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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund, Lindesbergs kommun
PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1
januari 2015.
Den här detaljplanen genomförs med utökat planförfarande. Utökat planförfarande används
när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse eller kan komma att medföra
miljöpåverkan. Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet. Samt
att den inte helt överensstämmer men Lindesbergs kommuns översiktsplan.
Delar av detaljplanen var tidigare på samråd mellan 21 december 2020 – 22 januari 2021, då
planområdet samt planförfarandet ändrats kommer ett nytt samråd hållas för detaljplanen.

PLANHANDLINGAR

-

Planbeskrivning

-

Plankarta

-

Behovsbedömning med checklista

-

Fastighetsförteckning

-

Samrådsredogörelse (efter samråd)

-

Granskningsutlåtande (efter granskning)

DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till
ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av
handel samt vissa publika verksamheter. Planen syftar även till att komplettera
infrastrukturella samband mellan de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs
arena, samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den
framtida markanvändningen efter pågående användningar. Ett genomförande av detaljplanen
syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan lokaliseras norr om Fotbollsgatan.
Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.
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BAKGRUND
LÄGE

Charlottenlund är beläget i de västra delarna av Lindesbergs tätort. Området avgränsas i norr
av Fotbollsgatan, i väster av Stafettgatan, i öster av Siggebohyttevägen samt Torphyttevägen
och i söder av ett större skogsområde. Planområdets area är ca 38 ha.

Planområdets placering i Lindesbergs tätort

Planområdets avgränsning
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BAKGRUND TIDIGARE BESLUT

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd gav 2016 ett positivt planbesked till en planändring av
detaljplanen vid Lindesby 5:4 (Diarienr: S-2016-720). I planbeskedet beskrevs att Bergslagens
Miljö- och Byggnämnd tidigare tillåtit avvikelser från gällande markanvändningsbestämmelse
Industri (J) och beviljat bygglov för användningen Handel. Med den bakgrunden
konstaterades det i planbeskedet att ”ytterligare avvikelser från gällande detaljplan bedöms ej
vara möjlig”. Vidare angavs det i planbeskedet: Att arbeta fram en ny detaljplan för området
följer den gällande fördjupningen av översiktsplanen för Lindesbergs stad. Den anger att
aktuell fastighet, och nordvästra industriområdet i stort, ska ges en mer varierad användning
med bl a inslag av handel. Det kan bli aktuellt att inkludera fler fastigheter än Lindesby 5:4 i
planområdet. Plangräns kommer föreslås efter dialog med angränsande fastighetsägare i
området samt efter vidare studier kring behov av planändring för enskilda fastigheter i
området. Att planlägga för ett mer blandat verksamhetsområde innebär att utredningar med
inriktning på i huvudsak risk, trafik och buller behöver tas fram.
De tidigare avvikelser som beviljats innebär undantag från den gällande detaljplanen gjorts
vilket innebär att ändringar i vissa fall inte uppfyller ett planenligt utgångsläge. För att
bygglov ska kunna ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan ska utgångsläget vara
planenligt. Det är både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser som ska
stämma överens med detaljplanen.
Beslutet om att anta en detaljplan för ny grundskola vann laga kraft 2017-10-28 Detaljplan
för del av Brodalen 1:1 m fl (ny grundskola) i Lindesberg. Skolgården omfattar ca 60100 m2.
I samband med arbetet med detaljplanen för ny skola togs även riskutredningar för fram för
att identifiera riskerna med angränsande verksamheter. Skolområdet angränsar till det aktuella
planförslaget (se röda pilar nedan) vilket innebär att detta detaljplanearbete behöver ta hänsyn
till skolområdet.

Illustration över förslag till utformning av Brotorpskolan (Sweco Architects, Karlstad)
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt
perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller
andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken kan områden som är särskilt lämpliga för
kommunikationsanläggningar vara av riksintresse.
På fastigheten Lindesby 6:6 där Linde Energi har sin verksamhet skall en flyghindersprövning
tidigare gjorts.
STRANDSKYDD

En mindre bäck rinner genom området den omfattas inte av det generella strandskyddet.
HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER

Vid planläggning ska bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap.
miljöbalken tillämpas (se 2 kap. 2 § PBL). Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk, se även 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken.
ÖVERSIKTSPLAN

I översiktsplanen för Lindesbergs kommun är detaljplaneområdet utpekat för verksamheter.

Utdrag ur markanvändning för ÖP, Lindeshyttans industriområde blått.
I översiktsplanen anges att: I planförslaget utgör Lindeshyttans industriområde verksamheter.
Nya verksamheter bör främst tillkomma inom det utpekade området genom förtätning i
anslutning till befintliga verksamheter. Lindeshyttans industriområde bedöms främst vara
lämpligt för verksamheter med hög omgivningspåverkan (Sid 60).
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GÄLLANDE DETALJPLANER

Gällande detaljplan för området är ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del
av nordvästra Industriområdet (kv. Gnistan m.fl.) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro
län, A51 laga kraft 1971-10-20. Gällande detaljplan har till största delen
markanvändningen industri, men även markanvändningar som transformatorstation och park
förekommer.

Utsnitt ur gällande detaljplan A51
PM TRAFIKUTREDNING NORDVÄSTRA LINDESBERG

Ett PM Trafikutredning för nordvästra Lindesberg antogs i KS 2019-12-16. Där beskrivs och
förslås framtida infrastrukturlösningar för att bland annat öka tillgängligheten mellan
nordvästra Lindesberg och Lindesbergs Arena.

Karta över trafiknät ur PM Trafikutredning för nordvästra Lindesberg
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Markägare till Lindesby 1:11 är Lindesbergs kommun. Lindesby 6:6, 6:7 och 5:2 ägs av
kommunala bolag. Övriga fastigheter i området ägs av privata fastighetsägare.
RÄTTIGHETER

Det finns en rad rättigheter i området i form av servitut och ledningsrätter som redovisas i
fastighetsförteckningen.
NATUR
NATURMILJÖ

Planområdet är till stor del redan hårdgjort då det används för verksamheter. Söder om
planområdet finns ett skogsparti som främst består av barrskog med inslag av lövträd.
TOPOGRAFI OCH LANDSKAP

I den norra delen av planområdet är relativt plan, och sluttningen är begränsad. I skogspartiet
söder om planområdet och längs Torphyttebäcken finns en ravin med större höjdskillnader,
NATURVÄRDEN

Planområdet exploaterade områden innehåller främst mindre grönområden. De oexploaterade
fastigheterna i syd som övergår i ett mindre skogsområde bedöms ej ha höga naturvärden. I en
naturvärdesinventering som togs fram i samband med detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. söder
om planområdet har både spillkråka och ullticka identifierats. Bedömningen i
naturvärdesinventeringen är att de angränsande områdena endast har de lägre
naturvärdesklasserna 3 och 4. Det mindre öppna området på fastigheten Brodalen 16:4 i
sydost samt Lindesby 6:6 omfattas av den gällande detaljplanen A51.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

SGU:s översiktliga jordartskarta 1:10 000 visar området som glacial och postglacial silt,
sandig morän och urberg.

Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se)vid planområdet.
RAS OCH SKREDRISK

För att skred skall kunna inträffa behöver jorden bestå av lera och eller silt samt att
marklutningen är tillräckligt stor. Finns dessa naturliga förutsättningar så finns en risk för att
skred kan uppstå. Enligt länsstyrelsens kartering för ras-och skredrisk viss ras-och skredrisk i
anknytning till det mindre vattendraget. I övrigt finns endast mindre områden med utpekad
risk för ras-och skred.

Utdrag ur Länsstyrelsens kartering för ras-och skredrisk vid planområdet
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RADON

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning ligger delar av området inom ett
lågriskområde för markradon.
FÖRORENAD MARK

Den gällande detaljplanen för industriändamål A51 är ca 50 år gammal vilket medfört att
några fastigheter på området i olika omfattning under tid har haft och har verksamheter som är
klassade som potentiellt miljöfarliga. Det kan handla om att verksamheten i sig är
anmälningspliktig eller att verksamheter har hanterat material eller kemikalier klassas som
miljöfarliga. Dessa uppgifter om verksamheter som kan medföra föroreningar förs in i ett
EBH (efterbehandlingsstöd) register. Att en fastighet finns upptagen i ett EBH register
innebär inte att det är fastställt att det finns markföroreningar på den angivna platsen. Det är
däremot en indikation på en potentiell förorening som kan behöva undersökas beroende på
vilken känslighet som en ny användning väntas få.
Enligt uppgifter från Miljökontoret och EBH registret anges att följande verksamheter bedrivs
eller har bedrivits;

Orange triangel indikerar potentiella källor till föroreningar enligt EBH register
Lindesby 4:1 Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier (anläggning för farligt avfall ej på
denna fastighet), Lindesby 4:2 Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel,
Lindesby 5:3 fordonstvätt och fordonsverkstad, Lindesby 5:2 fordonsverkstad, Lindesby 5:1
grafisk industri. Lindesby 1:35 verksamheter inom bilvårdsanläggning, verkstad, eventuell
tidigare betning av säd, mellanlagring och sortering av avfall. Lindesby 6:4 har det bedrivits
industri med ytbehandling av metaller under ca 15 års tid. Verksamheten avvecklades 1990.
Enligt den MIFO fas 1 undersökning som genomfördes 2011 konstateras det att flera
kemikalier med hög farlighet har använts inom produktionen. Lindesby 6:6
förbränningsanläggning.
Tillsynsmyndigheten (MK) har inte lämnat uppgifter att någon av fastigheterna misstänks
vara så förorenade så att miljö och hälsa riskeras så att omedelbara åtgärder enligt
Miljöbalken föreligger. Dock är Lindesby 6:4 prioriterad vilket kräver åtgärder enligt
miljöbalken i vilken den bedöms ha riskklass 2.
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VATTEN

Skyfallskartering samt flödesvägar i och omkring planområdet

LÅGPUNKTER

Skyfallskartan visar att det finns några mindre lågpunkter inom planområdet.
FLÖDESVÄGAR

Skyfallskartan visar flödesvägar inom hela planområdet. Avrinningen sker främst till
bäckravinen i sydost samt till Torphyttebäcken för att sedan nå Lindesjön.
RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING

Det finns ingen överhängande risk för översvämning inom området. Enligt myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) kartering för beräknat högsta flöde omfattas inte
planområdet av det beräknade högsta flödet.
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HISTORIK
Den ekonomiska kartan från 1957 visar att området i huvudsak var oexploaterat vilken
karaktäriseras av jordbruksmark, skog och odlingar Området har sedan 1970-talet använts
som verksamhetsområde med en succesiv utbyggnad där den ekonomiska kartan från 1981
visar vilka fastigheter som var vid den tidpunkten anspråkstagna för olika verksamheter.

Ekonomiska kartan från 1957 Lantmäteriet

Ekonomiska kartan från 1981 Lantmäteriet
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BYGGNADER OCH BEBYGGELSESTRUKTUR

Inom området finns en rad verksamhetslokaler i olika utförande. Byggnaderna är uppförda i
etapper med start i början av 1970-talet.

Exempel på befintlig bebyggelse (Google maps)

Exempel på befintlig bebyggelse "Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv”
Områdets bebyggelse karaktäriseras av ett antal större lägre volymer med en betoning på
funktion, byggnaderna har varierade fasadmaterial och kulörer samt stora öppna ytor för
parkering eller logistik. Breda gaturum i stora rutnätsstrukturer med tillhörande djupa
förgårdsmarker ger obrutna siktlinjer vilket är ett tydligt återkommande inslag för stadsbilden
i området.
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KULTURMILJÖ

Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö,
kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan
även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna. Länsstyrelsen
utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne, gör tillsyn av byggnadsminnen,
kyrkor och begravningsplatser samt ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och
begravningsplatser. Inget byggnadsverk inom planområdet bedöms ha något högt
kulturhistoriskt värde.
ARKEOLOGI & FORNLÄMNINGAR

Enligt Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet (se bild). Enligt Boverket kan
uppgifterna i Fornsök ligga till grund för bedömningen av om en fornlämning ska anses känd
eller inte.

