Detaljplan för Hästen m.fl. (Kristinaskolan), Lindesberg, Lindesbergs kommun
(Hästen 12, Lejonet 10, Lejonet 17 och del av Lindesås 1:1)
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Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Plankarta med bestämmelser och grundkarta (separat kartblad)

Ett detaljplaneförslag har upprättats med standardförfarande för Hästen
m.fl. (Kristinaskolan), Lindesberg i Lindesbergs kommun.
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2020-07-09 till
och med 2020-09-04.
I bilaga 1 redovisas de synpunkter som kommit in under granskningstiden och kommunens kommentarer till dessa.
Inkomna synpunkter har i första hand resulterat i att planområdet minskats så att den södra delen av den f.d. skolgården, som tidigare föreslogs bli parkmark, lyfts ur planen. Detta innebär dock inte att problematiken med den förorenade marken och dess eventuella påverkan på de
människor som vistas i området och på Lindesbergs dricksvattentäkt är
lösta utan bara att problematiken inte kommer att hanteras inom ramen
för aktuell planläggning. De problem med dagvatten från södra delen av
den f.d. skolgården som rinner in i intilliggande trädgårdar är heller inte
hanterat utan får lösas separat.
Förutom ovanstående minskning av planområdet så har en rad mindre
ändringar och korrigeringar införts. Dessa beskrivs i anslutning till respektive yttrande.

BILAGA 1

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA
YTTRANDEN UNDER
GRANSKNINGEN

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Kommunen frångår den nivå som överenskommits i översiktsplanen
och förhåller sig till det klimatanpassade 200-årsflödet istället för till
dagens 200-årsflöde. Motivet till avsteget är att det handlar om att
komplettera en befintlig bebyggelsestruktur inom ett område som är
av riksintresse för kulturmiljövården. Alltså är det enligt vägledningen möjligt att lokalisera bebyggelsen inom områden med måttlig
sannolikhet för översvämning, dvs. inom områden där den årliga
sannolikheten för översvämning är mindre än 1/200.
Ett längre resonemang och utförligare motivering införs i planbeskrivningen.

2

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Den tidigare parkytan i söder har tagits bort ur planen pga. den
osäkra föroreningssituationen. För att hantera den ökade exploateringen inom Hästen 12 har en dagvattenberäkning tagits fram som
visar att 80 m3 dagvatten måste kunna fördröjas inom fastigheten
för att belastningen på dagvattensystemet inte ska öka vid ett 100årsregn. Bestämmelser för att säkerställa detta har införts på
plankartan.

Som nämnts ovan har den tidigare föreslagna parkytan i söder utgått ur planen. Ytterligare markundersökningar har genomförts inom
den planerade bostadsmarken på Hästen 12 samt på Lejonet 10
och 17. Ett mindre område har identifierats på Lejonet 17 där sanering måste ske innan bygglov kan ges för ändrad markanvändning.
Bestämmelse för att säkerställa sanering har införts på plankartan.

3

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Planbeskrivningen har kompletterats så att det framgår att planeringen av eventuella arbeten på gång- och cykelvägen ska samrådas med kommunen för att säkerställa om arbetena kan innebära
skaderisk för grundvattnet. Parkytan söder om gång- och cykelvägen har utgått ur planen.
Plankartan kompletteras och redovisningen av påverkan på strandskyddets syften kompletteras.

Ingen av de historiska kartor som redovisas i beskrivningen av riksintresset redovisar någon tidigare historisk bebyggelse på markerade ytor. På fastigheten Lejonet 10, som tidigare utgjorde del av
Tellandska gårdens trädgård, har dock under en tid mitten/slutet av
1900-talet funnits en enklare paviljongbyggnad som disponerats av
Kristinaskolan.
Administrativ bestämmelse införs att bygglov som innebär ingrepp i
historiskt stadslager (under ev. sentida fyllnadsmassor) ska föregås
av arkeologisk undersökning.
Plankartan kompletteras.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Formuleringen ändras.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentar ovan angående arkeologi.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Plankartan justeras.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Någon högsta markhöjd införs inte. Det som skymmer fasaden mest
är de träd som finns längs Kristinavägen och Örebrovägen samt de
träd som växer på skolgården omedelbart söder om huvudbyggnaden.
Då kvarteret Hästen har samma storlek som övriga kvarter mellan
Kristinavägen och Kungsgatan och liknande bestämmelse inte finns
inom något av de övriga kvarteren görs bedömningen att det inte
finns någon anledning att behandla kvarteret Hästen på ett annorlunda sätt.
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Området söder om Fingerbogatan utgår ur planen. Dagvatten hanteras inom planområdet genom att bestämmelse om att dagvatten
motsvarande den ökning en fullskalig exploatering inom området
medför ska kunna fördröjas inom området.

Markundersökningen har kompletterats och omfattar nu även de
norra delarna av planområdet.
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Marken söder om Fingerbogatan har utgått ur planområdet.

Området söder om Fingerbogatan har tagits bort från planområdet
och i norr har markundersökningen kompletterats.
Behovet av att hantera allmänhetens tillträde till det förorenade
markområdet söder om Fingerbogatan och frågan om vad som ska
hända med den lekutrustning/bollplan som finns där i dag kvarstår
dock, även om det hamnar utanför denna detaljplan. Även problemet med den förorenade markens eventuella påverkan på grundvattentäkten kvarstår och bör hanteras.

12

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Användningen kontor, K, ändras till centrum, C.
Bevarandet av det flacka taket gäller bara när befintlig byggnad
behålls. Vid kraftig ombyggnad, t.ex. om byggnaden byggs på med
en extra våning, och nybyggnad gäller en takvinkel på 18-35 grader.
Bestämmelsen på plankartan ska lyda ”Trapphustornets krön av
plåt ska bevaras.” Dock ingår att trapporna i de två huvudtrapphusen ska bevaras i ”Stengolv samt befintliga räcken och ledstänger i
de två huvudtrapphusen ska bevaras.”
Kravet på att de glasade partierna och fönsterbänkarna ska bevaras
tas bort. Dock bör fönsterbänkarna bevaras i den mån det är möjligt
och flyttas om fönsteröppningar ändras.
I och med att möjligheten till nya takkupor är tydligt beskrivet i planbeskrivningen ska detta inte behövas. Dock kompletteras meningen
om skydd av takfallens utformning i planbeskrivningen så att det
framgår att det är just kombinationen av sadeltak och säteritak som
ska bevaras.
Bestämmelsen omformuleras så att den gäller båda trapporna och
att dessa får flyttas om dörrarnas läge ändras.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Byggnadshöjden höjs till 8,0.
Vid kontakt med Linde energi har två utföranden diskuterats, plåt
eller betong. Betong ger möjlighet till att placera t.ex. sophus och
cykelförråd på ett kortare avstånd från transformatorstationen. Dock
görs bedömningen att storleken påverkar mer än utförandet.
Bestämmelsen f1 läggs till på Kristinaskolans huvudbyggnad.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Hänsyn till detta kommer att tas i projekteringsfasen av projektet.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se nästa sida för kommentarer.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

I planbeskrivningen uppmärksammas en fiberkanalisation i västra
delen av planområdet som eventuellt kommer att behöva flyttas.
Fastighetsägaren är medveten om vilka förutsättningar som gäller
vid eventuell flytt.
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