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KF §72/22   Dnr: KS 2020/38 

 

Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra 

Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Lindesby 1:11 
m.fl. Charlottenlund Lindesbergs kommun. 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund, Lindesbergs kommun.  

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.  

Ärendets tidigare behandling  

Ett tidigare planförslag var på samråd mellan 21 december 2020 
– 22 januari 202. Efter det reviderades planen och utökades till 
det nuvarande förslaget som var på samråd mellan 22 juni 2021 
– 22 juli 2021. Granskningstiden var mellan 24 mars 2022 – 14 
april 2022. Under granskningstiden har planhandlingar funnits 
tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Biblioteket i Lindesberg 
samt digitalt på Lindesbergs kommuns hemsida. Information om 
ärendet gavs i USS 2022-04-05 samt i 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20 där delegation om 
överlämnande av detaljplanen till KS/KF gavs till 
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byggnadsnämndens ordförande. Delegationsbeslutet om 
överlämnande av detaljplanen undertecknades 2022-05-04 av 
byggnadsnämndens ordförande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund Lindesbergs 
kommun. 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Planarkitekt 
Näringslivsenheten 
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