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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 normalt planförfarande enligt nya PBL 2010:900. Normalt
planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse och kan
komma att medföra miljöpåverkan.

Här är vi nu.

Utgivningsdatum: juni 2015
Utgivare: Sydnärkes Byggförvaltning
Kontaktperson: Hikmet Hrustanovic
Konsult: Anna Morell/Andreas Asp, VAP VA-projekt AB
Distributör: Sydnärkes Byggförvaltning 696 82 Askersund
Telefon 0583-810 00

Detaljplan för del av fastigheten VRETA 2:11
(del av golfbanan) Lekebergs kommun, Örebro län

PLANBESKRIVNING
BAKGRUND
Efter överenskommelse med fastighetsägaren till Vreta 2:11 låter Lekebergs kommun
detaljplanelägga ett område på delar av Lanna golfbana. Detaljplanen ska möjliggöra för
byggnation av bostäder och verksamheter. Ett avtal har slutits mellan fastighetsägaren och
kommunen om att kommunen åtar sig detaljplaneläggning av bl. a. det aktuella området
mot att kommunen får förvärva mark som ägs av fastighetsägaren.
HANDLINGAR
Planhandlingen omfattar:
-plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser
-denna planbeskrivning (inklusive bilagor)
-fastighetsförteckning
-Illustrationsplan
-samrådsredogörelse (efter samråd)
-granskningsutlåtande (efter granskning)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med cirka 80 villor samt
även verksamhetsområden med centrum, handel och kontor.

LÄGE
Planområdet ligger i Lanna på delar av befintlig golfbana och utgörs av delar av fastigheten
Vreta 2:11, Vreta 1:38 samt Hidinge-Lanna 4:62. Området är beläget på delar av den 9
hålsbana som byggdes under början 2000-talet. Avståndet till Fjugesta är cirka 9 km och
till centrala Örebro cirka 20 km. Områdes areal är 23 ha.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Huvuddelen av marken inom planområdet är i privat ägo. Lekebergs kommun äger delar av
marken i anslutning till Hidinge skola (Vreta 1:38).
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun anges för Lanna att nyproduktion av bostäder
ska ske i mindre grupper eller som komplettering till befintlig bebyggelse. Nyproduktion ska
anpassas till befintlig bebyggelse och rådande naturförhållanden.
2012 antogs en fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna, VINNA-området där delar av
det aktuella planområdet pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder. I fördjupningen
anges att tillkommande bebyggelse bör ske i mindre grupper eller i anslutning till befintliga
bebyggelsegrupper samt utformas med bykaraktär. Vidare anges att mark för att möjliggöra
utbyggnad av skola/förskola alternativt idrottsverksamhet reserveras i anslutning till Hidinge
skola samt även att skogsområdet nordost om skolan bevaras.

Översiktskarta.

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER
Planområdet är idag inte detaljplanelagt, men stora delar omfattas av områdesbestämmelser
för Golfbanan vid Lanna, 1814-P8. Öster om området gränsar två detaljplaner, 1814-P107 och
1880-P99, vilka båda möjliggör för bostäder. Söder om området gränsar detaljplan 1814-P108
vilken möjliggör för idrottshall och angöring mot Hidinge skola. Väster om planområdet
gränsar detaljplan för bostäder, 1814-P88. Detaljplan 1814-P107 berörs av den nya planen vid
anslutning till Vretavägen.

MILJÖMÅLSPROGRAM 2010-2015
I Lekbergs miljömålsprogram anges att vid nybyggnation ska grönområden anläggas
i anslutning till bostäder. Gröna korridorer bör finnas som binder samman grön- och
skogsområden med bostadsområdena. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
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KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Kommunstyrelsen i Lekeberg har 2013-01-08 (§ 7) beslutat ställa sig positivt till framtagande av
detaljplan för aktuellt område. Ett avtal mellan Lekebergs kommun och fastighetsägaren har
upprättats 2013-04-15 där fastighetsägaren överlåter en för kommunen intressant fastighet
mot att kommunen låter detaljplanelägga två av markägarens områden för villabebyggelse.
Ett av dessa områden är det nu aktuella planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR
MARK OCH VEGETATION
Marken inom planområdet utgörs huvudsakligen av anlagd golfbana som från ett något
högre parti i öst sluttar mot väst. En stor del av området utgörs av öppna gräsytor med
inslag av sandbunkrar samt tre mindre vattenhinder (dammar), se även karta på nästa
sida. Dammarna är utförda med gummiduk i botten och kräver kontinuerlig skötsel. Inom
området finns grupper av träd samt ett sammanhängande skogsparti i områdets västra
del. Skogspartier angränsar till planområdets östra delar samt även vid Hidinge skola och
befintlig bebyggelse vid Kulltorp, norr om planområdet. Genom planområdet löper även
några stenmurar. Den östra plangränsen utgörs av väg 567. I den västra plangränsen finns ett
dike med enstaka buskridåer.

