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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

Detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. (Charlottenlund) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun  

PLANENS 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.   
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. Detaljplanen avviker delvis 
från översiktsplanen samt har principiell betydelse därför upprättas planen 
med utökat planförfarande 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS  

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 22 juni 2021 – 22 juli 2021. Totalt 

inkomna yttranden under samråd var 16 st.  

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Samrådsredogörelsen är en redovisning av synpunkter, så kallade yttranden, som 

inkommit vid samråd av planförslaget. Nedan följer inkomna yttranden.  Först följer 

det inkomna yttrandet, och sedan en kommentar från Stadsbyggnadskontoret.  
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer:  

 Förorenad mark 

 För att bedöma situationen om eventuella markföroreningar i området har fyra 

fastigheter valts ut i syfte att se om ändrad markanvändning är teknisk och 

ekonomisk möjlig samt få en övergripande bild av en eventuell föroreningssituation. 

Med anledning av det har SWECO utfört översiktliga miljötekniska 

markundersökningar på fastigheterna Lindesby 1:35, 5:1, 5:5 och 6:4 i enlighet med 

Länsstyrelsens samrådsyttrande. För samtliga fastigheter gäller att inga 

föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten som bedöms utgöra ett hinder för 

tänkt markanvändning. Ingen indikation finns på att föroreningarna härrör från 

intilliggande fastigheter. På fastigheten Lindesby 1:35 påträffades markföroreningar 

över MKN i två provpunkter. Dessa föroreningar behöver avhjälpas vid ändrad 

markanvändning och villkoras därför innan bygglov kan ges.  

Störningar och risker 

Innehållet i planbeskrivningen utgår inte längre i sin beskrivning och bedömning av 

riskavstånd från rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt 

gods (Fakta 2016:6). Utgångspunkter har nu istället gjorts utifrån tidigare 

riskbedömning som togs fram i samband med arbetet med detaljplanen för 

Brotopsskolan 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. Utöver den tidigare riskbedömningen beskrivs verksamheter med möjlig risk 

samt vilka riskavstånd som den verksamheten kan innebära något som framgår i 

planbeskrivningen. Markanvändningar som handel, kontor, restaurang och 

besöksanläggningar(paddel) vilka kan vara känsligare än verksamheter (Z) för 

risker ligger utanför riskområden som befintlig verksamhet genererar.  Ett 

genomförande av planen minskar istället de risker som tung industri (J) inom 

planområdet skulle ha kunnat medfört gentemot sin omgivning som annars då skulle 

varit nollalternativet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planförslaget innehåller ett antal åtgärder för att möjliggöra en fördröjning och 

rening av dagvatten. En planbestämmelse reglerar att högst 80% får hårdgöras av 

kvartersmarken. Till andelen hårdgjorda ytor räknas även exempelvis takytor på 

byggnadsverk. De södra delarna som idag omfattas av skogsmark planläggs som 

översvämningsytor SKYDD1. Detta för att säkerställa hanteringen av dagvattnet 

från kvartersmarken i planområdet. De lägst belägna lågpunkterna (damm1) 

fungerar som sedimenteringsytor innan avrinning sker till recipient. De ytor som 

föreslås hantera dagvatten uppgår sammanlagt till ca 6000 kvm vilket tillgodoser 

dagvattenhanteringen. Detaljplaneförslaget möjliggör även för svackdiken i inom 

planområdet för att kunna fördröja och rena dagvatten. Ytorna för dammar föreslås 

vara ca 1350 kvm, ytorna för översvämningsytor och svackdiken uppgår till 4950 

kvm. Detaljplanen skapar alltså goda förutsättningar för omhändertagande av 

dagvatten där rening och fördröjning sker. Eftersom dagvattenanläggningarna 



Diarienr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Prästgatan 6 

711 30 Lindesberg 

Prästgatan  0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     10 (62) 
 

kommer fördröja och rena dagvatten från befintlig kvartersmark så innebär det att 

ett genomförande av detaljplanen en minskning utsläpp av föroreningar från 

dagvatten jämfört med nollalternativet där inga ytterligare åtgärder görs för 

dagvatten inom nuvarande detaljplan. Slutsatsen måste därför bli att risken att 

försämra MKN inte kommer föreligga, däremot så kommer ett genomförande av 

detaljplanen påverka MKN positivt.  

