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PLANBESKRIVNING 
 
Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 m.fl. (Norra Dalkarlshyttan) i 
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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, idrottslokaler och rekreation. Planområdet 

är tänkt att utvecklas till en plats för boende med närhet till natur samt en plast för 

idrottsaktiviteter vilket är skälet till planläggningen av idrottslokaler. Detta anknyter till 

omgivningens karaktär på så vis att det ligger i närheten av ett väletablerat motionsstråk, en 

golfbana med skidspår vintertid samt ett kommunalt naturreservat som inbjuder till promenader. 

Planområdet har möjligheten att bli en plats för ett naturnära och aktivt boende med endast en 

kilometer till centrum med handel samt goda tåg och bussförbindelser för pendling. Detta skapar 

förutsättningar för en aktiv livsstil och hållbara transportval. Hänsyn behöver också tas till 

landskapsbild och stadsbild då planområdets läge ligger synligt från södra infarten samt 

Lindesberg stadskärna och delar av riksintresset för kulturmiljö, därav finns bestämmelse om 

längsta obrutna fasad. Bestämmelsen säkrar ett mer småskaligt uttryck i fasaden och är mer 
samstämmigt med de fasader som finns inom synhåll i landskapet samt riksintresset.  

De markanvändningar som finns i planen är: 

B - Bostäder 

R – Idrottsplats 

O – Tillfällig vistelse 

GATA – Gata  

NATUR – Naturmark  

E – Nätstation för elförsörjning 

 

Egenskapsbestämmelser: 

 Högsta byggnadshöjd i meter 

e –  Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet 

n – 50 % av marken ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten 

 

Utformning: 

f - Längsta obrutna fasad får vara max 30 meter lång 

 

Administrativa bestämmelser: 

 Strandskydd upphävt   

a1 – Startbesked för bygglov får inte beviljas förrän marken är sanerad och klarar de krav som 

ställs på känslig markanvändning.  

a2 – Strandskyddet är upphävt. 
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PLANBESKRIVNING 

 
BAKGRUND 

Området Dalkarlshyttan har varit föremål för omvandlingsdiskussioner under många år, det 

kommunala bostadsbolaget har i samarbete med golfklubben arbetat fram en vision för 

området och detta är den tredje detaljplanenen som tas fram för området inom de senaste åren. 

De planer som tidigare tagits fram har fokuserat på boende och tillfällig vistelse samt service 

som stödjer frilufts och idrottsaktiviteterna i området. Detta förslag till detaljplan är som 

tidigare detaljplaner inriktat på boende och idrottsaktiviteter.  

 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Området fungerar idag som en del av infarten till den befintliga golfbanan och naturreservatet 

Tempelbacken. Det finns även en båtiläggningsplats i området som idag inte används 

frekvent. Andra funktioner som finns i området är: hundrastgård, inomhus-skatepark och 

parkering. Området har tidigare använts till industriändamål och därför har en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning gjorts. De värden som framkom i undersökningen överskred 

inte riktvärden för känslig markanvändning med undantag för en sänka i området. 

Utredningen pekar på att det inte borde föreligga några hinder för utvecklingen av bostäder i 

området i stort men att kompletterande undersökningar bör göras på de ytor där bostäder 

planeras för att utreda detta mer i detalj.  

 
 
PLANFÖRSLAG  

Denna detaljplan tas fram för att bland annat möjliggöra bostadsbyggnation samt skapandet 

av en idrottshall. Detta är inte förenligt med gällande detaljplaner till som stora delar anger 

markanvändningen industri.  

 
 

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

 
MILJÖKONSEKVENSER 
 

UNDERSÖKNING  

För att bedöma planens miljöpåverkan har en undersökning gjorts.  

Checklistan som undersökningen görs utifrån utgår bland annat från 4§ MKB förordningen. 

Resultatet av undersökningen är att planen inte bedöms ge sådana effekter som skulle 

innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ miljöbalken behöver upprättas 

(se bifogad undersökning). Undersökningen med tillhörande checklista är framtagen av 

Samhällsbyggnad Bergslagen. Enligt undersökningen (särskilt beslut) medför inte 

planförslaget en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver 

därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 
PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande förfarande enligt PBL 2010:900 i dess 

lydelse efter 1 januari 2015.  

Den här detaljplanen genomförs med standardplanförfarande. 

Standardförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad betydelse, 

saknar intresse för allmänheten och om den överensstämmer med översiktsplanen och 

länsstyrelsens granskningsyttrande. Endast närmast berörda, sakägare, Länsstyrelsen och 

Lantmäteriet behöver höras.  

 
PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar 

- Planbeskrivning 

- Plankarta  

- Miljöundersökning med checklista 

- Fastighetsförteckning 

- Samrådsredogörelse (efter samråd) 

- Granskningsutlåtande (efter granskning)  

 

Utredningar och underlag är bilagor till planen 

- Bullerutredning järnväg 

- Bullerutredning verksamhetsbuller industri 

- Riskutredning industri 

- Mark- och miljöundersökning 

 

DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och idrottslokaler. 

 
BAKGRUND 
 
LÄGE 

Planområdet är beläget söder om centrala Lindesberg. Området avgränsas av Dalkarlshytteån 

i norr, järnvägen i väster, golfbanan i söder och Masugnens skolområde i öster. 

Planområdets area är ca 46 000 m2 (4,6 hektar).  
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Översiktskarta med planområdets placering markerat med röd linje. 

 

Karta på kvartersnivå med planområdet markerat med röd streckad linje. 
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Karta på kvartersnivå från kommunens karttjänst, planområdet markerat med röd linje. 

 

 

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. 

