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Detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. Lekebergs kommun, 
Örebro län.  

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 i 

Hidinge-Lanna. Detaljplanen som var på samråd i november 2017 möjliggjorde även bostäder i form 

av friliggande enbostadshus i anslutning till den föreslagna vägen samt utvidgning av centrumområdet 

i norr med handel, kontor, skola m.m. 

 

Efter samrådet har Lekebergs kommun bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tre olika 

sträckningar av den tänkta vägförbindelsen i området ska utredas. MKB:n ska sedan ligga till grund 

för val av vägalternativ för den planerade vägförbindelsen. Efter detta ska detaljplanen omarbetas och 

planprocessen ska tas om med ett nytt samråd. De synpunkter som kommit in under genomfört samråd 

i november 2017 besvaras ändå här i denna samrådsredogörelse 1 (samrådsredogörelse 2 avses 

upprättas efter det nya samrådet). Många av de synpunkter som inkommit berör frågor som behandlas 

i MKB:n och detaljplanen ska i så stor utsträckning som möjligt anpassas efter detta.    

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2017-11-01 och 2017-11-22. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev och funnits tillgängligt på 

byggförvaltningens hemsida. Samrådshandlingarna har varit utställda i receptionen på kommunhuset i 

Fjugesta. Kungörelse om planförslaget har gjorts på kommunens anslagstavla och i Nerikes Allehanda. 

Det har även anordnats ett samrådsmöte 2017-11-07. Efter samrådet har 20 yttranden inkommit. I 

detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga 

yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

Sammanfattning samrådsmöte 2017-11-07 

På samrådsmötet närvarade ca 20 personer. Utöver detta deltog Wendla Torstensson, 

kommunstyrelsens ordförande, Mats Turesson, teknisk chef Lekebergs kommun, Jonas Kinell, 

planarkitekt Sydnärkes Byggförvaltning samt Emelie Andersson, planingenjör Sydnärkes 

Byggförvaltning.  
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Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter under samrådsmötet: 

- Varför planeras vägen först nu, den skulle ha byggts innan all exploatering? 

- Varför placeras inte vägen mellan Lanna och gamla E18 istället? 

- Skolbarnen använder i dag en väg som benämns ”kostigen” för att ta sig till och från skolan, 

kommer det bli en säker övergång där den nya vägen korsar? 

- Kommer ”kostigen” att kunna användas av biltrafik när den nya vägen är byggd? 

- Varför är inte Skrantås gård utpekad som hästverksamhet i den fördjupade översiktsplanen 

(FÖP) 

- I tidigare detaljplaner fanns bestämmelsen hänsyn skall tas till befintlig hästverksamhet 

angiven, varför har denna tagits bort? 

- Hur ska man på ett säkert sätt korsa den nya vägen vid Skrantås gård när man behöver ta sig 

mellan gärdena? 

- Vad händer om man säger nej till byggnation av väg, kommer fastigheten att tvångsinlösas? 

- Vad kommer Lekeberg kommun betala för fastigheterna som blir berörda av vägen? 

- Vändplatsen vid Hidinge skola är för snäv, kan den justeras? 

- Man anser sig ha blivit dåligt bemötta av Lekebergs kommun. 

- Man tycker att man blivit förda bakom ljuset angående arkeologin i området. 

 

Sammanfattningsvis framfördes följande kommentarer på synpunkterna under 

samrådsmötet: 

- En ny väg i södra delarna av Lanna har varit tänkt under lång tid och det har dragit ut på tiden 

av många olika anledningar, synpunkter om att man anser att det tagit för lång tid förs vidare 

till övriga tjänstemän och politiker inom Lekebergs kommun.  

- Den ena vägförbindelsen utesluter inte nödvändigtvis den andra. Kommunen är öppen för att i 

framtiden även planera för en vägförbindelse mellan Lanna och väg 691 (gamla E18). I den 

fördjupade översiktsplanen finns även utmarkerat en planerad lokal huvudlänk i oklar 

sträckning mellan väg 566 och väg 691 (gamla E18).  

- Den så kallade ”kostigen” är möjlig att ansluta till föreslagen väg, det ska beaktas i det 

fortsatta arbetet om och hur den i så fall ska regleras i detaljplanen. 

- Det är många hästgårdar som inte specifikt blir utpekade som hästgård i en översiktsplan – det 

ansågs troligen lämpligt att inte specifikt föreslå något gällande Skrantås gård under det 

planarbetet. En översiktsplan är visionär och vägledande och är inte juridiskt bindande på 

samma sätt som en detaljplan.    
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- I varje enskild detaljplan görs en bedömning hur olika frågor ska beaktas och vilka 

planbestämmelser som är lämpliga. Hänsyn har tagits till befintlig hästverksamhet genom att 

inga bostäder föreslås som begränsar hästverksamheten i området.   

- Inom ramen för detaljplanen föreslås inga förändringar för övriga befintliga in- och utfarter 

som ansluter mot planerad väg. Vid detaljprojektering av vägen måste dock hänsyn tas till hur 

befintliga in- och utfarter ska hanteras och så att de utformas trafiksäkert.  

- Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna platsen utan 

överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. Detta kan hanteras genom 

lantmäteriförrättning efter att planen vunnit laga kraft.  

- Synpunkter gällande storlek på befintlig vändplats vid Hidinge skola beaktas. 

- Synpunkter gällande bemötande beaktas och förs vidare till övriga tjänstemän och politiker 

inom Lekebergs kommun.  

- Synpunkter gällande arkeologin beaktas och förs vidare till övriga tjänstemän och politiker 

inom Lekebergs kommun.  

