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PLANBESKRIVNING 

DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett centralt 

läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindessjön. 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.   

Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt 

intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan. 

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

det går inte att utesluta att planen inte medför en miljöpåverkan.  

PLANPROCESSEN 

Planprocessen regleras genom plan- och bygglagen och den syftar till att 

pröva om ett förslag till markanvändning är lämplig på den specifika 

platsen. I planarbetet vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra.  

Planprocessen består av ett flertal skeenden och av dessa är två extra 

viktiga, samråd och granskning. I samråd och granskning ställs förslaget till 

detaljplanen ut för att kunna samla in yttranden från sakägare, allmänhet, 

företag och myndigheter.  

 

PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta (A2 1:1000) 

• Behovsbedömning med checklista 

• Fastighetsförteckning (Finns att ta del av hos 

stadsbyggnadskontoret) 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

Nedan nämnda utredningar och underlag är bilagor till planen 

• Miljökonsekvensbeskrivning  

Här är vi nu 
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BAKGRUND 

LÄGE 

Planområdet är beläget centralt i tätorten Lindesberg, nära Bottenåns 

mynning ut i Lindessjön, norr om Loppholmarna. Området avgränsas av 

strandlinjerna i väst och öst och av Bottenån i norr och söder. 

Planområdets area är cirka 5 300 m2.  

 

Planområdet inom röd markering 
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Föreslagen planområdesgräns inom röd markering 
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PLANFÖRSLAG 

GRÖNSTRUKTUR 

Ingen ny grönstruktur eller natur planeras och planförslaget ska inte 

förändra eller påverka karaktären av naturen på platsen. 

Därför bör ingrepp i landområdet endast göras där det finns behov för 

landgångar, i linje med kommunens Bryggprogram. Syftet är att bevara 

växtligheten och karaktären i strandlinjen. Var landgångar kan anläggas 

regleras inte i detaljplanen utan lämnas öppet för utformningar och lösningar 

som fungerar med omgivningen.  

Ett parallellt utvecklande av parkmarkerna runt planområdet kan stärka 

platsens betydelse i tätorten med fler människor som rör sig på platsen. Med 

fler människor i rörelse ökar den informella övervakningen på platsen vilket 

bland annat kan minska risken för sabotage och stöld av båtar. Även 

belysning i parkområdena har en brottsförebyggande effekt. 

RAS- OCH SKREDRISK 

Då planförslaget endast innebär möjligheter att genomföra åtgärder i 

vattenområdet bedöms inte ras- och skredrisken vara ett problem. En 

anläggning kommer antingen att förankras i botten med pålar eller genom 

att markområdet förstärks. Detta hanteras i efterkommande bygglov. 

Åtgärder för att motverka ras, skred och erosion bör genomföras varsamt. 

RADON 

Då inga slutna byggnader får förekomma i planområdet och det inte är en 

plats där människor stadigvarande kommer att uppehålla sig bedöms inga 

åtgärder krävas.  

VATTEN 

Längs med strandlinjerna läggs bestämmelsen W1 – Småbåtshamn vilket 

betyder att vattenområdet i de delarna får överbyggas med bryggor. 

Bestämmelsen innebär vidare att karaktären av öppet vatten ska bevaras och 

att platsen ska vara tillgänglig för allmänheten.  

I mitten av planområdet i Bottenåns riktning lämnas ett område av 13 meter 

där markanvändningen är W – Vattenområde. Detta för att lämna plats åt en 

farled som säkerställer möjligheten att ta sig förbi platsen både uppströms 

och nedströms till bland annat Lindessjön och Råsvalen. W bestämmelsen 

används också för att skapa ett utrymme mellan fastigheten i norr och var 

småbåtshamn får förekomma, detta för att inte anläggningen ska hamna allt 

för nära fastigheten. På den östra sidan följer det bryggprogrammets 

intentioner om vart gemensamma bryggor får förekomma. 
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Med allmän gemensam/kommunal brygga finns två olika typer enligt 

Bryggprogrammet. 

Privat gemensam brygga: ägs av en förening eller organisation, används 

främst för förtöjning av eller lägga an med båtar. 

