom eller
i anslutning till planområdet.

Strandskydd
Garphytteån omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddets 
syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Därför finns det 
restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar inom 
strandskyddszonen. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten inåt land och lika 
långt ut i vattnet från strandkanten. 
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen är utformad för att möjliggöra ett nytt bostadsområde med 
villabebyggelse. 

Planerad bebyggelse
Bebyggelsen planeras med utgångspunkten att tillskapa ett villakvarter mer lantlig 
karaktär. Genom bestämmelser som visas på nästa sida bedöms det att detta kan 
uppnås. 

Planbestämmelser i plankartan

Möjliggör för bostäder med olika former av boende av varaktig 
karaktär. Tillsammans med egenskapsbestämmelserna begränsas 
byggrätten för bostäder på diverse sätt. 

Utbyggnad av transformatorstation.

Bussangöring. För att möjliggöra en busshållplats åt båda 
riktningarna. 
föreslås för att möjliggöra gång- och cykelväg och mindre öppen 
grönyta

B1 byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande - för att undvika 
påverkan från radon i skadlig mängd. 

Marken får inte förses med byggnad  - Denna prickmark är utlagd för att 
säkerställa säkerhetsavstånd från gata och fastighetsgränser. 

Lokalgata föreslås för att möjliggöra en utbyggnad av det allmänna 
gatunätet. 

Huvud- och komplementbyggnad skall placeras minst 4,5 
meter från fastighetsgräns mot gata och minst 2,5 meter från 
fastighetens angränsade tomt/fastighet. Garage eller den del av 
huvudbyggnaden som innehåller ett garage skall ligga 6 meter 
ifrån gata. Detta görs för att tillskapa ett område med friliggande 
enbostadshus.

Högsta utnyttjandegranden i byggnadsarea per fastighetsarea är 
30 %. Detta är för att reglera att fastigheterna inte explotaeras för 
mycket och att hög grönyta behålls. 

Högsta byggnadshöjden är 5 meter och är till för att begränsa byggnation 
till två våningar.

Minsta fastighetenstorleken får vara 1 000 kvadratmeter. Detta är 
för att efterlikna en mer lantlig miljö. 

Takvinkel är satt till mellan 10 och 45 grader. Detta för att undvika 
platta tak. 

Högst en huvudbyggnad per fastighet. Detta regleras för att undvika rad- 
och kedjehus

Endast friliggande enbostadshus - För att säkertälla att det endast blir 
friliggande villor
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Djurhållning
Det finns ingen djurhållning inom eller i närheten av planområdet som påverkar 
planområdet.

Rekreation och friluftsliv
Den befintliga grusvägen kan fortsatt bevaras och exempelvis utnyttjas som 
rekreationsstråk och gata för befintliga boenden. 

Mark, vegetation och natur
Det har varit av vikt att vid utformningen av detaljplanen att nyckelbiotopen inte 
påverkas negativt. Planområdet har anpassats så att det finns ett trädlängds avstånd (35 
meter) mellan biotopskyddsområdet och kvartersmark där ny bebyggelse kan komma 
att uppföras.

Geoteknisk förhållanden
I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Byggnader ska uppföras
radonskyddade.

Trafik
Planområdet föreslås angöras genom en ny allmän gata som ansluter i de sydöstra 
delarna från Hidingevägen. Inom planområdet delas gatan i två olika riktningar för att 
försörja planerade bostäder. 

Gator och korsningar ska utformas i enlighet med trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- 
och gators utformning). 

Trafikbuller
Baserat på Trafikverkets siffror har en beräkning gjorts med hjälp av Trivector Buller 
Väg. Resultatet av beräkningarna visar att bullervärdena inte är särskilt höga inom 
området, det finns goda möjligheter att uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller 
såväl för nya bostäder som för uteplatser. För att säkerställa att riktvärdena vid fasad 
inte överskrids i de södra delarna av planområdet har dock användningsområdet för 
bostäder längs med Hidingevägen givits en väl tilltagen buffertzon på omkring 15-20 
meter. Där byggrätten tar vid hamnar den ekvivalenta ljudnivån på ungefär 50 dBA.  

Strandskydd
Detaljplaneförslaget innebär att föreslagen kvartersmark i de västra delarna ligger 
precis utanför strandskyddszonen. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka 
strandskyddets syften.   

Dagvatten
Dagvattnet föreslås omhändertas lokalt genom infiltration på tomter och i diken, genom 
dessa åtgärder kan dagvattnet tas om hand och fördröjas innan det når recipienten.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen behöver utökas och anpassas till en ny plan i enlighet med 
gällande VAV-P76 och P83. Planområdet bör förses med minst en brandpost som har 
kapaciteten 600 liter per minut. 
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Teknisk försörjning
Det finns kommunalt vatten- och avlopp i närhet till planområdet som området kan 
anslutas till. 

En vatten- och avloppsledning följer Hidingevägen i de södra delarna av planområdet, 
denna är lokaliserad på prickad mark och gatumark. Det är därmed säkerställt att det 
inte uppförs några byggnader i direkt närhet till ledningen. 