 

Planområdet innefattar inga riksintressen och planförslaget bedöms inte heller ha negativ 

inverkan på något riksintresse. 

 
 
 
STRANDSKYDD 

Området mot vattnet norr om planområdet omfattas i nuläget inte av det generella 

strandskyddet enligt 7 kap. 13§ MB. Detta då strandskyddet upphävdes när gällande plan för 

området togs fram. Dock träder strandskyddet automatiskt i kraft vid en ny detaljplan, vilket 

gör att strandskyddet gäller för planområdet i samband med den här detaljplanen. 

Den del av planområdet med strandlinje som vetter mot väster är avskilt från vattnet av den 

närliggande järnvägen. Därmed anses strandskyddet kunna upphävas med hjälp av 18 c § 
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andra stycket. Se stycket Upphävande av strandskydd under rubriken Administrativa frågor i 

slutet av planbeskrivningen. 

 
 
ÖVERSIKTSPLAN 

Planområdet är i översiktsplanen för Lindesberg kommun, laga kraft vunnen 2019-05-15, 

utpekat som stadsbygd. Före den nya översiktsplanen antogs gällde en fördjupad 

översiktsplan för Lindesberg där planområdet var utpekat som förtätningsområde. 

Förtätningsområde var enligt FÖP:en ett befintligt bebyggelseområde där kommunen såg 

positivt på exploatering med nya byggnader, och vid behov, även nya gator och allmänna 

platser. 

 

GÄLLANDE DETALJPLANER  

 

Utsnitt ur karta över plangränser för gällande planer i området för planförslaget. Planområdet 

markerat med röd linje. 
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Markanvändning i samtliga detaljplaner som berörs av planförslaget. Planförslagets preliminära 

gräns är markerat med röd streckad linje.  
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Markanvändning i detaljplan Norra delen av Dalkarlshyttan i Lindesberg, Lindesberg kommun, 

Örebro län lagakraftvunnen 1998-03-24. Planförslagets preliminära gräns är markerat med röd 

streckad linje.  

 

Markanvändningen skola och kontor ingår i den del av planen som är föremål för förändring i 

och med detta planförslag. Befintlig byggnad påverkas dock inte då den ligger utanför den 

nya plangränsen men prick marken väster om skolan och delar av ett område med egenskapen 

n1. Denna egenskap innebär att de större träden ej får fällas.  

 

Markanvändning i detaljplan Dalkarlshyttan i Lindesberg, Lindesberg kommun, Örebro län 

lagakraftvunnen 1982-02-22.  Planförslagets preliminära gräns är markerat med röd streckad 

linje.  

Markanvändningen i planen ovan domineras av industri med byggrätter som tillåter en 

byggnadshöjd upp till 12 meter samt vägområden som ringar in dessa byggrätter.  
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Markanvändning i detaljplan Del av fastigheten Dalkarlshyttan 1:1, golfbanan, i Lindesberg, 

Lindesberg kommun, Örebro län lagakraftvunnen 1993-12-14. Planförslagets preliminära 

gräns är markerat med röd streckad linje. 

Området som ingår i planförslaget är planlagt som parkering för golfbanan som ej tillåts 

bebyggas. 

 

Markanvändning i Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 2:1 i Lindesberg, Lindesbergs 

kommun, Örebro län lagakraftvunnen 2017-11-30. Planområdets preliminära gräns är 

markerat med röd streckad linje. 

Den här detaljplanen tangerar endast planområdesgränsen till ovanstående plan. 
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PLANPROGRAM OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG ELLER PROGRAM 

I Dagsläget finns inget antaget planprogram eller liknande. Emellertid finns ett pågående 

planprogramsarbete. Syftet med detta planprogram är främst att utreda förutsättningarna för 

nya bostäder och att möjliggöra för fler idrotts- och rekreationsrelaterade verksamheter inom 

området. Det finns även en vision för området som tagits fram av FALAB/LIBO och 

Lindesberg Golfklubb tillsammans med ROOF arkitekter. Visionen innehåller bostäder och 

olika sport- och fritidsfunktioner.  

 

 
 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  

Marken i området ägs av Lindesberg kommun samt det kommunala bostads- och 

fastighetsbolaget FALAB/LIBO. En mindre del tillhör Lindesbergs Golfklubb.  

RÄTTIGHETER 

 
 
NATUR 

NATURMILJÖ 

Området har ingen skyddad natur emellertid ligger naturreservatet Tempelbacken precis intill. 

De naturinslag som är karaktärsskapande i planområdet är ett antal större träd. Dessa har 

kartlagts i en enklare inventering. Dessa träd finns främst i anslutning till gränsen mot sjön 

samt vid skatehallen. De dominerade trädinslagen är tall och olika lövträd. Inom området 

finns några äldre ekar samt karaktärsdanande tallar. Området som idag är båtiläggningsplats 

är bevuxen med högt gräs och omgärdas av träd och sly bortsett från delar av strandlinjen 

samt nerfarten från vägen.  
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TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Området för detaljplanen är väl synligt från södra infarten till Lindesberg och sett från 

infarten samt södra delen av stadskärnan ligger området på en höjd. Området och dess 

framtida gestaltning har därför betydelse för stadsbilden. Från nordvästra delen av 

planområdet kan stora och lilla Lindesjön beskådas samt delar av riksintresset för kulturmiljö 

i stadskärnan.  

 

Bild som redovisar utsikten mot stadskärnan och riksintresset. 

 

Bild som redovisar utsikten mot södra infarten. 

Nivåskillnaden mellan planområdet och Linde maskiner i norr är i stort sett ingen alls. Mitten 

av planområdet ligger något lägre än resten och har sin lägsta punkt i ett längre svackdike. 

Höjderna i området varierar från 65 till 70 meter öh.  