Bild från Fornsök, inga registrerade fynd finns inom planområdet.
Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om exploatören
skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen.
GATOR OCH TRAFIK
TRAFIKNÄT

Befintligt trafiknät distribuerar trafik i området. Den stora matargatan är Fotbollsgatan som
återfinns precis norr om planområdet. Från centrum matas viss trafik via Siggebohyttevägen.
GÅNG OCH CYKELNÄT

Gång och cykelnätet är endast delvis utbyggt i området.
PARKERING, VARUMOTTAGNING, IN-UTFARTER

Inom fastigheter där verksamheter bedrivs finns idag ytor för parkering och varumottagning.
In och utfarter finns för samtliga fastigheter inom området.
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STÖRNINGAR

(se även avsnittet Riskavstånd, Planförslag)
MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom
mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra
kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen
för luftvårdsförbund. I en rapport Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg
2010/2011 framtagen av arbetsmiljö kliniken USÖ framgår det att bakgrundshalter av
hälsofarliga ämnen i utomhusluften har låga halter av föroreningar. Lufthalter för olika ämnen
i Lindesbergs kommun mättes under hösten 2010. Mätningarna visade vid Kristinavägen
respektive Kungsgatan följande nivåer: Bensen (μg/m³) 0,69 resp 0,45, Butadien (μg/m³) 0,06
resp 0,04 Formaldehyd (μg/m³) 1 resp 1 Kvävedioxid (μg/m³) 7,5 resp 4,9 Partiklar PM2,5
(μg/m³) 3,5 resp 2,4.
VATTENKVALITET MKN

Torphyttebäcken är bland annat påverkad av övergödning och har måttlig ekologisk status
samt uppnår ej god kemisk status, även Lindesjön uppnår ej god kemisk status men har
måttlig ekologisk status enligt vatteninformationssystem Sverige (VISS).

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns i anslutning till samtliga fastigheter i
området utöver Brodalen 16:3. Ledningar försedda med ledningsrätter och servitut finns inom
Lindesby 5:1, 6:3, 6:4, 6:5, 6:7, 6:8 och 6:9.
DAGVATTEN

Stora delar av området är idag hårdgjort, det kommunala rörnätet för dagvatten är inom
exploaterade delar utbyggt.
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Planområdet ligger till största delen inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VAverksamhetsområde. Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms
klara av att försörja ny bebyggelse.
AVFALLSHANTERING

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten.
För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och
anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016–2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.
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PLANFÖRSLAG
Syftet med detaljplanen är att omvandla ett befintligt planlagt industriområde söder om
Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg
omgivningspåverkan.
BEBYGGELSE

Planförslaget syftar främst till att ändra markanvändningen så den speglar den verksamhet
som pågår på området idag. Eftersom planområdet till stor del redan är exploaterat med antal
byggnader samt att den gällande detaljplanen har byggrätter är det främst markanvändningen
som föreslås att ändras i och med det nya planförslaget. Den största strukturella förändringen i
den fysiska planeringen är den nya vägsträckningen i planområdets södra del samt en utökad
byggnadshöjd till 25 meter för del av fasigheten Lindesby 6:6 som medger en utökning av
Linde Energis verksamhet. Byggnadshöjden för byggnader är i det övriga området reglerad
till 8-12 meter. I de delar av planområdet som är mindre känsliga för högre byggnader medges
högre bebyggelse.

MARKANVÄNDNING

För att möjliggöra de verksamheter som finns på platsen idag har markanvändningen för
kvartersmark reglerats till icke störande verksamheter, detaljhandel, kontor, restaurang,
besöksanläggningar och tekniska anläggningar.
Z- VERKSAMHETER

Inom verksamheter medges service, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och
annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Exempel på verksamheter
som möjliggörs är fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov
av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder
hushållsnära tjänster ingår. Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss
omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i
användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering
och kontor. Partihandel ingår i användningen verksamheter, detaljhandel är dock inte tillåten.
H-DETALJHANDEL

Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till framförallt
privatpersoner. Inom användningen detaljhandel ingår handel med varor och tjänster. Även
komplement till verksamheten detaljhandel ingår i användningen. Restauranger eller kontor
kan vara komplement till detaljhandeln. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel
och sällanköpshandel.
C – RESTAURANG

Inom användningen restaurang medges restaurangverksamhet och komplement till sådana
verksamheter.
R- BESÖKSANLÄGGNINGAR

Inom användningen medges idrotts- och sportanläggningar och byggnader för kulturella eller
religiösa ändamål. I användningen ingår också sådant som kan ses som komplement till
besöksanläggningen. I detta planförslag inkluderas användningen R för att möjliggöra och
möta efterfrågan på padelhallar i Lindesbergs tätort.
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E-TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Inom användningen tekniska anläggningar medges områden för områden för tekniskt
ändamål. Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar som kontor ingår i
användningen. Exempel på verksamheter som kan ingå inom användningen är anläggningar
för produktion, distribution, omvandling eller hantering av elektricitet, tele-, TV- och
radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, avlopp och avfall eller annan teknisk
anläggning. En del av planområdet han avsatts som teknisk anläggning för att på ett kort eller
medellångt tidsperspektiv säkra upp Linde energis möjlighet till framtida värmeproduktion
samt komplement till denna.
D-DRIVMEDEL

Användningen drivmedel används för områden för hantering och försäljning av alla typer av
drivmedel.

NATUR
ÖVERSVÄMNINGSYTOR

De södra delarna som idag omfattas av skogsmark planläggs till viss del som
översvämningsyta SKYDD. Detta för att säkerställa kommunens möjlighet att hantera
dagvattnet från norr i området. Kommunen skapar med det goda förutsättningar för
dagvattenhantering samt för att kunna hantera stora flöden och även rena dagvatten. Vid
åtgärder som att tillskapa vallar i syfte att möjliggöra översvämningsområdet bör intrång i och
trädfällning naturen till största grad minimeras samtidigt som nödvändiga åtgärder är tillåtna.
De lägst belägna lågpunkterna kan även fungera som sedimenteringsytor innan avrinning sker
till recipient.

Översvämnings/sedimenteringsytor i samt principskiss för flödesvägar, röd markering.
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GRÖNSTRUKTUR

PARK planläggs i planens östra del där ett grönstråk i nord-sydlig riktning förstärks genom
att del av kvartersmak får markanvändningen PARK. Grönstråket ansluter till Brotorps
skolområde i norr och grönområdet söder om planområdet. Ett genomförande av detaljplanen
innebär att genomfart för fordonstrafik inte kommer vara aktuell, därigenom förstärks stråket
för oskyddade trafikanter. Även den nya vägsträckningen i planområdets södra del bidrar till
att möjliggöra en gång och-cykelväg i nära anslutning till grönområden.

Grönstråk i röd markering

RAS OCH SKREDRISK

Bäckravinen i den sydöst behöver inte tas i anspråk för den nya vägsträckning som pekas ut i
plankartan. För ett fåtal av fastigheterna kan stabiliserande markåtgärder komma att krävas för
vissa byggnadsverk.

