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Bostäder vid golfbanan

Antagandehandling



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.

HÄR ÄR VI NU



Planbeskrivning
Bakgrund

Efter överenskommelse med fastighetsägaren låter Lekebergs kommun detaljplanelägga 
ett område i anslutning till Lanna golfbana. Detaljplanen ska möjliggöra för byggnation 
av småhus (villor). 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

•	 Plankarta med bestämmelser
•	 Denna planbeskrivning
•	 Behovsbedömning
•	 Samrådsredogörelse
•	 Granskningsutlåtande
•	 Fastighetsförteckning (bifogas ej)
•	 Trafikutredning	Lanna-Hidinge	(Sweco	Infrastructure	AB)

Syfte

Syftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	nybyggnation	av	ett	30-tal	friliggande	
enbostadshus i anslutning till golfbanan i Lanna. 

Plandata

Läge och areal
Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Lanna golfbana och utgörs av delar av 
fastigheterna	Hidinge-Lanna	4:62,	Hidinge-Lanna	4:35	och	Vreta	10:1.	Området	är	beläget	
så	att	det	i	söder	öster	och	norr	omgärdar	befintlig	range,	övnings-	och	pitchbana.
Planområdets	area	uppgår	till	6,2	hektar.

Markägoförhållanden
All	mark	inom	planområdet	är	i	privat	ägo.



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.

2009	antogs	en	fördjupning	av	översiktsplanen	(FÖP)	för	Lanna-	och	Hidingeområdet	
där	det	aktuella	planområdet	inte	pekas	ut	specifikt.	I	denna	anges	dock	att	tillkommande	
bebyggelse	bör	ske	som	komplettering	och	i	anslutning	till	befintliga	bebyggelsegrupper

I	november	2011	har	förslag	till	fördjupad	översiktsplan	för	Vintrosa-Lanna,	
VINNA-området,	ställts	ut	och	i	juni	2012	antogs	planen	av	Lekebergs	kommun	och	
beräknas	även	vara	antagen	av	Örebro	kommun	i	september	2012.		I	denna	senaste	
fördjupning, som ska ersätta gällande FÖPar, pekas det aktuella planområdet ut som 
utbyggnadsområde för bostäder.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Planområdet är idag inte detaljplanelagt, men stora delar omfattas av områdesbestämmelser 
för	Golfbanan	vid	Lanna	vilka	vann	laga	kraft	15	mars	2001.	Sydöst	om	området	gränsar	två	
detaljplaner,	1814-P57	och	1880-P90-5,	vilka	båda	huvudsakligen	möjliggör	för	bostäder.	
Detaljplan	1814-P57	berörs	av	den	nya	planen	genom	att	planen	möjliggör	för	en	gång-	
och	cykel-anslutning	till	lokalgatan	i	det	befintliga	området.	Områdena	norr	och	öster	om	
området är inte planlagda.

Miljömålsprogram 2010-2015
I	Lekbergs	miljömålsprogram	anges	att	vid	nybyggnation	ska	grönområden	anläggas	
i	anslutning	till	bostäder.	Gröna	korridorer	skapas	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.

Kommunala beslut i övrigt
Ett	avtal	mellan	Lekebergs	kommun	och	markägaren	har	upprättats	2012-01-03	där	
markägaren 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
Planområdet	utgörs	i	helhet	av	flack	och	svagt	kuperat	terräng.	En	stor	del	av	planområdet	
utgörs	av	mark	använd	som	golfbana,	öppna	gräsbevuxna	ytor	med	få	träd.	I	östra	delen	
av	planområdet	finns	de	yttre	delarna	av	ett	lövskogsområde	som	sedan	fortsätter	vidare	
öster om planområdet. De sydvästra delarna av planområdet skiljs från golfbanan genom en 
trädridå	med	ett	flertal	äldre	träd.

Geotekniska förhållanden
Marken	består	företrädesvis	av	lerig	morän.	Hela	Lannaområdet	innehåller	förhöjda	
radonförekomster i mark. Geoteknisk undersökning bör göras innan byggnation påbörjas.