 

NATURVÄRDEN  

Inom planområdet finns inga särskilda naturvärden eller någon skyddad natur. 

 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

SGU:s översiktliga jordartskarta 1:100 000 visar området till största delen som 

fyllnadsmassor.  
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Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se) planområdet markerat med svart ring. 

http://www.sgu.se)/


    Diarienr: S-2019-427 
     
     

 

     

     

    14 (33) 
  

RAS OCH SKREDRISK 

Det finns risk för ras och skred utanför och i utkanten av planområdet. Emellertid kommer 

dessa områden inte förses med byggnader, dessa områden föreslås planläggas som natur. 

 

 
Karta hämtad från SGI, områden med risk för ras och sked är markerade i gult och orange. 

Ungefärlig gränsen för planområdet är markerat med röd streckad linje. 

RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning föreligger ingen förhöjd risk för 

markradon inom planområdet. Området ligger inom normalrisk för markradon. 

 
FÖRORENAD MARK 

Det har genomförts en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Den resulterade i 

nedanstående resonemang: 

Resultatet från undersökningen tyder som förväntat på att mark och grundvatten inom 

området Tempelbacken är något påverkat av den tidigare doppningsverksamheten. 

Markföroreningar har även påträffas i externt tillfört fyllningsmaterial inom området. Detta 

bör dock inte utgöra ett hinder för planerad exploatering förutsatt att erforderliga 

försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas. 

Förslag på försiktighetsmått och åtgärder kan till exempel vara: 

• Exponeringsanalys för att identifiera delområden med hög känslighet (till exempel bostäder, 

förskola, grönområden), var och på vilka sätt människor kan komma att exponeras för 

förorenad jord. 

• Kompletterande provtagning av dioxin i delområden med hög känslighet, för att erhålla 

representativa halter och jämföra med KM-riktvärde. 
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• Ifall KM-riktvärdet överskrids: riskbedömning och beräkning av platsspecifika riktvärden 

för dioxin i delområden med hög känslighet. Bedömning av åtgärdsbehov. Åtgärd kan till 

exempel vara att skifta ur jord i översta halvmetern, vilket oftast ändå görs i samband med 

grundläggning eller grönyteanläggning. 

• Verifierande mätning av flyktiga ämnen i grundvatten och/eller mark där bostäder och 

förskola ska byggas, för att säkerställa att markens porluft inte är påverkad av flyktiga ämnen 

i grundvatten. 

• Radonmätning, ifall detta inte genomförts tidigare. 

I och med att föroreningsnivåerna inom området generellt är låga bedöms det finnas goda 

möjligheter att återanvända massor i delområden med lägre känslighet (sportanläggning och 

parkering etc.). Med nuvarande planförslag finns sannolikt behov av att justera höjder och 

modellera terrängen. Lågförorenade massor är lämpliga att användas för sådana ändamål 

förutsatt att massornas geotekniska egenskaper tillåter det.  

 

En kompletterande undersökning kommer att tas fram inför granskning för de områden som 

klassas som känslig markanvändning. Detta i enlighet med rapportens rekommendationer.  

 
VATTEN 

 

Kartbild som redovisar lågpunkter och flödesvägar. Planområdet är markerat med en röd 

streckad linje. 

 
LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Skyfallskartan visar att det finns en större men dock inte djup lågpunkt inom planområdet 

denna ligger i ett svackdike som i dagsläget är omgärdat av växtlighet så som större buskar 

och träd. I övrigt finns inga lågpunkter i planområdet. 



    Diarienr: S-2019-427 
     
     

 

     

     

    16 (33) 
  

Flödesvägar finns dels i den ovan nämnda lågpunkten men också öster om den befintliga 

byggnaden i riktning ner mot Bottenån. Dessa två flödesvägar är klassade som treor i kartan 

och är därmed medelstora, övriga flödesvägar i planområdet är mindre.  

 

RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING 

Det finns ingen risk för översvämning inom planområdet. Beräknat högsta flöde ger 

översvämning norr om planområdet men når inte planområdet. Vid ett beräknat högsta flöde 

(BHF) skulle vägen över dammluckorna vid kraftstationen vid Masugnen svämmas över och 

skära av den vägförbindelsen in till planområdet. Vid ett sådant scenario skulle 

Svarttjärnsvägen kunna öppnas upp söderifrån för trafik och räddningstjänst till och från 

planområdet. Två bommar söder om planområdet på Svarttjärnsvägen skulle då behöva 

öppnas och vägen skulle kunna fungera som en tillfällig trafiklösning under en begränsad tid. 

Scenariot med BHF har dock en väldigt låg risk för att inträffa. 

 
VATTENOMRÅDEN 

I planområdet finns inga vattenområden men Lilla Lindesjön samt Bottenån ligger i nära 

anslutning. 

 
BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 
 
HISTORIK 

Dalkarlshyttan har en lång historia som järnbruk och har spelat en viktig roll i Lindesbergs 

utveckling och historia. Hyttans eller järnbrukets historia går att härleda ända till Gustav 

Vasas tid och järnhanteringen fortsatte fram till 1930-talet då hyttan lades ned och ersattes 

med kalkbrytning och sågverk. I området har även ett kraftverk funnits sedan slutet på 1800-

talet som försörjde el-abonnenter i Lindesberg och Ramsberg. Den industriella verksamheten i 

området upphörde först i slutet på 1970-talet. 

Den del av Norra Dalkarlshyttan som ingår i planområdet har använts både som 

jordbruksmark och som upplag för verksamheter.  
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Historiskt flygfoto över planområdet under perioden då området karaktäriserades av 

sågverksindustrin. Planområdet är markerat med en röd streckad linje. 