FÖRORENAD MARK

De fastigheter som finns upptagna i EBH registret samt får en känsligare markanvändning
redovisas nedan. Emellertid innebär inte att det är fastställt att det finns markföroreningar på
de angivna platserna men det är däremot en indikation på en potentiell förorening som kan
behöva undersökas. De fastigheter som finns med i EBH registret samt får känsligare
markanvändningar är; Lindesby 5:1, Lindesby 5:5 (avstyckad från 5:1) samt del av Lindesby
1:35 som får känsligare markanvändning.
För övriga fastigheter som är upptagna i EBH registret väntas inte de pågående
verksamheterna att förändras i och med markanvändningen förändras från industri (J) till icke
störande verksamheter (Z). Markanvändningen icke störande verksamheter (Z) kommer inte
heller bedömas som känsligare för de som kommer vistas inom området jämfört med industri
(J). Utgångspunkten är alltså att mindre känslig markanvändning (MKM) är åtgärdsmålet.
I detaljplanen görs även en rimlighetsbedömning om det är ekonomiskt möjligt att genomföra
detaljplanen. Det innebär att om det finns tydliga indikationer på att det kan finnas
föroreningar i ett område måste det kunna säkerställas att en eventuell sanering är rimlig i
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förhållande till markanvändningen som en ny detaljplan möjliggör. På fastigheten Lindesby
6:4 har det bedrivits industri med ytbehandling av metaller under ca 15 års tid. Den
verksamheten avvecklades 1990. Enligt den MIFO fas 1 undersökning som genomfördes
2011 konstateras det att flera kemikalier har använts inom produktionen. Klorerade
lösningsmedel kan ha förekommit inom denna typ av industri. Den fastighet som är aktuell
för en rimlighetsbedömning om det behöver göras en sådan utredning är Lindesby 6:4
Någon annan verksamhet utöver tidigare nämnda bedöms inte ha förekommit som innebär att
markanvändningarna i den nya detaljplanen inte går att genomföra.
LÄMPLIGHETSPRÖVNING

Utgångspunkten i framtagandet av detaljplaner är att mark får vid planläggning endast tas i
anspråk för att bebyggas om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet, och
bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet. Även genomförandet av detaljplanen
måste kunna säkerställas vid en tydlig indikation på markföroreningar. I båda fallen behöver
kommunen göra en rimlighetsbedömning.
Med dessa båda perspektiv avgränsas vidare underökningar i planprocessen gällande
eventuella föroreningar till fastigheterna, Lindesby 5:1, Lindesby 5:5, 1:35 och 6:4. Dessa
undersökningar ska tas fram till granskning av detaljplanen, de översiktliga
markundersökningarna kommer således ligga till grund till hur eventuella föroreningarna ska
åtgärdas och vad det kommer att kosta samt kunna göra en grund till en bedömning om det är
tekniskt och ekonomiskt möjligt att åtgärda eventuella föroreningar.
Övriga fastigheter inom planområdet bedöms inte ha eller ha haft sådana verksamheter så att
eventuella föroreningar rimligtvis kan ha uppstått vilka i sin tur skulle innebära att
genomförandet av pågående markanvändning inte går att genomföra rent ekonomiskt eller
tekniskt. I den rimlighets och lämplighetsbedömningen beaktas vidare att
verksamhetsområdet historiskt succesivt främst började byggas ut i början på 1970-talet vilket
innebär att en eventuell historisk markföroreningsskuld skulle ha tillkommit under ett
begränsat tidsutrymme (se ekonomiska kartan 1957 och 1981). Några exempel på
verksamheter som bedrivits på fastigheter inom planområdet är bilprovning och
fordonsservice. Den typen av verksamheter bör rimligtvis innebära små risker för
marföroreningar och följaktligen att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att åtgärda
eventuella mindre föroreningar om de skulle påträffas. Några översiktliga
markundersökningar anses inte därför vara nödvändiga för dessa fastigheter.
Utöver åtgärder som kan vidtas i samband med en detaljplan finns verktyg i miljöbalken för
att hantera riskerna med ett förorenat område. Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken (2007:660) har
den som äger eller brukar en fastighet skyldighet att genast kontakta tillsynsmyndigheten om
en förorening upptäcks som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljö, oavsett tidigare kännedom om föroreningar i området.
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RISKAVSTÅND

I fysisk planering har kommunen möjligheter att påverka framtida markanvändning och
bebyggelse. Det gäller såväl lokalisering i översiktsplaneringen som utformning i detaljplaner
och bygglovsärenden. Enligt PBL och MB ska hälsa och säkerhet behandlas och riskhänsyn
tas i såväl översikts- som detaljplaner. I miljöundersökningen ska även risker tas med i
bedömningen om en MKB ska tas fram.
SKYDDSAVSTÅND BEFINTLIG VERKSAMHET

Planförslaget innebär att markanvändningarna inom planområdet till den största delen ändras
från industri J till icke störande verksamhet Z. Även nya markanvändningar som detaljhandel
H, restaurang C och idrottsanläggningar R samt ett begränsat område för drivmedel G
föreslås. De nämnda nya markanvändningarna innebär att fler personer kan vistas inom
samma område vilket i sin tur innebär att riskavstånd måste beaktas både inom och utom
utanför planområdet. Inom planområdet är det främst Linde Energis energianläggning och
Linde-Pac´s anläggning som genererar riskavstånd.

Illustration över olika verksamheters generella risk/skyddsavstånd
Norr om planområdet finns Lindesbergs största arbetsplats Meritor vars verksamhet genererar
skyddsavstånd. Viktiga utgångspunkter i planarbetet är att beakta både de tillkommande
markanvändningarnas behov av skyddsavstånd samtidigt som befintliga verksamheter som
exempelvis Meritor fortsättningsvis kan ha en möjlighet till expansion eller omdisponering av
sina verksamheter inom sina fastigheter. Avvägningen av skyddsavståndens storlek behöver
alltså göras mellan de befintliga verksamheternas intressen och den förändrade
markanvändningen som tillåter mer personintensiva verksamheter.
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RISKBEDÖMNING

I många riskbedömningar definieras begreppet risk som en sammanvägning av sannolikheten
för en oönskad händelse samt vilka skadliga konsekvenser som sker av denna händelse. Detta
kan illustreras enligt figuren nedan. Risken ökar i och med en större sannolikhet samt i och
med en större konsekvens av en händelse. Risker kan i och med det beskrivas med vilket
tidsintervall som en oönskad händelse statistiskt kan inträffa och vilken skada som då skulle
ske. Det kan mätas i antal personer som skulle skadas inom ett tidsintervall i en avgränsad
risksituation. För olyckor kan det exempelvis röra sig om sannolikheten för en brand med
konsekvensen att personer omkommer.