Fornlämningar
Inom	planområdet	finns	enligt	riksantikvarieämbetets	databas,	Fornsök,	ett	
fornlämningsområde i form av en fossil åker av typen röjningsröseområde. Fornlämningen 
är dock registrerad i Fornsök som undersökt och borttagen vilket innebär att lämningen är 
arkeologiskt undersökt och borttagen och då kvarstår inget skydd enligt kulturminneslagen. 

Riksintresse
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård, gällande 
Latorpsplatån, ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av 
naturbetesmarker.	Riksintresset	omfattar	ett	nord-sydligt	stråk	av	kalk-	och	skifferberggrund	
öster om Kilsbergsförkastningen. 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	pågående	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 ängs- och betesmarker samt naturvärdesobjekt utpekade av 
Skogstyrelsen fungerat som planeringsunderlag och påverkas inte av några förslag till 
utbyggnadsområden.



En stor del av detaljplaneområdet används idag som golfbanemark och kan därför inte 
anses	påverka	riksintresset	för	naturvård	negativt.	I	de	östra	och	de	sydvästra	delarna	av	
planområdet	finns	ett	antal	storvuxna	ädellövträd	som	bör	bevaras.	Inom	planområdet	bör	
även	befintliga	stenmurar	bevaras	och	läggs	förslagsvis	i	tomtgräns.	En	större	stenmur	
i de östliga delarna av planområdet sparas genom att i detaljplanen ingå i en 20 meter 
bred	passage	av	naturmark.	Detta	för	att	säkerställa	de	naturvärden	som	finns	i	direkt	
närhet till stenmuren och att tillgodose behovet av en gynnsam bevarandestatus för arten 
större vattensalamander i området. De relativt stora tomterna möjliggör för att bevara de 
naturvärden som är viktiga för att tillgodose riksintresset för naturvård.

Bebyggelse
Den	bebyggelse	som	finns	inom	planområdet	består	av	tre	friliggande	småhus,	i	övrigt	är	
området obebyggt.

Trafik
Planområdet	nås	idag	från	Vretavägen	i	väster	eller	via	den	traktor-/skogs-väg	som	passerar	
öster om området. Till fots kan man även ta sig till området från de bostadsområden som i 
söder gränsar till planområdet.

En	övergripande	trafikutredning	för	Lanna-Hidinge	har	tagits	fram	under	våren	2012.	Målet	
med denna är bl. a. att Lekebergs kommun ska kunna erbjuda en väl fungerande infrastruktur 
med god standard på vägar, gator och torg. Pendlingsmöjligheterna till omkringliggande 
större orter ska vara goda och det ska vara lätt att hitta ett passande boende i Lekeberg.

Eftersom det aktuella detaljplaneområdet har funnits med som utbyggnadsområde under 
framtagandet	av	trafikutredningen	kommer	inte	detaljplanen	begränsa	möjligheterna	för	en	
god	helhetslösning	för	trafiksituationen	i	Lanna.	Området	är	en	del	i	hur	Lanna	kan	utvecklas	
för	att	möta	efterfrågan	på	bostäder	samtidigt	som	ett	effektivt	och	trafiksäkert	vägnät	kan	
byggas	ut	och	binda	samman	befintliga	och	framtida	bostadsområden.

Trafikutredningen	förseslår	två	alternativa	lösningar	för	trafikmatningen	i	Lanna-Hidinge,	
gällande	såväl	bil-	kollektiv-	och	gång/cykeltrafik.	Trafikmatning	och	ökad	trafiksäkerhet	
för	oskyddade	trafikanter	föreslås	lösas	genom	att	effektuera	alternativ	1	och	2.	För	
detaljplaneormådet	är	det	främst	alternativ	1	som	är	förutsättningen	för	en	god	trafiksituation	
inom området. 

Alternativen	berör	flera	väghållare	och	möten	planeras	under	hösten	2012	tillsammans	med	
Trafikverket	och	Örebro	kommun	för	att	nå	en	överenskommelse	avseende	vem	som	bygger	
vad	och	när	byggnation	kan	ske.	Ambitionen	är	att	utbyggnadstakten	av	infrastruktur	följer	
utvecklingen	avseende	effekten	av	befintliga	och	kommande	detaljplaner	inom	området.