 
 
BYGGNADER 

Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av endast en större träbyggnad som 

påminner om en lada eller lagerbyggnad i sitt uttryck. Fasaden är i obehandlad stående 

träpanel och taket är av plåt. I dagsläget används denna som lokal för skateboardåkning. I 

övrigt är området fritt från bebyggelse.  

LANDSKAP 

Planområdet består till stora delar av obebyggda områden. Dessa områden består av gator, 

parkeringar och växtlighet. Växtligheten har inga höga naturvärden men kan i vissa fall ha 

estetiska kvaliteter.  

 
 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

SKOLA, VÅRD, LEKPLATSER SAMT KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Ovan nämnda funktioner finns i Lindesberg centrum som ligger knappt 1 km norr om 

planområdet. 
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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. 

VÄRDEFULLA BYGGNADER, BEBYGGELSEMILJÖER OCH KULTURMILJÖER 

Det finns ingen byggnad som har skydd eller anses vara särskilt värdefull. Den närliggande 

äldre byggnad vars trädgård ligger inom planområdet och som nu mera används som 

parkering anses så förvanskad och ombyggd att inga kulturvärden i digniteten att de kräver 

hänsyn kan finnas kvar. Även byggnaden utanför planområdet som idag används för 

utbildningslokaler har renoverats och byggts om i omgångar i en sådan omfattning att 

kulturvärdena i denna kan anses vara försumbara.  

ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

Det finns idag ingen kännedom om arkeologi/fornlämningar 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 

Trafiken till området ansluter från Köpingsvägen i norr till Tempelbacksvägen och slutligen 

kommer man till Jungfruhagsvägen som går in i planområdet. Det är även möjligt att ta sig 

vidare i sydlig riktning via Svartjärnsvägen. Emellertid är denna vägsträcka avstängd för 

biltrafik efter den mest sydliga bebyggelsen i Dalkarlshyttan och sträcker sig därför bara 

knappt en kilometer söder ut innan den avslutas i en vändzon med bom. Dock fortsätter 

svarttjärnsvägen som grusväg och används endast för gång och cykel vilken ansluter till 

Örebrovägen i höjd med södra kyrkogården.   

 
GÅNG OCH CYKELNÄT 

Planområdet är väl sammankopplat med Lindesbergs gång- och cykelvägnät. Det finns ett 

väletablerat gång- och cykelstråk utmed Lindesjön som man med lätthet når via en befintlig 

gång- och cykelbro som ligger direkt norr om planområdet. Detta stråk kan med fördel 

användas för att ta sig norr ut till stadskärnan där handel och olika typer av samhällsservice 

finns. Det är även möjligt att ta sig söder ut på svarttjärnsvägen emellertid sker detta i 

blandtrafik en kortare sträcka men vägen har inga höga trafikflöden och det saknas en 

koncentration av målpunkter i denna riktning. Norr ut finns dock en anslutande gång- och 

cykelbana som sträcker sig ut till R50. Från R50 finns möjlighet att ta sig vidare på grusväg i 

blandtrafik mot Vedevåg. 

PARKERING OCH IN-UTFARTER 

Parkeringar finns i dagsläget företrädelsevis i västra delen av planområdet. Dessa är tänkta 

främst för besökande till det kommunala naturreservat som finns söder om planområdet. 
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Parkeringsytan är dock ganska stor och används också av besökande till hundrastgården och 

skateboardhallen.  

In-och utfarter till planområdet sker i dagsläget via Jungfruhagsvägen. 

 
TRAFIKFLÖDEN  

Trafiken på Jungfruhagsvägen består i dagsläget endast av besökande till skateboardhallen, 

naturreservatet, hundrastgården, samt golfklubben. Dessa flöden uppskattas som låga och 

hastighetsgränsen på vägen är 50 km i timmen. Varken skateboardhallen, hundrastgården eller 

naturreservatet anses skapa mer trafikrörelser än vad som är försumbart. Golfklubbens trafik 

på Jungfruhagsvägen är endast trafik som genereras av besökande då transporter av varor och 

sophämtning sker via Svarttjärnsvägen.   

 
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.  

Inga vattenförekomster berörs och planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer 

negativt. 

 
 
STÖRNINGAR  
 
TRAFIKBULLER 

Planområdet ligger inte i anslutning till en större väg och därför har buller från biltrafik inte 

utretts. Kommunen har även en kartläggning av buller från samtliga vägar inom tätorten och 

denna visar på att man klarar gränsvärdena för trafikbuller på ekvivalent nivå med god 

marginal, detta gäller även för de tillåtna maxnivåerna. Emellertid har buller från järnväg 

kartlagts i en utredning. Detta på grund av närheten till järnvägen. 

 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

I dagsläget finns endast en mindre omfattande verksamhet i skateboardhallen i övrigt saknar 

planområdet verksamheter. Denna verksamhet anses inte generera några störningar. 

Utanför planområdet finns emellertid verksamheter som kan ha omgivningspåverkan. Därför 

har dessa utretts. 
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Översikt med AB Linde Maskiner markerat i norr. Planområdesgränsen är markerad med röd 

streckad linje. 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Linde Energi har ledningar för el i planområdet, dessa leder fram till den befintliga 

byggnaden. Även Skanova har ledningar i planområdet för telefoni. 

Samhällsbyggnadsförbundet har VA-ledningar i planområdet. 

 

DAGVATTEN 

Planområdet består i dagsläget till största del av icke hårdgjord yta. Grus och naturmark 

dominerar området med undantag för den befintliga byggnaden samt Jungfruhagsvägen som 

är asfalterad. En mindre yta i planområdet består av betong och är en gammal plattform för 

lastning av timmer från tiden då området också hade järnvägstrafik i öst-västlig riktning. 

