
Detaljplan för del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt)

Antagandehandling
Mars 2019

Dnr: KS 17-331

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



HÄR ÄR VI NU

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

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

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

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. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande 1
- Granskningsutlåtande 2

Bakgrund
Ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom det aktuella 
området inkom in till Sydnärkes Byggförvaltning i mars 2017. Kommunstyrelsen 
i Lekebergs kommun gav 2017-05-30 positivt planbesked och Sydnärkes 
Byggförvaltning fick uppdraget att under 2018 inleda detaljplaneläggning för det 
aktuella området.  

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62. 

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

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
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. 

Närmaste vattenförekomst Garphytteån-Falkabäcken är lokaliserad ca 1,5 kilometer 
väster om planområdet, denna ska uppnå god kemisk status, med undantag för överallt 
överskridande ämnen. I dagsläget är den dock inte bedömd utan överallt överskridande 
ämnen, så nuvarande status är okänd. Den ska uppnå god ekologisk status till 2021, och 
klassas idag till måttlig status. Vattnets stora problem handlar om bruten konnektivitet 
och andra morfologiska brister. Morfologiskt berör detaljplanen inte vattendraget alls, 
och den ekologiska statusen påverkas inte heller av detaljplanen, inget dagvatten avses 
ledas till ån.

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET  
HIDINGE-LANNA 4:62 M.FL. (DEL AV VRETA BYTOMT)
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i Lanna i de norra delarna av Lekebergs kommun. Avståndet 
till Fjugesta är ungefär 10 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 km. Områdets 
areal uppgår till cirka 6000 m2.  

Markägoförhållanden
Marken i området är i privat ägo.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

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

Planförslaget bedöms inte påverka riksintressets kärnvärden negativt. 

Kartbild som visar planområdets läge.
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Översiktsplan för Lekebergs kommun
I gällande översiktsplan (ÖP) framgår det att den småskaliga karaktär som Lanna-
området har ska bibehållas och att ny bebyggelse bör anpassas efter rådande 
förhållanden. I övrigt hänvisar man till den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-
Lanna som antogs 2012. 

Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna
I den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna, ligger en del av området inom, 
och en del direkt angränsande till, utpekat utbyggnadsområde för bostäder. För 
utbyggnadsområdet anges följande: Att området kan lämpa sig för flerfamiljsbostäder, 
inslag av fritidsaktiviteter och lek. Det anges även att stor hänsyn ska tas till natur samt 
att bebyggelsen ska anpassas till områdets karaktär. 

Detaljplaneförslaget bedöms efterfölja intentioner i översiktsplanen. 

Detaljplaner
Planområdet berörs av följande områdesbestämmelser som gäller på samma sätt som 
en detaljplan: 

Områdesbestämmelser för golfbana vid Lanna
Områdesbestämmelserna antogs 2001. Syftet med områdesbestämmelserna var 
att möjliggöra en utvidgning av golfbanan samt att säkerställa verksamheten inom 
golfbaneområdet.  

Direkt angränsande till planområdet finns ett par gällande detaljplaner. Upplysningar 
om dessa följer på nästa sida. 

Översiktskarta ur FÖP Vintrosa-Lanna (2012) Planområdet är schematiskt angivet med svart streckad 
markering. 

PLANOMRÅDET
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Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan
Detaljplanen antogs 2015 och möjliggör för bostäder men även ett centrumområde. 
Den del av detaljplanen som berörs av planförslaget utgörs av centrumområdet som 
möjliggör centrumverksamhet, bostäder, vård, handel, kontor och skola. 
 
Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. del av golfbanan
Detaljplanen antogs 2012 och möjliggör i huvudsak för bostäder.  

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ladugårdsbebyggelse. Intill finns bebyggelse i form av golf- 
och konferensanläggningen i Lanna. Det finns även närliggande bebyggelse med 
gårdsmiljökaraktär intill golf- och konferensanläggningen. Direkt angränsande söder 
om planområdet finns ett nytt bostadsområde som delvis är under uppbyggnad. I detta 
område finns i huvudsak bebyggelse i form av villor och parhus. Österut angränsar 
planområdet till ytterligare ett relativt nybyggt område med villor och radhus i 
anslutning till golfgatan.

