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KF §73/22   Dnr: KS 2018/366 

 

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. 

(Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Stadsskogen 
2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en genomlysning av 
kostnader för sanering av marken vid Stadsskogen 2:11 m.fl. 
(Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), Lindesberg, 
Lindesbergs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom den 
tidigare skolbyggnaden på fastighet Stadsskogen 2:11. I 
byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, äldreboende, 
trygghetsboende och ungdomsboende samt 
föreningsverksamhet, kontor och arkiv. Vidare är syftet att 
befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa 
planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Utökat planförfarande används när det finns ett större allmänt 
intresse eller när planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare 
allmänhet.  

Lindesbergs kommun beslutade 2018-10-09 att uppdra 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att upprätta ny 
detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. för att ändra användningen 
från nuvarande skolverksamhet till bostäder, med tillhörande 
service. 
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Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 28 oktober 
2019 – 24 november 2019. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 9 mars 2022 – 30 mars 2022. 

Under planprocessen har planhandlingar funnits tillgängliga 
digitalt på kommunens hemsida samt fysiskt på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och på biblioteket i Lindesberg. 

Delegationsbeslut om överlämnande av detaljplanen 
undertecknades 2022-05-04 av byggnadsnämndens ordförande.  

Revideringar efter kommunstyrelsen beredande i april 2022 

Efter beredande KS inkom Länsstyrelsen med synpunkter om 
planen. Dessa revideringar är därmed gjorda: 

 I granskningsutlåtandet har vi lagt till ett stycke om att 
förändringen efter granskning inte anses som en 
väsentlig ändring av planen. S. 2 

 I granskningsutlåtandet har resonemanget angående att 
parkering ej får uppföras på prickmark tagits bort. (s. 6)  

 I plankartan fanns förut två bestämmelser om korsmark 
med olika betydelse, det är nu reviderat och endast en 
bestämmelse om korsmark finns kvar. De områden som 
hade den utgående bestämmelsen om korsmark har 
istället fått prickmark.  

 En bestämmelse om att parkering ej får uppföras har 
lagts till. N2.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tommy Kragh (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Bertil Jansson (M) föreslår genomlysning av kostnader för 
sanering av marken vid Stadsskogen 2:11 m.fl. 
(Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Bertil Janssons (M) tilläggsförslag och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
FALAB/LIBO 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivsenheten 
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