Järnvägsbanken används idag som gångstråk. I dagsläget har planområdet goda 

förutsättningar för lokal infiltration. Det finns dessutom kommunala VA-ledningar inom 

planområdet. 

 

SGU:s kartlager som baserar sig på egenskaper i förekommande jordarter visar att 

infiltrationsförmågan i marken inom planområdet klassas som hög och därmed har området 

mycket goda förutsättningar för att lokal infiltration av dagvatten. 

 

AB Linde Maskiner 
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Bild från SGU:s kartering av genomsläpplighet. 
 
 
 
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inte inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-

verksamhetsområde Emellertid ligger verksamhetsområdet i nära anslutning och det finns 

kommunala VA-ledningar i planområdet. 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.  

 

 

PLANFÖRSLAG 

NATUR 

Planområdet har ett område för natur utmed sin västra sida för att ta hänsyn till det gångstråk 

som finns i riktning mot Tempelbackens naturreservat. Området rymmer även träd som 

skärmar av den nytillkommande bebyggelsen från den södra infarten och Lindesbergs södra 

stadskärna.  

 
GRÖNSTRUKTUR 

Planområdet ligger utmed ett gångstråk kring lilla och stora Lindesjön. Det är därmed kopplat 

till ett viktigt element i Lindesbergs grönstruktur.  

Inom planområdet tas detta hänsyn till genom att bevara det natur- och gångstråk som leder 

mot Tempelbacken. I området för detaljplanen finns även ett antal träd som bedömts i en 

enklare inventering inför planarbetet. Bedömningen resulterade i att inga träd i området kunde 

skattas som naturvärdesklassade men att vissa träd i området är karaktärsskapande och bör 

därför om möjligt sparas för att bibehålla de värden som finns idag. Dessa värden blir också 

mervärden för framtida boende och besökande i området. De träd som pekats ut som viktiga 

för områdets karaktär är bland annat ett antal större ekar och tallar. 
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RAS OCH SKREDRISK 

Planområdet innefattar ingen byggbar mark med risk för ras eller skred. 

RADON 

Planområdet har ingen förhöjd radonrisk, området ligger inom normalrisk för radon. 

 
FÖRORENAD MARK 

Det finns förorenad mark i området och en översiktlig undersökning har gjorts. Detta kommer 

att utredas vidare inför granskning för att säkra att områden vars användning klassas som 

känslig markanvändning saneras som villkor för kommande bygglov.  

VATTEN 

LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Planområdet har endast en grundare lågpunkt och två små till medelstora flödesvägar. Varken 

flödesvägarna eller lågpunkten anses utgöra problem inför en kommande exploatering då 

planområdet har god infiltrationsförmåga och varken lågpunkten eller flödesvägarna kan 

anses som betydande i omfattning eller storlek.  

RISK FÖR HÖGA VATTENSTÅND 

Inom planområdet finns ingen risk för översvämning därmed ställs inga särskilda krav på nivå 

för färdigt golv. 

 
BEBYGGELSE 
 
BEBYGGELSESTRUKTURER  

Kvartersstrukturer eller mer exakta byggnadsplaceringar är i planskedet inte fastställt. 

Emellertid kommer framtida bostadsbebyggelse orienteras mot väster och idrottsanläggningen 

kommer att placeras i östra delen av planområdet. Planområdet är även tänkt att rymma 

aktivitets- och mötesplatser i utemiljön för att anknyta till områdets omgivning som 

karaktäriseras av rekreation och natur.  

STADSBILD, BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 

Bebyggelsen i områdets närhet domineras av trähus med stående panel både moderna och 

äldre men det finns även enstaka putsade hus, takmaterialet i området är övervägande tegel 

eller betongpannor med tegelliknande utseende. Bebyggelsen är av varierande höjd dock 

sträcker sig ingen byggnad högre än tre våningsplan. Emellertid finns större byggnader i 

Norra Dalkarlshyttan men då för olika typer av verksamhet, därmed finns redan bebyggelser i 

olika skalor i området. 

Planområdet är i och med sitt upphöjda läge i väster synligt från södra infarten samt södra 

Lindesberg och har därför betydelse för stadsbilden. Lindesbergs södra infart karaktäriseras 

av småskalig bostadsbebyggelse och den stadsbild man möts av är hus mellan en och tre 

våningar. 
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BYGGNADER 

Områdets nya bebyggelse utgörs av en större bostadsbyggnad samt en idrottshall. Befintlig 

bebyggelse i området består av en större lagerliknande byggnad i stående grånad träpanel med 

plåttak i övrigt är området obebyggt.  

Den föreslagna nytillkommande bostadsbebyggelsen är mer storskalig än de närbelägna 

bostadsbyggnaderna. Dock anknyter den till traditionen av en större byggnadsskala som finns 

i närområdet för verksamhetslokaler. Den större lagerliknande byggnad som idag finns i 

området kommer att rivas för att skapa utrymme för den nya bebyggelsen. 

Viss anpassning till stadsbilden är nödvändig. Detta regleras i plankartan med hjälp av en 

bestämmelse gällande längsta tillåtna fasad. Denna bestämmelse skapar förutsättningar för att 

framtida byggnation som vetter mot infarten samt Lindesberg upplevs mer småskalig och 

därför mer samstämmig med stadens traditionella bebyggelsestruktur. 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Inom planområdet kommer bostadsanvändningen möjliggöra för förskola i begränsad 

omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus då det kan betraktas som bostadskomplement. 

I användningen R-Idrott ingår viss handel som kompletterar användningen, till exempel 

mindre butiker och biljettförsäljning. 

I användningen O – Tillfällig vistelse ingår övernattningsmöjligheter av karaktären 

vandrarhem. 

