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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.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:2000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

BAKGRUND
Förvaltningen för vård och omsorg har identifierat att det finns ett stort behov av nya 
boenden för den äldre befolkningen i Lekebergs kommun. Det finns brist på lägenheter 
med särskilda boendeformer och korttidsplatser, behovet av boendeplatser inom 
demensområdet antas också öka framöver. Kommunen har svårt att erbjuda parboende 
och nuvarande lägenheter uppfyller inte modern levnadsstandard vilket innebär att 
framtida krav på boendet blir svårt att bemöta. Vidare visar befolkningsprognoser att 
andelen äldre förväntas öka i Lekebergs kommun framöver. 

Sydnärkes byggförvaltning fick i uppdrag av kommunstyrelsen att detaljplanelägga 
området söder om tätorten i syfte att möjliggöra för nya verksamhetslokaler/
gruppboende LSS/äldreboende eller motsvarande den 14 oktober 2014. 
Kommunstyrelsen har även sedan tidigare beställt en detaljplan som möjliggör 
uppförande av en förskola i samma område. 

Det aktuella planområdet behöver detaljplaneläggas för att anpassas gentemot 
föreslagen markanvändning.         

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, 
trygghetsboende, bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta.    

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 §.
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 21 hektar och är beläget i Fjugesta, precis i anslutning 
till de södra delarna av tätorten. I de norra delarna sammankopplas planområdet 
med bebyggelse. I öster avgränsas planområdet av industriverksamhet. Söder om 
planområdet tar jordbrukslandskapet vid.

Markägarförhållanden
Den största delen av marken inom planområdet ägs av kommunen. Marken på 
fastigheterna Fjugesta 3:196, 32:1 och 47:16 är i privat ägo.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun från 2014 är det aktuella planområdet 
utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. En utbyggnad i detta område bör enligt 
översiktsplanen förutsätta kompletteringar av det allmänna gatunätet.    

Detaljplaner
Ändring av stadsplan för kv Tallen m.fl, antagen 1969-04-02, upptar en mindre yta i de 
västra delarna. I övrigt omfattas planområdet inte av några detaljplaner.  

Bild: Orienteringskarta
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Avgränsande detaljplaner i de norra delarna är följande:
• Ändring av stadsplan för kv Färghandlaren m.fl. (antagen 1970-06-15)
• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, kv tegelslagaren, folkskolan m.fl. 

(antagen 1955-07-15)
• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, del av fastigheten Sanna 1:12 (antagen 

1982-02-01).
• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, kv silvergranen (antagen 1973-08-10).
• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, muraren m.fl. (antagen 1958-06-30).

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för bostäder, vårdboende och förskola. 

En stor del av naturmiljöerna inom planområdet bevaras och vattenförande diken 
utnyttjas vilket kan ge förutsättningar för en ekologiskt hållbar dagvattenhantering 
i området. Dessutom kan föreslagen exploatering i samklang med naturmiljöerna 
resultera i en tilltalande estetisk utformning. 

Mark och vegetation
Planområdet består av öppen obrukad åkermark med inslag av lövskog i de västra 
delarna av planområdet. 

Bild: Planområdets avgränsning
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Inför planarbetet har Sydnärkes miljöförvaltning upprättat en naturinventering för 
planområdet. En allé, en åkerholme, genomkorsande diken samt ett lövskogsområde 
har identifierats som inslag med höga naturvärden. 

Lövskogsområdet i de västra delarna är drygt 3 ha stort och delas av banvallen. Det 
är en traditionell blandskog, här finns asp, björk, al och sälg på frisk mark. Det finns 
även inslag av ek, hassel, fågelbär, hägg och alm. Biologiska värden som är knutna till 
skogsområdet är kopplade till funktionen som grönkorridor i landskapet och tätorten. 
På sikt kan området omfattas av större biologiska värden. I grönstrukturplanen för 
Lekebergs kommun framförs det att skogsområdet bör bevaras och beaktas men att viss 
bebyggelse av kommunal service är möjlig. 

Genom lövskogen i de västra delarna föreslås en möjlig tillfart från Vallgatan. I övrigt 
bevaras lövskogsområdet som naturmark.  

Biotopskyddsområden
Öster om Länsväg 518 har det i samband med naturinventeringen påträffats en allé med 
flera äldre, grova ekar. I de sydöstra delarna av planområdet finns även en åkerholme 
som består av lövträd och buskar i den omgivande obrukade åkermarken. I planområdet 
finns flera öppna vattenförande diken.   