Texten i planbeskrivningen har ändrats när det gäller uppgifter om vilken status 

närliggande vattenförekomster har.  

 

Naturmiljö  

En naturvärdesinventering NVI har tagits fram. 

Planområdet är redan till största delen tidigare planlagd, ett genomförande av 

detaljplanen hindras inte av några biotoper som kräver dispens.    

 

Trafik  

Föreslagen gatubredd kan medge utveckling av kollektivtrafik i området men är inte 

preciserad. 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 södra vägsträckningen 

avlastar även trafiken i och vid Brotorpskolan. I dagsläget används Stadsskogsvägen 

för att ta sig från de västra delarna av Lindesberg vidare mot Lindesbergs Arena. 

Denna ”smitväg” innebär en oönskad blandning av olika trafikslag på 

Stadsskogsvägen som inte är avsedd eller dimensionerad för den trafiken vilket 

innebär konflikter mellan olika trafikslag. Ett genomförande av detaljplanen ger 

positiva konsekvenser i att bland annat kunna ta bort trafik på Stadsskogsvägen.   

 

Jordbruksmark  

Området är redan planlagt för industri.  

 

Fornlämning  

Enligt Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet. Länsstyrelsen har 

emellertid pekat på två oregistrerade lämningar i form av resterna av jordtorpet 

Hällen samt en ca 200 meter väster därom liggande backstuga. Något beslut om att 

det är fornlämningar finns dock inte och är följaktligen inte heller registrerat i 

Riksantikvarieämbetets register Fornsök. Enligt Boverket kan uppgifterna i Fornsök 

ligga till grund för bedömningen av om en fornlämning ska anses känd eller inte.  

 

Höga objekt  

Kommunen har samrått med LFV där LFV har i egenskap av sakägare för CNS-

utrustning inte har något att erinra mot detaljplanen. 
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Planbestämmelser 

Eventuella störningar från verksamheter i planområdet gentemot omgivande 

bostadsbebyggelse kan prövas mot miljöbalken (MB). Tillkommande samt befintliga 

verksamheter inom planområdet behöver alltså kunna redan idag 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. 

 

E2- Transformatorstation har preciserats till de områden där transformatorstationer 

finns uppförda eller planeras att uppföras. 

 

E4- Kontor och komplementbyggnader för teknisk anläggning medför inte samma 

omgivningspåverkan som markanvändningen värmeverk.  

 

Exploateringstal har setts över. 

 

Bestämmelse om korsmark har ändrats.   

 

Stadsarkitektkontoret ser inga problem med att infarten till C1 området först går 

över annan kvartersmark.  

 

G1 området har utökats något så att det angränsar till GATA. G1 området avser att 

kunna vara tillgänglig för företag utöver den egna verksamheten.  

 

Kommunen avser inte att utöka planområdet därav j 1 - Utfart är inte tillåten. 

 

Ytor för vändmöjligheter vid Stadsskogsvägen har lagts till i plankartan. 

 

Högsta höjd genom symboler betecknade som romber är möjliga att användas i en 

övergångsperiod, läsbarheten är mer direkt med rombsymboler jämfört med en h 

bestämmelse vilken som mest ska ses som ett steg i att digitalisera detaljplaner.  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Uppgifter till grundkartan har kompletterats. 

 

Inga exploateringsavtal eller gatukostnader avses att upprättas i samband med 

detaljplanens antagande. Det innebär att kommunen står för de kostnader som 

genomförandet av de allmänna platser som detaljplanen har. 

 

Planbeskrivningen anger nu att Brodalen 16:3 upptas i Lindesby 1:11 samt 

bildtexten korrigerats.  

 

 Plangränsen har korrigerats så att en liten del av Lindesby 3:5 inte ingår. 

 U-området i plankartan har tagits bort. 

 

Ej helt samma planbestämmelser norr respektive söder om den markering LM gjort i 

sitt samrådssvar. 

 

E2 bestämmelsen ändrad/borttagen.  

 

Överflödiga planbestämmelser på Lindesby 6:4 borttagna.   