För annan eller mer storskalig service hänvisas till Lindesberg stadskärna som ligger ca 1 km 

bort.  

 

FRIYTOR  

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 

lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 

eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 

det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 

stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. (PBL 8 kap. 9 § andra stycket) 

Planområdet är lokaliserat i närheten av varierande terräng och vegetationsförhållanden, det 

finns även stora träd samt naturmark intill byggrätten för bostadsändamål. Detta anser 

stadsbyggnadskontoret är mycket positivt i förhållande till kommande användning och även 

för möjligheten att anlägga förskola i begränsad omfattning. Vid en sådan kompletterande 

användning är det emellertid extra viktigt att säkra att tillräckliga samt ändamålsenliga friytor 

finns. Här bör hänsyn särskilt tas till buller inför bygglov för att säkerställa att barnens 

utemiljö uppfyller gällande rekommendationer.   

 

LEKPLATSER 

Lekplatser på kvartersmarken för bostad kan med fördel lokaliseras till bullerskyddad sida i 

väster. Med tanke på områdets storlek samt andelen som får bebyggas anses området ha goda 

förutsättningar för att inrymma tillräckliga lekmöjligheter.  
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NATURMILJÖ 

Inom planområdet finns användningen Natur och inom denna ryms ett antal träd som är av 

något större storlek och har en avskärmande effekt, emellertid är genomsiktbarheten ändå god 

även sommartid vilket möjliggör för fina utblickar mot sjön året runt i marknivå samt lägre 

våningsplan. Det finns även träd som ligger utanför området med användningen natur 

exempelvis några större ekar. Dessa är inte naturvärdesklassade men ses som ett mervärde på 

platsen och det är därför mycket positivt om dessa kan sparas. Genom naturområdet går det 

populära promenadspåret Lindesjön runt och i planområdets närhet finns ett kommunalt 

naturreservat som bidrar med goda möjligheter för rekreation och naturupplevelser.  

 
STRANDSKYDD 

Upphävandet av strandskyddet för den norra delen av planområdet behöver ske i enlighet med 

miljöbalken 7 kap. Se även avsnittet administrativa frågor. 
 

GATOR OCH TRAFIK 
 
TRAFIKNÄT  

Trafiken kommer att kunna matas norrifrån via den befintliga Jungfruhagsvägen som leder 

genom planområdet och ansluter till golfbanans entré och stugby. Denna gata kommer 

anpassas något i sin sträckning söder ut för att skapa mer kvartersmark men ansluta på samma 

ställe till den parkering som finns för golfbanan längst söder ut. Trafiken kommer vända inom 

planområdet eller vid parkeringen söder om planområdet för att sedan åka tillbaka längs 

Jungfruhagsvägen. Detta gäller även för avfallstransport, som kommer behöva vända och köra 

tillbaka samma väg. 

 
KOLLEKTIVTRAFIK   

Kollektivtrafik finns på ca 400 meters avstånd vid Köpingsvägen och trafikeras av linje 352 

som går mot Finnåker samt 380 som går mot norra industriområdet i Lindesberg. För att ta sig 

till andra platser och orter via kollektivtrafiken kan man åka med linje 352 för att sedan byta 

till andra busslinjer eller tåg vid Lindesbergs resecentrum. Resecentrum nås även enkelt via 

gång- och cykelvägnätet och är beläget ca 1 km från planområdet. 

 
GÅNG OCH CYKELNÄT 

Planområdet är väl anknutet till det befintliga gång- och cykelvägnätet i Lindesberg. Det är 

möjligt att ta sig både i nordlig samt sydlig riktning på anvisade gång- och cykelstråk. Genom 

naturområdet går det populära promenadspåret Lindesjön runt. 

 
PARKEING, ANGÖRING, IN-UTFARTER 

Parkering för boende och besökande i planområdet anses rymmas inom kvartersmark. In- och 

utfarter samt angöring för eventuella bussar till idrottshallen sker via Jungfruhagsvägen.   
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STÖRNINGAR OCH RISK 

 
BOSTADSÄNDAMÅL 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad. Förordning (2015:216). 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 

vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

Vid en uteplats bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 

sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 

fasaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden 

SKOLÄNDAMÅL 

På skol- eller förskolegårdar är det önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA 

(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 

pedagogisk verksamhet. Boverkets allmänna råd (2015:1).  En målsättning kan vara att resten 

av ytorna ska ha högst 55 dBA.  

BULLER FRÅN JÄRNVÄG  

Bullerutredningar har genomförts för järnvägstrafiken samt närliggande industrier. 

Resultaten av utredningen av buller från järnväg visar att ljudnivåerna på den planerade 

framtida bostadsbebyggelsen blir som högst i väster där de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår 

till som högst 56 dBA. Samtliga bostäder får således ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 

60 dBA. Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån 

ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Av resultaten framgår att dessa 

riktvärden uppfylls på den östra mer skyddade sidan av byggnaden. De bostäder som inte 

uppfyller detta i direkt anslutning till den egna bostaden bör kunna erbjudas gemensamma 

uteplatser inom området där detta uppfylls. 
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Bild från bullerutredningen som illustrerar den ekvivalenta ljudnivån. 

 

 

Bild från bullerutredningen som illustrerar den maximala ljudnivån. 