 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2017-11-24 

2. Lantmäteriet 2017-11-22 

3. E.ON Energidistribution AB 2017-11-22 

4. Trafikverket 2017-11-15 

5. Sydnärkes kommunalförbund  2017-11-14 

6. Nerikes Brandkår 2017-11-08 

7. Skanova 2017-11-14 

8. Korsgatans vägsamfäll ighet  2017-11-03 

9. Fastighetsägare 1 2017-11-07 
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10. Fastighetsägare 2 2017-11-17 (kompletterande yttrande 
2017-11-22) 

11. Fastighetsägare 3 2017-11-22 

12. Fastighetsägare 4 2017-11-21 (kompletterande yttrande 
2017-11-21) 

13. Fastighetsägare 5 2017-11-17 

14. Fastighetsägare 6 2017-11-15 

15. Fastighetsägare 7 2017-11-22 

16. Fastighetsägare 8 2017-11-15 

17. Fastighetsägare 9 2017-11-16 

18. Fastighetsägare 10 2017-11-22 

19. Fastighetsägare 11 2017-11-21 

20. Privatperson 1 2017-11-14 

  



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 
 

2018-05-22 

 

 

Sida 5 av 23 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör riksintresse för naturvård samt människors hälsa och säkerhet måste 

lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

Riksintresse naturvård 

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken i form av Latorpsplatån.  

Vidare påtalar man att ett utkast till en fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna har tagits fram, 

vilket man är positiv till eftersom denna utgör ett viktigt underlag för kommunernas fysiska planering. 

I grönstrukturplanen pekas del av planområdets mittersta del ut som område med visst naturvärde samt 

att det är en del av ett sammanhängande grönstrukturområde där utveckling bör ske med hänsyn till 

den biologiska mångfalden, sociala och kulturella värden. Länsstyrelsen anser även att område skapar 

förutsättning för spridning av arter genom grön infrastruktur.  

Länsstyrelsen konstaterar även att den del av planområdet som ligger norr om väg 566 är utpekad som 

en del av det sammanhängande grönstrukturområdet. I och med att planförslaget föreslår bebyggelse 

på denna yta frångår man grönstrukturplanens intentioner.  

Utifrån nuvarande underlag bedömer Länsstyrelsen att planen innebär en påverkan på riksintresset för 

naturvård där geovetenskap, odlingslandskap och ädellövskog är utpekade värden. För att upprätthålla 

dessa menar Länsstyrelsen att ädellövskog inte ska exploateras, jordbruk ska bedrivas samt att 

landskapselement ska skötas.  

För att kunna göra en bedömning av om den föreslagna markanvändningen innebär att riksintresse för 

naturvård ändå kan tillgodoses anser Länsstyrelsen att en inventering bör göras av planområdets 

mittersta del, som i grönstrukturplanen pekas ut som område med visst naturvärde.  

Slutligen bedömer Länsstyrelsen att den nya vägens sträckning kan behöva anpassas efter resultatet av 

ovanstående inventering. 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen påtalar att det söder om planområdet finns två områden med rester av rödfyr enligt 

EBH-stödet. Via spridning kan det finnas risk att det även finns rödfyr och påverkan inom 

planområdet.  
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Avslutningsvis anger Länsstyrelsen att rödfyr innehåller miljöfarliga ämnen såsom arsenik, bly, 

kadmium, selen, molybden, uran och vanadin. För att kunna göra en bedömning om den föreslagna 

markanvändningen är lämplig med hänsyn till människors hälsa anser Länsstyrelsen att områdena med 

rödfyr behöver utredas.  

Trafikbuller Bostäder 

Länsstyrelsen anser att bullerredovisningen behöver tydliggöras om vilka hastighetsbegränsningar som 

har använts vid bullerberäkningarna samt vilken trafikmängd den nya vägen beräknas få, både norr 

och söder om väg 566.  

Länsstyrelsen konstaterar även att vissa delar av planområdet utsätts för trafikbuller från flera håll och 

att man där behöver göra en redovisning av ett sammanvägt värde från alla bullerkällor.  

Vidare påtalar man att planbeskrivningen saknar en redovisning gällande bostäders uteplatser, om 

dessa klarar gällande bullerriktvärden. Enligt Länsstyrelsens beräkningar finns en risk att dessa 

riktvärden överskrids och om så är fallet behöver plankartan uppdateras med en bestämmelse som 

anger att förordningens riktvärden för uteplats upprätthålls.  

Slutligen vill Länsstyrelsen uppmärksamma att förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader även gäller för befintlig bebyggelse.  

Trafikbuller Skola 

Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver tydliggöras gällande den ljudkvalitet som anges i 

Boverkets rapport 2015:1 Gör plats för barn och unga! och säkerställa att dessa riktvärden uppnås för 

området med användningen skola.  

Vidare anser Länsstyrelsen att man vid bullerberäkning av trafik ska ta hänsyn till framtida trafik samt 

den trafikmängd som aktuell detaljplan ger upphov till och om det krävs åtgärder för att uppnå en god 

ljudnivå ska dessa säkerställas på plankartan.  

Trafiksäkerhet 

Länsstyrelsen är positiv till planläggningen av gång- och cykelvägar med att det är viktigt att de 

planläggs så att riskerna vid korsningspunkter med motorfordon minskar. Detta gäller vid korsning vid 

väg 566 samt korsningspunkterna mellan bostadsområdena på den föreslagna vägen.  

