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GRANSKNINGSHANDLING
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun
PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde
och en förskola. Planen kommer även möjliggöra för infrastrukturlösningar samt mark för
allmänna ytor.

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN
Granskningsutlåtandet är en redovisning av synpunkter, sk yttranden, som inkommit vid
granskning av planförslaget. Granskningsutlåtandet redogör även för vilka förändringar som
gjorts i planhandlingen efter samråd och granskning.
Även synpunkter som inte lett till någon förändring är redovisade och kommenterade för att
förklara de ställningstaganden som gjorts.
HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 8 maj 2020 – 29 maj 2020 Under
samrådstiden kom det in 16 yttranden vilka redovisats i en separat samrådsredogörelse.
HUR GRANSKNING BEDRIVITS
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 8 juni 2020 – 29 juni 2020. Under
granskningstiden kom det in 10 st yttranden.

På grund av GDPR har vissa personuppgifter avkodats i handlingar som publiceras digitalt.
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD
MYNDIGHETER
Länsstyrelsen Örebro Län meddelar i skrivelse 2020-06-29:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:
Råd enligt 2 kap PBL
Kommentar: Jordbruksmark
Eftersom syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggande vilket i sig
är ett väsentligt samhällsintresse då det bidrar till kommuners bostadsförsörjning så
är det en korrekt beskrivning som Lst gör att det är exploateringsperspektivet som
lyfts fram. Då detaljplanen innebär ett bostadssammanhang som är
sammanhängande med den övriga tätorten så har den ett allmänt intresse.
Avvägningen i detaljplanen står alltså främst mellan de båda allmänna intressena
bostadsförsörjning och jordbruksmark.
Som Länsstyrelsen korrekt antyder så återges det i planbeskrivningen att
klassificeringen av jordbruksmark ger en indikation på jordbruksmarkens värde.
Jordbruksmark kan värderas med hänsyn till i vilket sammanhang som den
representerar och med hänsyn till vilken avkastning som den ger. Då det redan i
gällande lagstiftning ges utrymme för att jordbruksmark kan ianspråktas för att
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse då 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 så gör även planbeskrivningen en
avgränsning i överensstämmelse med hushållningsbestämmelserna. Någon
ytterligare fördjupning utöver vad planbeskrivningen redan beskriver angående
jordbruksmarkens värden utifrån livsmedelsförsörjning ligger alltså utanför
detaljplaneinstrumentet.
Kommentar: Naturmiljö
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ytterligare inventeringar inte är nödvändiga.
Det generella biotopskyddet gäller inom planområdet. För eventuella biotoper som
kan innebära målkonflikt vid ett genomförande ska ansökan om dispens i sådana fall
först göras. Det finns annars generellt inget hinder mot att anta en detaljplan som
berör områden som omfattas av ett generellt biotopskydd. Detaljplanen bedöms
emellertid att kunna genomföras oavsett eventuella biotopskydd då det finns en
flexibilitet i planen samt att fastighetsgränser endast är illustrerade och inte
bindande, anpassningar av fastighetsgränser och in och utfarter kan göras.
Detaljplanen bedöms således i sin helhet kunna genomföras självständigt där
genomförandet inte är beroende på eventuella dispenser.
Kvartersmark har minskats vid förskolan Planområdet med föreslagna byggrätter
ligger till största delen på jordbruksmark endast mindre skogsparti kommer att tas i
anspråk för nya byggrätter. Stadsarkitektkontoret bedömer att tillräcklig buffertyta
finns med hänsyn till naturvärden som är identifierade enligt den senaste NVI n.
Kommentar: Planbestämmelser
Lagstödsreferenser är inte ännu ett krav.
Exploateringstalsbestämmelser korrigeras.

5 (30)

Diarienr: S-2019-904

Lantmäteriet meddelar i skrivelse 2020-06-10
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:
Exploateringstals bestämmelsen korrigeras.
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KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN
Samhällsbyggnadsförbundet bergslagen meddelar i skrivelse 2020-06-26
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:
Kommentar: Samhällsbyggnadsförbundets svar noteras.
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA

Fastighetsägare Lindesby 3:5 meddelar i skrivelse 2020-06-10
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:
Yttrandet noterat och tidigare besvarat i samrådsredogörelsen.
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Fastighetsägare för Lindesby1:46 meddelar i skrivelse 2020-06-25
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:
Fastigheten 1:46 med bebyggelse ligger närmare Torphyttebäcken än föreslagna byggrätter.
Området närmast mot Torphyttebäcken planläggs som PARK och NATUR, inga byggrätter
föreslås nära Torphyttebäcken.
Södra delen av planområdet föreslås fortsättningsvis att planläggas som NATUR och PARK
(delvis vid fastighetsägarens bifogade bild).
Planförslaget har stöd i naturvärdesbeskrivningen samt PM Fladdermöss vilka pekar på att
exploatering är möjlig utan att rödlistade arter påverkas på ett betydande negativt sätt.
Jordbruksmark får tas i anspråk, lokaliseringsprövningen utgår främst från redan tidigare
beslut som Lindesbergs kommun tagit. I översiktsplan (ÖP) för Lindesbergs kommun antagen
av kommunfullmäktige 2019-04-15 KF § 54/1 sätter upp kommunens inriktning vad beträffar
fysisk planering och markanvändning. I den så anges övergripande strategier för framtida
markanvändning och inriktning för bebyggelsen. Det aktuella planområdet ligger inom
utvecklingsområdet samt inom den utpekade kärnan i Lindesbergs tätort. I översiktsplanen är
planområdet utpekat som ett område för bostäder i mark och vattenanvändningskartan.
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Fastighetsägare för Lindesby 3:7 meddelar i skrivelse 2020-06-29
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:
Påverkan på omgivande jordbruksarealer vid en exploatering begränsas till fastigheten
Lindesby 3:3 då betesmarken på 1:13 inte kommer vara aktuell. Jordbruksmarken i
planområdet ligger geografiskt i ytterkanten på Torphytte-områdets jordbruksmarker vilket
innebär att den inte utgör en viktig länk för övrig jordbruksmark. Det finns inte heller några
viktiga transportvägar för jordbruksmaskiner som omöjliggörs vid en exploatering.
Torpbäcken i väster skär av kopplingen mellan det aktuella området och mellan mark
västerut. Norr om området finns skog vilken avlöses av bebyggelse, mot öster finns inte heller
någon koppling till övrig jordbruksmark. Kopplingen till övrig jordbruksmark finns alltså
endast mot syd.
Stadsarkitektkontoret delar uppfattningen att genomförandet av detaljplanen behöver ske
genom att VA ansluts till det kommunala VA-nätet.
.
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Fastighetsägare för Lindesby 1:48 meddelar i skrivelse 2020-06-28
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:
Ett av syftena med planen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde
vilket i sin tur medför en förändring av det nuvarande området från ett mer eller mindre
agrart område till ett mer småskaligt urbant område. Detta kan lokalt naturligtvis komma att
uppfattas som en stor förändring. Viktigt att poängtera är att den förändringen redan inletts
av många av de senare befintliga fastigheterna.
Framtagandet av detaljplanen är som tidigare nämnts en del i att Lindesbergs kommun ska
kunna ha planlagd mark för småhus. Detaljplanen svarar mot redan tidigare beslut som
Lindesbergs kommun tagit. I översiktsplan (ÖP) för Lindesbergs kommun antagen av
kommunfullmäktige 2019-04-15 KF § 54/1 sätter upp kommunens inriktning vad beträffar
fysisk planering och markanvändning. I den så anges övergripande strategier för framtida
markanvändning och inriktning för bebyggelsen. Det aktuella planområdet ligger inom
utvecklingsområdet samt inom den utpekade kärnan i Lindesbergs tätort. I översiktsplanen är
planområdet utpekat som ett område för bostäder i mark och vattenanvändningskartan.
Vidare anges i Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun fastställt av
kommunfullmäktige KF § 128 2016-09-28 att antalet avstyckade och klara villatomter som
finns tillgängliga per år, främst i de mest efterfrågade områdena skall år 2019 vara 20 st.
Fornlämningen efter boplatslämningar (objekt 4, Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 från
2014 framtagen av Arkeologigruppen AB) föreslås ligga utanför kvartersmark med
markanvändningen Skola. Vid eventuella framtida ingrepp i fornlämningen krävs tillstånd
från Länsstyrelsen. Så länge som ingrepp inte sker i fornlämningen så kan marken användas.
Området kommer att förändas vid ett genomförande där verksamheten från förskolan kommer
att märkas utan att den i allmänt sett ger upphov till betydande störningar. Bullerplank är
inte aktuellt.
Vid eventuella störningar från exempelvis höns så kan miljökontoret kontaktas vilka avgör om
störning föreligger
Breddning av gatan sker enligt planförslagets gränser där ingen privatägd mark ianspråktas.
Kommunen har kompletterat planhandlingarna och istället för att överklaga Mark och Miljös
upphävande så görs nu ett omtag av detaljplanen då naturvärdesinventering sant PM
fladdermöss visar att exploatering är möjlig utan betydande negativ påverkan.
Bebyggelsen på förskolan har en planbestämmelse som reglerar ljusspridning samtidigt som
säkerhet kan uppnås för verksamheten.
Naturvärdesbeskrivningen samt PM Fladdermöss pekar på att exploatering är möjlig utan att
det ger upphov till betydande negativ påverkan.
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Fastighetsägare för Lindesby 1:41 meddelar i skrivelse 2020-06-29
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar.
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. Lindesby bedöms uppfylla kriterierna ovan. Stadsskogen ses inte som
något alternativ till den föreslagna exploateringen bland annat med hänsyn till det
geografiska läget på Stadsskogen.
Även skog kan ingå i hushållningslagstiftningen enligt grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 kap 4§ Miljöbalken.
Planförslaget bedöms ta hänsyn mycket till de befintliga naturvärdena samt den befintliga
bebyggelsen med avseende på exploateringstal trots att planen föreslår en utvidgning av
Lindesbergs tätort.
.
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Fastighetsägare för Lindesby 3:3 meddelar i skrivelse 2020-06-29
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:

