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§	 Ärende	
151 Lindesberg Brodalen 2:6 

Beslut att anta detaljplan för Brodalen 2:6 m.fl. (Hemköp) i 
Lindesberg.  

Dnr S-2021-106 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (nämnden) beslutar att anta 
detaljplan för Brodalen 2:6 m.fl. (Hemköp) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen 
(2021:900) (PBL). 

 
Ärende 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av 
livsmedelsbutikens verksamhet. Detta genom att möjliggöra en 
ombyggnation av lastzonen, tillbyggnad av livsmedelsbutiken samt 
utökning av parkeringen. Vidare är även syftet med detaljplanen att 
bekräfta användningen bostäder för fastigheten väster om 
livsmedelsbutiken. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

 
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.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2021-12-22 – 
2022-01-19. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under 
tiden 2022-04-19 – 2022-05-03.  
 
Under planprocessen har planhandlingar funnits tillgängliga digitalt på 
kommunens hemsida samt fysiskt på Stadsbyggnadskontoret på 
adressen Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6 i 
Lindesberg och på stadsbiblioteket i Lindesberg på adressen 
Kungsgatan 37A. 
 
Lagstöd  
Enligt 6 kap 7§ Miljöbalken (1998:808) ska myndigheten eller 
kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan. Beslutet ska göras tillgängligt för 
allmänheten. Lag (2017:955). 
 
Enligt 5 kap 27§ plan- och bygglagen (2010:900) ska en detaljplan 
antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Ett sådant uppdrag får inte delegeras. Lag (2017:424). 
 
Expediering av beslut  
Meddelande om beslutet att anta detaljplanen ska skickas till Trophi 
Tidon AB som är beställare av planen.  
 
Hur beslutet kan överklagas 
Besvärshänvisning kommer att skickas ut till dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda samt ingår i sakägarkretsen efter att planen 
har antagits i Samhällsbyggnadsnämnden (Förvaltningslag [2017:900] 
33 §§). 
 
Konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna finns beskrivna i planens 
genomförandeavsnitt. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte 
medföra en betydande miljöpåverkan som skulle kräva en 
Miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Barnkonventionen 
Förslaget till detaljplan medför inga hinder för att uppfylla 
barnkonventionen.  
 
Meddelas för åtgärd 
Trophi Tidon AB 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
För kännedom 
Lindesbergs kommun 

 
Bilagor 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Beslut om att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Dagvatten PM, daterat 2022-06-16 
Bilaga till dagvatten PM, daterat 2022-06-16 