Trafik
Planområdet nås idag från Vretavägen, som norrut föbinder Lanna med gamla E18 (väg 
691) samt en enskild väg som utgör plangräns i norr.

Vretavägen är smal, cirka 5,5 meter och hastigheten är begränsad till 40 km/h förbi 
planområdet.

Från angränsande bostadsområde i söder finns separata gång- och cykelväg som går att 
nå från planområdet.

En övergripande trafikutredning för Hidinge-Lannaområdet togs fram under våren 
2012. I utredningen ges förslag på hur Lanna-Hidingeområdets trafikstruktur kan 
utvecklas för att tillgodose exploateringen i området. I trafikutredningen har lämpliga 
vägalternativ studerats varav ett av förslagen berör aktuellt planförslag, en ny 
vägförbindelse mellan Vretavägen (väg 567) och gamla E18 (väg 691). Denna länk 
skulle med fördel kunna nyttjas av boende i områdena kring planområdet samt av 
besökare till golfbanan istället för att åka genom Lanna på Hidingevägen (väg 562). 

Sammanfattningsvis krävs det kompletteringar av det övergripande trafiksystemet i 
Hidinge-Lanna och Lekebergs kommun bedriver ett kontinuerligt arbete för att hantera 
och förbättra trafiksituationen i området.

Störningar
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. 
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Gällande riktvärden är: 
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35      
  kvadratmeter.
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning      
  till byggnaden.

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

I de planområdets östra del kan viss trafikbullerstörning förekomma från Vretavägen. 
Enligt Trafikverkets senaste kartläggning från år 2008 är den totala trafikmängden på 
Vretavägen 390 fordon per dygn varav cirka 4 procent utgörs av tung trafik. 

Baserat på uppmätt trafikmängd längs Vretavägen har en beräkning gjorts med hjälp 
av trafikbullerprogrammet Trivector Buller Väg. Resultatet av beräkningarna visar att 
området där byggrätt för B tar vid hamnar den ekvivalenta ljudnivån på 40 dBA och 
den maximala ljudnivån på 58 dBA. 

Eftersom trafiksiffrorna delvis baseras på en mätning från 2008 kan den uppfattas 
som inaktuell. Men även vid en beräkning av fördubblade trafikmängder kommer inte 
riktvärden enligt regeringens förordning om trafikbuller överskridas enligt genomförd 
trafikbullerberäkning. 

Golfbanan i Lanna ligger i omgivningarna kring planområdet. Det finns dock 
inga golfbanor som angränsar direkt mot planområdet, närmast finns endast en 
övningsgreen. Därmed bedöms det inte föreligga någon risk att golfbollar kan nå 
planområdet som skulle kunna orsaka olägenheter eller personskador. 

Natur
Inom planområdet finns öppen gräsmark med inslag av lövträd. Inom planområdet 
finns även en allé som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken. 

WSP har på uppdrag av Lekebergs kommun tagit fram en fördjupad grönstrukturplan 
för Hidinge-Lanna området. Den fördjupade grönstrukturplanen utgör bland annat 
ett underlag för att göra avvägningar mellan olika intressen i en detaljplaneprocess. 
Planförslaget bedöms inte inverka negativt på de riktlinjer, mål och inventerade 
naturvärden som finns i den fördjupade grönstrukturplanen. 

Den större vattensalamandern har området kring Lanna som sin livsmiljö och är 
fridlyst enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Utifrån art- och habitatdirektivet framgår 
det att alla åtgärder som vidtas ska ha målsättningen att samtidigt bevara och återställa 
en gynnsam bevarandestatus för arterna och deras livsmiljöer. Vattensalamandern 
använder dammar i området som fortplantningsvatten. Det har konstaterats tidigare att 
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vattensalamandern vandrar mellan olika platser i Lanna. 
Utifrån inventeringar som gjorts av den större vattensalamandern i arbetet med den 
fördjupade grönstrukturplanen kan det konstateras att det inte har påträffats någon 
förekomst av den större vattensalamandern i direkt närhet till eller inom planområdet. 

I övrigt finns inte området omnämnt i Lekebergs kommuns grönstrukturplan från 2014.