 

E2- Transformatorstation har preciserats till de områden där transformatorstationer 

finns uppförda eller planeras att uppföras. 

 

 

U-områden finns även om ledningsrätter inte redovisas.  

 

 

B1 bestämmelsen gäller på de flesta områdena med vissa undantag.  

 

 

Vissa av U-områdena är inte längre aktuella och kan därför tas bort alternativt 

kommer ledningsrätter och ledningar att ändras.  
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Stadsskogsvägen har inte planstöd i gällande detaljplan, konsekvenser beskrivs. 

Samtliga fastigheter kan nås även om Stadsskogsvägen stängs av för motortrafik.  

 

Kommunen avser inte att utöka planområdet.  

 

Planbestämmelser för reglering av exploateringstal har ändrats.   

 

Stadsbyggnadskontoret utgår ifrån att LM har bra uppdateringar på gränsernas 

noggrannhet men att kontrollmätningar kan förekomma och vid eventuell avvikelse 

så kan noggrannheten komma att justeras. 

 

Kommunen avser inte att utöka planområdet därav j 1 - Utfart är inte tillåten. 

 

Stadsbyggnadskontoret noterar LM hållning när det gäller illustrationslinjer. 

Illustrationslinjer förekommer endast i en begränsad omfattning där risken för 

sammanblandning med övriga planbestämmelser är begränsad.  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Planbeskrivningen anger nu att under framtagandet av detaljplanen var 

rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter 900 liter/minut med 

ett maximalt inbördes avstånd på 250 meter. Byggherren ska redovisa att 

brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 
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Kommunen har samrått med LFV där LFV har i egenskap av sakägare för CNS-

utrustning inte har något att erinra mot detaljplanen. 
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Avfall återvinning 

I sydvästra delen av planområdet föreslås att en ÅVC kan vara möjlig.  

Vid ett genomförande av en ny väg bör fortsättningsvis möjligheten att kunna ta sig 

till Persbäcken vara kvar. Förbundet bör i frågan om avfallshämtning kunna besluta 

vilken väg som kommer att vara lämpligast att nå Persbäcken om det är från 

Charlottenlund eller från Lindesby.   

 

Grönstruktur 

Planförslaget innebär att planområdet i stor utsträckning följer den äldre 

industriplanen som delvis inte är genomförd. Ett genomförande av det nya 

planförslaget ändrar inte tidigare ställningstagande i gällande plan att en del av 

skogsområdet kommer att exploateras. I planförslaget möjliggörs gång-cykelstråk 

utmed den nya vägen samt inne i Charlottenlund som ökar tillgängligheten till bland 

annat fritidsbyområdet. Vid ett genomförande bör hänsyn tas till de mindre ekarna. 

Viktigt är dock att siktförhållanden samt att riktlinjer för vägar och gators 

utformande kan efterlevas. 

Planförslaget innebär en förstärkning av gång-cykelstråket utmed Stadsskogsvägen, 

förslaget innebär att passage för motorfordon inte ska vara tillåten då 

markanvändningen är och föreslås vara Park. Någon breddning av gatuområdet 

vilken skulle innebära ett ianspråktagande av kvartersmark är inte aktuell. En sådan 

åtgärd skulle inte stå i proportion till det intrång som det skulle innebära. 

Gatumarken bedöms kunna ha ett gång- och cykelområde då bredden på körfält för 

motorfordon kraftigt begränsas. Del av Stadsskogsvägen kan komma att kunna 

enkelriktas för motorfordon. 

 

Naturvärden 

En naturvärdesinventering har tagits fram i den framgår att området har är de lägre 

naturvärdesklasserna 3 och 4. Om möjligt bör den mindre eken få vara kvar. 

 

Dagvatten 

Iordningsställande och drift av anläggningar för dagvatten på allmänplatsmark bör i 

första hand finansieras av VA-kollektivet efter beslut om att det ska ingå i 

verksamhetsområdet för VA. Planbeskrivningen har kompletterats med en mer 

utförlig beskrivning angående anläggningar för dagvatten.  
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Trafik 

Vändplaner har lagts till i plankartan.  

