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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 &
Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola)

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

HÄR ÄR VI NU

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA FJUGESTA 1:2 &
FJUGESTA 5:24
(ÄVENTYRETS FÖRSKOLA)
Handlingar
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
Bakgrund
Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i
gällande detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning
till Äventyrets förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes
byggförvaltning 2017-05-30 uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av Fjugesta
1:2 och Fjugesta 5:24.
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen
stämmer överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2.
Dessutom föreslås användningen för fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för
bilserviceändamål till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Planprocessen
Eftersom planförslaget inte godkändes under samrådet följer nu denna detaljplan ett
standardförfarande enligt PBL 2010:900, då alla krav för detta är uppfyllda.
Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) 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.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i
PBL 4 kap. 34 §.
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap.
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids.
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PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet är beläget i den norra delen av Fjugesta samhälle, öster om riksväg 204
och söder om Bergsgatan. Planen omfattar del av fastigheten Fjugesta 1:2 som ligger
mellan Vallgatan, Bergavägen och Bergsgatan samt fastighet Fjugesta 5:24. Områdets
areal är ungefär 5 hektar.
Markägoförhållanden
Marken i området ägs av Lekebergs kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Lekebergs kommun
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun, som antogs 2014, är planområdet inte
specifikt utpekat. Dock är området norr om aktuellt planområde, Berga industriområde,

Aktuellt planområde

Bild: Utdrag ur översiktsplan för Lekebergs kommun, 2014.
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avsedd för utbyggnad för industriverksamhet.
För fastighet Fjugesta 5:24 möjliggör det aktuella planförslaget verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan. Gällande verksamheter i Fjugesta redogör
översiktsplanen följande:
”Mindre verksamheter som kan kombineras med god boendemiljö, särskilt sådana som
vänder sig till allmänheten i någon form, bör placeras i centrum.
En blandning av bostäder och anpassade verksamheter i centrum är positiv för
tätortens miljö och ger liv åt samhället dagtid.
Mindre verksamheter kan ofta med fördel kombineras med boende men detta måste med
tanke på omgivningspåverkan bedömas från fall till fall.”

Bild: Utdrag detaljplan 18-FJU-207.

Bild: Utdrag detaljplan för del av Fjugesta 1:2.

Planförslaget bedöms följa intentioner i översiktsplanen.
Detaljplaner
Planområdet är detaljplanelagt och det finns tre gällande
detaljplaner:
- Detaljplan 18-FJU-207. Kvarteret Blåsippan m.fl. i Fjugesta.
Detaljplanen antogs 1972 och den del som påverkas av
planförslaget består av park eller plantering.
- Detaljplan 18-FJU-230. Förslag till ändrad och utvidgad
stadsplan för del av norra Fjugesta.
Detaljplanen antogs 1980 och den del av detaljplanen som
berörs av planförslaget utgör park eller gatuplantering samt
område för bilserviceändamål.
- Detaljplan 1814-P116. Detaljplan för del av Fjugesta 1:2.
Detaljplanen antogs 2014 och de delar som berörs av
planförslaget utgör främst skola och naturmark.

Bild: Utdrag detaljplan 18-FJU-230.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
För fastighet Fjugesta 5:24 möjliggör planändringen verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan samt att byggrätten för Äventyrets förskola på fastighet Fjugesta
1:2 justeras utefter skolbyggnadens faktiska läge.
Riksintresse och fornlämningar
Området berörs inte av något riksintresse.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Mark och vegetation
Området utgörs av blockig skogsmark som i stort sluttar svagt mot öster. Skogen utgörs
av gammal tallskog med underväxt av björk och lövskog av al och björk med inslag av
ek.
Naturmiljö
I den upprättade grönstrukturplanen från 2014 för Lekebergs kommun har kommunens
grönområden klassificerats i fyra olika klasser varav skogsområdet söder om
Bergavägen har tilldelats klass C. Denna klassning inrymmer grön mark som inte
uppfyller kriterierna i de tre högre klasserna. Vidare beskrivs området inte inneha större
rekreationella eller kulturella värden.
Sydnärkes Miljöförvaltning har genomfört en överskådlig naturinventering i
skogsområdet på fastighet Fjugesta 5:24. Av inventeringen framgår det att området
har höga naturvärden då den består av naturskog med mycket blandad ålder och
artsammansättning. Bland de äldre träden dominerar ek, som finns spritt över hela
området. Buskskiktet domineras av hassel, varav några buketter är imponerande i
storlek. Det finns gott om skadade och döda träd som främst utgörs av sälg och björk,
varav en del av björkarna innehar bohål. I delar av området råder en stark föryngring
med mycket sly.
Då skogsområdet besitter höga naturvärden bör det i så lång utsträckning som möjligt
bevaras vid en eventuell exploatering. Precis som i gällande plan i området utmarkeras
dock majoriteten av skogsområdet som kvartersmark med byggrätt (verksamheter).
Detaljplanen styr inte hur eller vad som specifikt ska beaktas rörande skogsområdet
men genom att bestämmelsen om att maximalt 80 procent av fastighetsarean får
hårdgöras säkerställs åtminstone att delar av vegetationen inom området bevaras.