Illustration riskmatris
I illustrationen för riskmatrisen innebär grönt ingen eller försumbar risk, rött innebär hög risk.
När det gäller riktlinjer för risker från industri har Boverket sedan tidigare angivit riktvärden
för skyddsavstånd till olika typer av verksamheter i Bättre plats för arbete (BPFA) från 1995.
Dessa riktvärden har använts vid stadsplaneringsarbete eller prövning av miljöfarliga
verksamheter. Riktvärdena i BPFA var allmänna råd till gamla plan- och bygglagen (ÄPBL).
Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Boverket anger nu att det kan finnas
information i BPFA som är inaktuell. Eftersom lagstiftningen har genomgått förändringar
sedan 1995 samtidigt som den tekniska utvecklingen i industrin har gått framåt, bör man vid
tillämpning av rapporten BPBA ha i åtanke att information och vägledning ibland kan vara
inaktuell. Trots detta används BPFA delvis fortfarande och kan ses som en vägledning kring
skyddsavstånd från bebyggelse sett till störande verksamhet baserat på en kombination av
buller, luftkvalité, olycksrisk med mera där avstånden i kan ses som en indikation på
lämpligheten av olika byggnaders placering.
I de föreslagna markanvändningarna för detaljplanen finns inte känslig markanvändning som
exempelvis bostäder och skola. Emellertid behöver som tidigare nämnts riskavstånd bedömas
med hänsyn till att en större mängd människor kan befinna sig inom samma yta. Vid och i
lokaler för exempelvis H detaljhandel och C restaurang kan det förväntas att en större antal
personer från allmänheten som kan befinnas sig inom ett relativt begränsat område, detsamma
kan gälla för R idrotts/besöksanläggningar. För övriga markanvändningar som inte främst
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riktar sig till allmänheten ansvarar arbetsgivare för säkerheten för sina verksamheter vilket
även gäller att personal omfattas av det interna säkerhetsarbetet.
Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram Riktlinjer för planläggning intill vägar och
järnvägar där det transporteras farligt gods, (Fakta 2016:6). I riktlinjen beskrivs bland annat
de skyddsavstånd som Länsstyrelsen rekommenderar för att uppnå en god samhällsplanering
utifrån ett riskperspektiv vid bebyggelse intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt
gods. I figuren nedan redovisas de rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för
farligt gods och olika typer av markanvändning för att uppnå en god samhällsplanering.

Figur rekommenderade markanvändningar för olika riskzoner (Fakta 2016:6)
Även om ingen av vägarna i och vid planområdet är en primär eller sekundär led för farligt
gods så kan de rekommenderade skyddsavstånden utgöra utgångspunkter i att bedöma hur
nära exempelvis detaljhandel kan finnas bredvid verksamheter som genererar skyddsavstånd.
Detta resonemang går endast att tillämpa då verksamheternas risker går att jämföra med
riskerna för farligt gods på väg och inte överstiger dessa. Exempelvis kan risker med en
permanent gasoltank jämföras med risker i och med transporter av gasol på väg. Därmed kan
bedömningen av riskhanteringsavstånd i vissa fall kunna överensstämma mellan permanenta
verksamheters riskkällor och risker som farligt gods till de olika zonindelningarna för
markanvändningar.
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TIDIGARE RISKBEDÖMNING

