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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 enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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Bakgrund
En hemställan inkom till kommunen avseende planläggning av del av fastigheten  Vreta 
2:11. Planläggningen syftar till att möjliggöra avstyckning av en (1) bostadstomt i de norra 
delarna av fastigheten. 

Fastighetsägaren har beviljats bygglov, för byggnad avsedd för bostadsändamål, på 
fastighetens norra del. Eftersom fastigheten ingår i område för golfverksamhet, styrd av 
områdesbestämmelser, beviljar inte lantmäteriet avstyckning för bostadsfastighet. 

Genom detaljplaneläggning kan tomten styckas av och användas för det tilltänkta 
ändamålet. Området används inte för golfbanans verksamhet idag och stör inte heller fortsatt 
verksamhet på golfbanan.

Handlingar

•	 Plankarta med bestämmelser
•	 Denna planbeskrivning
•	 Behovsbedömning
•	 Fastighetsförteckning

Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsbildning inom planormådet och medge 
bostadsändamål inom ett område som idag ingår i områdesbestämmelser för golfbanan.

Plandata

Läge och areal
Planområdet är beläget vid Lanna golfbana i Lekebergs kommun. Området gränsar i söder 
och väster mot golfbanan, i norr mot större bostadsfastigheter med friliggande hus och i öst 
mot Vretavägen.
Planområdets area uppgår till ca 5000 m2.

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet är i privat ägo.



Tidigare ställningstaganden

Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna, VINNA-området
Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för VINNA-området. 
Då det aktuella planområdet redan är bebyggt  i enlighet med föreslagen detaljplan och 
endast omfattar en bostadstomt får den en viss särställning från FÖPen, planen anses dock 
övergripande uppfylla de ställningstagande som görs angående bebyggelse i området.

Områdesplan
Planområdet omfattas idag av Områdesbestämmelser för golfbana vid Lanna, Lekebergs 
kommun, Örebro län. Syftet med områdesbestämmelserna är att möjliggöra en utvidgning 
av golfbanan mot söder och öster samt att säkerställa versamheten inom golfbaneområdet. 
Då golfbanan inte planerar utöka sin verksamhet på så sätt att det nu aktuella planområdet 
påverkas, och genom att planormådet redan är bebyggt, utgår planområdet i helhet från 
områdesplanen.

Kommunala ställningstagande
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (2012-10-23 § 157 Dnr 12KS182) att ge 
uppdrag till Sydnärkes byggförvaltning att arbeta fram endetaljplan för del av Vreta 2:11 och 
att planläggningen bekostas i sin helhet av fastighetsägaren.

Förutsättningar

Mark och vegetation
Marken inom planområdet är idag bebyggd med ett bostadshus och tillhörande garage. I 
övrigt är den största delen av marken ordninggjord med anlagd gräsmatta och stensättning. 
Inom	planområdet	finns	ett	mindre	antal	tallar	och	björkar	bevarade.

Geoteknik
De geotekniska förhållandena avses inte undersökas i samband med planarbetet då området 
idag är bebyggt med den typ av bebyggelse som planen föreslås tillåta. Vid ny- och 
tillbyggnad samt markarbeten ska erforderliga geotekniska undersökningar genomföras som 
underlag för grundläggning.

Radon
Hela Lannaområdet innehåller förhöjda radonförekomster i mark. Radondotterhalten ska 
undersökas i samband med ny- och tillbyggnad. Om radonhalten bedöms överstiga 200 Bq/
m3 luft inomhus ska åtgärder vidtas vid grundläggning av ny byggnad eller tillbyggnad.

Riksintresse
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård, Latorpsplatån, vilket är ett representativt 
odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker. 

Då området redan är bebyggt i enlighet med planförslaget anses inte planen påverka 
riksintresset negativt.

Bebyggelse
Planområdet är idag bebyggt med ett bostadshus och tillhörande garage/förrådsbyggnad. 

Trafik
Planområdet nås från Vretavägen som passerar öster om området.



Planförslaget

Bebyggelse
Planförslaget möjliggör att använda planområdet för bostadsändamål. Inom området för 
maximalt 30 procent av fastighetsarean bebyggas. Byggnader tillåts med en totalhöjd på 10 
meter, två våningar och en taklutning på 27-35 grader.

Trafik
Inga	ändringar	gällande	trafiklösningar	föreslås.	Planområdet	kommer	även	fortsättningsvis	
nås från Vretavägen i öst.

Teknisk försörjning

Vatten & avlopp
Planområdet är anslutet till det kommunala vattennätet.

El- och telenät
Planområdet är anslutet till el- och telenät.

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 bil 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan 
behovsbedömning har gjorts för denna detaljplan där det framgår att planens totala 
utnyttjande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen biläggs 
planförslaget och följer detta genom planprocessen.

Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor
Planen hanteras med enkelt planförfarande.
Planförslaget bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. Sakägarkretsen är begränsad. 

Bedömd tidplan
Samråd om planförslaget  v. 48-49 2012
Granskning av planförslaget  3 veckor i december 2012 - januari 2013
Antagande av planförslaget  januari/februari 2013
Laga kraft    februari 2013

Dessa tider har angivits utifrån förutsättningen att detaljplanearbetet går som planerat samt 
att planen inte överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor
När detaljplanen har vunnit laga kraft ansöker fastighetsägaren om erforderlig 
fastighetsbildning.



Ulrika Åberg   Ove Sahl
Planarkitekt   Förvaltningschef

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av hemställaren.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har tagits fram av Sydnärkes byggförvaltning.