Allén, åkerholmen och de diken som genomkorsar planområdet har påtagligt 
naturvärde och omfattas av det generella biotopsskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken 
(MB). Biotoperna skyddas eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och 
spridningskorridorer för växt- och djurarter. 

Bild: Vy över del av planområdet
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I planförslaget bevaras allén och åkerholmen som naturmark. Dikena kommer till stor 
del att bevaras, det kan visserligen bli aktuellt att en del av dikena behöver kulverteras 
eller ledas om för genomförandet av planen, för detta krävs biotopskyddsdispens.

Naturmiljö, landskapsbild och rekreation
Planförslaget innebär att naturmiljön och landskapsbilden påverkas. Exploatering i 
området medför att vyer av åkerlandskapet och naturmiljöer inom planområdet delvis 
ersätts av gator och ny bebyggelse. Planområdet utgörs även till stor del av tätortsnära 
natur som bidrar med positiva inslag. Naturmiljön kan verka bullerdämpande, den kan 
rena dagvatten, utjämna lokalklimat, rena luften från partiklar och hindra läckage av 
näringsämnen. Naturmiljön kan även vara viktig som ett rekreationsområde. 

I planarbetet har det varit viktigt att ta hänsyn till och beakta den befintliga naturmiljön. 
    
Planförslaget innebär att området aktiveras och görs mer lättillgängligt för ortens 
invånare. I planläggningen av området har det varit viktigt att säkerställa att gröna 
värden bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Detaljplaneförslaget är utformat 
så att de gröna värdena ska hänga ihop vilket kan gynna både naturen och invånarna. 
Detta ligger även i linje med riktlinjer i översiksplanen gällande grönstruktur och 
närrekreation. 

Värdefulla naturmiljöer bevaras genom att användningsbestämmelsen natur infogats på 
naturmiljöer inom planområdet. I de centrala delarna av planområdet föreslås även ett 
område för parkmark.   

Bild: Den gamla banvallen och del av lövskogsområdet
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Inom planområdet passerar den gamla banvallen som idag är ett rekreationsstråk 
som stäcker sig vidare bort mot Mullhyttan. I Lekebergs kommuns förslag till 
kulturmiljöprogram anges det att banvallen har ett särskilt kulturhistoriskt värde 
och inte bör förvanskas enligt kap. 8 § 13 plan- och bygglagen. Eftersom banvallen 
innehar ett stort kulturhistoriskt värde samt utgör ett viktigt rekreationsstråk är det av 
stor vikt att den gamla banvallen bevaras i så hög utsträckning som möjligt samt att 
rekreationsstråket bibehålls. I detaljplanen bevaras banvallen genom att det anges som 
gång- och cykelbana. Vägar som föreslås i närhet och i anslutning till banvallen ska 
anläggas och utformas med stor hänsyn till banvallen.   

Riksintresse och fornlämningar
Inga riksintressen finns registrerade inom planområdet. 

Drumlinområdet som är ett riksintresse för kulturmiljövården ligger i nära anslutning 
till planområdet. Drumlinområdet är inte bara geologiskt och biologiskt värdefullt utan 
innehar framförallt höga kulturvärden. Detaljplanen påverkar inte riksintresset men det 
har varit viktigt att ta hänsyn till riksintresset vid planläggningen. 

I närheten av planområdets nordvästra gräns finns en fornlämning i form av en 
domarring bestående av sju stenar som reser sig upp till 1,5 meter över marken. 
Stor hänsyn ska tas till fornlämningen i samband med anläggningen av vägen som 
möjliggörs genom detaljplanen. 

På grund av fornlämningsmiljön och de topografiska och geologiska förutsättningarna 

Bild: Värdefull naturmiljö



10

i området kan det finnas tidigare okända fornlämningar inom planområdet. För att 
klargöra huruvida det finns fornlämningar inom planområdet måste en arkeologisk 
utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, utföras innan 
obebyggda delar i planområdet exploateras. En arkelogisk utredning av marken i 
planområdet ska utföras.     

Vattenskyddsområden
Inom planområdet finns två typer av vattenskyddsområden, inre och yttre 
vattenskyddszon. Vattentäkten försörjer cirka 3000 personer och har en uttagsmängd på 
omkring 800 m3 per dygn. 

Stora delar av planområdet omfattas därmed av särskilda skyddsföreskrifter som ska 
säkerställa att marken och grundvattnet inte förorenas, det innebär att det finns vissa 
restriktioner gällande hur marken får användas i området. 