Ett Naturområde har lagts angränsande in till Fritidsbyn för att möjliggöra en gång- 

och cykelväg. 

 

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 södra vägsträckningen avlastar även trafiken 

i och vid Brotorpskolan. I dagsläget används Stadsskogsvägen för att ta sig från de 

västra delarna av Lindesberg vidare mot Lindesbergs Arena. Denna ”smitväg” 

innebär en oönskad blandning av olika trafikslag på Stadsskogsvägen som inte är 

avsedd eller dimensionerad för den trafiken vilket innebär konflikter mellan olika 

trafikslag. Ett genomförande av detaljplanen ger positiva konsekvenser i att bland 

annat kunna ta bort trafik på Stadsskogsvägen. Om ett genomförande av 

detaljplanen skulle leda till att bostadsområdet vid Brodalen efter infarten till 

Lindesbergs arena skulle få påtagligt höga trafikflöden så kan trafikreducerande 

åtgärder vidtas så att flöden minskar. 

 

 Vatten och avlopp 

 I planbeskrivningen anges att Planområdet ligger till största del inom Lindesbergs 

kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dagvattendammar samt 

fördröjning förväntas bli en del av VA-verksamhetsområdet samt fastigheter inom 

planområdet som inte ingår i det. Ett sådant beslut fattas dock separat av 

Lindesbergs kommun utanför detaljplanen. Spill- och vattenanläggningar i 

närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny bebyggelse. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

LFV svar noteras 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

 Miljötekniska markundersökningar har utförts. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

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 södra vägsträckningen avlastar även trafiken 

i och vid Brotorpskolan. I dagsläget används Stadsskogsvägen för att ta sig från de 

västra delarna av Lindesberg vidare mot Lindesbergs Arena. Denna ”smitväg” 

innebär en oönskad blandning av olika trafikslag på Stadsskogsvägen som inte är 

avsedd eller dimensionerad för den trafiken vilket innebär konflikter mellan olika 

trafikslag. Ett genomförande av detaljplanen ger positiva konsekvenser i att bland 

annat kunna ta bort trafik på Stadsskogsvägen. 

 

Förbundet har förprojekterat den nya vägen och konstaterat att den är teknisk möjlig 

att genomföra.  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

 Scanovas yttrande noteras. 
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

U-området är borttaget. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Stadsbyggnadskontoret ser inte att nuvarande användning som i huvudsak består av 

logistik skulle hindras av planförslaget som med icke störande verksamheter skulle 

tillåta logistik. 

Erbjudandet har kommunicerats till Lindesbergs kommun.   
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Lindesbergs kommun har diskuterat avtal för markköp del av Brodalen 16:3. 

Stadsbyggnadskontoret är medveten om den nuvarande vägen (stigen) ligger inne på 

privat kvartersmark. En ny väg i söder kommer ersätta den funktionen med en ny 

gång- och cykelväg. 

Stadsskogsvägen har inte planstöd för en väg idag och kommer inte får det i och med 

planförslaget.  

Prickmarken har minskats.  

Anslutning från kvartersmark till övriga vägnätet bör i de flesta fall kunna 

genomföras om det inte finns ett in eller utfartsförbud. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Det nya planförslaget följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen.             

(se bilder nedan).  

 

 

Gällande detaljplan fig 1 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Det innebär att industriområdet redan idag (fig 1) skulle kunna genomföras och del 

av skogsområdet skulle i och med det försvinna. Det nya planförslaget (fig 2) 

innebär alltså ingen större förändring av det skogsområde som på sikt ändå 

förväntas att omvandlas till industri. Det nya planförslaget tillåter dock inte tung 

industri som kan medföra störningar. I den södra delen har även en väg lagts till för 

att avlasta övriga vägnät till Lindesbergs arena samt att ta Stadsskogsvägens 

genomfars trafik.    

Skogsområdet kommer emellertid vara kvar till största delen i detta planförslag. Nya 

gång- och cykelvägar kommer innebära att tillgängligheten till skogen kan öka.  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

Parkeringsplatsen syftar till att möjliggöra parkeringsytor för att nå Fritidsbyn. Vid 

ett genomförande av planen så innebär det att parkeringsytan kommer ligga i 

anslutning till den nya södra vägen. I och med det så kommer vägen trafikeras 

frekvent vilket innebär en hög insyn till parkeringen. En högre exponeringsgrad av 

en yta innebär att risken för ”olegitimerat beteende” minskar där. Vidare ökar en 

upplyst parkeringsyta tryggheten i området. 