Länsstyrelsen anser även att man behöver säkerställa en gång- och cykelväg utmed Vretalundsvägen i 

aktuell detaljplan. Länsstyrelsen har gärna en dialog med kommunen om hur gång- och cykelvägarna 

kan planeras i området.  
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Djurhållning 

Länsstyrelsen påtalar att man i samband med planering för bostäder i anslutning till befintlig 

hästverksamhet behöver beakta olägenheter och hälsorisker. För att unna göra en bedömning huruvida 

dem föreslagna markanvändningen är lämplig utifrån människors hälsa anser man att detaljplanen 

behöver tydliggöras gällande rådande skyddsavstånd, om dessa är tillräckliga. Länsstyrelsen föreslår 

att detta kan redovisas på en karta som visar var stall, hästhagar etc. är lokaliserade i förhållande till 

planområdet samt att frågor gällande antalet hästar, områdets topografi, vindriktning m.m. måste 

studeras.  

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överrensstämmelse med översiktsplan 

Länsstyrelsen konstaterar att området i gällande fördjupad översiktsplan (FÖP) inte är utpekat som 

utbyggnadsområde för bostäder utan en stor del av området redovisas som utvecklingsområde för 

hästverksamhet. Vidare påtalar man att en ny lokal huvudlänk mellan väg 566 och väg 204 är utpekad 

öster om planområdet och den del av planområdet som ligger norr om väg 566 är redovisat som 

utbyggnadsområde för bostäder.  

Länsstyrelsen konstaterar att FÖP:en bland annat anger att nyproduktion av bostäder i Lanna ska ske i 

mindre grupper eller som komplettering till befintlig bebyggelse och utformas med bykaraktär. Man 

återger även att villatomter i huvudsak ska vara på ca 1500 m² för att ta hänsyn till befintlig 

landskapsbild och den lantliga karaktären, vilket säkerställs i aktuellt planförslag. Vidare påtalar man 

att FÖP:en anger att villatomter utanför utpekade utbyggnadsområden ska prövas i varje enskilt fall 

gällande landskapsbild, möjlighet till vatten och avlopp, förekomst av natur- och kulturvärden på 

platsen samt eventuella problem med markradon och markföroreningar.  

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen bedömer att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att 

utesluta och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas enligt 6 kap. 12 § MB.  

Man anser att ett genomförande av detaljplan kan antas få en betydande miljöpåverkan på riksintresse 

för naturvård, människors hälsa och säkerhet samt biotoper som omfattas av de generella 

biotopskyddet inom planområdet. Länsstyrelsen bedömer att MKB:n bör innehålla en beskrivning 

gällande den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma och att ett samråd ska hållas 

angående MKB:ns avgränsning och omfattning.  
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Naturvård 

Länsstyrelsen konstaterar att det inom planområdet kan finnas biotoper som omfattas av det generella 

biotopskyddet och att detta behöver utredas. Vidare påtalar man att om det finns biotoper som riskerar 

att skadas vid exploatering måste dispens från det generella biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen 

innan exploatering. Länsstyrelsen kan ge dispens om särskilda skäl råder, vilket avgörs från fall till 

fall.  

Fornlämning 

Länsstyrelsen framför att det inom planområdet kan förekomma okända fornlämningar vilket grundar 

sig på att det finns fornlämningar i närområdet, de topografiska och geologiska förutsättningarna samt 

resultat från tidigare utförda arkeologiska åtgärder i angränsning till planområdet.  

Vidare anger man att fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och att det krävs 

en arkeolisk utredning enligt 2 kap. 11 § för att avgöra om fornlämningar kommer beröras av ett 

genomförande av detaljplan. Länsstyrelsen anser att denna utredning bör utföras inom planprocessen 

och ska bekostas av den som vill genomföra de aktuella åtgärderna.  

Dagvatten 

Länsstyrelsen framför att jordarten silt förekommer i planområdet vilket gör att lokalt 

omhändertagande av dagvatten genom infiltration kan bli problematiskt, särskilt i planområdets norra 

del där större exploateringar med hög andel hårdgjord yta kan bli aktuell.  

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver utreda alternativa lösningar för dagvattenhantering, gärna i 

form av en dagvattenutredning. Slutligen bedömer man att dagvattenhanteringen bör regleras genom 

bestämmelser på plankartan.  

Översvämningsrisk 

Länsstyrelsen påpekar att skyfallskarteringen visar att det finns en lågpunkt inom planområdets norra 

del. Detta bör beaktas vid en exploatering då det är siltjord på platsen vilket påverkar 

infiltrationskapaciteten negativt.  

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen bedömer att planbeskrivningen behöver kompletteras gällande ställningstaganden 

huruvida aktuell detaljplan påverkar miljökvalitetsnormer för vatten och luft samt att statusen för de 

vattenförekomster som eventuellt kan beröras av detaljplanen behöver beskrivas.  
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Planbestämmelser 

Länsstyrelsen kommenterar att planområdets norra del som omfattas av bostäder, centrum, vård, 

handel, kontor och skola saknar bestämmelse om utnyttjandegrad.  

Vidare påpekar man att kommunen enligt 4 kap. 5 § PBL ska bestämma användning och utformning 

av allmän plats som kommunen är huvudman för, vilket gör att naturmarken ska preciseras med 

egenskapsbestämmelser på plankartan.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas – ett större omtag ska göras av detaljplanen med nytt samråd. Efter samrådet 

har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats – frågor bland annat kopplat till naturvård, 

dagvatten, föroreningar, trafikbuller, djurhållning och miljökvalitetsnormer för tre olika 

vägalternativ har utretts och detaljplanen ska anpassas efter detta.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Delar av planen som bör förbättras 

Inlösen av allmän plats 

Lantmäteriet anse att man måste tydliggöra att kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in 

den allmänna platsen utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren, gärna i form av en 

beskrivning gällande hur kommunens övertagande av den allmänna platsmarken kommer gå till.  