BULLER FRÅN INDUSTRI 

Utredningen för industribuller kom sammanfattningsvis fram till att inga riktvärden för 

verksamhetsbuller överskreds i förhållande till den framtida bostadsanvändningen. Vidare 

visade utredningen att uteplatser som inte påverkas av industribuller kan exempelvis skapas 

på östra sidan av den modell på bostadsbygganden som varit underlag för utredningen. De 

verksamheter som omfattades av utredningen var AB Lindemaskiner och Mårdträ AB. De 

riktvärden som varit utgångspunkt för utredningens bedömningar är de som anges i Boverkets 

vägledning för industribuller Rapport 2015:21.  
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Bild som illustrerar maxnivåer för utbredningen av industribuller   

RISK  

Utredningen för risker kopplade till AB Lindemaskiners verksamhet grundar sig på 

publikationen från Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland, 2006, 

”Riskhantering i detaljplaneprocessen”. 

Sammanfattningsvis kommer utredningen fram till följande: Utifrån riskanalysen kan det 

konstateras att riskhänsyn inte utgör ett hinder för full utbyggnad av planområdet. Av de 

potentiella risker som finns hos riskobjektet AB Linde Maskiner är det inga som har potential 

att påverka tredje man. Inga riskreducerande åtgärder är nödvändiga att föra in i detaljplanen 

kopplat till risker vid AB Linde Maskiner. 

  

 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
DAGVATTEN 

Då de jordarter som förekommer inom planområdet har hög infiltrationsförmåga har 

bedömningen gjorts att 50 % av markytan inom respektive område för kvartersmark ska vara 

tillgänglig för infiltration. Det innebär att de varken får bebyggas eller hårdgöras på ett vis 

som omöjliggör för dagvatten att tränga igenom. Om kommande exploatering innebär 

hårdgörande av större markytor som möjliggör för infiltration till viss del ex gräsarmering 

eller plattläggning istället för än exempelvis gräsmatta kan utredning av dagvatten krävas i 

bygglov. Detta innebär inte att man kan hårdgöra mer än 50% endast att dessa 50% kan 

beräknas på en större yta men den totala icke infiltrerbara ytan får inte överstiga 50%. Det vill 

säga att en uträkning i detalj av den totala hårdgjorda ytan krävs. 

 
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 

Avfallshantering ska möjliggöras i enlighet med gällande föreskrifter. Avfallstransporter 

kommer behöva en vändyta inom planområdet för att åka tillbaka längs Jungfruhagsvägen. 
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EL, TELE OCH DATA 

Linde Energi samt Skanova har teknisk infrastruktur i området. Hänsyn till ledningar ska tas i 

möjligaste mån, detta beskrivs närmare under rubriken genomförande.  

 
 
FLYGHINDERSPRÖVNING 

En byggnad över 20m ingår i planen och därför har Örebro flygplats och luftfartsverket fått 

information om samråd och om behov finns kommer flyghindersprövning genomföras innan 

granskning.  

 

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Lindesberg 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 mm. 

TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2021. 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 10 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.  

HUVUDMANNASKAP  

Kommunen kommer att vara huvudman för allmän plats.  

 
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Kommunen kommer att överlåta kvartersmarken inom planområdet till det kommunala 

bostadsbolaget som kommer att genomföra planen.  

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, va-, tele-, eller elledningar 

bekostas av exploatören. 

Exploatören kommer att bekosta de lantmäteriförrättning som krävs för att genomföra planen.  

Kommunen kommer att ansvara för drift och underhållskostnader av Jungfruhagsvägen.  

 
FASTIGHETSKONSEKVENSER 
 

FASTIGHETETER OCH RÄTTIGHETR 

För att detaljplanen ska genomföras krävs att vissa fastighetsregleringar genomförs.  

Del av Dalkarlshyttan 1:1 som omfattas av kvartersmarken inom planområdet kommer att 

styckas av från kommunen och överlåtas till det kommunala bostadsbolaget.  
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FASTIGHETSKONSEKVENSER 
 

FASTIGHETETER OCH RÄTTIGHETR 

Fastighetsreglering kommer att krävas för att genomföra de förändringar som planen medger i 

relation till vad som föreslås vara kvartersmark och allmänplatsmark. Fastighetsreglering 

initieras och bekostas av nuvarande markägare.  

De fastigheter som berörs är Dalkarlshyttan 1:1, 1:40 samt 2:1. 

Dalkarlshyttan 1:1 är i dagsläget ägd av kommunen och omfattar större delen av planområdet. 

I den ingår både vad som i planförslaget föreslås bli allmän platsmark för bl.a. väg men också 

framtida ny kvartersmark för bostäder samt idrottsändamål. Denna fastighet kommer att vara 

föremål för reglering i syfte att endast den framtida allmänna platsmarken ska omfattas av 

Dalkarlshyttan 1:1, detta innebär också att det kommer att vara kommunalt huvudmannaskap.  

 

Dalkarlshyttan 2:1 ägs av Lindesbergs Golfklubb. Delar av den fastigheten kommer att 

styckas av och ingå i den nya fastigheten för kvartersmark med markanvändningen R1O för 

idrottsändamål och tillfällig vistelse. Fastighetsägaren kommer att vara huvudman för denna 

fastighet. 

 

Dalkarlshyttan 1:40 används idag som hundrastgård samt är bebyggd med en lagerlikandande 

byggnad som idag används som lokal för en skateboardförening. Denna fastighet ägs av 

FALAB och kommer att utökas med del av fastigheten Dalkarlshyttan 1:1 för att skapa 

förutsättningar för mer kvartersmark som kommer att krävas för den framtida byggnationen 

av bostäder i området. Huvudmannaskapet för denna kommer att vara privat. 

 

Ledningsrätter i området: 

I området finns tre ledningsrätter, två för starkström som innehas av Linde Energi och en för 

telefoni som innehas av Skanova. 

 

 
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.  

