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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, 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
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 (from 1 
januari 2015).

HÄR ÄR VI NU



Handlingar

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Bakgrund
För BEST fastighet AB (Henrik Johanssons) räkning upprättades en detaljplan för del 
av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 avseende bostadsbebyggelse (tomter). I dess sydöstra 
hörn fanns ett fornminne som sparades i planen genom användningsbestämmelsen 
Natur. Länsstyrelsen beslutade dock 2013-03-27, att ge tillstånd att ta bort 
fornlämningen (RAÄ Ridinge 102: l) för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Ett 
detaljplaneändringsförfarande genomfördes för den dåvarande naturmarken för att 
möjliggöra radhusbebyggelse.

Vid fastighetsbildningen uppstod problem då den först antagna planenen 
fastighetsgränser låg något inom plangränserna för den senare detaljplanen.

Problemet löses med denna uppdaterade version av den sist antagna detaljplanen. 
Denna detaljplan ersätter den förra i sin helhet.

Efter samrådet har planområdet utökats för att få fastighetsindelningen i intilliggande 
planområde i norr att stämma överens med detaljplanelagt område. De fastigheter 
som utökades gentemot detaljplanen i första skedet låg inom naturmark. Detta 
löses i denna senare plan genom att utöka planområdet och ändra användningen 
för marken inom bostadsfastigheterna från naturmark till kvartersamark för 
bostäder. Planbestämmelserna sätts i enlighet med de bestämmelser som gäller för 
bostadsmarken inom gällande detaljplan norr om nu aktuellt planområde.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av radhus, i anslutning till 
golfbanan i Lanna, som komplement till den övervägande delen villabebyggelse som 
karaktäriserar Lanna-området idag.

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda. 

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

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.



Plandata

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Lanna golfbana och utgörs av del 
av fastigheten Hidinge-Lanna 4:62. Området sammakopplas med detaljplaneområde 
för villabebyggelse norr och väster om nu aktuellt planområde. I öster avgränsas 
planområdet av en traktorväg och ett skogsområde. Söder om planområdet avgränsar 
ett mindre naturparti mot parhus- och villabebyggelse.

Markägaförhållanden
All mark inom planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden

FÖP VINNA-området
En fördjupad översiktsplan för Vintrosa-, Lannaområdet antogs av Kommunfullmäktige 
i Lekeberg och i Örebro under 2012. Enligt FÖPen ska nyproduktion av bostäder 
i Lanna ske i mindre grupper eller som komplettering till befintlig bebyggelse 
och utformas med bykaraktär. Vid planläggning för bostäder ska särskilt beaktas 
möjligheterna till flerbostadshus och radhus som ger alternativ till villaboende.

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I den nu gällande översiktsplanen för Lekebergs kommun, 2014, hänvisas till den 
fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-, Lannaområdet.

Detaljplaner
Planområdet ingår innan denna planläggning i Detaljplan för del av Hidinge-Lanna 
4:62, Laga Kraft-vunnen 2014-10-16. Då fastighetsbildning i enlighet med planen inte 
var möjlig ersätts nu planen i sin helhet med detta planförslag.

Förutsättningar och förändringar

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för radhusbebyggelse längs en rundgående lokalgata med 
besöksparkering i sydöstra hörnet. Ett mindre område i mitten av planområdet sparas 
ut för möjliggörandet av lekplats och gemensamhetsyta. Lokalgatan utformas som 
gångfartsområde kring genmensamhetsytan för att skapa karaktären av ett torg där 
biltrafiken tvingas anpassa sig efter de gående inom området. Eftersom Lanna behöver 
komplettera sitt bostadsbestånd, avseende områden för flerbostadshus, ligger avsedda 
radhuslägenheter i linje med detta.

Detaljplanen rättar även tidigare problem i intilliggande planområde i norr.

Riksintresse och fornlämningar
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård, gällande 
Latorpsplatån, ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag 
av naturbetesmarker. Riksintresset omfattar ett nord-sydligt stråk av kalk- och 
skifferberggrund öster om Kilsbergsförkastningen. Den näringsrika berggrunden 
har gett ett mångformigt landskap med ädellövskogar och ett odlingslandskap med 
ängsrester och hagmarker. Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- 
eller kulturmiljön.



I den fördjupade översiktplanen för Vintrosa-Lanna pekas planområdet ut som lämpligt 
för bostadsbebyggelse. Angående riksintressen för naturvård, Latorpsplatån, står det att 
läsa:

Omfattande naturvårdsinventeringar har gjorts i landskapet för att hitta de områden 
som har höga naturvärden och de områden som kan exploateras. Bland annat har den 
nationella inventeringen av ängs- och betesmarker samt naturvärdesobjekt utpekade av 
Skogsstyrelsen fungerat som planeringsunderlag och påverkas inte av några förslag till 
utbyggnadsområden.

Inom planområdet finns ett fornminne som i tidigare plan säkerställdes genom att 
marken fick användningsbestämmelsen Natur. Länsstyrelsen har sedan, i ett beslut 
fattat 2013-03-27, gett tillstånd att ta bort fornlämningen  (RAÄ Ridinge l 02: l) för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse.

Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt.

Planerad bebyggelse
Den planerade bebyggelsen inom planområdet innefattar ca 20-30 lägenheter i radhus 
på tomter  runt 130-280 kvm. Detaljplanen medger 60% byggrätt av fastighetsarean, 
entréer ska placeras mot gatan, radhusen ska få sadeltak med en taklutning på 22-35 
grader.

Mark och vegetation
Marken utgörs av relativt flack terräng med en grupp av större träd i som avgränsning 
mot den bostadsbebyggelse som finns söder om planområdet.

I den naturinventering som genomfördes 2012, under arbetet med nu gällande 
detaljplan, anges att det i de nordöstra delarna av denna nya detaljplan finns öar av 
naturvärden, tibast, hassel, stensamlingar. Tibast är en fridlyst art inom Örebro län 
vilket innebär att det krävs dispens för att göra något som kan påverka eller skada 
denna art. Länsstyrelsen får ge dispens om det inte finns någon annan lämplig lösning 
och om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för 
arten.

Upptäcks Tibast under arbetet med exploateringen av detaljplaneområdet ska den 
skyddas och om behövligt ska dispens sökas för åtgärder som kan påverka eller skada 
arten.

Geotekniska förhållanden
Marken består företrädesvis av lerig morän. Hela Lannaområdet innehåller förhöjda 
radonförekomster i mark. Detaljplanen kräver radonsäkert byggande.

Golfbanan
Den befintliga drivingrangen och övningsbanan beräknas inte innebära en risk för 
de boende inom planområdet. Skulle det visa sig att det ändå uppstår problem med 
golfbollar inom planområdet kan ett högre staket kring golfverksamheten bli aktuellt.



Större vattensalamander
Runt detaljplaneområdet finns lokaler för den fridlysta arten Större vattensalamander. 
Det större vattensalamandern är beroende av småvatten under sin lekfas under våren 
samt sommaren. Under andra delar av året utnyttjar de ett landområde på en radie om 
50-300 m från sin lekdamm. En del individer utnyttjar inte dammen alls under året utan 
endast landhabitatet.

Vid detaljplaneläggning av villaområdet norr och väster om nu aktuellt planområde, 
genomfördes en inventering av planområdet, avseende naturvärden och större 
vattensalamandrar. Utifrån naturinventeringen och samtal med länsstyrelsen 
tillskapades en 20 meter bred passage med naturmark i detaljplanen för att tillgodose 
vattensalamandrarnas landhabitat vid en större stenmur i området. Stenmuren är viktig 
för att tillgodose vattensalamandrarnas behov och för att arten fortsättningsvis ska ha 
en gynnsam bevarandestatur i området. 

Vattenhabitat för större vattensalamander finns ej inom nu aktuellt planområde.

Buller
Kommunen ansvarar för att se till att bullernivåerna från väg 567 inte överskrider 
gällande riktvärden.

Trafik
Planområdets lokalgata kopplas ihop med den lokalgata som löper genom 
detaljplaneområdet norr och väster om planområdet som i sin tur är ansluten till 
Vretavägen. Gång- och cykeltrafik avses integreras med biltrafik på gatorna inom 
planområdet.

Inom planområdet kommer ingen kollektivtrafik att köra. Däremot trafikeras Lanna 
centrum, som ligger ca 900 meter från planområdet, av busslinje 513 mellan Örebro 
och Fjugesta.



Genomförandefrågor

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. 
Samråd: Januari 2015
Granskning: Februari 2015
Antagande: April 2015
Laga kraft: Maj 2015

VA, el och telenät
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet.
Planområdet avses anslutas till befintligt elnät.
Planområdet kan anslutas till det befintliga telenätet. Om ny byggnation medför att 
Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder, ska respektive person som initierar 
åtgärden bekosta den samt ansvara för att kontakt tas för att genomföra eventuell flytt 
av kablar.

Genomförandetid
Genomförandetiden för denna plan är fem år efter det att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman 
för i planen förekommande allmän platsmark (gator och naturmark) och är även 
ansvarig för framtida drift och underhåll av allmän platsmark. E.ON Elnät Sverige AB 
ansvarar för elnät och Skanova ansvarar för telenätet. Bebyggelsen inom planområdet 
avses anslutas till det kommunala VA-nätet.

Ekonomiska frågor
Lekebergs kommun bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar i anslutning till 
planområdet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp ska debiteras enligt kommunens 
taxa för varje enskild tomtköpare.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen förutsätter avstyckning av detaljplanens användningsområde för 
bostäder. Bostadsområdena bör sedan avstyckas i mindre fastigheter för varje radhus. 
Gemensamt område för park- och lekytor bör styckas av för sig och lokalgatan med 
p-plats styckas av som en egen fastighet.

Bostadsområdena innefattar ca 2100 kvm + 2500 kvm + 1500 kvm.
Park- och lekområdet innefattar ca 260 kvm exl gångfartsområdet.
Gatumark inkl parkering innefattar ca 2100 kvm

All mark ingår idag i fastigheten Hidinge-Lanna 4:62 som är i privat ägo.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg     Ove Sahl
Planarkitekt     Förvaltningschef