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 

Lantmäteriet påtalar att planbeskrivningen inte anger vem som initierar och bekostar den 

fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.  

Genomförandetid 

Eftersom del av planområdet berör gällande detaljplaner vars genomförandetid inte är uppnådd anses 

Lantmäteriet att man bör ange en motivering till varför planen ska ersättas med en ny.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Lantmäteriet anser att plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas så varje 

fastighetsägare kan förstå vad detaljplanens genomförande innebär för den aktuella fastigheten. Som 

förslag föreslår Lantmäteriet att detta kan illustreras med en fastighetskonsekvenskarta samt att 

beskrivningen ska innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser.  
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Delar av detaljplanen som skulle kunna förbättras 

Planområdet 

Lantmäteriet undrar varför kilen mellan fastighet Hidinge-Lanna 1:89 och Hidinge-Lanna 1:128 vid 

den kommunala gatan inte innefattas i planområdet.  

u-områden 

Lantmäteriet påtalar att plankartan saknar u-områden och att ledningsdragning för allmänna ändamål 

inom kvartersmark då strider mot planen. Om det är kommunens avsikt att ledningarna ska läggas 

inom kvartersmark behöver plankartan kompletteras med u-områden.  

Illustrationer 

Lantmäteriet avråder från tillämpning av illustrationslinjer i plankartan då det blir otydligt. Istället 

rekommenderar man att upprätta en illustrationskarta eller att redovisa illustrationen i 

planbeskrivningen.  

Övrigt 

Lantmäteriet saknar angivelse om plankartans originalformat på plankartan.   

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information gällande hur kommunens övertagande av allmän 

platsmark går till.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med information angående vem som initierar och bekostar den 

fastighetsbildning som blir aktuell i samband med genomförandet av detaljplanen.  

 

Detaljplanen har justerats så att ingen gällande detaljplan ändras vilket innebär att en förklaring 

avseende justerad genomförandetid inte är nödvändig.   

 

Planbeskrivningen kompletteras med en tabell som redovisar fastighetsrättsliga konsekvenser som 

föreslås för respektive fastighet inom planområdet med anledning av detaljplanen.   

 

Kilen mellan fastighet Hidinge-Lanna 1:89 och Hidinge-Lanna 1:128 tas med inom planområdet.  

 

Ledningar för allmänna ändamål ska i huvudsak finnas inom områden för allmän platsmark varför 

u-områden inte är nödvändigt.  

 

Kommunens bedömning är att illustrationslinjer är lämpligt att använda i detta fall för att förklara 

vissa intentioner med detaljplanen.  
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Information gällande originalformat kompletteras. 

 

3. E.ON Energidistribution 

Sammanfattning: 

E.ON önskar ett E-område för nätstation i planområdets södra del samt ett u-område för ett kabelstråk 

som binder ihop befintligt E-område med det nya. Man har gärna ett samråd angående dessa områden.  

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med E-område för nätstation. U-område bedöms inte nödvändigt då 

kabelstråket bör hamna inom allmänplatsmark för väg.  

 

4. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket är positiva till en ny avlastande länk mellan väg 566 och väg 204. Man påtalar dock att 

om bullerriktvärdena överskrids ska bullerdämpande åtgärder bekostas av kommun och/eller 

exploatör.  

Gällande den planerade gång- och cykelvägen anser Trafikverket att korsningspunkter med den nya 

vägen ska utformas på ett säkert sätt, dock inte med hjälp av fartdämpande åtgärder med anledning av 

att drift- och underhållsarbeten då försvåras.  

Slutligen informerar Trafikverket om att man söder om planområdet planerar att anlägga en gång- och 

cykeltunnel under väg 204 samt anlägga två nya busshållplatser i Hagakorsningen. Vägplanen 

beräknas vara klar tidigast under våren 2019 och detta kommer medföra bättre säkerhet för resenärer 

som behöver korsa väg 204.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.  

Detaljplanen anpassas så att det finns goda förutsättningar att utforma trafiksäkra korsningar inom 

planområdet.  
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5. Sydnärkes Kommunalförbund 

Sammanfattning:  

Sydnärkes Kommunalförbund konstaterar att man i planbeskrivningen inte nämnt hur den kommande 

avfallshanteringen kommer att gå till. Dock antar man att den kommer ske på ett traditionellt sätt med 

hämtning av hushållsavfallet på varje enskild tomt vid villabebyggelse och i planområdets norra del 

bedöms en gemensamhetslösning för avfallet vara möjlig.  

Sydnärkes Kommunalförbund påpekar att framkomligheten och vändmöjligheten för 

renhållningsfordon ska säkerställas i området där hämtning på varje enskild tomt blir aktuell.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras avseende avfallshanteringen.  

 

6. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår framför att brandvattenförsörjningen utökas och anpassas till ny plan med en mista 

kapacitet i markbrandposter på 600-900 liter per minut som placeras ut på ett maximalt inbördes 

avstånd av 250-400 meter.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information gällande brandvattenförsörjningen.  

 
7. Skanova 

Sammanfattning: 

Skanova önskar behålla befintliga ledningar i nuvarande läge så långt det är möjligt för att undvika 

olägenheter och kostnader i samband med flytt. Behöver ledningar flyttas anser Skanova att detta ska 

bekostas av den som initierat åtgärden.  