MARKFÖRORENINGAR 

Inom planområdet har påträffats mark som är förorenad. En översiktlig utredning har 

genomförts (Norconsult, 2018-12-04) den visar att det finns föroreningar i planområdet med 
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koncentration till områdets sydöstra sida. En kompletterande markundersökning togs sedan 

fram av Terraformer den 2020-10-06. Enligt den framkom att markföroreningar finns av den 

grad att saneringsåtgärder behöver vidtas. 

En bestämmelse har införts på plankartan som anger att startbesked inte får beviljas innan 

markföroreningen är hanterad. 

 

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. 

Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter ska vara 900 - 1200 liter per minut med 

ett maximalt inbördes avstånd av 150 m. 

Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 

 
 
 
 

MILJÖKONSEKVENSER 

BEHOVSBEDÖMNING  

För att bedöma planens miljöpåverkan har en behovsbedömning gjorts.  

Checklistan som behovsbedömningen görs utifrån utgår bland annat från 4§ MKB 

förordningen. Resultatet av behovsbedömningen är att genomförandet av planen inte bedöms 

ge sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ 

miljöbalken behöver upprättas (se bifogad behovsbedömning).  Behovsbedömning med 

tillhörande checklista är framtagen av Samhällsbyggnad Bergslagen 

 

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § 

miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 

upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §. 

 

Enligt behovsbedömningen medför inte planförslaget en betydande miljöpåverkan i den 

betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

LUFTKVALITET 

Skattningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den grad att 

miljökvalitetsnormerna överskrids. 
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VATTENKVALITET 

Lilla Lindesjön och Bottenån tillhör vattenområdet Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora 

Lindessjön och Björkasjön. Detta vattenområde uppnår ej god kemisk status och inte heller 

tillfredställande ekologisk status. 

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till kommunens 

reningsverk. Slutlig recipient är Dalkarlshytteån. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för 

försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. 

RISKER OCH SÄKERHET 

En utredning för att säkerställa att risker kopplade till den närliggande industrin Linde 

maskiner har gjorts. Denna utredning resulterade i ett konstaterade att riskerna är så låga att 

inga anpassningar av byggrätterna eller markanvändningen i planområdet krävs.  

Ett rekommenderat riskavstånd på 150m från järnvägens spår mitt tillplangränsen föreslås av 

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, och Västra Götalands län i riskpolicyn Riskhantering i 

detaljplaneprocessen. Avståndet mellan järnvägens spår mitt och planområdets närmaste yttre 

gräns är ca 30 m. Planområdet ligger ca 6–7 m högre upp än järnvägsspåret, järnvägen är 

belägen på strandbanken, endast någon meter över vattnet i Lilla Lindesjön. Därför bedöms 

inga åtgärder eller en djupare riskhanteringsutredning vara nödvändiga med hänsyn till 

säkerhet och risker. 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Genomförandet av detaljplanen kommer sannolikt att kräva att ett e-område för en mindre 

nätstation upprättas. Var detta placeras kommer att utredas inför granskning. Planområdet 

ligger ca 200 meter från närmaste kraftledning, detta avstånd bedöms som tillräckligt långt för 

att ledningarna inte ska innebära en risk eller kräva någon särskild hänsyn.  

 

SAMHÄLLSKONSEKVENSER 

BOSTADSPOLITISKA MÅL 

Detaljplanen anses bidra till uppfyllelsen av kommunens bostadspolitiska mål då den skapar 

variation i bostadsutbudet samt ger förutsättningar för ett hälsosamt liv med sin närhet till 

motions och rekreationsmöjligheter. 

 
BARNPERSPEKTIV 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda 

förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom närhet till natur och 

friluftsliv samt ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät. Hänsyn har tagits till barns 

behov av utemiljö genom sin goda tillgång till olika miljöer med möjlighet till lek, både 

genom lekplats samt närheten till skogen.  

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft. 
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VILLKOR FÖR BYGGLOV  

Bygglov är villkorat för att säkerställa att markföroreningar ska vara hanterade. Se 4 kap 14§ 

PBL.  

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.  

 

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 

Upphävandet av strandskyddet för planområdet västra sida görs i linje med 7 kap. 18c § p2 

miljöbalken. Bergslagsbanans placering mellan planområdet och strandlinjen för Lilla 

Lindesjön gör att stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

bedömer att området saknar betydelse för strandskyddets syften och strandskyddet därmed 

kan upphävas. 

För upphävandet av strandskyddet för Dalkarlshytteån och inom planområdets norra sida, 

åberopas särskilt skäl 18c § punkt 1 om att området saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Området saknar nära kontakt med strandlinjen, är sedan länge inhägnat och utgörs av 

hårdgjorda ytor samt små restytor med diken och vildvuxen vegetation. Ytan är liten, 

mestadels ianspråktagen och hårdgjord och bedöms därmed sakna funktion för strandskyddets 

syften. 

Fri passage lämnas norr om planområdet vilket säkrar strandskyddets syften om att tillgodose 

tillgängligheten för allmänheten och livsvillkor för växt- och djurlivet. Ytorna som ingår i 

planen utgörs idag av restytor med ogräs och hårdgjorda ytor tillhörande skatehallen. Mellan 

denna yta och strandlinjen finns en anlagd GC-väg och orörd natur. Se kartillustration nedan. 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning är att strandskyddets syften inte påverkas negativt av ett 

upphävande inom området i planens norra del. Ytan bedöms idag sakna funktion för 

strandskyddets syften och mellan detta område och strandlinjen lämnas stora delar med natur 

och GC-väg kvar med gällande strandskydd. Bedömningen är att planens genomförande väger 

tyngre än strandskyddets syften inom det området som upphävandet avser. 

 

MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från 

Miljökontoret, Mätningskontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

Isabella Lohse   Björn Nettelbladt och Frida Nilsson 

Enhetschef    Planarkitekt 


