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Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39, Lekebergs kommun,  

Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring Lanna och 

Hidinge, norr om Hidingevägen (565), i Lekebergs kommun. Detaljplanen ger förutsättningar för 

attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.  

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit ute på granskning under 

tiden mellan 2017-06-08 och 2017-06-29. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda 

och funnits tillgängligt på byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 10 yttranden 

inkommit. Observera att en andra granskning ska genomföras gällande detaljplanen, i detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör den första granskningen av detaljplanen. 

Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Läns s tyrelsen Örebro län 2017-06-29 

2. Trafikverket   2017-06-16 

3. Nerikes  Brandkår 2017-06-19 

4. Kulltorps  vägsamfällighet 2017-06-26 

5. TeliaSonera Skanova 2017-06-07 

6. Lekebergs  kommun, socialnämnden 2017-06-26 

7. Fas tighets ägare Sälven 1:30 och Sälven 
1:33  

2017-06-28 
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8. Fas tighetsägare Sälven 12:1  2017-06-28 

9. Fas tighetsägare Lövåsen 3:1  och 
delägare Sälven S :2 

2017-06-27 

10. Sälven 1:29, Sälven 4:4 och Sälven 1:5 
m.fl.  

2017-06-29 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

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

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer prövas.  

Hästhållning 

Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen måste tydliggöras gällande avstånd till den hästhållning 

som bedrivs i angränsning till planområdet. I samband med planering av bostäder i anslutning till 

befintlig hästverksamhet måste olägenheter samt hälsorisker beaktas.  

Länsstyrelsen påvisar att det i Boverkets rapport ”Vägledning för planering för och invid 

djurhållning” från år 2011 framgår att ett visst skyddsavstånd till bostäder bör säkerställas och detta 

skyddsavstånd påverkas av planområdets lokala förhållanden. Utifrån dessa lokala förhållanden bör 

man motivera om skyddsavståndet mellan planerade bostäder och hästverksamhet uppnås.  

Trafiksäkerhet 

Länsstyrelsen uttrycker att det i planhandlingarna bör tydliggöras hur gång- och cykelvägar i 

planområdet kopplas samman med målpunkter i Lanna så som förskola och skola. De bedömer även 

att det är viktigt med ett säkert gång- och cykelvägnät i Lanna-Hidingeområdet. Det anses också 

nödvändigt att redogöra för hur god trafiksäkerhet ska uppnås, i synnerhet för oskyddade trafikanter.  

Plankarta  

Länsstyrelsen anser att det behövs preciseras vilken typ av teknisk anläggning (E) som avses med 

hänsyn till anläggningens eventuella omgivningspåverkan. Framför allt om (E) avser en 

avloppsanläggning, då ska det framgå i planhandlingarna att tillräckligt skyddsavstånd till bostäder 

uppnås. Man påvisar även att (u) och (g) bör stå under rubriken administrativa bestämmelser i 

förteckningen. 
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Kommentar: 

Det bör vara mellan 30-50 meter mellan hästgårdars stallbyggnader och bostäder. Det bedöms 

föreligga tillräckligt skyddsavstånd gentemot föreslagen ny bebyggelse då det inte finns några 

hästgårdar eller stallbyggnader inom detta avstånd.   

Planbeskrivningen uppdaterats gällande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i planområdet. 

Den övergripande trafiksituationen i Hidinge- Lanna hanteras ej inom ramen för denna 

detaljplan. 

Plankartan preciseras med användningen Transformatorstation.  

2. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra. 

3. Nerikes Brandkår  

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inga synpunkter. 

4. Kulltorps vägsamfällighet 

Sammanfattning: 

Kulltorps vägsamfällighet framför att deras väg i samband med planförslaget blir för kort för att 

samfälligheten ska ha fortsatt rätt till bidrag samt att den delas i två delar. 

Yttranden önskar att Lekebergs kommun tar över drift och underhåll av hela vägsträckan, även de 

delar som ligger utanför aktuellt planområde. 

Kommentar: 

Området som berör grusvägen undantas i huvudsak från detaljplanen. 

Synpunkterna rörande drift- och underhåll av vägsträckan förs vidare till tjänstemän och politiker 

inom Lekebergs kommun. 
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5. TeliaSonera Skanova  

Sammanfattning:  

TeliaSonera Skanova har inget att invända då deras anläggningar och rättigheter inte berörs eller 

påverkas.  