Skanova bedömer även att nödvändiga åtgärder i telenätet till följd av aktuellt planförslag ska framgå 

av planhandlingarna.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras gällande el- och tele. 
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8. Korsgatans vägsamfällighet 

Sammanfattning: 

Korsgatans vägsamfällighet inleder sitt yttrande med att trafiksituationen i Hidinge-Lanna under de 

senaste åren har förvärrats och att det är viktigt att kommunen planerar för bättre och säkrare 

trafiklösningar med fler praktiska tillfartsvägar. Man anser att den kraftiga exploateringen orsakar 

överbelastade vägar som inte är dimensionerade för så pass stora trafikflöden och detta ofta i 

kombination med höga hastigheter.  

Samfälligheten anser att den föreslagna förbindelsen mellan väg 204 och väg 566 inte är det bästa 

alternativet för att lösa trafiksituationen i området. Man ifrågasätter varför trafiken ska styras till och 

från Lanna via väg 204 och om detta alternativ verkligen kommer väljas av pendlare till Örebro och 

Karlskoga. Eftersom väg 204 är hårt trafikerad med en hög olycksstatistik anser man att det är 

olämpligt med en ny anslutning, framför allt eftersom den branta backen i anslutningspunkten kommer 

vara kvar.  

Man framför att det bästa alternativet är att styra trafiken norrut mot väg 691 vilket skulle ge en 

minskad belastning och en bättre fördelning på trafikflödena i Hidinge-Lanna. Samfälligheten påtalar 

även att trafik till och från Fjugesta kan nyttja de befintliga vägarna i området.  

Samfälligheten önskar att kommunen istället utreder deras förslag som innebär att en ny väg anläggas 

öster om Vretavägen och löper parallellt med Vretavägen från golfanläggningen till väg 691. Man 

anser att trafiken till och från Örebro och Karlskoga underlättas samt att följande grupper gagnas: 

 Föräldrar till förskolebarn vid hämtning och lämning, då de flesta förskolor i Lanna ligger i 

anslutning till skolan.  

 Föräldrar till skolbarn vid hämtning och lämning. 

 Besökare till golfanläggningen. 

 Besökare till idrottsplatsen. 

 Besökare till Vretalunds IP. 

 Boende vid Skrantåsen, Lanna Valley, Lanna Hills och andra bostadsområden i anslutning till 

skolan.  

Samfälligheten anser att nedanstående är positiva effekter av förslaget: 

 Vretavägen och Korsgatan skulle i princip bli av med genomfartstrafiken.  

 Trafiken genom Lanna minskar.  

 Minskad belastning av väg 204 som är olycksdrabbad.  

 Vägen skulle till största del passera ett avverkat skogsområde, inga hästgårdar drabbas.  
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 Liten påverkan på befintlig natur och fastigheter med undantag av en begränsad del av 

golfanläggningen.  

 Bättre nyttjande av gamla E18 då den är dimensionerad för hög trafik. 

 Vägen kan användas som anslutningsväg av Lanna- och Vintrosabor till en eventuell framtida 

järnvägsstation.  

 Vägen skulle placeras i ett område i FÖP:en är utpekat för exploatering istället för att göra 

intrång på mark avsedd för hästverksamhet.  

 

Man anser att förslaget kan få följande negativa konsekvenser: 

 Boende utefter gamla E18 får ökad trafik.  

 Del av golfanläggningens 9-hålsbana tas i anspråk. 

 

Korsgatans vägsamfällighet anser att deras förslag på vägsträckning har dessa möjligheter: 

 Vägens placering påverkar inga skogsvägar som används som rid- och gångvägar för boende 

eftersom den föreslagna vägsträckningen i huvudsak går genom ett avverkat skogsområde. 

 Hastigheten på gamla E18 reduceras från 70 km/h till 50 km/h. 

 Om en gång- och cykelväg anläggs samt att hastigheten på gamla E18 sänks får detta positiva 

effekter för de boende utmed gamla E18 liksom för boende på Norra Korsgatan, Korsgatan, 

Solberga med flera.  

 

Slutligen konstaterar Korsgatans vägsamfällighet att Lanna och Vintrosa i och med föreslagna 

vägsträckningen sammanlänkas vilket det finns en uttalad vilja om.  

Kommentar: 

Lekebergs kommun har bedömt att det behövs en ny vägförbindelse mellan Hidingevägen (väg 566) 

och väg 204 som kan avlasta den befintliga infrastrukturen i Lanna. Bakgrunden är den 

övergripande trafikutredningen för Hidinge-Lanna som genomfördes av Sweco 2012. I 

trafikutredningen framkom det att en ny vägförbindelse mellan väg 566 och 562 (väg 562 ansluter 

vidare mot väg 204) behövs för att avlasta trafiken i området. I den fördjupade översiktsplanen 

finns en planerad lokal huvudlänk i oklar sträckning utmarkerad mellan väg 204 och väg 566. Det 

vägförslag som Korsgatans vägsamfällighet föreslår är dock inte uteslutet bara för att nu aktuellt 

vägförslag planeras. Att kommunen vill prioritera nu aktuell vägförbindelse utesluter inte att man i 

framtiden vill göra andra infrastrukturella satsningar i Hidinge-Lannaområdet. Precis som för nu 
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aktuell vägförbindelse finns det även i den fördjupade översiktsplanen en utmarkerad planerad 

lokal huvudlänk i oklar sträckning mellan väg 566 och väg 691 (gamla E18). 

Synpunkterna gällande rådande trafiksituation och förslag på alternativa vägförslag i Hidinge-

Lanna förs vidare till tjänstemän och politiker inom Lekebergs kommun. 

 

9. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Fastighetsägaren framför att man ej tillåter en ridstig eller annan förbindelse på dennes fastighet.  