Kommunstyrelsen	i	Lekebergs	kommun	föreslås	förorda	att	bygga	trafiklösningar		i	enlighet	
med	förslag	1	och	2	enligt	framtagen	utredning	för	Lanna	-	Hidinge.	Beslut	tas	den	28	
augusti 2012 och har därför möjlighet att påverka detaljplanen innan den kan antas av 
kommunfullmäktige.

Golfbanan
Den	befintliga	drivingrangen	och	övningsbanan	beräknas	inte	innebära	en	risk	för	de	boende	
inom planområdet. Skulle det visa sig att det ändå uppstår problem med golfbollar inom 
planområdet kan ett högre staket kring golfverksamheten bli aktuellt.



Större vattensalamander
Runt	detaljplaneområdet	finns	lokaler	för	den	fridlysta	arten	Större	vattensalamander.	Det	
större vattensalamandern är beroende av småvatten under sin lekfas under våren samt 
sommaren.	Under	andra	delar	av	året	utnyttjar	de	ett	landområde	på	en	radie	om	50-300	
m från sin lekdamm. En del individer utnyttjar inte dammen alls under året utan endast 
landhabitatet. 

En inventering av planområdet, avseende naturvärden och större vattensalamandrar har 
genomförts. Utifrån naturinventeringen och samtal med länsstyrelsen har en 20 meter bred 
passage med naturmark lagts till i detaljplanen för att tillgodose vattensalamandrarnas 
landhabitat vid en större stenmur i området. Stenmur är viktig för att tillgodose 
vattensalamandrarnas behov och för att arten fortsättningsvis ska ha en gynnsam 
bevarandestatur	i	området.	Vattenhabitat	för	större	vattensalamander	finns	ej	inom	
planområdet.

Småbiotoper
Planområdet innefattar ingen jordbruksmark vilket innebär att av småbiotoper är endast 
alléer	skyddade	enligt	7	kap	11§	MB	och	förordningen	(1998:1252).	Inga	alléer	finns	inom	
planområdet.



Planförslaget

Planförslaget i stort
Planområdet föreslås byggas ut med större friliggande villor på relativt stora tomter. För 
att få ett sammanhängande område utan att begränsa utformningen alltför mycket, hålls 
området samman genom enhetlig takbeläggning och placering av byggnader.

Bebyggelse
Detaljplanen	möjliggör	för	bostadsbebyggelse	i	två	plan	med	en	byggnadshöjd	på	5,5	meter,	
förutom i området direkt norr om den genomgående lokalgatan där bostäder tillåts i en (1) 
plan	med	en	byggnadshöjd	på	4	meter.	Den	minsta	tomtstorleken	i	området	är	1000	kvm	och	
50	procent	av	fastighetsarean	får	bebyggas.	Huvudbyggnader	ska	placeras	med	längsta	sidan	
utefter förgårdsmark och entreér ska placeras mot gatan.

Inom	hela	planområdet	ska	taktäckningen	vara	sedumtak	eller	motsvarande	”grönt	tak”	och	
byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande.

Bebyggelsen grupperas kring en lokalgata som löper österut genom området från den 
västra	infarten	fram	till	planområdets	sydöstra	gräns,	strax	innan	den	nuvarande	traktor-/
skogsvägen.		Den	nya	lokalgatan	löper	sedan	parallellt	med	traktor-/skogsvägen	längs	med	
planområdets östligaste sida och får en anslutning västerut i planområdets norra del, vilken 
avslutas	med	en	vändplats.	För	att	vidare	knyta	samman	planområdet	med	de	befintliga	
omkringliggande	områdena	möjliggör	även	planen	för	en	gång-	och	cykelbana	mellan	
planområdets lokalgata och Korallgatan i söder.

Trafik
Biltrafik
Planområdet	nås	från	Vretavägen	i	väster	och	en	lokalgata	löper	genom	hela	
bebyggelseområdet och avslutas i planområdets norra del. Boendeparkering avses lösas i 
anslutning till respektive bostad.