Inga in-eller utfartsförbud finns mellan gatumark och Lindesby 3:5. 

Det nya planförslaget följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen.             

(se bilder nedan).  

 

Gällande detaljplan fig 1 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Det innebär att industriområdet redan idag (fig 1) skulle kunna genomföras och del 

av skogsområdet skulle i och med det försvinna. Det nya planförslaget (fig 2) 

innebär alltså ingen större förändring av det skogsområde som på sikt ändå 

förväntas att omvandlas till industri. Det nya planförslaget tillåter dock inte tung 

industri som kan medföra störningar. I den södra delen har även en väg lagts till för 

att avlasta övriga vägnät till Lindesbergs arena samt att ta Stadsskogsvägens 

genomfars-trafik.  Skogsområdet kommer emellertid vara kvar till största delen i 

detta planförslag. Nya gång- och cykelvägar kommer innebära att tillgängligheten 

till skogen kan öka.  
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Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. S-2019-904 vann laga kraft den 21 oktober 2021. 

Mark och miljödomstolen skriver i sitt beslut att ” Mark- och miljödomstolen 

bedömer att den utredning som genomförts i dessa avseenden, bl.a. en PM om 

påverkan på fladdermusfaunan, har varit tillräcklig. Utredningarna och de slutsatser 

som dragits i dessa ger stöd för att detaljplanen kan godtas.” I detta 

detaljplaneförslag har en naturvärdesinventering (NVI) gjorts. I NVI står bland 

annat att ” östra delen av inventeringsområdet bedöms att det finns vissa värden på 

landskapsnivå knutna till fladder-möss. Gott om skogskantzoner och solbelysta 

miljöer i lä bedöms skapa relativt goda förutsättningar för födo-sök för bland annat 

fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver inte spoliera dessa värden.” 

Vidare bedöms att en särskild fladdermusinventering inte skulle tillföra någon 

information av betydande karaktär.  

 

PBL som planinstrumentet reglerar inte exempelvis fylleri. Det går inte att förutsätta 

att allmänna ordningsregler inte kan hållas och med den anledningen inte planera 

för nya vägar, parkeringar eller annan allmänplats.  

 

Som tidigare omnämnts är området redan detaljplanelagt, i och med detta 

planförslag minskar risken för att fel verksamhet ska kunna etablera sig då avståndet 

till bostäder främst mot Brodalen i vissa fall är litet.   

 

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. På ett område ges möjlighet att 

anlägga en återvinningscentral. 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. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Områdets som diskuterades för möjlig överlåtelse/byte var vid rött kryss enligt karta 

nedan.  

 

 

 

Avståndet till den nya vägen sett från huvudbyggnaden är 167 meter. Fastigheten 

bedöms alltså inte ligga inom sakägarkretsen.  

 

Den nya gatan kommer ha viktig funktion då en ny väg innebär en förstärkning av att 

kunna nå Lindesbergs arena och området vid den. Gatuområdet innebär utökade 

möjligheter att avlasta Fotbollsgatan i norr för att nå Lindesbergs Arena. Den nya 

södra vägsträckningen avlastar även trafiken i och vid Brotorpskolan. I dagsläget 

används Stadsskogsvägen för att ta sig från de västra delarna av Lindesberg vidare 

mot Lindesbergs Arena. Denna ”smitväg” innebär en oönskad blandning av olika 

trafikslag på Stadsskogsvägen som inte är avsedd eller dimensionerad för den 

trafiken vilket innebär konflikter mellan olika trafikslag. Vid ett genomförande av 

planen föreslås att del Stadsskogsvägen avsätts för gång och cykel med separata 

körytor.  
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Det nya planförslaget följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen.             

(se bilder nedan).  