Kommentar: 

Fastighetsägarens mark på fastighet Hidinge-Lanna 1:17 berörs inte av aktuellt planområde – det 

föreslås alltså ingen ridstig eller annan förbindelse på dennes fastighet enligt detta planförslag.  

 

10.  Fastighetsägare 2 

 

Sammanfattning: 

Fastighetsägaren uppmanar kommunen om att de har ett servitut för en brunn inom planområdet. Man 

påtalar även att man inte vill att den nya vägen ska anslutas till gatan utanför deras fastighet.  

 

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 

 

11. Fastighetsägare 3 

 

Sammanfattning: 

Fastighetsägaren riktar stor kritik till hur kommunen har skött den inledande processen samt hur 

kontakten till markägarna har hanterats, detta förfarande ger ett dåligt rykte och ett kraftigt försvagat 

förtroende.  

 

Man anser även att samrådstiden på 3 veckor är för kort tid eftersom den föreslagna vägen utgör en 

stor förändring för många i området, framför allt för markägarna. Eftersom processen har pågått en 

längre tid anser man det rimligt att det borde finnas utrymme för längre samrådstid då semester, 

sjukdom etc. kan göra att man missar den helt.  
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Fastighetsägaren refererar till, handlingen är även bifogat i yttrandet, alternativet som Korsgatans 

vägsamfällighet har presenterat (se sammanfattning och kommentar ovan) som en bättre lösning då 

man ser att den sträckningen har betydligt fler fördelar. Den största fördelen konstaterar man är att 

gamla E18 är betydligt mindre trafikerad än väg 204. Vidare menar man att den föreslagna 

vägsträckningen känns bakvänd och ifrågasätter om pendlarna verkligen kommer att välja denna väg.  

 

Genom aktuellt planförslag anser fastighetsägaren att deras gårdsbild blir förstörd eftersom att det 

första man kommer se är en dyngcontainer.  

Vidare påtalar fastighetsägaren sin besvikelse över processen då de aldrig hade etablerat sig på platsen 

om vägen hade funnits där. 

Avslutningsvis vill man att kommunen ska ta till sig av deras kritik och tar lärdom av detta och att 

man i fortsättningen lyssnar på invånare och markägare. Att kommunen borde vara intresserade av att 

få till en lösning som gynnar alla inte ett fåtal med egna starka intressen.  

Kommentar: 

Synpunkter gällande bemötande förs vidare till tjänstemän och politiker inom Lekebergs kommun.  

Enligt PBL ska samrådstiden vid utökat förfarande vara minst tre veckor – ett omtag ska dock göras 

med nytt samråd och då kommer samrådstiden göras längre än vid tidigare genomfört samråd.  

Angående alternativa vägförslag mm, se kommentar under korsgatans vägsamfällighet ovan.   

Synpunkterna beaktas – ett större omtag ska göras av detaljplanen med nytt samråd. Efter samrådet 

har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats – frågor bland annat kopplat till naturvård, 

dagvatten, föroreningar, trafikbuller, djurhållning och miljökvalitetsnormer har utretts och 

detaljplanen ska anpassas efter detta.  

 

12. Fastighetsägare 4 

 

Sammanfattning: 

Fastighetsägaren tycker inte att det ska dras en ny väg mellan väg 566 och väg 204 framför allt då det 

är trafikfarligt att ta sig ut på 204:an, höga hastigheter, dålig sikt och mycket trafik i rörelse.  

Man bedömer det orimligt att befintliga hästgårdar och trädgårdar ska tas i anspråk för att nya 

områden byggs.  
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Vidare påtalar man att det är mycket dåligt av kommunen att inte försöka få Länstrafiken att trafikera 

genom Hidinge- Lanna som vanligt och undrar om nyinflyttade blir informerade om att det inte 

kommer finnas bussförbindelse med Örebro.  

Man konstaterar att kommunen borde ha planerat vägar innan alla detaljplaner gällande 

bostadsområden kom till.  

Fastighetsägaren kritiserar kommunen och anser dem fruktansvärt oproffsiga i hur man tar sig för i 

utvecklingen, att de påtalar vikten av att detaljplaner följs men att de i själva verket inte alls följs.  

Vidare riktar man stor kritik till en kommunal tjänsteman som man anser hotar och ljuger för 

markägare samt ljugit för politiker om att alla markägare i området vill ha den nya vägen.  

Fastighetsägaren stödjer alternativet som Korsgatans vägsamfällighet (se sammanfattning och 

kommentar ovan) har presenterat, handlingen är även bifogad i yttrandet. Man anser att det är den 

mest naturliga vägen till Örebro eller Karlskoga samt att den är mer trafiksäker och har en låg 

trafikbelastning.  

Kommentar: 

Synpunkter beaktas. 

Synpunkter gällande rådande trafiksituation i Hidinge-Lanna samt åsikter om enskilda tjänstemäns 

bemötande förs vidare för information till andra tjänstemän och politiker inom Lekebergs kommun.  

Se i övrigt kommentar under korsgatans vägsamfällighet samt fastighetsägare 3 ovan. 

13. Fastighetsägare 5 

 

Sammanfattning: 

Fastighetsägaren stödjer det förslag som Korsgatans vägsamfällighet har upprättat, där vägen föreslås 

öster om Vretavägen för att sedan löpa parallellt med Vretavägen från golfanläggningen och ut till väg 

691. 