Utfartsförbud	regleras	i	erforderlig	omfattning	mot	väg	567,	Vretavägen.	Ett	byggnadsfritt	
avstånd	på	12	meter	utmed	Vretavägen	regleras	även	i	planen.

Anslutning till väg 567, Vretavägen
Anslutningens	standard	ska	tillgodose	god	trafiksäkerhet	och	utformningen	ska	ske	i	enlighet	
med	VGU.	Alla	kostnader	belastas	av	exploateringen/kommunen	och	Trafikverket	ska	få	
granska och godkänna bygghandlingar innan arbete utförs.

Övergripande trafikutredning
För	att	få	en	tillfredsställande	trafiklösning	inom	planområdet	är	ett	av	de	två	alternativen	
i	den	framtagna	trafikutredningen	för	Hidinge-Lanna,	en	förutsättning.	Detta	alternativ	ger	
möjlighet att koppla områdets lokalgata vid vändplatsen i norr till en huvudgata som löper 
vidare	västerut	mot	Vretavägen	och	även	norrut	mot	väg	691	(gamla	E18).

Lekebergs	kommunstyrelse	förväntas	besluta	om	att	förorda	att	bygga	trafiklösningar	
i	enlighet	med	både	förslag	1	och	2	enligt	trafikutredningen.	Ambitionen	är	att	
utbyggnadstakten	av	infrastruktur	följer	utvecklingen	avseende	effekten	av	befintliga	och	
kommande detaljplaner inom området.



Utdrag ur trafikutredningen för Lanna-Hidinge, bilden visar ett föreslaget 
gång-/cykelnät (gula linjer) och ett alternativ för en ny bilväg (röd linje). Denna bilväg, i 
ungefärlig dragning, skapar underlag för en tillfredsställande trafiksituation inom plan-
området.
För	vidare	underlag	kring	den	övergripande	trafiksituationen	hänvisas	till	Trafikutredning	
Lanna-Hidinge	(Sweco	Infrastructure	AB,	2012)	vilken	ska	finnas	bifogade	till	
planhandlingarna.

Gång- & cykeltrafik
Gång-	och	cykeltrafik	avses	integreras	med	biltrafik	på	gatorna	inom	planområdet.	En	
separat	gång-	och	cykelbana	i	söder	möjliggörs	för	att	knyta	ihop	planområdet	med	
intilliggande bostadsområde.

Den	trafikutredning	som	har	tagits	fram	för	Lanna-Hidinge	rekommenderar	ett	utbyggt	
gång-	och	cykelnät	där	planområdet	får	kopplingar	i	alla	vädersträck.	Genom	att	tillskapa	
ett	säkert	trafiknät	även	för	de	mjuka	trafikanterna,	med	till	stor	del	separerade	gång-	och	
cykelbanor,	kan	det	planerade	bostadsområdet	väl	integreras	med	den	befintliga	och	framtida	
bebyggelsen i Lanna.

Kollektivtrafik
Inom	planområdet	kommer	ingen	kollektivtrafik	att	köra.	Däremot	trafikeras	Lanna	centrum,	
som	ligger	ca	900	meter	från	planområdet,	av	busslinje	513	mellan	Örebro	och	Fjugesta.

Buller
Kommunen	ansvarar	för	att	se	till	att	bullernivåerna	från	väg	567	inte	överskrider	gällande	
riktvärden.

Grönområden
Inom	planområdet	finns	ett	naturområde	som	bevarats	med	hänsyn	till	den	fossila	åkern	
inom detta område, vilken är utpekad som fornlämning. Detta naturområde knyts även ihop 
med	omkringliggande	skogs-	och	åkermarksområden.



Teknisk försörjning
Vatten & Avlopp
Bebyggelsen	inom	planområdet	avses	anslutas	till	det	kommunala	VA-nätet.

Genom krav på så kallade ’gröna tak’ underlättas hanteringen av dagvatten då avrinningen 
från	takytorna	minskar	med	upp	till	50%	på	årsbasis	och	takvegetationen	medför	en	
fördröjning	av	avrinningen	vilket	ger	ett	jämnare	flöde	till	övrigt	dagvattensystem.	
Dagvattnet	avses	sedan	tas	hand	om	via	naturlig	infiltrering	på	tomten.