Huvuddelen av planområdet utgörs idag av golfbana.

Ett av vattenhindren i områdets södra del.

Genom området löper flera stenmurar.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för planområdet. Undersökningen
visar på att jorden i planområdets västra del utgörs av glacial lera på fast lerig, sandig
morän. Leran bedöms till större delen vara fast och med begränsad mäktighet. Inom
planområdets östra utgörs jorden av postglacial finsand och morän som huvudsakligen är
lerig, sandig. Sandens lagring varierar mellan lös till fast och moränjorden är övervägande
fast. I det sydöstra delen av planormådet utgörs jorden av silt som mestadels bedöms
vara fast. Sammanfattningsvis bedöms ingen skredrisk föreligga inom området.
Hela Lannaområdet innehåller förhöjda radonförekomster i mark. Mätningar av jordluftens
radonhalt visar att områdets östra del kan klassas som högradonmark medan övriga delar
av planområdet kan klassas som låg- eller normalradonmark.

FÖRORENAD MARK
Under de drygt tio år som golfbanan funnits har växtskyddsmedel använts på framförallt
greenerna (sex stycken inom planområdet) för ogräs- och svampbekämpning. Enligt uppgift
har endast godkända växtskyddsmedel använts men det är oklart vilken omgivningspåverkan
detta kan ha medfört. Tidigare studier i andra länder visar att växtskyddsmedel kan spridas
från golfbanor men det förefaller sällan orsaka en omfattande omgivningspåverkan. I
samband med exploatering kommer själva greenerna att grävas bort och flyttas till annan
plats i anslutning till planområdet. Bedömningen är att marken är lämplig för bostadsändamål
efter att den eventuellt förorenade marken i greenområdena grävts bort.

Vretalundsskogen
Stenmurar

Dammar
(strandskydd)
Damm
(ej strandskydd)
Hidinge skola
Fornlämningar, naturvärden, dammar och stenmurar inom planområdet.

KULTURMILJÖ / FORNLÄMNINGAR
Inom planområdet finns ett antal registrerade fornlämningsområden. I samband med
att nuvarande golfbana byggdes ut genomfördes år 2000-2001 en arkeologisk utredning
som täcker in det nu aktuella planområdet. Därutöver genomfördes även arkeologiska
förundersökningar för tre platser som påträffades i utredningen. De fornlämningar som
återfinns inom planområdet består av tre härdgropar (RAÄ nr 98, 100 samt 101) , två områden
med röjningsrösen (RAÄ nr 7 och 56) samt Vreta bytomt i anslutning till golfklubbens
anläggning (RAÄ nr 97).

6

NATURMILJÖ
Riksintressen
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap. 6§
miljöbalken, gällande Latorpsplatån (NRO 18014). Området omfattar ett nord-sydligt stråk
av kalk- och skifferberggrund öster om Kilsbergsförkastningen och utgör ett representativt
odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker. Den näringsrika
berggrunden har gett ett mångformigt
landskap med ädellövskogar och ett
odlingslandskap med ängsrester och
hagmarker. Området ska skyddas mot
åtgärder som kan skada natur- eller
kulturmiljön.
I den fördjupade översiktplanen för Vintrosa-Lanna pekas planområdet ut som
lämpligt för bostadsbebyggelse. Angående riksintressen för naturvård, Latorpsplatån, står det att läsa:
”Omfattande naturvårdsinventeringar har
gjorts i landskapet för att hitta de områden som har höga naturvärden och de områden som kan exploateras. Bland annat
har den nationella inventeringen av ängsoch betesmarker samt naturvärdesobjekt
utpekade av Skogstyrelsen fungerat som
planeringsunderlag och påverkas inte av
några förslag till utbyggnadsområden.”

Strandskydd

Vretalundsskogen, söder om aktuellt planområde.