 

Gällande detaljplan fig 1 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Det innebär att industriområdet redan idag (fig 1) skulle kunna genomföras och del 

av skogsområdet skulle i och med det försvinna. Det nya planförslaget (fig 2) 

innebär alltså ingen större förändring av det skogsområde som på sikt ändå 

förväntas att omvandlas till industri. Det nya planförslaget tillåter dock inte tung 

industri som kan medföra störningar.  

En naturvärdesinventering (NVI) har gjorts, i den noterades ett exemplar av 

mattlummer (Lycopodium clavatum, F). Arten är fridlyst (9 § 

Artskyddsförordningen), men är inte hotad eller direkt sällsynt. Platsen där 

Mattlummer påträffades föreslås få markanvändningen Natur. 

I NVI står bland annat att ” östra delen av inventeringsområdet bedöms att det finns 

vissa värden på landskapsnivå knutna till fladder-möss. Gott om skogskantzoner och 

solbelysta miljöer i lä bedöms skapa relativt goda förutsättningar för födo-sök för 

bland annat fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver inte spoliera dessa 

värden.” Vidare bedöms att en särskild fladdermusinventering inte skulle tillföra 

någon information av betydande karaktär.  

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande störningar i fråga 

om buller eller luftkvalitet. Planen syftar till att enbart ha verksamheter med 

begränsade omgivningspåverkan. 



Diarienr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Prästgatan 6 

711 30 Lindesberg 

Prästgatan  0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     57 (62) 
 

 

 

 

 

 



Diarienr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Prästgatan 6 

711 30 Lindesberg 

Prästgatan  0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     58 (62) 
 

 

 

 

 

 

 



Diarienr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Prästgatan 6 

711 30 Lindesberg 

Prästgatan  0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     59 (62) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diarienr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Prästgatan 6 

711 30 Lindesberg 

Prästgatan  0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     60 (62) 
 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Det nya planförslaget följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen alltså               

(se bilder nedan). Emellertid kan det uppfattats som att som ett ställningstagande att 

den del av skogen som inte har bebyggts eller anlagts i enlighet med gällande 

detaljplan ska vara kvar. Något sådant ställningstagande om att den planlagda 

industrimarken inte ska gälla finns inte utan är ett naturligt utgångsläge med 

tillhörande fastighetsindelningar in i det nya detaljplaneförslaget. 

 

 

Gällande detaljplan fig 1 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Det innebär att industriområdet redan idag (fig 1) skulle kunna genomföras och del 

av skogsområdet skulle i och med det försvinna. Det nya planförslaget (fig 2) 

innebär alltså ingen större förändring av det skogsområde som på sikt ändå 

förväntas att omvandlas till industri. Det nya planförslaget tillåter dock inte tung 

industri som kan medföra störningar.  

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. S-2019-904 vann laga kraft den 21 oktober 2021. 

Mark och miljödomstolen skriver i sitt beslut att ” Mark- och miljödomstolen 

bedömer att den utredning som genomförts i dessa avseenden, bl.a. en PM om 

påverkan på fladdermusfaunan, har varit tillräcklig. Utredningarna och de slutsatser 

som dragits i dessa ger stöd för att detaljplanen kan godtas.” I detta 

detaljplaneförslag har en naturvärdesinventering (NVI) gjorts. I NVI står bland 

annat att ” östra delen av inventeringsområdet bedöms att det finns vissa värden på 
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landskapsnivå knutna till fladder-möss. Gott om skogskantzoner och solbelysta 

miljöer i lä bedöms skapa relativt goda förutsättningar för födo-sök för bland annat 

fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver inte spoliera dessa värden.” 

Vidare bedöms att en särskild fladdermusinventering inte skulle tillföra någon 

information av betydande karaktär. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 

medföra betydande negativ påverkan även om delar av det befintliga skogsområdet 

exploateras. Planen syftar till att enbart ha verksamheter med begränsade 

omgivningspåverkan. 

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. På ett område ges möjlighet att 

anlägga en återvinningscentral. 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. 

 

Finansieringen av ett genomförande redovisas i planbeskrivningen.  
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FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

Utöver de förändringar som angetts ovan så har vissa mindre förändringar och 

förtydliganden införts i planhandlingarna och i plankartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Jansson    Isabella Lohse 
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