Vattenskyddsområdet har tagits i beaktande och den föreslagna markanvändningen 
inom planområdet bedöms inte medföra att marken och grundvattnet kan komma 
att förorenas. Samtidigt ska Fjugesta inom de närmsta åren anslutas till vatten- och 
avloppsnätet i Örebro vilket förändrar situationen gällande vattenskyddsområdet i 
Fjugesta.     

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning av marken inom planområdet har utförts av 
VAP. Den översiktliga geotekniska undersökningen visar att marken har tillräckligt god 
bärighet för de byggnationer som är aktuella inom planområdet. 

Bild: Vattenskyddsområden
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Enligt den geologiska jordartskartan består området av lera, flyt- och skredjord, 
isälvssediment och finsand.

I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Med anledning av 
detta ska byggnader uppföras i radonsäkert utförande vilket även framgår genom en 
planbestämmelse i plankartan.

Risk för ras- och skred
Det finns en del mindre utspridda ytor inom planområdet som är markerade platser 
för ras- och skredrisk men det bedöms inte finnas bristande bärighet på mark där 
bebyggelse är planerad.   

Föroreningar
Det finns tre branschklassade objekt i närhet till planområdet. Det finns ett potentiellt 
förorenat område i branschklass 4 på fastigheten Fjugesta 5:64. På fastigheten Fjugesta 
5:66 finns ett förorenat område i branschklass 2 och på fastigheten Fjugesta 4:60 finns 
ett förorenat område i branschklass 3. Då ingen inventering gjorts kan man inte med 
säkerhet säga om eller vilken föroreningshalt som finns på de aktuella fastigheterna.   

Alla områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella 
verksamheter ska identifieras. De ska kartläggas med hjälp av det förorenade områdets 
geografiska koordinater och fastighetsbeteckning. Områdena får en översiktlig 
klassning utifrån vilken bransch som verksamheten tillhörde/tillhör, en så kallad 
branschklass. Naturvårdsverket har tagit fram en lista med olika branscher som bedöms 
kunna orsaka föroreningar i mark, vatten eller sediment. Branscherna har delats in i 
olika prioriteringsklasser som kallas branschklasser (BKL). Vilken BKL en bransch har 
tilldelats beror på hur stor risk för förorening branschen i helhet har bedömts utgöra. 
Det betyder att branschklassen är gemensam för alla verksamheter inom respektive 
bransch och endast utgör en första generell indelning. Branschklasserna är uppdelade 
från 1 till 4, där 1 innebär högst prioritering och 4 lägst prioritering. 

De fastigheter som har identifierats som branschklassade objekt utgörs inte av några 
förslag till förändringar enligt detaljplanen.

Befintlig bebyggelse
De största delarna av planområdets yta är obebyggda. Dock är fastigheterna Fjugesta 
32:1 och Fjugesta 47:16 bebyggda. Fjugesta 32:1 och 47:16 består av tre mindre 
flerbostadshus. I övrigt finns det också bebyggelse i form av en vattenpumpstation på 
fastigheten 2:4, denna ska rivas i samband med att vattenskyddsområdet avvecklas. 

Planområdet gränsar till Fjugesta tätort, i de norra delarna tar olika bebyggelsetyper 
vid, speciellt i form av småskalig bebyggelse och i huvudsak villor. I de östra delarna 
gränsar planområdet till industri- och verksamhetsbebyggelse. Söderut gränsar 
planområdet till utspridd gårdsbebyggelse i jordbrukslandskapet.    
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Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för bostadsändamål, vårdverksamhet och skola. 

I de västra delarna av planområdet möjliggörs uppförandet av en ny förskola med 
tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt angöring och parkering. Parkering 
anordnas inom kvartersmark och redovisas därför inte i plankartan.  

Inom planområdet finns 6 separerade byggrätter inklusive byggrätter för det planerade 
LSS-boendet med 10-12 lägenheter och ett särskilt boende med ca 48 lägenheter.

Den sydligaste byggrätten är ca 15000 kvm med en största byggnadsarea på 40 procent 
av fastighetsarean. Byggnader får uppföras med högst 12 meter i byggnadshöjd. 
Byggnadsrätten möjliggör för såväl fristående bostäder som flerbostadshus.

Den östliga byggrätten är i helhet ca 18500 kvm med en största byggnadsarea på 40 
procent av fastighetsarean. Byggnader får uppföras med högst 12 meter i byggnadshöjd. 
Byggnadsrätten möjliggör för såväl fristående bostäder som flerbostadshus.

I norra delarna av planområdet finns två byggrätter med en byggnadshöjd på högst 9 
meter. På dessa byggrätter finns det idag tre mindre flerfamiljshus.