Slutligen har man följande önskemål om vägen utformas enligt aktuellt planförslag: 

 Att grusvägen utanför dennes fastighet blir kommunal och förbättrad 

 Att vägen flyttas längre ifrån dennes fastighet 

 Att det helst inte blir fler villatomter i området, om det trots allt blir det ska de placeras på 

vägens östra sida och att grönområdet utökas på västra sidan av vägen 

 Vägens maxhastighet sätts till 30 km/h 
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 Tydlig redovisning av barnsäkerhet, framför allt angående vägen till och från skolan 

 

Kommentar:  

Angående alternativa vägförslag mm, se kommentar under korsgatans vägsamfällighet ovan.   

Aktuell grusväg regleras till kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ansvarar för allmän 

platsmark och bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar inom planområdet. Kommunen 

är även ansvarig för framtida drift och underhåll av allmän platsmark.    

Bedömningen är att föreslaget vägområde är väl anpassat och kan inte flyttas längre österut.  

Naturområdet väster om vägförslaget justeras. 

Maxhastigheter styrs inte i detaljplanen utan regleras enligt lokala trafikföreskrifter när vägen väl 

ska anläggas. Synpunkter om maxhastigheter på 30 km/h förs vidare till tjänstemän och politiker 

inom Lekebergs kommun.   

Vägar och korsningar ska utformas i enlighet med trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- och gators 

utformning). Trafiksäkerhet för alla trafikslag, inklusive för barn, ska beaktas.   

14. Fastighetsägare 6 

 

Sammanfattning:  

Fastighetsägaren anser att vägutredningen från 2012 som förordar en länk mellan väg 566 och 204 i 

dagsläget är inaktuell då antalet hushåll är betydligt fler och att den planerade bebyggelsen är 

koncentrerad norr om Hidinge skola.  

Vidare konstaterar man att skolan redan nu överstiger de antal man prognostiserats för år 2020 och att 

man på vägens en gång tilltänkta sträckning har uppfört bebyggelse. 

Fastighetsägaren påtalar även att det skogsområde som nämns i vägutredningen som ett hinder för en 

eventuell väg nu är avverkad samt att det i dag finns en ny väg mellan skola och Lanna Valley/ 

Vretavägen. Eftersom denna väg, samt avskild gång- och cykelväg inte fanns när vägutredningen 

gjordes förändras möjligheterna till att på ett trafiksäkert och smidigt sätt styra trafiken mot gamla 

E18. 

Slutligen uppmanar man kommunen att göra en ny trafikutredning som är baserad på korrekta och 

aktuella förutsättningar och istället utreda förslaget som Korsgatans vägsamfällighet har tagit fram, 

vilket fastighetsägaren anser skulle ge väsentliga fördelar avseende säkerhet, smidighet och eventuell 

framtida utveckling av området.  
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Förutom ovan nämnda synpunkter stödjer fastighetsägaren förslaget från Korsgatans vägsamfällighet, 

se sammanfattning ovan. 

Kommentar:  

Synpunkterna noteras. 

Angående alternativa vägförslag mm, se kommentar under korsgatans vägsamfällighet ovan.   

De frågor som framförs gällande skolan berör mer övergripande utmaningar och behov vilket inte 

kan hanteras eller bemötas inom ramen för detaljplanen.   

Kommunen har beslutat att detta vägalternativ ska genomföras och en ny trafikutredning för att 

utreda andra alternativ är inte aktuellt i nuläget. Däremot har kommunen tagit fram en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där en mängd olika frågor utreds baserat på tre olika 

vägalternativ inom området.    

15. Fastighetsägare 7  

 

Sammanfattning:  

Fastighetsägaren inleder sitt yttrande med att man delar åsikt med Korsgatans vägsamfällighet, se 

sammanfattning ovan. 

Man vill även tillföra att det inte är acceptabelt att tjänstemän från kommunen spelar ut markägare mot 

varandra.   

Vidare anser fastighetsägaren att de bestämmelser som finns gällande att hästgårdar inte får röras 

fortfarande ska gälla. 

Slutligen påtalar man att den nya vägen kommer att påverka barnen i området, bland annat genom 

deras väg till och från skolan och även till kompisar. Man bedömer olycksrisken som hög då många 

barn behöver korsa den utan vuxet sällskap.  

Kommentar:  

Synpunkterna gällande rådande trafiksituation i Hidinge-Lanna förs vidare till tjänstemän och 

politiker inom Lekebergs kommun.  

Synpunkter gällande åsikter om bemötande förs vidare till tjänstemän och politiker inom Lekebergs 

kommun.  

Angående alternativa vägförslag mm, se kommentar under korsgatans vägsamfällighet ovan.   
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Ett större omtag ska göras av detaljplanen med nytt samråd. Efter samrådet har en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats – frågor bland annat kopplat till djurhållning har 

utretts och detaljplanen ska anpassas efter detta. Det finns inte några bestämmelser om att 

hästgårdar inte får röras – om man hänvisar till riktlinjer i fördjupad översiktsplan i området där 

en del av planområdet är utmarkerat som hästverksamhet så är inte detta ett bindande beslut utan 

en riktlinje i en översiktsplan och avvikelser kan göras i detaljplaneläggning. Utökat 

planförfarande har dessutom använts för detaljplanen bland annat eftersom den avviker från den 

fördjupade översiktsplanen.  

Passager utmed den planerade vägen skall utformas i enlighet med trafikverkets riktlinjer i VGU 

(vägar- och gators utformning). Trafiksäkerhet för alla trafikslag, inklusive för barn, ska beaktas.     

16. Fastighetsägare 8 

 

Sammanfattning: 

Fastighetsägaren delar åsikt med fastighetsägare 6 och Korsgatans vägsamfällighet, se sammanfattning 

ovan. 

Kommentar:  

Angående alternativa vägförslag mm, se kommentar under korsgatans vägsamfällighet ovan.   