6. Lekebergs kommun, Socialnämnden 

Sammanfattning: 

Socialnämnden har inget att erinra. 

7. Fastighetsägare Sälven 1:30 och Sälven 1:33 

Sammanfattning:  

Fastighetsägarna påvisar att den mark som i planbeskrivningen beskrivs som obrukad jordbruksmark 

har använts aktivt fram till att Lekebergs kommun förvärvade marken. Man konstaterar att vid 

exploatering tas denna jordbruksmark bort för all framtid. 

Yttranden anser även att de föreslagna tomtstorlekarna på 1000 kvm kommer att avvika från 

områdets lantliga karaktär då omgivande fastigheter har en tomtstorlek på minst 2000 kvm. I och 

med detta anser man att området får karaktären av ett villaområde, vilket Hidinge Lanna kraftigt har 

utökats med de senaste åren. Man tycker inte det framgår av planbeskrivningen att den lantliga 

karaktären bibehålls med en tomtstorlek på endast 1000 kvm. 

Man menar att aktuellt planförslag avviker från områdets lantliga bysammansättning då förslaget 

innebär en förtätning av minst det dubbla antalet fastigheter. Detta avviker kraftigt från befintlig 

bystruktur med dess bostadshus, ladubyggnader, magasin m.m 

Fastighetsägarna påpekar att de naturområden som ska fungera som skyddsbarriärer mellan 

hästverksamheternas hagar och de planerade bostäderna kan leda till att hästhållning inte kan 

bedrivas för att de kvarvarande ytorna blir för små. Man beskriver att Sälven 1:29 är en vilande 

hästgård där framtida hagar kan kollidera med nytt bostadsområde. Man poängterar också att Sälven 

1:19 och Sälven 4:4 är aktiva hästgårdar samt att det ligger ytterligare en hästgård längre in på 

befintlig grusväg som korsar aktuellt planområde. 

Yttranden framhäver att grusvägen i planområdet används som ridväg och om det i framtiden inte 

kommer att vara möjligt att rida i området kan inte hästgårdarnas verksamheter fortsätta. Med 

avseende på detta vill man att ridvägar/stigar planeras inom planområdet för att undvika konflikter 

med andra trafikanter. Gällande hästvägar upplyser fastighetsägaren att Värmdö kommun och 

föreningen Värmdö hästvägar försöker bibehålla hästlivets värden i förtätningsprocesser, hur 
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framtida konflikter ska undvikas och att de värden som gör det attraktivt att bo lantligt inte byggs 

bort. 

Kommentar: 

I den fördjupade överiktsplanen (FÖP) för Vintrosa- Lanna anges tomtstorlekar på 1500 m2, dock 

är detta enbart en riktlinje. 1000 m2 anses i detta fall vara en lämplig storlek för nya tomter i 

området. Den lantliga karaktären bedöms inte avgöras enbart utifrån tomtstorlek. Detaljplanens 

bestämmelser bedöms sammantaget vara tillräckligt reglerande för att skapa förutsättningar för 

bebyggelse i lantlig karaktär. I samband med bygglovsprövning kan mer detaljerade bedömningar 

göras.     

Det bör vara mellan 30-50 meter mellan hästgårdars stallbyggnader och bostäder. Det bedöms 

föreligga tillräckligt skyddsavstånd gentemot föreslagen ny bebyggelse då det inte finns några 

hästgårdar eller stallbyggnader inom detta avstånd.   

Området som berör grusvägen undantas i huvudsak från detaljplanen. 

Synpunkter angående hästvägar förs vidare till tjänstemän och politiker på Lekebergs kommun.  

8. Fastighetsägare Sälven 12:1 

Sammanfattning:  

Det framförs att utformning och syfte med aktuell detaljplan inte är genomtänkt och rättad efter de 

boende samt omgivande landsbygd i området. Planområdet bör istället anpassas till det befintliga 

omgivningarna som idag består av ett gemytligt skiftande landskap med mindre fastigheter, lantbruk 

och djurhållning. 

Fastighetsägaren ifrågasätter varför Lekebergs kommun valt att exploatera i så rask takt och att man 

behöver tänka mer långsiktigt. Man ger utbyggnaden av skolan i området som exempel och 

ifrågasätter om Lekebergs kommun verkligen kan beakta varje elevs utbildning när elevantalet ökar 

så pass kraftigt. 

Man uttrycker även att det är enskilda aktörer som tjänar på detta och inte de boende i området. 