Gator, trafik och parkering
De vägar och gator som planområdet avgränsar till idag är Länsväg 518, Fjugesta 
Byväg, Östra Långgatan, Vallgatan och Södergatan. Därtill finns banvallen och en 
mindre väg som från banvallen och Länsväg 518 avviker söderut mot Via. 

Den befintliga gatustrukturen behöver kompletteras för att tillgodose föreslagen 
bebyggelse. Gator inom planområdet ska utformas med trafiksäkra lösningar. För att 
uppnå detta ska Trafikverkets kravdokument för vägar och gators utformning (VGU) 
efterföljas vid anläggningsskedet. 

Den huvudsakliga anslutningen som ska angöra planområdet är den längs med 
banvallen från Länsväg 518. Från denna anslutning leds gatan vidare förbi förskolan 
och angör bebyggelsegrupperna innan gatan kan avslutas med återvändsgränd i de östra 
delarna av planområdet. 

En anslutning till Vallgatan möjliggörs genom detaljplanen, detta är visserligen en 
gatudragning som inte med säkerhet kommer anläggas. Men genom att detaljplanen 
möjliggör för flera olika gatualternativ finns en flexibilitet om nya behov skulle uppstå i 
framtiden. 

Centralt i området föreslås en gata som ansluter till Östra Långgatan. Gatans 
utformning fastställs inte i detaljplanen men gatan föreslås utformas på de gåendes 
villkor, som ett gångsfartsområde.
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Trafiklösningar som föreslås i denna detaljplan är utformade för att minimera 
omgivningspåverkan. Anslutningen till Vallgatan skulle kunna generera barriäreffekter 
och påverka värdefulla naturmiljöer inom planområdet. Om anslutningen till Vallgatan 
anläggs bör det läggas stor vikt vid att utforma trafiksäkra lösningar där Vallgatan och 
banvallen möts, det är även viktigt att banvallen inte förvanskas med anledning av dess 
kulturhistoriska värde samt dess funktion som rekreationsstråk. 

De gator som passerar skolområdet bör hastighetsbegränsas till 30 km/h utifrån 
såväl buller- som säkerhetssynpunkt. Hastighetsbegränsningar regleras inte i 
detaljplanen men kommunen har som huvudman möjlighet att själv besluta om vilken 
hastighetsbegränsning som ska gälla.

Detaljplanen är utformad så att parkering ska anordnas inom kvartersmark. 

Gång- cykel- och kollektivtrafik
Inom planområdet finns banvallen som föreslås bevaras som gång- och cykelbana. I 
övrigt föreslås gång- och cykelvägar i huvudsak anläggas inom kvartersmark och i 
anslutning till föreslagna gator inom planområdet. En gång- och cykelväg föreslås dock 
centralt i planområdet för att sedan fortsätta till Södergatan/Fjugesta Letstig i de östra 
delarna. 

Utformning av gatan som föreslås anslutas till Östra Långgatan i de norra delarna av 
planområdet fastställs inte i detaljplanen men gatan föreslås utformas på de gåendes 
villkor, som ett gångsfartsområde.

Bild: Befintlig trafikstruktur
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Planområdet trafikeras inte i dagsläget av kollektivtrafik. Genom detaljplanen föreslås 
inte heller några nya kollektivtrafiklösningar. De centrala delarna av Fjugesta är relativt 
nära samtidigt som busshållplatser finns på nära avstånd. Om behovet uppstår kan nya 
hållplatser för kollektivtrafik inrymmas längs med föreslagna gator inom planområdet.  

Buller
Detaljplanens förslag kan ge upphov till ökad biltrafik i området, fullt utbyggt skulle 
området beräknas alstra ungefär 800 fordon per årsmedeldygn.

Områdets beräknade trafikmängd utgår från Trafikverkets siffror gällande 
trafikmängderna på omkringliggande och anslutande gator till planområdet.

Hastigheten inom planområdet bör hållas till maximalt 30km/h. Gatan som löper i 
förlängning till Östra Långgatan föreslås bli gångfartsområde, detta regleras dock inte 
inom planen.

I Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga! - En vägledning för planering, 
utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”, rapport: 2015:8, anges 
att det på skolgårdar och förskolegårdar är önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå 
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk 
verksamhet. Vidare anges i vägledningen att en målsättning kan vara att resten av 
ytorna ska ha högst 55 dBA.