Två av dammarna inom planområdet
omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13§ miljöbalken.
Övriga biotoper

Inom planområdet finns stenmurar som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 §
MB och förordningen (1998:1252) om områdesskydd och bevaras genom att i detaljplanen
ingå i naturmark som omger bebyggelsegrupperna. Detta för att säkerställa de naturvärden
som finns i direkt närhet till stenmuren. Om biotoperna behöver tas bort behöver dispens
sökas hos Länsstyrelsen.
Söder om planområdet finns ett större sammanhängande skogsområde, Vretalundsskogen,
som är utpekat som blivande naturreservat i utkast till grönstrukturplan för Lekebergs
kommun. Skogsområdet, som ligger i anslutning till Hidinge skola, inrymmer ett antal äldre
träd. Detta område finns även upptaget som bevarandevärd ädellövskog i MKB för FÖP
Lanna/Hidinge 2009 och utgör ett kärnvärde för riksintresset ”Latorpsplatån”.
En inventering av den fridlysta större vattensalamandern har genomförts inom planområdet
(bifogas). Inga fynd av vattensalamander påträffades vid inventeringstillfället.
Övriga biotoper som omfattas av generellt biotopskydd och därmed är skyddade enligt 7
kap 11 § MB och förordningen (1998:1252) bedöms inte finnas inom planområdet.
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BEBYGGELSE
Idag finns spridd bebyggelse i anslutning till planområdet. Österut angränsar planområdet
till ett relativt nybyggt område med bostäder utmed Vretavägen (väg 567). Söder om
planområdet ligger Hidinge skola som kommer byggas ut under 2014-2015.

SERVICE OCH FRITID
I anslutning till planområdet finns Hidinge skola och Vretalunds IP. Skolan är en F-6 skola
som kommer att byggas ut under 2014-2015 och även kompletteras med en idrottshall.
Söder om Hidingevägen finns två förskolor med totalt 6 avdelningar. I anslutning till Lanna
golfbana finns restaurang, hotell och konferensanläggning. Närmaste livsmedelsbutik och
drivmedelsstation finns i Vintrosa.

TRAFIK
Planområdet nås idag från Vretavägen, Hidingevägen samt en enskild väg som utgör
plangräns norrut. Trafikverket är väghållare för Vretavägen (väg 567) samt Hidingevägen (566).
Trafiken på Vretavägen uppgår till cirka 390 fordon per årsmedeldygn. Motsvarande siffra för
Hidingevägen, förbi aktuellt område, är 440 fordon per årsmedeldygn. Båda mätningarna
avser mätår 2008. Vägarna är smala, cirka 5,5 meter och hastigheten är begränsad till 30
km/h på Vretavägen och varierar mellan 30 och 50 km/h på Hidingevägen förbi planområdet.
Utmed Hidingevägen finns en separat gång- och cykelväg. Längs Vretavägen finns en
uppgrusad gångstig på sträckan mellan Hidingevägen och golfbanan. En ny anslutning till
skolan från Hidingevägen kommer stå klar under 2014.
En övergripande trafikutredning för Lanna har tagits fram under 2012 där nu aktuellt
planområde finns med som en förutsättning. Kommunstyrelsen i Lekeberg har 2012-08-28
(§ 127) beslutat att förorda att bygga trafiklösningar i enlighet med förslag 1 och 2 enligt
framtagen trafikutredning.

Utdrag ur tidigare trafikutredning redovisandes alternativ 1 (röd linje, vänstra bilden) och alternativ 2 (röd linje,
högra bilden). Blå linjer redovisar övriga befintliga och föreslagna vägar inom området.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med cirka 80 villor och
flerbostadshus samt även områden med handel och annan verksamhet i anslutning till
Hidinge skola. Planen avviker delvis från gällande översiktsplan för Vintrosa-Lanna som
endast anger utbyggnadsområden för bostäder inom akutellt planområde.

BEBYGGELSE
Ny bebyggelse ska anpassas till plats- och naturförhållanden och i huvudsak stämma överens
med illustrationsplanen. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med i huvudsak högst
två våningar och andelen bebyggd yta av tomterna uppgår till max 30 %. I planområdets
södra del medges även flerbostadshus i tre våningar.
I övrigt gäller att friliggande huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.
Rad- och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage och förråd ska placeras minst
1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens.
Inom området möjliggör planen gång- och cykelvägar som förbinder omkringliggande
områden med Hidinge skola.