Kommunal brygga: kommunala - ägs av kommunen eller ett kommunalt 

bolag, kan ha olika användningsområden som till exempel bad, sittplatser på 

vattnet, lägga an med båt och förtöjning av båtar, eller en kombination av 

användningsområden. 

Gemensamt för båda typerna är att de ska tillåta allmänheten tillträde. 

Nedan illustreras vad W1 området omfattar. 

 

BEBYGGELSE 

Då platsen enligt bryggprogrammet endast är avsedd för gemensamma eller 

kommunala bryggor kan stöd tas i dokumentet riktlinjer: privata bryggor på 

kommunägd mark vid utformningen av bryggornas utförande. Enligt den ska 
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gemensamma bryggor utformas med en brygga som följer stranden och som 

har en landgång ut till brygganläggningen. Det framgår också att bryggan 

ska utformas på ett sånt vis att den är tillgänglig för allmänheten och att 

bryggan eller omkringliggande mark inte uppfattas som privat.  

 

En utveckling mot gemensamma bryggor för att främja en mer enhetlig miljö samt 

strandnära rekreation och naturvärden. (Urklipp ur riktlinjer: privata bryggor på 

kommunägd mark) 

 

Hur bryggorna ser ut idag 
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BEBYGGELSESTRUKTURER  

Område där bryggor tillåts i detaljplanen följer gränserna i norr för var 

Bryggprogrammet har pekat ut att bryggor kan tillåtas. Åt söder möjliggörs 

för bryggor ner till ungefär var Gröna bron finns idag. Samtidigt möjliggörs 

det för en bro i detta läge. 

STADSBILD, BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 

Platsen kommer att få en lite annorlunda utformning då det blir permanenta 

bryggor på platsen istället för sådana som tas i och ur varje år. Istället för 

trädäck av mindre karaktär som smälter in omgivningen kommer platsen 

karaktäriseras av betongfundament med y-bommar av metall. Platsen 

kommer med andra ord upplevas mer som en stadsmiljö än tidigare men 

också sticka ut mer i omgivningen. 

Platsen är centralt belägen och invånare rör sig i området då det är en 

naturlig del av strandpromenaden och en av två förbindelser mellan de två 

sidorna av Bottenån. Båtbryggorna syns väl från sluttningarna i öst och väst 

och längs med ån på båda sidor. I och med att det här kommer skapas en 

parkmiljö kommer båtbryggorna således även fortsättningsvis vara både 

synliga och centralt placerade i staden. Gestaltningen av bryggorna bör 

därför vara anpassad till miljön runtomkring samt kunna nyttjas av alla.  

Gestaltningen av bryggorna behöver tas hänsyn till i bygglovet. 

TILLGÄNGLIGHET 

Som nämnts tidigare är platsen utpekad som kommunal/tillgänglig brygga 

för allmänheten. 

Ramperna ned till bryggorna är idag inte tillgänglighetsanpassade. Med en 

fysisk funktionsnedsättning kan det vara svårt att komma upp och ner från 

bryggan. Bryggorna är belägna mitt i staden på en lättöverskådlig och väl 

synlig plats inom ett område som hör till stadsparken och 

strandpromenaden. Platsen bör tillgänglighetsanpassas så att fler 

medborgare kan ta del av platsen. 

Politiken har genom diskussion gemensamt kommit fram till att platsen är så 

pass värdefull ur ett allmänt perspektiv att bryggorna ska vara öppna och 

tillgängliga för allmänheten. De eventuella risker och problem som kan 

uppstå i och med det får lösas genom andra åtgärder än att stänga 

allmänheten ute.  

NATURMILJÖ 

Vid ett genomförande av detaljplanen ökar allmänhetens tillgång till 

vattenområdet men också till sjön som helhet då fler kan ha båt på platsen 

och det går att gå ut på bryggorna och uppleva vattenkontakten enklare. 
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Grönstrukturen runt planområdet ska fortsatt ha en stadsmässig karaktär. 

Vid ett genomförande ökar andelen skuggning på botten av ån, men 

begränsat med ljus kommer ändå att nå in under bryggorna beroende av tid 

på dygnet och årstid, samt ljusbrytning i vattnet. Bottenfaunan och fisk 

kommer inte att påverkas negativt av detta. Skuggningen kan gynna vissa 

arter vilket kan resultera i en omgruppering av växt- och djurlivet. 