El- & telenät
För elförsörjning av den tillkommande bebyggelsen krävs en ny transformatorstation i 
ansluting till naturområdet, i planområdets sydöstra del. En förändrad dragning av delar av 
det	befintliga	högspänningsnät	krävs	vid	en	exploatering	av	planområdet.

Planområdet	kan	anslutas	till	det	befintliga	telenätet.	Om	ny	byggnation	medför	att	Skanova	
tvingas	vidta		undanflyttningsåtgärder,	ska	respektive	person	som	initierar	åtgärden	bekosta	
den	samt	ansvara	för	att	kontakt	tas	för	att	genomföra	eventuell	flytt	av	kablar.

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

Bedömd tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande utan program

Samråd	om	planförslaget	 	 v.	13-16
Granskning	av	planförslaget	 	 v.	25-27
Antagande	av	planförslaget	 	 september	2012
Laga kraft    oktober 2012

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

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
har fastighetsägarna en säkerställd rätt att få bygga enligt detaljplanen.

Ansvarsfördelning & Huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman för 
i planen förekommande allmän platsmark (gator och naturmark) och är även ansvarig för 
framtida	drift	och	underhåll	av	allmän	platsmark.	E.ON	Elnät	Sverige	AB	ansvarar	för	elnät	
och Skanova ansvarar för telenätet. Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det 
kommunala	VA-nätet.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Detaljplanen	förutsätter	avstyckning	av	planens	B-område.	Tomterna	ska	ha	en	minsta	storlek	
om	1000	kvm	och	beräknas	ligga	mellan	1000-1500	kvm.	

Fastighetsbildning enligt detaljplan kommer att kunna ske när detaljplanen har vunnit laga 
kraft. Fastighetsbildningsfrågor handläggs av Lantmäteriet Örebro län.

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

Namnsättning
Namnsättning av lokalgatan genom detaljplaneområdet sker genom förslag från Sydnärkes 
byggförvaltningen till Sydnärkes Byggnämnd för fastställande av kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun. Detta ska ske så snart kommunfullmäktige antagit detaljplanen.

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Lekebergs kommun bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar i anslutning till 
planområdet.	Anslutningsavgift	för	vatten	och	avlopp	ska	debiteras	enligt	kommunens	taxa	
för varje enskild tomtköpare.
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Tekniska frågor

Vatten, avlopp och dagvatten
Bebyggelsen	inom	planområdet	avses	anslutas	till	det	kommunala	VA-nätet.

Genom krav på så kallade ’gröna tak’ underlättas hanteringen av dagvatten då avrinningen 
från	takytorna	minskar	med	upp	till	50%	på	årsbasis	och	takvegetationen	medför	en	
fördröjning	av	avrinningen	vilket	ger	ett	jämnare	flöde	till	övrigt	dagvattensystem.	Dagvattnet	
avses	sedan	tas	hand	om	via	naturlig	infiltrering	på	tomten.

El
För elförsörjning av den tillkommande bebyggelsen krävs en ny transformatorstation. En 
förändrad	dragning	av	delar	av	det	befintliga	högspänningsnät	krävs	vid	en	exploatering	av	
planområdet.

Planområdet	kan	anslutas	till	det	befintliga	telenätet.	Om	ny	byggnation	medför	att	Skanova	
tvingas	vidta		undanflyttningsåtgärder,	ska	respektive	person	som	initierar	åtgärden	bekosta	
den	samt	ansvara	för	att	kontakt	tas	för	att	genomföra	eventuell	flytt	av	kablar.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen	utökas	och	anpassas	till	planen	i	enlighet	med	gällande	VAV-P76	
och P83. Detta innebär en (1st) för området centralt placerad brandpost med ett minsta 
vattenflöde	på	600	liter/minut.

Geoteknik och radon
En översiktlig miljöteknisk samt geoteknisk markundersökning skall göras innan bygglov kan 
ges.

Medverkande tjänstemän

Planhandlingarna har tagits fram av Sydnärkes byggförvaltning på uppdrag av Lekebergs 
kommun.