Enligt övergripande skyfallskartering som Länsstyrelsen tagit fram finns en mindre 
lågpunkt i de östra delarna av planområdet. I praktiken är dock denna förmodade 
lågpunkt på i stort sätt samma höjd som den omkringliggande marken och det bedöms 
därför inte föreligga några översvämningsrisker för området.

Rekreation
Golfbanan med dess golf- och konferensresort angränsar till planområdet utgör en 
social knutpunkt för såväl boende som besökande.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består områdets västra delar av sandig morän medan de 
östra delarna består av glacial silt. 

Hela Lannaområdet innehåller förhöjda radonförekomster i mark. Tidigare mätningar 
av jordluftens radonhalt visar att området kan klassas som högradonmark. 

Det kan föreligga viss risk för ras och skred utmed vägbankar i omgivningen. 
Planområdet bedöms inte beröras av några betydande risker för ras och skred.  
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet

Ortofoto som visar planområdet och dess omgivning
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Fornlämningar 
Planområdet berör en del av fornlämningsområdet Vreta bytomt (RAÄ nr Hidinge 
97:1).

I samband med att nuvarande golfbana byggdes ut genomfördes i början av 2000-talet 
en arkeologisk utredning som bland annat täcker in det nu aktuella planområdet. Syftet 
med den arkeologiska utredningen var att kontrollera om det finns fornlämningar eller 
andra kulturhistoriskt intressanta objekt inom utredningsområdet. Vreta bytomt ligger 
på en flack förhöjning och dess utbredning baseras på en storskifteskarta från år 1778. 
Det framgår i den arkeologiska utredningen att arkeologiska förundersökningar kan 
krävas rörande fornlämningsområden som berörs av exploatering. En arkeologisk 
förundersökning är en del i processen att kunna ge tillstånd till ingrepp i fornlämning 
och resultatet av förundersökningen ger Länsstyrelsen ett underlag för att kunna 
bedöma om tillstånd till ingrepp i fornlämning kan ges. Som villkor för att ge 
tillstånd till ingrepp i fornlämning kan Länsstyrelsen sedan besluta om en arkeologisk 
undersökning en s.k. slutundersökning för att dokumentera fornlämningen innan 
den tas bort. En arkeologisk förundersökning har genomförts och Länsstyrelsen har 
konstaterat att inga ytterligare arkeologiska insatser krävs innan byggnation inleds. 

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

Det förekommer rödfyrsupplag i området kring Lanna och att det finns skäl att vara 
uppmärksam på detta vid exploatering på eventuella fyllnadsmassor.

FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse. Detaljplanen reglerar inte bostadstyp men 
exploatörens idé är att tillskapa radhusbebyggelse i två bebyggelsegrupper om ca 16 
lägenheter. 

Planerad bebyggelse
Detaljplanen reglerar bostadsändamål och bebyggelsen regleras utefter följande 
planbestämmelser:

- Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, 30 %
- Minsta fastighetsstorlek, 1000 kvm
- Högsta nockhöjd i meter, 9 meter

Trafik
Planområdet nås från Vretavägen på en befintlig enskild väg (Vreta s:5) som löper 
genom området.

Gång- och cykeltrafik integreras dels med biltrafik på gator och vägar i området. 
Det finns även befintliga gång- och cykelvägar förbinder planområdet med 
omkringliggande områden och sammankopplar planområdet med målpunkter i Lanna 
såsom förskola, skola och idrottsanläggning.

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

Trafikbuller
Eftersom planförslaget ger förutsättningar för ett begränsat antal bostäder bedöms 
konsekvenserna vad avser tillkommande trafikbuller som små.

Parkering
Boendeparkering kan lösas inom kvartersmark, det finns möjlighet att exempelvis 
anordna en gemensam parkeringsplats för besökande intill bostäderna. 

Natur
Den sammanvägda bedömningen är att den större vattensalamandern och riksvärdena i 
riksintresset för Latorpsplatån i Hidinge-Lanna inte påverkas negativt av planförslaget. 