6

För att beakta vikten av en tätortsnära skog som i framtiden kan inneha
upplevelsevärden och ge utrymme för närrekreation bevaras emmelertid skogsområdet
på fastighet Fjugesta 1:2, vilket säkerställs genom att marken i aktuellt planförslag får
bestämmelsen natur. Detta för att området på sikt bedöms kunna utveckla egenskaper
som gynnar den biologiska mångfalden vilket bör eftersträvas.
Eftersom ett utfartsförbud endast får läggas mot almänna platser har en 4 meter bred
remsa naturmark placerats brevid verksamhetsområdet, intill utfartsförbudet mot väg
204.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning är gjord i delar av området, (VIAK AB, 62.7790 BM/
AJ Örebro 1974-10-11).Undersökningen visar att jorden består av stenig och blockig
morän. Den innehåller växlande halter av skiffer, som är mer eller mindre vittrad.
Intill 1-1,5 m djup är moränen förhållandevis lös. Därutöver är den fast till mycket fast
(svårschaktad). Markens organiska ytlager, ca 0,1-0,3 m tjockt, utgörs av humus, myllig
morän eller myllig lera, samt bitvis av torv. Jorden är genomgående tjälfarlig.
Omgivningsstörningar
Detaljplaneförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan vilket
inte kräver några omfattande skyddsavstånd eller andra störningskydd. Verksamheter
kan dock ändå generera visst omgivningsbuller som exempelvis genom trafik inom och
utanför verksamhetsområdet eller genom ljud som alstras från verksamhetens fläktar,
kompressorer och värmepumpar. Det finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet är
att betrakta som störande för omgivningen, utan det är en bedömning som kommunen
behöver göra i samband med bygglovsprövningen.
Befintlig bebyggelse
Planområdet består förutom förskola med tillhörande lek mestadels av skog.
Angränsade områden österut och söderut är planlagda och bebyggda med fristående
enplanshus.
Planerad bebyggelse
Inom markanvändningen Z (verksamheter) möjliggörs ny bebyggelse som innefattar
olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det
ingår bland annat lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder m.m.
Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen och det
handlar då framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till
enskilda förekomma med varor som producerats i området. Handel med skrymmande
varor ingår också i användningen. I användningen ingår även komplement till
verksamheten, så som parkering och kontor.
Bebyggelsen inom verksamhetsområdet regleras genom följande
egenskapsbestämmelser: högsta uttnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är
50 %, högsta byggnadshöjd är 8 meter, endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras,
källare får inte finnas, ventilation ska vara centralt avstängningsbar och friskluftsintag
ska placeras på taket eller så de vetter bort från väg 204, fasader utmed väg 204 ska
utföras i obrännbart material samt att utrymningsvägar ska vändas bort från väg 204.
Eftersom området innehar alunskiffer i berggrunden, vilket resulterar i förhöjda
radonförekomster i marken, ska byggnader uppföras i radonsäkert utförande.
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Inom området för skola medges följande: högsta uttnyttjandegrad i byggnadsarea per
fastighetsarea är 50 %, högsta byggnadshöjd är 4,5 meter, källare får inte finnas samt
att byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande.
Trafik
Planområdet försörjs via Bergavägen och Bergsgatan som i sin tur har anslutning mot
länsväg 204. Flertalet gång- och cykelvägar avsedda för de oskyddade trafikanterna
finns inom och i anslutning till området, varav en sammanbinder villaområdet söder
och öster om förskolan med själva förskolan.
Ingen kollektivtrafik trafikerar området. Den nuvarande busslinjen har ändhållplats vid
Pilörtsgatan ca 200 m öster om planområdet.
Minsta skyddsavstånd för uppförande av ny bebyggelse från vägområdet för länsväg
204 är 30 meter, vilket säkerställs genom planförslaget.
För att säkerställa att inga nya utfarter tillkommer, vilket skulle innebära en försämrad
trafiksäkerhet, är planområdet som gränsar mot väg 204 försedd med utfartsförbud.
Säkerhetsrisker och farligt gods
Väg 204 är en sekundär väg för transporter av farligt gods. Genom planförslaget
medges ingen ny bebyggelse inom det byggnadsfria avståndet då ett byggnadsfritt
avstånd på 30 meter från väg 204 råder.
För att minimera konsekvenserna av en olycka med farligt gods på väg 204, för
detaljplaneområdet, kan utformningen av bebyggelsen och tekniska åtgärder dock
vara betydande. Detaljplanen reglerar därför verksamheter intill väg 204 med följande
planbestämmelser: Utfartsförbud mot väg 204, ventilationen ska vara centralt
avstängningsbar och friskluftsintag ska placeras på taket eller så att de vetter bort från
vägen, utrymningsvägar ska vändas bort från väg 204 samt att fasader utmed väg 204
ska utföras i obrännbart material.
Genom ovanstående åtgärder minskar riskerna för de personer som vistas i
verksamhetslokalerna om en olycka med farligt gods på väg 204 intill aktuellt
planområdet skulle inträffa.
Trafikbuller
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.
År 2013, innan ovan nämnda skrift fanns att tillgå, genomfördes en bullerutredning
i området och resultatet från denna visade att gränsen för 55 dBA låg helt utanför
planområdet för prognosår 2013 och för år 2035 tangerades gränsen för 55 dBA.
Eftersom förskolebyggnaden i sig fungerar som en bullerdämpande barriär samt att
området för lek ligger långt ifrån gränsen för 55 dBA bör dagens önskvärda riktvärde
på 50 dBA uppnås för förskolan Äventyret.
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Bild: Bullernivåer för prognosår 2035, utdrag ur planbeskrivning för detaljplan för del av Fjugesta 1:2
(2014-03-27)