17. Fastighetsägare 9 

 

Sammanfattning:  

Fastighetsägaren inleder med att man i ett tidigare skede hade avtalat att den nya vägsträckan mellan 

väg 566 och 204 skulle dras öster om hällkistan. Detta alternativ blev sedan inaktuellt då kommunen 

påstod att denna sträckning inte var möjlig på grund av arkeologi i området. 

Man fick istället ett nytt vägförslag presenterat för sig, ett förslag som fastighetsägaren inte godtog på 

grund av att dennes mark då skulle delas. 

Man tog sedan kontakt med tjänstemän på Länsstyrelsen och en person som utfört tidigare 

arkeologiska utredningar i området varvid fastighetsägaren fick information om att de inte alls hade 

motsatt sig den första föreslagna vägsträckningen. 

Fastighetsägaren avslutar med att påtala att kommunen varit oseriös genom falska påståenden och 

förvirrade osanningar vilket föranlett att man inte vill upplåta mark för den planerade vägen.  

Kommentar:  

Synpunkterna beaktas – ett större omtag ska göras av detaljplanen med nytt samråd. Efter samrådet 
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har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats – frågor bland annat kopplat till naturvård, 

dagvatten, föroreningar, trafikbuller, djurhållning och miljökvalitetsnormer för tre olika 

vägalternativ har utretts och detaljplanen ska anpassas efter detta.   

Synpunkter gällande åsikter om bemötande förs vidare till tjänstemän och politiker inom Lekebergs 

kommun.   

18. Fastighetsägare 10 

 

Sammanfattning:  

Fastighetsägaren stödjer förslaget från Korsgatans vägsamfällighet, se sammanfattning ovan. 

Kommentar:  

Angående alternativa vägförslag mm, se kommentar under korsgatans vägsamfällighet ovan.   

19. Fastighetsägare 11 

 

Sammanfattning:  

Fastighetsägaren upplyser att Skrantås gård drivs som jordbruksfastighet och eftersom hästar ingår och 

klassas in i jordbruksverksamheten räknas dem som djur inom jordbruk. 

Vidare anser man att aktuellt planförslag medför ett intrång i den dagliga skötseln på gården genom att 

vägen delar fastigheten i två delar. Faststighetsägaren är därmed orolig för hur man ska kunna sköta 

hästarna enligt de lagar och förordningar som råder gällande hästverksamhet.  

Man konstaterar även att hagarna kommer förminskas genom planförslaget vilket gör att det blir svårt 

att upprätthålla en sund hästhållning om ens fortsatt hästverksamhet.  

Den nya vägen kommer medföra en ökad trafikfara eftersom fastighetsägaren kommer att behöva 

korsa den flera gånger dagligen. Vidare påpekar man att hästar är flyktdjur och om de blir skrämda 

kan de leda till flykt vilket i sin tur kan förorsaka trafikolyckor. 

Avslutningsvis anser man att Lekebergs kommun inte har tagit hänsyn till att Skrantås gård drivs som 

jordbruksfastighet. 

Kommentar:  

Ett större omtag ska göras av detaljplanen med nytt samråd. Efter samrådet har en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utreder tre olika inriktningar på vägen upprättats – frågor 

bland annat kopplat till djurhållning har utretts och detaljplanen ska anpassas efter detta.  
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20. Privatperson 1 

 

Sammanfattning:  

Fastighetsägaren delar åsikt med fastighetsägare 6 och Korsgatans vägsamfällighet, se sammanfattning 

ovan. 

Kommentar:  

Synpunkterna gällande rådande trafiksituation i Hidinge-Lanna förs vidare till tjänstemän och 

politiker inom Lekebergs kommun.  

Det planeras även en vägförbindelse mellan Lanna och väg 691 (gamla E18). 

 

Förslag till revidering av detaljplan för Hidinge -Lanna 1:89 
m.fl. Lekebergs kommun, Örebro län.  

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tre olika sträckningar av den tänkta 

vägförbindelsen i området ska utredas. MKB:n ska sedan ligga till grund för val av 

vägalternativ för den planerade vägförbindelsen. Efter detta ska detaljplanen omarbetas och 

planprocessen ska tas om med ett nytt samråd. Många av de synpunkter som inkommit 

berör frågor som behandlas i MKB:n och detaljplanen ska i så stor utsträckning som 

möjligt anpassas efter detta.     

 Planbeskrivningen kompletteras med information gällande hur kommunens övertagande av 

allmän platsmark går till.  

 Planbeskrivningen kompletteras med information angående vem som initierar och bekostar 

den fastighetsbildning som blir aktuell i samband med genomförandet av detaljplanen.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med en tabell som redovisar fastighetsrättsliga 

konsekvenser som föreslås för respektive fastighet inom planområdet med anledning av 

detaljplanen.   

 

 Kilen mellan fastighet Hidinge-Lanna 1:89 och Hidinge-Lanna 1:128 tas med inom 

planområdet.  

 

 Ledningar för allmänna ändamål ska i huvudsak finnas inom områden för allmän 

platsmark varför u-områden inte är nödvändigt.  
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 Information gällande originalformat kompletteras. 

 

 Plankartan kompletteras med E-område för nätstation. 

 

 Detaljplanen anpassas så att det finns goda förutsättningar att utforma trafiksäkra 

korsningar inom planområdet.  

 Planbeskrivningen kompletteras avseende avfallshanteringen.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information gällande brandvattenförsörjningen.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande el- och tele. 

 

 Naturområdet väster om vägförslaget justeras. 

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Jonas Kinell  Emelie Andersson Lars Johansson                   

Planarkitekt  Planingenjör  Förvaltningschef 

 