Byggrätt för skola är placerad på ett avstånd av 15 meter från föreslagen gata. Med 
avståndet från gatan, en hastighet på 30 km/h och ett fordonsmängd på 800 fordon/dygn 
beräknas den ekvivalenta ljudnivån hamna på 51 dBA vid fasad. Beräkningen gäller för 
alla våningsplan.

Mark avsedd för skolgård ska uppfylla boverkets krav på högst 50 dBA ekvivalent 
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk 
verksamhet. 

Nya byggrätter, för bostäder och vård,  inom planområdet befinner sig på ett minsta 
avstånd av 12 meter från föreslagna gator. Detta ger, med samma förutsättningar som 
ovan, en ekvivalent ljudnivå vid fasad mot väg på 52 dBA. Beräkningen gäller för alla 
våningsplan.

Planen möjliggör för att uteplatser som anordnas i anslutning till byggnader kan 
placeras så att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till maximalt 50 dBA samt en maximal 
ljudnivå på 70 dBA.

Trafik på Länsväg 518 och Fjugesta Byväg bedöms inte medföra bullerstörningar inom 
planområdet då avstånden hinner dämpa bullret i tillräcklig omfattning.

Bullerberäkningar är gjorda med hjälp av Trivector Buller Väg.
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Teknisk försörjning
Fastigheterna är inte anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Huvudledningar för 
vatten och avlopp och ledningar för dagvatten finns i Fjugesta tätort. Ledningar för 
el och tele finns i området. Inom planområdet finns det möjlighet för anslutning till 
fjärrvärme. 

Brandvatten
Brandvattenförsörningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter gällande 
riktvärden. Byggherren/fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att tillgodose behovet.  

Dagvatten
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sådant sätt att det vatten som når recipienten 
är så rent som möjligt. Detta ställer krav på avledning och rening så att en hållbar 
ekologisk utveckling ska kunna bli möjlig. Dagvattnet kan med fördel fördröjas, 
vilket innebär att det leds om via exempelvis dammar eller bredare diken. Genom 
att låta dagvattnet passera grusbäddar och andra filtrerande material kan det ske 
en rening innan det når recipienten eller dagvattenledningarna. Detta leder till att 
dagvattenledningarna får större möjlighet till att hantera vattenmängden på ett bra sätt; 
inte minst för att möta upp det behov som uppstår i samband med kraftiga regn och 
eventuell vårflod. 

Antalet hårdgjorda ytor kommer öka genom planförslaget men en stor del filtrerande 
material kommer bevaras. I planområdet ska naturmiljön utnyttjas så att dagvattnet 
kan omhändertas lokalt. Dagvatten ska i huvudsak fördröjas och sedimenteras inom 
området. Befintliga diken utnyttjas för dagvattenhanteringen i området. Utformningen 
av plankartan har anpassats efter dessa diken så att de i stora drag bevaras. De diken 
som bevaras kan avleda dagvatten inom området vidare till en dagvattendamm i de 
sydöstra delarna av planområdet där vattnet fördröjs och sedimenteras innan det når 
recipienten. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget innebär att markanvändningen i planområdet förändras. Istället för 
befintliga naturmiljöer möjliggörs det för förskola, vårdboende och bostadsändamål 
inom planområdet. Naturvärden och landskapsbild kommer påverkas men inte i den 
utsträckning att det bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplaneförslaget har 
utformas för att ta stor hänsyn till befintliga naturvärden. 

Miljökonsekvenser
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Förslaget bedöms inte ha betydande påverkan 
på gällande miljökvalitetsnormer för luft och vatten. Planförslaget ger upphov till viss 
påverkan på luftkvalitén genom ökad biltrafik inom planområdet vilket även kommer 
generera ökade utsläpp av CO2.    

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. 
Samråd: Hösten 2015
Granskning: Vintern 2016
Antagande: Våren 2016
Laga kraft: Våren 2016

Vatten och avlopp
Planområdet avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

El och telenät
Planområdet ansluts till befintliga el- och teleledningar.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetiden är tio år från den dag då planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman 
för allmän platsmark och bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar i inom 
planområdet. Kommunen är även ansvarig för framtida drift och underhåll av allmän 
platsmark. 

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun. 
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Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen innebär en del ombildningar av fastighteter och utgör erforderligt underlag 
för fastighetsbildning. Fastighetsbildning kommer kunna ske när detaljplanen vunnit 
laga kraft. Tolv fastigheter berörs av planförslaget, åtta av dessa påverkas av föreslagen 
markanvändning, se konsekvensbeskrivning nedan.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell     Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt     Stadsarkitekt

Ulrika Åberg     Ove Sahl
Planarkitekt     Förvaltningschef