I samband med arbetet med detaljplanen för Brotopsskolan togs en riskutredning fram av
SWECO. Riskutredning för högstadieskola Stadsskogsvallen Lindesberg 2015-01-30.
Många av de uppgifter i den utredningen som beskriver verksamheter går att överföra till
detta detaljplanearbete. En viktig skillnad är dock att skolor och bostäder är känsligare för
störningar än exempelvis kontor och handel.
Nedan beskrivs närliggande verksamheter med utdrag från den riskutredningen samt med
vissa korrigeringar och kompletteringar.
1. Linde-Pac AB
Linde-Pac är en plastbearbetande industri som tillverkar plastdetaljer och förpackningar av
olika slag för exempelvis livsmedel. Produkterna tillverkas av formgjutna termoplaster;
expanderad polyeten (EPE), expanderad polypropylen (EPP) och expanderad polystyren
(EPS, frigolit). Verksamheten ger upphov till visst buller, transporter och utsläpp av
vattenånga från kyltorn. Under 2019 uppgick utsläppet av pentan till 4801 kg enligt
miljöårsrapporten 2019. Riskerna generellt inom plastbearbetande industrier är ofta
förknippade med de plaster, lösningsmedel och kemikalier som hanteras i produktionen. Det
som främst utgör en risk för närliggande verksamheter är dock olyckor med bränder. Linde
Pac AB behandlar inte polyester därav klassas verksamheten som en övrig plastbearbetande
industri vilken har ett skyddsavstånd enligt BPFA på högst 200 meter. Delar av tidigare av
Linde Pac´s lokaler används för andra ändamål än för Linde Pac´s verksamheter vilket
innebär att stora lokalytor i dagsläget inte tas i anspråk för Linde Pac´s verksamhet.
2. Meritor
Meritor en av de största industrierna i Lindesbergs kommun med ca 1000 anställda. Meritor är
en är tillståndspliktig verkstadsindustri. Där tillverkas fordonsdelar till tunga fordon,
exempelvis bearbetas olika kugghjul, växelhus, kåpor, differentialhus, precisionssmide samt
montering av fram- och bakaxlar till tunga fordon. Färdiga axlar rostskyddas och målas i
måleriet, som är ca 1400 m3, kombinerat robot- och manuell målning. I
tillverkningsprocessen används skär- och tvättemulsioner. Vissa komponenter kräver
värmebehandling i anläggningens härdverk med fyra brännare. Flera komponenter fosfateras
och glidlackas. Mekanisk förbehandling i form av blästring används. Verksamheten ger
upphov till risker vid gashantering, utsläpp till luft av flyktiga organiska lösningsmedel
(VOC), stoft och oljepartiklar samt transporter. Meritor har en gasoltank på 100 m3 belägen
på västra sidan av fabriksbyggnaden. På cisternområdet finns även tankar med metanol och
kvävgas.
Meritor är enligt Lagen om skydd mot olyckor klassad som farlig verksamhet vilket innebär
att de ska ha en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för
räddningsinsats. Vissa anställda på Meritor är deltidsbrandmän vid den närliggande
brandstationen. Verksamheten bedriver ett aktivt säkerhetsarbete, bland annat går
transporterna till cisternområdet på en enkelriktad grusväg som är byggt så att ett eventuellt
läckage samlas upp. Enkelriktningen innebär en minskad risk för kollision. Vidare finns
ljussignal som larmar vid gasolycka mot tillkommande trafik vid Stafettgatan.
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Riskscenarion kopplat till hanteringen av gasol på Meritor är i huvudsak tre stycken, Dessa är
de som är förknippade med en olycka där en tank med brandfarlig gas är inblandad;
Jetflamma, gasmolnsbrand och Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE).
Jetflamma innebär att gasen direkt antänds medan den under tryck flödar ut ur tanken. En
sådan brand sker i direkt anslutning till tanken och jetflamman kan ha vid en sådan olycka ha
ett konsekvensavstånd på mellan 5 - 80 meter.
Gasmolnsbrand innebär att gasen inte antänds direkt utan att ett gasmoln breder ut sig över ett
område och därefter antänds. För en stor gasmolnsbrand kan konsekvensavståndet i värsta fall
uppgå till flera hundra meter och är en oönskad händelse som bedöms kunna påverka
planområdet. Länsstyrelsen i Hallands län anger i Riskanalys av farligt gods i Hallands län
Meddelande 2011:19 att för jetbrand förväntas inga omkomma på längre avstånd än 50 meter
ifrån en olycka. Vidare anges att omkomna på grund av gasbrand inte förväntas förekomma
på längre avstånd än 100 meter ifrån olycka.
En BLEVE kan inträffa om en tank med tryckkondenserad gas (vätska) värms upp och att
tryckökningen leder till att tanken rämnar. Detta resulterar i att den kokande vätskan släpps ut
och antänds vilket leder till ett eldklot samtidigt som delar av tanken kan slungas iväg många
hundra meter. Om en BLEVE inträffar utan att området utrymts kan dödsfall och skadade
personer finnas upp till flera 100 meter ifrån olyckan. Sannolikheten för BLEVE bedöms ofta
som mycket liten där en av utgångspunkterna är att det är troligt att man hinner släcka en
brand innan en BLEVE inträffar.
Enligt BPFA uppskattas skyddsavståndet för en verksamhet som Meritors till 200-500 meter.
3. Linde Energi
Linde Energi levererar fjärrvärme i Lindesberg, medparten av varmvattnet kommer från
Billeruds anläggning i Frövi. Verksamheten har tillstånd enligt miljöbalken för ett antal
oljepannor för att kunna komplettera med behov. Tillståndet gäller en total tillförd effekt upp
till 49,5 MW. De bränslen som används är eldningsolja 1 (Eo1), och bioolja (RME). Oljan
förvaras i cisterner varav tre stycken är 49 m3 stora och en har en volym på 100 m3. Oljan är i
sig inte lättantändlig vid en eventuell brand skulle den kunna vara något svår att släcka.
Risker som är förknippade med verksamheten vid värmeverket är främst läckage från
oljecisterner, brand samt den explosionsrisk som ångackumulatorn innebär. För
energianläggningar med tillförd effekt under 50 MW är riktvärdet för skyddsavstånd 50 meter
för anläggning med oljepanna och för fastbränslepanna 200 meter (BPFA sid130). Linde
Energis nuvarande förbränningsanläggning med en effekt på under 50 MW resulterar i
dagsläget ett skyddsavstånd på under 200 meter. Vid ett eventuellt införande av
fastbränslepannor kan skyddsavståndet uppgå till 200 meter förutsatt att den tillförda effekten
understiger 50 MW.
4. Nlf, Nora-Lindefrakt
NLF är ett transportföretag inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och
material-leveranser. På fastigheten finns kontor och lokaler för fordonsservice samt
uppställningsplatser. Inom fastigheten finns även en dieseltank på 50 m3. Dieseltanken är
utrustad med invallning under tak vid påfyllningsplatsen.
Brandfarlig vätska, av typen dieselolja, har högre flampunkt och förväntas inte antändas vid
lägre temperatur än 55°C. Denna klassas som brandfarlig vätska klass 3. n dieselolja, har
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högre flampunkt och förväntas inte antändas vid lägre temperatur än 55°C. Med utgångspunkt
av att tanken enbart innehåller fordonsdiesel och med hänsyn till markens lutning så bedöms
inga övriga skyddsåtgärder vara nödvändiga på avstånd över 40 meter till angränsande
markanvändningar.
SAMMANFATTNING RISKBEDÖMNING

Det tillkommande området för detaljhandel (H), besök/idrott, (R) restaurang (C) samt kontor
(H) innebär mer personintensiv markanvändning och är därför känsligare i riskavseende. De
risker som främst skulle kunna innebära en fara för allmänheten är främst oönskade bränder.
En buffertyta med icke störande verksamheter (Z) läggs därför mellan Fotbollsgatan och den
känsligare markanvändningen. Utgångspunkten är att Meriotor kan omdisponera sin
verksamhet på sin fastighet med acceptabla riskavstånd där markanvändningar för olika
riskzoner (Fakta 2016:6) ligger som grund för vilka avstånd som gäller. Vidare fungerar
byggnader på markanvändningen (Z) (lila område fig) som skydd vid en olycka.

Buffertområde (i lila färg) riskavstånd mellan Meritor och tillkommande mer känslig
markanvändning
Den befintliga dieseltanken planeras att flyttas till nytt område för drivmedelshantering (grå
cirkel ovan nuvarande placering för dieseltank), bedöms inte utgöra risk för
restaurangverksamheten på markanvändningen (C).
Det nya planerade området för drivmedel (G) innebär att tillräckliga skyddsavstånd finns
gentemot angränsande områden.
De övriga markanvändningar som detaljplanen medger innebär ingen övrig risk inom eller
utanför planområdet. Lindesberg kommun har tidigare hänvisat verksamheter med hög
omgivningspåverkan till industriområdet norr om Fotbollsgatan. Eventuella störningar från
verksamheter i planområdet gentemot omgivande bostadsbebyggelse kan prövas mot
miljöbalken (MB). Tillkommande samt befintliga verksamheter inom planområdet behöver
alltså kunna tillgodose att verksamheten inte medför olägenhet som exempelvis buller,
vibrationer, lukt och ljus-störningar mot den omgivande befintliga bebyggelsen enligt MB.
Ett genomförande av planen minskar istället de risker som tung industri (J) inom planområdet
skulle ha kunnat medfört gentemot sin omgivning som då annars skulle varit nollalternativet.