En ny spillvattenledning finns inom planområdet, genom u-områden som finns 
utmarkerade på plankartan reserveras mark för ledningen. U-området har anpassats 
utefter den ledningsrätt som finns upprättad för spillvattenledningen. 

Det finns även servitut för avloppsanläggning och avloppsledningar i de centrala 
delarna av planområdet, dessa säkerställs genom att de är lokaliserade inom naturmark.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planen innebär att ett oexploaterat område som huvudsakligen består av obrukad 
åkermark får säkerställd byggrätt för bostäder. En utbyggnad enligt detaljplanen är 
ytterligare ett led i utvecklingen mot att Hidinge/Skärmartorp och Lanna växer samman 
till en gemensam ortstruktur. Detaljplanen är utformad så att bebyggelsen ska anpassas 
till områdets karaktär samt det naturnära läget intill Garphytteån. En konsekvens av 
detaljplanens genomförande är att en bussangöring föreslås längs väg 566 samt en 
ny väganslutning kommer till. Från denna väganslutning föreslås det att ny allmän 
gata uppförs som ska försörja exploateringen som sker inom planområdet och även 
fastigheterna norr om planområdet. Befintlig gata påverkas genom att den delas upp av 
planområdet och befintliga vägföreningen måste ombildas. Hela planområdet behöver 
inte byggas ut med allmänna gator, utan två mindre gemensamhetsanläggningar 
föreslås. Den befintliga grusvägen föreslås delas upp i två anläggningar. Första delen är 
endast en vändplan och sedan föreslås resterande del av grusvägen inom planområdet 
bilda en anläggning som ska försörja ett mindre antal fastigheter på kvartersmark. 

Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun.

Ekonomiska frågor
Kostnader som uppkommer i planarbetet delas mellan fastighetsägarna till Sälven 
1:41 och Sälven 1:39, detta regleras genom detaljplaneavtal. Fördelning av kostnader 
regleras i exploateringsavtalet.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal avses upprättas mellan kommunen och ägaren av fastighet 
Sälven 1:39. Exploateringsavtalet ska reglera de åtaganden som kan komma att krävas 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Det handlar till exempel om:

- Anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser
- Anläggningar för vattenförsörjning och avlopp
- Andra åtgärder (exempelvis utformningen av allmänna platser, tidsplanering, 
kontroller och garantitider för exploatörens åtgärder, ansökningar om 
lantmäteriförrättningar mm)
- Att utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar finansieras av den som har 
nytta av detaljplanen

Tidplan
Tidplanen utgör en preliminär bedömning och kan komma att ändras under planarbetets 
gång.

Samråd: Sommar 2016
Granskning 1: Vår 2017
Granskning 2: Höst 2020
Antagande: Vinter 2020
Laga kraft: Vår 2021
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning kan ske då planen vunnit laga kraft. För att genomföra
fastighetsrättsliga åtgärder som föreslås genom detaljplanen krävs en ansökan om
lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. Kommunen har särskilt ansvar att ansöka om 
och bekosta lantmäteriförrättning avseende allmänplatsmark.

Detaljplanen innebär en del förslag på ombildningar av fastigheter och utgör 
erforderligt underlag för fastighetsbildning. Fastighetsbildning kommer kunna ske 
när detaljplanen vunnit laga kraft. Tre fastigheter berörs av planförslaget, se vilka 
konsekvenser de kan få i konsekvensbeskrivningen.

Föreslagen gatumark och naturområde som berör fastigheterna Sälven 1:39, Sälven 
1:41 samfällighet s:2 föreslås utgöra kommunalt huvudmannaskap. Lantmäteriet prövar 
genom förrättning vilka fastigheter som ska bildas. Fastighetsägarna för Sälven 1:41 
och 1:39 ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för de åtgärder 
som blir aktuella efter detaljplanens genomförande. Med stöd av detaljplanen har 
kommunen rätt att lösa in allmänna platser utan överenskommelse med den berörda 
fastighetsägaren.  
  
Tekniska frågor
Området ansluts till befintliga el- och teleledningar. 

Planområdet avses anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Fastighetskonsekvenstabell 
Fastighet Konsekvenser
Sälven 1:39 Delar av fastighet införlivas i Sälven 1:41 

med den markanvändning som föreslås 
bli allmän gata. Resterande planområde 
föreslås bilda nya fastigheter.

Sälven 1:41 Kvartersmarken som är föreslagen för 
bostadsändamål bör bilda nya fastigheter. 
Allmänna gatan och bussangörningen 
föreslås byggas på Sälven 1:41. 

S:2 Föreslås delvis införlivas i Sälven 1:41 för 
att tillskapa den allmänna gatan. Sedan 
bör delar av S:2 införlivas i bildade fastig-
heter för att tillskapa en samfällighet och 
gemensamhetsanläggning. 
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Patrik Igelström Fredrik Idevall
Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef    

   