Teknisk försörjning
Området är anslutet till kommunens vatten- och avloppsledningar.
Dagvatten
Dagvattnet avses omhändertas lokalt genom infiltration på tomter och i diken, vilket
säkerställs genom planförslaget då maximalt 80 % av området avsett för verksamheter
får hårdgöras. Inom planområdet finns även ett kommunalt ledningsnät vilket möjliggör
eventuell påkoppling.
Värme
Området är anslutet till befintligt fjärrvärmenät.
El och tele
Området är anslutet till befintliga el- och teleledningar.
Avfall
Lekebergs kommun har hand om allt hushållsavfall i området.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget innebär att markanvändningen i planområdets västra del förändras. Istället
för ett område som är tillämpat för bilserviceändamål föreslås verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan. Genom planförslaget justeras även kvartersmark för skola vilket
möjliggör fastighetsbildning för skolfastigheten. Gatumarken i planområdet utökas för att diken
och gatubelysning ska inrymmas inom vägområdet.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.
Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande.
Samråd: Vintern 2018
Granskning: Våren 2018
Antagande: Sommaren 2018
Laga kraft: Hösten 2018
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken i området.
Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen vunnit laga
kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen.
Ansvar att ansöka och bekosta lantmäteriförättning åligger den fastighetsägare som berörs i
respektive fall. Lekebergs kommun ansvarar för att ansöka och bekosta lantmäteriförrättning
avseende allmän platsmark.
Området som berörs av detaljplaneändringen påverkar två fastigheter; Fjugesta 1:2 och Fjugesta
5:24. Genom avstyckning kan ny fastighet för förskolan Äventyret bildas på del av Fjugesta
1:2. Den del av Fjugesta 1:2 som planlagts som område för verksamheter kan fastighetsregleras
till Fjugesta 5:24.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.
Emelie Andersson			Lars Johansson
Planingenjör				Förvaltningschef
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Plankarta
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GRUNDKARTA
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Vallgata

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

Användningsgräns

Planområdesgräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

GATA

Naturområde

Gata

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap 5 § 2

NATUR

Z

S

Verksamheter

Skola

Kvartersmark , 4 kap 5 § 3

lek

Lekplats

, 4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

4 kap 11 § 1

, 4 kap 11 § 1

Källare får inte finnas,

Högsta byggnadshöjd i meter

Marken får inte förses med byggnad,

4 kap 11 § 1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,

Bebyggandets omfattning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

e1

0.0

Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande,

4 kap 16 § 1

b1

4 kap 16 § 1

b2

Utförande

Ventilationen skall vara centralt avstängningsbar. Friskluftsintag
skall placeras på taket eller så att de vetter bort från väg 204, 4 kap 16

4 kap 10 §

4 kap

b3

4 kap 9 §

Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras,

Körbar förbindelse får inte anordnas,

4 kap 16 § 1

Utrymningsvägar ska vändas bort från väg 204.,

Fasader längs med väg 204 skall utföras i obrännbart material,

§1

b4

16 § 1

b5

Markens anordnande och vegetation

n1

Stängsel och utfart

Behovsbedömning

Fastighetsförteckning

4 kap 21 §

Planbeskrivning

Diarienummer

Laga kraft

Antagande

Beslutsdatum

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Planhandlingar

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för

Lekebergs kommun, Örebro län.

Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola)

Lars Johansson
Förvaltningschef

Upprättad av Sydnärkes byggförvaltning Juni 2018

Emelie Andersson
Planingenjör
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BILAGA 2

Illustration

Observera att illustrationen endast ger ett exempel på en möjlig
utveckling med anledning av planförslaget. Detaljplanen reglerar hur
marken inom planområdet får och inte får användas men styr inte vad som ska
genomföras. Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som
inte är möjligt vid en framtida bygglovsprövning och fastighetsbildning.
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