Skogsområde bevaras
Dammar behålls

Skogsområde
bevaras

Ny lokalgata
Stenmurar
behålls
Villabebyggelse
föreslås i mindre
grupper

Naturmark med
gång- och cykelväg

Område med
tex handel,
skola mm

Illustration av planförslaget.
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VERKSAMHETSOMRÅDEN
I planområdets södra del, i anslutning till Hidinge skola, föreslås verksamhetsområde
med olika ändamål. Planen medger centrumnära verksamheter såsom butiker, service,
kontor, bank men även vård, skola och bostäder. Syftet är att i dagsläget medge en flexibel
markanvändning då området har ett strategiskt läge centralt i Lanna.

FRIYTOR/GRÖNOMRÅDEN
Inom planområdet finns flera naturområden som bevaras. Dels bevaras områden med
fornlämningar, dels bevaras det sammanhängande skogsområdet i områdets östra del som
även sammanbinds med skogsområdet norr om skolan, Vretalundsskogen. Även områden
runt befintliga dammar, stenmurar och mellan bebyggelsegruppper planläggs som
naturmark.

TRAFIK
Biltrafik
Planområdet nås från en genomgående gata som löper genom området. Gatan föreslås bli
7 meter bred som i norr ansluter mot Vretavägen. Anslutningens utformning ska godkännas
av Trafikverket och ett genomförandeavtal tas fram innan byggnation av ny väg påbörjas.
Söderut ansluter gatan mot planerad lokalgata vid angöringen till Hidinge skola. Utöver det
finns lokalgator, 6 meter breda, som förbinder de olika bebygglesegrupperna inom området.
Boendeparkering avses lösas inom respektive fastighet. Inom verksamhetsområdet i planens
södra del möjliggörs för allmän parkering. Totalt bedöms planförslaget som mest alstra
700 fordon per årsmedeldygn när området är fullt utbyggt. Av dessa bedöms 400 fordon
genereras av detaljhandel i områdets södra del.
Utfartsförbud regleras i erforderlig omfattning mot väg 566, Hidingevägen samt utmed delar
av ny gata.

Karta som redovisar nuvarande och framtida trafikmängder.
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Kollektivtrafik
Inga hållplatser planeras inom området. Linje 513 mellan Örebro och Fjugesta angör
Lanna centrum, cirka 1 km från planområdet. En ny motorvägshållplats anläggs vid E18
där expressbussar mellan Karlskoga och Örebro angör. Då området har ett centralt läge i
Lanna kan det vara lämpligt att placera busshållplatser i anslutning till verksamhetsområdet
i planens södra del.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik avses integreras med biltrafik på gatorna genom planområdet.
Därutöver föreslås flera separata gång- och cykelvägar som förbinder planområdet med
omkringliggande områden. Utmed ny gata föreslås en separat gång- och cykelväg anläggas
som ansluter till nuvarande vägsystem vid Hidinge skola. Där lokalgator ansluter mot ny
gata har egenskapsbestämmelse införts i planen som anger att trafiksäkerhetsåtgärder ska
utföras. Förslagsvis upphöjs genomgående gång- och cykelväg för att minska hastigheten
på svängande fordonstrafik.

Buller

Avstånd 70
dBA max.
nivå från
vägmitt [m]

Avstånd 55
dBA ekv.
nivå från
vägmitt [m]

Hastighet

andel tung
trafik (%)

Typfall

Konsekvenserna vad gäller vägbuller har studerats för planförslaget. För beräkningarna,
som utförts i Soundplan, har antagits att hastigheten är begränsad till 30-40 km/h på
omkringliggande vägnät. Nedan redovisas på vilka avstånd från vägmitt som riktvärdet för
god bebyggd miljö uppnås (avser ekvivalent samt maxnivå utomhus). Den maximala nivån
kan vid enstaka fordonspassager överstiga 70 dBA cirka 15 meter från vägkant. Med hänsyn
till de låga trafikmängderna, framförallt vad gäller tung trafik, anses maxvärdet dock ej
vara dimensionerande.
Vad gäller ekvivalent
nivå (55 dBA) bedöms
inga problem föreligga.
Sammantaget bedöms
konsekvenserna
vad avser buller från
330 fordon/dygn
1,5
30
4
21
vägtrafik som små och
570 fordon/dygn
4
30
5
21
inga skyddsåtgärder
920 fordon/dygn
3
40
6,5
21
behöver vidtas.