24 (34)

Diarienr: S-2020-81

VATTEN
LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR

Inom planområdet finns några mindre lågpunkter. Eftersom området redan är hårdgjort till
stor del kommer dagvatten transporteras från det norra området ned till naturområdet med
översvämningsmöjligheter i planområdets södra del med markanvändningen SKYDD.
Ett antal gator får ett bredare gaturum så att svackdiken kan breddas och därmed ta emot
dagvatten från fastigheter, Svackdikena utformas och dimensioneras så att rening och
fördröjning av dagvatten utöver vägvatten är möjlig. Planförslaget utökar möjligheterna till
ett bra omhändertagande av dagvatten jämfört med det nuvarande nollalternativet. Se även
avsnitten Teknisk infrastruktur, Dagvatten samt Natur.

Exempel på gatumark som ges utökat område åt svackdike för dagvatten i röd fig
STRANDSKYDD

De vattendrag som finns i området omfattas inte av strandskydd.
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GATOR OCH TRAFIK

Gatustrukturen lämnas i stort oförändrat, vägområdena utökas dock för Stafettgatan och
Skrinnargatan utmed vissa sträckor. Gatuområdena varierar mellan 16-12 meter där både
svackdiken samt utrymmen för gång och cykel inräknas.

Principskiss för gatuområden inom planområdet
Den nya vägsträckningen i planområdets södra del får ett gatuområde som är 15 meter brett
för att tillgodose väg, gång-och cykelväg, diken och andra vägrelaterade åtgärder.
Gatuområdet innebär utökade möjligheter att avlasta Fotbollsgatan i norr för att nå
Lindesbergs Arena. Den nya vägen med gång och cykelväg ger även möjligheter att skapa
goda förutsättningar för aktiva transporter till och från området genom exempelvis gång-och
cykeltrafik. Gatusträckningen ansluter Fritidsbyns infrastruktur.
GÅNG OCH CYKELNÄT

Gång-och cykelnätet får i och med planförslaget ytterligare möjlighet att utvecklas i
överensstämmelse med PM Trafikutredning för nordvästra Lindesberg KS 2019-12-16.
Nya sträckningar för gång och cykel möjliggörs i och med det nya vägområdet i söder samt
att vägområden utökas vid Stafettgatan och Skrinnargatan (se röda streck-linjer).

Illustration över G/C vägar, från PM Trafikutredning för nordvästra Lindesberg
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PARKEING, ANGÖRING, IN-UTFARTER

Parkering och angöring sker inom kvartersmark och lämnas i planförslaget oförändrat.
Parkering i området är inte avsett att ske på gatumark utan ska lösas på kvartersmark.
Angöring till verksamheterna och fordonsrörelser kopplade till angöringen, ska även den ske
på kvartersmark. Anvisad väg för drivmedelstransporter till drivmedelsstationen på Lindesby
4:1 sker från Stafettgatan strax söder om cirkulationsplatsen och därefter i huvudsak på den
egna kvartersmarken enligt principskissen nedan.

Principskiss anvisad väg drivmedelsleverans till drivmedelsstation
Utfartsförbud har inkluderats i vissa delar av området ur trafiksäkerhetssynpunkt. I den västra
delen av planområdet har ett område pekats ut som parkering. Detta för att på sikt få en
tydlighet i parkeringssituationen mot fritidsbyn samtidigt som stråkets rekreativa karaktär kan
bibehållas. Ökade flöden på intilliggande gatunät samt möjlighet till belysning innebär att
trygghet vid parkeringen kan skapas.

Parkering för södra delarna av Fotbollsbyn
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STÖRNINGAR
BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD

Planförslaget möjliggör för verksamheter, handel, kontor, besöksanläggningar, tekniska
anläggningar, gata och natur. Planförslaget innebär en ny vägdragning vilket innebär att vissa
trafikflöden kommer förändras. Ett långsiktigt syfte med planen är att på sikt är att minska
andelen tung trafik i Brodalen och hänvisa den tunga trafiken till norr om Fobollsgatan.
Se även tidigare avsnittet riskbedömningar.
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TEKNISK INFRASTRUKTUR
DAGVATTEN

En stor del av planområdet är redan hårdgjort. Detaljplaneförslaget möjliggör för kommunen
att ta ett större grepp i dagvattenhanteringsfrågan för Charlottenlund genom
dagvattenhantering inom markanvändningen SKYDD1 samt inom GATA (dike). Detaljplanen
reglerar även att högst 80% får hårdgöras av den huvudsakliga delen av kvartersmarken. Dit
räknas även exempelvis takytor på byggnadsverk. Detaljplanen reglerar att de södra delarna
av planområdet kan användas för att tillskapa ett översvämningsytor och
fördröjningsmagasin. Området är ca 10 000 kvm stort och kan tillgodose
dagvattenhanteringen för ett större område. Detaljplaneförslaget möjliggör även för breddning
av ett antal svackdiken i anslutning till några av gatorna inom planområdet för att kunna
fördröja dagvatten. Även ett långsmalt område med markanvändningen SKYDD1 innebär att
dagvatten kan fördröjas innan avrinning sker till recipienterna. Väster om Skrinnargatan har
ett U-område för dagvatten planlagts.

Flöden och fördröjning för dagvattenhantering inom planområdet

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde.
Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny
bebyggelse.
AVFALLSHANTERING

Befintliga förutsättningar för avfallshantering lämnas oförändrade.
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Lindesbergs kommun ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive
fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark med
sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m m.
TIDPLAN

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2021.
GENOMFÖRANDETID

Planen får en genomförandetid om 5 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.
HUVUDMANNASKAP

Lindesbergs kommun är huvudman för allmän plats.
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, va-, tele-, eller elledningar på
kvartersmark bekostas av exploatören. Undantaget är allmännyttiga ledningar på U-områden.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. För genomförandet av områden som
berör allmänplatsmark skall lantmäteriförrättning bekostas av kommunen som även initierar
dessa.
Fastighetsägare kan begära att kommunen löser in mark som planläggs som allmänplatsmark
likaså kan kommunen lösa in av fastighetsägare mark som planläggs som allmänplatsmark
något som då initieras av kommunen.
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FASTIGHETSKONSEKVENSER
FASTIGHETETER OCH RÄTTIGHETER

Del av Brodalen 16:3 styckas av och upptas i Lindesby 1:11. Avtal för markköp upprättas av
Lindesbergs kommun för att möjliggöra del av en ny väg vid en lagakraft vunnen detaljplan.
Området omfattar cirka 7000 kvadratmeter. Förrättningskostnader tillfaller kommunen om
inget annat avtalas.