Yttranden anser att miljön i området är unik och att man ska bevara en landsbygd med närhet till 

natur och ett mindre samhälle som Fjugesta. Man anser att det skapas problem genom att exploatera 

ett bostadsområde i närhet till lantbruk och djurhållning. 

I yttrandet framförs även en hel del synpunkter kring trafikutredningen som genomfördes av Sweco 

2012 då man menar att detaljplanen som använts som underlag till utredningen var inaktuell. Man 
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påpekar att utredningen klart och tydligt visar att trafiknätet inte är anpassat för exploatering av 

området, att de bästa väglösningarna inte kan genomföras då marken redan har eller ska utnyttjas av 

bostäder. 

Fastighetsägaren anser att Lekebergs kommun saknar en hållbar helhetslösning av trafiknätet och 

undrar varför inte vägar samt gång- och cykelvägar inte byggs före själva bostadsområdena.  

Det uttrycks att planförslaget kommer medföra att det genereras mer trafik och buller längs med väg 

565. Det uttrycks specifika synpunkter kring väg 565 och vilka konsekvenser som exploatering i 

området medför på vägen.  

Fastighetsägaren har efter kontakt med Trafikverket fått uppgift om att väg 565 har en 

årsmedeldygnstrafik på 400 fordon och inte 300 fordon som har används som underlag till detaljplan 

2:2 från 2015. 

Man nämner slutligen att Lekebergs kommun i ett annat detaljplaneärende från 2015 planerade andra 

vägar för avlastning av väg 565 men att inget har hänt sedan dess och att man därmed inte tar hänsyn 

till de boende längs vägen.  

Kommentar: 

Detaljplaneförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Vintrosa-Lanna som 

antogs 2012. I FÖP:en är det aktuella planområdet utpekat som ett utbyggnadsområde för 

bostäder. Att dessa områden kan komma att exploateras är därför rimligt. Samtidigt är FÖP:en ett 

vägledande dokument och inte bindande, det finns möjlighet att göra avsteg från översiktliga 

planeringsdokument. Detaljplanens bestämmelser bedöms sammantaget vara tillräckligt 

reglerande för att skapa förutsättningar för bebyggelse i lantlig karaktär. I samband med 

bygglovsprövning kan mer detaljerade bedömningar göras.  

Den övergripande trafiksituationen i Hidinge- Lanna hanteras ej inom ramen för denna 

detaljplan. Planförslaget i sig bedöms inte generera några betydande utökningar av trafik och 

buller.  

Synpunkterna beträffande trafiksituationen i Hidinge- Lanna förs vidare till tjänstemän och 

politiker inom Lekebergs kommun. 
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9. Fastighetsägare Lövåsen 3:1 och delägare Sälven S:2 

Sammanfattning:  

Yttranden anser att Sydnärkes byggförvaltning har gjort ett stort fel som ej låtit delägarna för Sälven 

s:2 samt fiskerättsinnehavarna i FS 10 och FS 11 få ta del i samråd samt blivit underrättade gällande 

aktuell detaljplan  

Man nämner även att man bör förbjuda biltvätt utomhus samt att det installeras en oljeavskiljare för 

att förhindra att eventuella föroreningar transporteras med dagvattnet och når Garphytteån. 

Fastighetsägaren tycker att det har byggts tillräckligt med bostäder i Lanna med omnejd som i 

framtiden kommer att ge upphov till problem med skolverksamhet och övrig kommunal service. 

Man har stor förståelse för den kritik aktuell detaljplan fått från boende i området. De har köpt en 

bostad i ett glest bebyggt område och nu får de istället flera nya bostäder nära inpå.  

Avslutningsvis påpekar man att skrivelsen gällande Garphytteån inrymmer felskrivningar och bör 

rättas till. 

Kommentar: 

Praxis är att (utöver berörda inom planområdet) rågrannar skall ingå i fastighetsföreteckningen 

samt grannar på andra sidan en gata eller väg. En fastighetsförteckning utefter praxis har 

upprättats, gränsande fastighetsägare och rättighetsinnehavare har delgivits underrättande om 

planförslaget. Fastighetsförteckningen bedöms tillräcklig i sin omfattning/avgränsning men inför 

den andra granskningen av planförslaget kommer fastighetsförteckningen utökas så att fler 

fastighetsägare blir underrättade.   

Detaljplaneförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Vintrosa-Lanna som 

antogs 2012. I FÖP:en är det aktuella planområdet utpekat som ett utbyggnadsområde för 

bostäder. Att dessa områden kan komma att exploateras är därför rimligt. Samtidigt är FÖP:en ett 

vägledande dokument och inte bindande, det finns möjlighet att göra avsteg från översiktliga 

planeringsdokument. Detaljplanens bestämmelser bedöms sammantaget vara tillräckligt 

reglerande för att skapa förutsättningar för bebyggelse i lantlig karaktär. I samband med 

bygglovsprövning kan mer detaljerade bedömningar göras.  

Synpunkter rörande utökad exploatering i Lanna förs vidare till tjänstemän och politiker inom 

Lekebergs kommun.      

Planhandlingar kontrolleras för att undvika eventuella felskrivningar. 
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10. Fastighetsägare Sälven 1:29, Sälven 4:4 och Sälven 1:5 m.fl. 

Sammanfattning:  

Yttranden anser att plankartan inte är fullständig då det inte framgår var husen/tomterna beräknas 

ligga. 

Fastighetsägarna tycker inte att det rent estetiskt passar in med ett nytt bostadsområde bland 

befintliga hus och gårdar från 1800- talet. 

Det ifrågasätts om skyddsavstånden till angränsade hästgårdar är tillräckligt stora och att man bör 

åtgärda detta genom färre fastigheter och utökade skyddsavstånd.   

Man anser det tragiskt att natur och öppna landskap försvinner mer och mer då man har flyttat till 

området för att bo på landet och vara nära naturen. 

Man vill också framföra kritik från grannar som inte fått ta del av aktuellt planförslag då man menar 

att de blir berörda fast dess fastigheter inte ligger i anslutning till planområdet. 

I övrigt framför yttranden en del synpunkter som inte i huvudsak berör detaljplaneförslaget. Det 

framförs exempelvis att det saknas gång- och cykelvägar längs delar av Hidingevägen, att det till 

häst är svårt att ta sig mellan platser samt att det behövs åtgärder för att sänka den höga hastigheten 

utmed Hidingevägen. 

Kommentar: 

I en detaljplan krävs inte att man ritar ut gränser för var bebyggelse/tomter beräknas ligga. En 

detaljplan bör inte regleras mer än nödvändigt.  

Detaljplaneförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Vintrosa-Lanna som 

antogs 2012. I FÖP:en är det aktuella planområdet utpekat som ett utbyggnadsområde för 

bostäder. Att dessa områden kan komma att exploateras är därför rimligt. Samtidigt är FÖP:en ett 

vägledande dokument och inte bindande, det finns möjlighet att göra avsteg från översiktliga 

planeringsdokument. Detaljplanens bestämmelser bedöms sammantaget vara tillräckligt 

reglerande för att skapa förutsättningar för bebyggelse i lantlig karaktär. I samband med 

bygglovsprövning kan mer detaljerade bedömningar göras.  
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Det bör vara mellan 30-50 meter mellan hästgårdars stallbyggnader och bostäder. Det bedöms 

föreligga tillräckligt skyddsavstånd gentemot föreslagen ny bebyggelse då det inte finns några 

hästgårdar eller stallbyggnader inom detta avstånd.   

Praxis är att (utöver berörda inom planområdet) rågrannar skall ingå i fastighetsföreteckningen 

samt grannar på andra sidan en gata eller väg. En fastighetsförteckning utefter praxis har 

upprättats, gränsande fastighetsägare och rättighetsinnehavare har delgivits underrättelse om 

planförslaget. Fastighetsförteckningen bedöms tillräcklig i sin omfattning/avgränsning men inför 

den andra granskningen av planförslaget kommer fastighetsförteckningen utökas så att fler 

fastighetsägare blir underrättade.   

Synpunkterna beträffande utökad exploatering och trafiksituationen i Hidinge- Lanna förs vidare 

till tjänstemän och politiker inom Lekebergs kommun. 

 

Förslag till revidering av detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39, 
Lekebergs kommun, Örebro län. 

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

förslaget: 

 Planbeskrivningen uppdaterats gällande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i 

planområdet. 

 Plankartan preciseras med användningen Transformatorstation.  

 Området som berör grusvägen undantas i huvudsak från detaljplanen. 

 

 Fastighetsförteckningen utökas så att fler fastighetsägare blir underrättade.   

 

 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Patrik Igelström Fredrik Idevall 

Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 