Tabell som redovisar avstånd från vägmitt för 55 dBA ekv.nivå respektive 70 dBA max.
nivå Beräkningar är utförda på höjden 2 m över mark.

TEKNIKSK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Hela planområdet avses anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. En
pumpstation föreslås placeras i planområdets västra del. Dagvattenåtgärder ska utföras på
sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än motsvarande maxflöde från den
oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärder ska vara dimensionerande för ett tvåårsregn.

El- och telenät
El och tele bedöms kunna anslutas till befintliga ledningar efter samråd med respektive
nätägare. Två områden för transformator (E-område) finns markerade i anslutning till
bebyggelsen, ett befintligt i områdets östra del och ett nytt i den västra delen.

11

MILJÖBEDÖMNING
Enligt 4 kap 34§ PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning göras enligt
bilaga 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan behovsbedömning
har gjorts för detaljplanen där det framgår att planförslagets genomförande inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen biläggs planförslaget och följer
detta genom planprocessen. Nedan redogörs för de viktigaste aspekterna.

RIKSINTRESSEN
Planen innebär att vägar och bebyggelse uppförs i ett område som idag är ianspråktaget som
golfbana. Förslaget medför en negativ påverkan på landskapsbilden genom att vägar och
bostäder uppförs inom området. Upplevelsen av riksintresset, det mångformiga landskapet
med ädellövskogar och odlingslandskap med ängs- och hagmarker, försämras delvis med
planförslaget. Däremot förblir odlingslandskapet och ädellövskogar opåverkade av förslaget
då exploatering sker på mark som idag är ianspråktagen som golfbana. Sammantaget bedöms
planförslaget ej medföra någon påtaglig skada på riksintresset då ingreppet endast berör
en begränsad del av att annars stort riksintresseområde samt att riksintressets kärnvärden
ädellövskogarna bevaras.

FORNLÄMNINGAR
Påverkan på de registrerade fornlämningar som finns i området undviks i möjligaste mån
genom att marken planläggs som natur. I områdets mellersta del medger planen kvartersmark
med ändamål för bostäder på, eller i nära anslutning till, fornlämningar RAÄ nr 100 samt
101. Vid fältbesök med länsstyrelsens antikvarie gjordes bedömningen att fornlämningarna
troligen är bortgrävda i samband med att golfbanan uppfördes.

STRANDSKYDD
De två dammarna i planområdets västra del omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13§
miljöbalken. Planen innebär att strandskyddet upphävs inom kvartersmark. Dammarna
anlades samtidigt som golfbanan under början av 2000-talet som en del av anläggningen.
Med planförslaget anpassas ny bebyggelse till dammarna. Strandskyddets syften är att
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Föreslagen markanvändning med
bostäder bedöms inte motverka dessa syften samt utgör ett mycket angeläget allmänintresse
av att utveckla landsbygden i Lekebergs kommun, som inte kan tillgodoses någon
annanstans. Detta intresse bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset. Mot bakgrund av
detta upphävs strandskyddet enligt 7 kap. 18 c § punkt 5.

MILJÖ- OCH HÄLSORISKER
Följande risker har identifierats att hanteras i det fortsatta arbetet. Då hela Lannaområdet
innehåller förhöjda radonförekomster i mark föreskriver planen att byggnader skall uppföras
i radonsäkert utförande. Avsteg får endast göras om platsspecifika mätningar visar att behov
inte föreligger. I planområdets norra del angränsar kommande bebyggelse mot befintlig
golfbana. För att minska risken för att golfbollar når in på tomtmark uppförs ett 5 m högt
skyddsstängsel.
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget innebär att ett område som idag huvudsakligen används som golfbana
bebyggs med ett stort antal bostäder. Ytor som tidigare har använts för sport och rekreation
tas i anspråk, men detaljplanen är utformad så att områdets karaktär kan bevaras. Dammar
och ytor med träd och annan vegetation som finns i området sparas så att dessa kan fungera
som naturliga rekreations- och lekytor.
Planområdet finns med i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som ett utbyggnadsområde
för bostäder men avviker från FÖP i och med förelsagna verksamhetsområden. Lanna
med sin spridda bebyggelse är idag svår att försörja med kollektivtrafik. Planen medför att
befolkningsunderlaget i Lanna ökar vilket på sikt kan förbättra förutsättningarna för kollektivt
resande. Områdets närhet till natur gör att det sammantaget bedöms som ett bra läge för
bostäder.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planen upprättas av VAP på uppdrag av Sydnärkes byggförvaltning. Lantmäteriet verkställer
de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av
allmänna vatten- och avloppsanläggningar ombesörjes av kommunen.

Tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande utan program.
Samråd om planförslaget		
Granskning av planförslaget		
Antagande av planförslaget		
Laga kraft				

april-maj 2014
juni-juli 2014
april 2015
juni 2015

Genomförandetid
Planen föreslås få en genomförandetid på 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Enligt PBL
skall alla planer ha en genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under denna tid får planen inte
ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. När genomförandetiden
gått ut fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman
för i planen förekommande allmän platsmark avseende gator. Naturmarken har privat
huvudmannaskap. E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för elnät och Skanova ansvarar för
telenätet. Bebyggelsen inom planområdet aves anslutas till det kommunala vatten- och
spillvattennätet.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Tomternas storlek vid
friliggande villor uppgår till cirka 1000 kvm. Fastighetsbildning enligt detaljplan kommer
att kunna ske när detaljplanen vunnit laga kraft. I tabellen nedan framgår en översiktlig
beskrivning av den fastighetsrättsliga påverkan som detaljplanen har på enskilda fastigheter.
Beskrivning

Berörda
fastigheter

Förändring i
markanvändning

Kommentar

Fastighetsreglering
Ombildning av fastighet för
att fastighetsindelning ska
överensstämma med hur
marken nyttjas

Vreta 2:11

Tidigare golfbana
övergår till kvartersmark (bostäder) och
allmän platsmark
(gata eller natur)

Möjlighet att bilda ett
sjuttiotal mindre nya fastigheter (se även illustrationsplan)

Fastighetsreglering
Ombildning av fastighet för
att fastighetsindelning ska
överensstämma med hur
marken nyttjas

Hidinge-Lanna
4:62

Tidigare golfbana
övergår till kvartersmark (bostäder) och
allmän platsmark
(gata eller natur)

Möjlighet att bilda ett tiotal
mindre nya fastigheter (se
även illustrationsplan)

Fastighetsreglering
Ombildning av fastighet för
att fastighetsindelning ska
överensstämma med hur
marken nyttjas

Vreta 1:38

Marköverföring från
BEST Entreprenad
AB till Lekebergs
kommun. Tidigare
golfbana övergår till
kvartersmark
(centrum/handel/
bostäder) och allmän
platsmark (gata eller
natur)

Ersättning baseras på
överenskommelse mellan
BEST och kommunen.

Servitut och ledningsrätt
I den mån allmänna ledningar behöver förläggas på kvartersmark kommer dessa regleras
med servitut eller ledningsrätt.

Namnsättning
Namnsättning av lokalgator inom planområdet sker genom förslag från Teknik- och
serviceavdelningen i Lekebergs kommun till kommunstyrelsen för fastställelse av
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun.

EKONOMISKA FRÅGOR
Lekebergs kommun bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar i anslutning till
planområdet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp ska debiteras enligt kommunens taxa.
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TEKNISKA FRÅGOR
Vatten, avlopp och dagvatten
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet. Dagvatten
omhändertas lokalt via naturlig infiltrering på tomter och i diken.

Allmän platsmark, natur
Skogsområdet i planområdets västra del utgörs idag av gallrad blandskog. För att bibehålla
skogsdungens karaktär kommer årlig röjning av sly erfordras. Skötselplan avseende den
större vattensalamandern kommer tas fram för delar av området enligt illustration nedan.
Omfattningen är även redovisad på plankarta (skrafferad yta).

Illustration som visar
omfattning av blivande
skötselplan.

El
För elförsörjning av den tillkommande bebyggelsen kan en ny transformatorstation komma
att behövas. En förändrad dragning av delar av det befintliga högspänningsnätet kan komma
att krävas vid en exploatering av planområdet.

Brandvattenförsörjning
Behovet av brandvattenförsörjning kommer att hanteras i genomförandeskedet av planen.

Geoteknik och radon
En översiktlig geoteknisk markundersökning för området har genomförts.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av VAP VA-Projekt AB i nära samarbete med Sydnärkes
Byggförvaltning.

Anna Morell				
Landskapsarkitekt			

Andreas Asp			
Civilingenjör			

Hikmet Hrustanovic
Stadsarkitekt
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