Del av fastigheten Brodalen 16:4 Lindesbergs kommun markerat med röd streckad linje.
Gatumark breddas på ett antal ställen för att säkerställa befintliga dikens kapacitet för att
kunna omhänderta dagvatten. På ett antal ställen justeras alltså markanvändningen så att den
efterliknar den nuvarande användningen. Även ett U-område väster om Skrinnargatan
planläggs i syfte att kunna utveckla dagvatten nätet. De fastigheter som berörs av ovan
nämnda åtgärder är; Lindesby 4:1, 4:2. 1:74, 5:5, 5:4, 5:3, 5:2. 1:35, 1:47 och 6:6.
Område för PARK planläggs på befintligt grönområde på fastigheten Brodalen 16:1 i syfte att
säkerställa ett befintligt grönstråk, områden för in och utfarter bibehålls.

Områden men röd markering som planläggs som allmänplatsmark PARK på Brodalen 16:1
Parkmark på fastigheterna Brodalen 15:1 och 15:2 ersätts av markanvändningen B bostäder så
att markanvändningen stämmer med befintliga fastighetsgränser.

Kvartersmark ersätter parkmark på fastigheterna Brodalen 15:1 och 15:2
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TEKNISKA FRÅGOR
TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK,

Nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av byggherre i samband med exploatering
av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering
och dagvattenfrågor.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att
säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
ARKEOLOGI

Om Länsstyrelsen ska pröva om ett arbetsföretag är tillåtligt enligt kulturmiljölagen kan det
behövas mer kunskap för att ta reda på om fornlämningar kommer att beröras. Länsstyrelsen
kan då fatta beslut om att ett fördjupat underlag i form av en arkeologisk utredning behöver
tas fram. Den arkeologiska utredningen ska ge svar på om och vilka fornlämningar som
berörs av det planerade arbetsföretaget. Utredningen ger också viktig information för vidare
planering av arbetsföretagets lokalisering. Om det planerade arbetsföretaget omfattar ett större
markområde bekostas utredningen av exploatören. Där det är nödvändigt ska en arkeologisk
undersökning av området ska den bekostas av exploatör. Ingrepp i fornlämning regleras i Lag
(1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen. Boverket
anger att ett ”större markområde” enligt praxis har en gräns om ca 10 000 m2 vanligen
tillämpats för ett arbetsföretag. Även begreppet arbetsföretag är inte entydigt definierat men
kan tolkas som en anläggning eller byggnadsverk med tillhörande nödvändiga anslutningar
och komplement som krävs för att kunna genomföra det avsedda projektet alternativt
arbetsföretaget.
MARKLOV

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt
som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/0,5 meter. Detta gäller både för kvartersmark och för allmänna platser.
BRANDVATTENFÖRSÖRJNING

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i
brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Områden för tekniska anläggningar finns planlagda i form av ställverk och teknisk
anläggning. Dessa har säkerställts i detaljplaneförslaget för att tillgodose behoven av
samordning kopplat till elförsörjning och vatten.
RÄTTIGHETER

Områden har avsatts som U-områden (markreservat) för allmännyttiga ledningar. Detta för att
säkerställa ledningarnas funktion i framtiden där även ytor för att möjliggöra underhåll av Uområden finns med.
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MILJÖKONSEKVENSER
UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

För att bedöma planens miljöpåverkan har en undersökning om betydande miljöpåverkan
gjorts. undersökningen genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet. Frågan om
betydande miljöpåverkan ska avgöras genom ett särskilt beslut. Om undersökningen kommer
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det
att planen ska miljöbedömmas. Checklistan som undersökningen görs utifrån utgår bland
annat från 4§ MKB förordningen. Behovsbedömning med tillhörande checklista är framtagen
av Samhällsbyggnad Bergslagen. Beslutet ska innehålla de omständigheter som talar för eller
emot en betydande miljöpåverkan. Det ska göras tillgängligt för allmänheten.
LUFTKVALITET

Skattningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den grad att
miljökvalitetsnormerna överskrids.
VATTENKVALITET

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar och fördröjningsdiken
till Lindesjön. En del av dagvattnet i området infiltreras naturligt till grundvattnet.
Detaljplaneförslaget utökar möjligheten att omhänderta, rena och fördröja dagvatten i
svackdiken, samt i översvämningsytor vilket leder till god vattenkvalitet. Andelen
kvartersmark som får hårdgöras regleras i detaljplanen till högst 80%.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen förbättra förutsättningarna jämfört
med nuläget (nollalternativet) för att uppnå målet för miljökvalitetsnormer (MKN)för vatten.
BARNPERSPEKTIV

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet är en del av
förutsättningar för att kunna ge arbetsplatser i Lindesbergs kommun vilket i sin tur leder till
att ge förutsättningar till att Lindesbergs tätort kan vara en bra miljö för både barn och vuxna.
Även en utbyggnad av gång och cykelnätet bidrar till att främja tillgängligheten för barn.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planen upprättas av kommunen genom Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som
också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de
fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av
allmänna platser och anläggningar ombesörjes av kommunen genom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen får laga kraft.
MARKLOV

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt
som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till 0,5
meter. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.
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EKONOMISKA FRÅGOR
EKONOMISKA KONSEKVENSER

Lindesbergs kommun finansierar detaljplanearbetet. Planavgift kan tas ut vid bygglov för
fastigheter där en administrativ bestämmelse som avser det finns. Kostnader och ekonomiska
konsekvenser redogörs ytterligare i granskningshandlingen.
Eventuella gatukostnadsersättningar eller exploateringsavtal som detaljplanen kan medföra
redovisas i kommande granskning och därtill vilka fastighetsägare som då kan belastas av
dessa.
Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta
eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Ett exploateringsavtal får
omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg som kommunen bidrar till
medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan antas öka i
värde. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Ett
generellt ställningstagande i denna detaljplan är att de fastighetsägare som får ändrad
markanvändning från industri till annan markanvändning än icke störande verksamheter får i
och med det ett ökat värde på sin fastighet.
För denna detaljplan kommer utbyggnad av infrastruktur för gata, gång och cykel samt
dagvattenåtgärder vara nödvändiga för att fullt ut kunna genomföra detaljplanen. Gatunätet
behöver byggas ut så att det går att nå fastigheter inom området, gång och cykelnätet behöver
byggas ut för att möjliggöra att området kan nås på ett säkert sätt för oskyddade trafikanter.
Dagvattenåtgärder behöver byggas ut för att säkerställa att dagvatten omhändertas på ett
godtagbart sätt.
Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av
planen.
MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen. Tidigare samrådshandling togs fram av Simon Ljunggren på
Stadsbyggnadskontoret, Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän
från Miljökontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.

Isabella Lohse
Enhetschef

Kjell Jansson
Planarkitekt
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