Några träd inom planområdet planeras att avverkas, dessa träd utgör en del av en allé. 
Länsstyrelsen har medgett dispens från det generella biotopskyddet för att avverka 
träden med villkor att samma antal nya träd ska planteras i närheten. 
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Den lågpunkt som finns angiven i de östra delarna av planområdet i Länsstyrelsens 
övergripande skyfallskartering är i praktiken på ungefär samma nivå i jämförelse 
med den omkringliggande marken och det bedöms därför inte finnas några betydande 
översvämningsrisker eller anledning till att göra några särskilda anpassningar av 
planförslaget. I samband med exploatering finns dock ändå anledning till att göra 
bedömningar kring hur regnvatten ska avledas, exempelvis kan regnvatten avledas till 
närliggande diken, dagvattenledningar eller närliggande dammar.     

Geotekniska förhållanden
Kompletterande geotekniska undersökningar kan komma att krävas i bygglovsskedet 
då mer exakta byggnadslägen är aktuella. 

Vatten och avlopp
Bebyggelse i området kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Anslutningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt kommunens taxa.

El och tele
Området kan anslutas till befintliga el- och teleledningar. 

Dagvatten
Till viss del kan dagvatten omhändertas via naturlig infiltration inom fastigheten. I 
övrigt leds dagvatten till kommunala dagvattenledningar.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen kan behöva utökas och anpassas i området. Rekommenderad 
minsta kapacitet i markbrandposter är 600 liter per minut med maximalt inbördes 
avstånd av 400 meter. 

Avfallshantering
Eftersom radhusbebyggelse är aktuellt vore det mest fördelaktigt om avfallshanteringen 
kan lösas med en sammanhållen lösning genom miljöhus, alternativt markbehållare. 
Om detta inte är möjligt förväntas hanteringen ske på sedvanligt sätt med sopkärl för 
varje lägenhet. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse på en yta som idag består av 
ladugårdsbebyggelse samt öppen gräsmark med inslag av lövträd.

Den del av gällande områdesbestämmelser för Golfbana vid Lanna som berörs inom 
planområdet upphör automatiskt att gälla så snart beslut om att anta detaljplanen vinner 
laga kraft. 
 
Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun.
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Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren som initierat planprocessen. Villkor för 
planarbetet, parternas åtaganden i samband med upprättande av detaljplan samt 
kostnadsfördelningen av upprättande av detaljplan regleras i ett detaljplaneavtal.

Kostnader och avgifter för vatten, avlopp och vägar ska hanteras med likartat 
förfaringssätt som för intilliggande område ”Lanna Valley”. Ett exploateringsavtal 
som kompletterar tidigare ställningstaganden och reglerar detaljer för det nu aktuella 
området upprättas mellan exploatören och Lekebergs kommun.

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. Tidplanen utgör en preliminär 
bedömning och kan komma att justeras under planarbetets gång. 

Samråd: Sommaren 2018
Granskning: Vintern 2019
Antagande: Våren 2019
Laga kraft: Våren 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs rätt 
till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det 
ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade.

Huvudmannaskap
I detaljplanen föreslås ingen allmän platsmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Fastighetsbildning 
kan ske då planen vunnit laga kraft. 

Genom detaljplanen möjliggörs fastighetsbildning för bostadsändamål inom del av 
fastighet Hidinge-Lanna 4:62. Ansvar att ansöka och bekosta lantmäteriförättning 
åligger fastighetsägaren till Hidinge-Lanna 4:62.  

För att säkerställa ledningar inom u-områden krävs normalt sett ledningsrätt eller 
servitut. Respektive ledningsägare ansvarar för att ansöka om och bekosta bildandet av 
ledningsrätt eller servitut. 

Utfart till och från området avses lösas genom befintlig tillfartsväg (Vreta S:5). Nya 
föreslagna bostäder kan förslagsvis ingå i marksamfälligheten Vreta S:5 eller så inrättas 
en gemensamhetsanläggning. De fastighetsrättsliga åtgärder som krävs hanteras genom 
lantmäteriförrättning. Ansvar att ansöka och bekosta lantmäteriförättningen åligger i 
huvudsak fastighetsägaren till Hidinge-Lanna 4:62. 
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Jonas Kinell    Lars Johansson
Planarkitekt    Förvaltningschef    
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BILAGA 2    

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.

Illustration