Som tidigare besvarats i samrådsredogörelsen så behöver översiktsplanens inriktning om
närproducerade livsmedel ses på en mer övergripande nivå. Detaljplanen svarar mot redan
tidigare beslut som Lindesbergs kommun tagit. I översiktsplan (ÖP) för Lindesbergs kommun
antagen av kommunfullmäktige 2019-04-15 KF § 54/1 sätter upp kommunens inriktning vad
beträffar fysisk planering och markanvändning. I den så anges övergripande strategier för
framtida markanvändning och inriktning för bebyggelsen. Det aktuella planområdet ligger
inom utvecklingsområdet samt inom den utpekade kärnan i Lindesbergs tätort.
I översiktsplanen är planområdet utpekat som ett område för bostäder i mark och
vattenanvändningskartan.
Kommunen arbetar med ett antal parallella planer som kompletterar varandra med ibland
något olika syften och geografiska lägen. Även en utbyggnad av Lindesby bidrar till
flyttningskedjor för vissa målgrupper. Detaljplanen föreslår inte flerfamiljehus, planen avser
istället friliggande bostadshus och par/radhus. Detaljplanen begränsar inte heller
tomtstorlekarna utan det regleras i samband med försäljning av marken.
Stadsarkitektkontoret delar uppfattningen att stabiliserande åtgärder kan komma att krävas
för vissa fastigheter. Att i detta skede ta bort byggrätter är däremot inte aktuellt.
Påverkan på omgivande jordbruksarealer vid en exploatering begränsas till fastigheten
Lindesby 3:3 då betesmarken på 1:13 inte kommer vara aktuell. Jordbruksmarken i
planområdet ligger geografiskt i ytterkanten på Torphytte-områdets jordbruksmarker vilket
innebär att den inte utgör en viktig länk för övrig jordbruksmark. Det finns inte heller några
viktiga transportvägar för jordbruksmaskiner som omöjliggörs vid en exploatering.
Kvarvarande mark på Lindesby 3:3 är möjlig för odlingar i mindre skala.
Angränsande områden till Lindesby 3:3 planläggs fortsättningsvis som NATUR och PARK
mark där område för lokalt omhändertagande av dagvatten finns. Eventuella biotopskydd vid
Lindeby 3:3 behöver inte påverkas eller skadas vid ett genomförande. Emellertid så betonar
kommunen vikten av att lokalt kunna omhänderta dagvatten vilket innebär att avrinning av
dagvatten behöver möjliggöras till lod-området i plankartan.
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Fastighetsägare för Lindesby 1:39 meddelar i skrivelse 2020-06-29
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagens kommentar:
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggande vilket är ett väsentligt
samhällsintresse då det bidrar till kommuners bostadsförsörjning. Brukningsvärd
jordbruksmark får enligt miljöbalken 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. Lindesby bedöms uppfylla kriterierna ovan.
En lokaliseringsprövning är gjord som visar på att bostadsbebyggelse vid Lindesby är den
enda rimliga platsen för ett bostadsområde med den aktuella storleken.
Naturvärdesbeskrivningen samt PM Fladdermöss bedöms som tillräckliga underlag för det
aktuella området, de pekar ut att exploatering är möjlig utan att ge betydande negativ
påverkan. Planförslaget bedöms ta hänsyn till de befintliga naturvärdena.
Detaljplanen föreslår inte flerfamiljehus, planen avser friliggande bostadshus samt områden
för par/radhus. Det ligger inom kommunens handlingsutrymme att genom detaljplan planera
användningen av marken. Bland annat så bidrar gatustrukturen till att en variation med
brutna siktlinjer utmed vägområdena. Söder om Norra Lindesbyvägen avsätts främst för
byggrätter, ett g/c-område i nord sydlig riktning föreslås få markanvändningen PARK.
Vägområdena utformas framåtsyftande så att kollektivtrafik i någon omfattning möjliggörs.
Även gatustrukturer för gång och cykeltrafik är viktiga för att länka samman Lindesbergs
tätort. Nuvarande trafiksituation utmed Torphyttevägen är negativ för gående och cyklister
Prickmarken motiveras med att ha enhetlig förgårdsmark gällande minsta avstånd för väg
och är liknande i hela planområdet. Viktigt är även att inte förlora fri sikt vid vägar.

29 (30)

Diarienr: S-2019-904

FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING
Utöver de förändringar som angetts ovan så har redaktionella förändringar och förtydliganden
införts i planhandlingarna och i plankartan. Några mindre vägområden har på vissa ställen
breddats för att förenkla genomförandet av detaljplanen. Primärkartan har uppdaterats.

Kjell Jansson
planarkitekt

Isabella Lohse
enhetschef
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