Anläggningarna kan även komma att fungera som ett skydd för vissa 

vattenlevande arter. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet upphävs för de delar av planområdet som omfattas av 

markanvändningen W1 och W2. Detta görs för att det ska vara möjligt att 

uppföra bryggor och bro på platsen, men även att möjliggöra för andra 

åtgärder som kan underlätta allmänhetens tillgång till vattnet. Då området 

som upphävandet sker inom ägs av kommunen och tillkommande bryggor 

regleras genom avtal med stöd i Bryggprogram för Lindesberg kan 

exploateringen av platsen regleras och kontrolleras.  

För upphävande av strandskyddet åberopas särskilt skäl nr 3: behövs för en 

anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför planområdet  

Bryggor behöver befinna sig inom strandskyddet för att kunna uppfylla sin 

funktion. Platsen är den bredaste delen av den tätortsnära sträckningen av 

Bottenån vilket gör det möjligt att bevara karaktären av öppet vatten och ha 

kvar en farled för båtar. Platsen är dessutom placerad centralt i staden vilket 

medför att användningen av bil till och från båtplatsen kan minska. Det 

bidrar också till att fler invånare ges möjlighet att använda båt samt beträda 

bryggorna och i förlängningen vattenområdena runt staden. I hela den 

tätortsnära delen av Bottenån samt i den norra delen av Stora Lindessjön 

finns idag inga möjligheter till gemensamma båtplatser. Närmsta 

småbåtshamn finns ungefär en kilometer bort och denna är i dagsläget 

fullbelagd. Det finns därför ett stort behov av ytterligare platser för båtar. 

Andra områden i närhet till detta lämpar sig sämre för bryggor av den här 

omfattningen.  

En bro i detta läge behöver för sin funktion befinna sig intill och över 

vattnet. Brons syfte är att knyta samman den östra och västra sidan av 

Bottenån för att öka tillgängligheten mellan dem. Bron kan komma att 

utformas så att biltrafik kan passera över den. Detta skulle i så fall bli en 

extra övergång för räddningstjänst, men även en avlastning av biltrafiken 

genom närliggande bostadsområde på den västra sidan. Gena gång- och 
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cykelvägar är viktiga för att människor ska välja cykeln eller att gå, istället 

för att åka bil. Även detta bidrar en bro i detta läge med. 

På grund av att genomförandetiden för angränsande detaljplan 442 ännu inte 

har gått ut omfattas inte landområdena av detta detaljplanearbete. 

Landgångarna bedöms endast ha en ytterst liten påverkan på strandmiljön, 

naturen samt tillgängligheten till platsen. Anläggning av landgångar samt 

dispens från strandskyddet för dessa får därför sökas separat och rymmas 

inom befintlig parkmark i angränsande detaljplaner. 

Upphävandet regleras med en allmän bestämmelse ”Strandskyddet är 

upphävt. Detta gäller endast inom områden med bestämmelsen W1 eller 

W2”. Det innebär att strandskyddet endast är upphävt inom W1 – 

Småbåtshamn och W2 – Bro. 

Nedan redovisas område där strandskyddet upphävs. Samma illustration 

återfinns på plankartan. 

 

 

GATOR OCH TRAFIK 

Det tillkommer inga nya gator i planområdet.  
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I området har det identifierats ett behov av att möjliggöra ett framtida 

utrymme för en bro. Det finns idag begränsningar för räddningstjänsten att 

ta sig över Prästbron om någon händelse skulle uppstå där. Trafik som ska 

till gymnasieskolan och arenan passerar dessutom genom ett bostadsområde 

i dagsläget. Med en bro skulle denna trafik minska och även avståndet för 

räddningstjänsten i vissa fall. Tillgängligheten i stora delar av tätorten skulle 

öka. 

I den södra delen av planområdet läggs därför bestämmelsen W2 – Bro. 

Syftet är att skapa ett utrymme för framtiden att kunna uppföra en bro för 

fordonstrafik och gång och cykel. Alternativt endast för gång- och cykel om 

framtida trafikutredningar kommer fram till att detta är tillräckligt. Området 

för bron är mycket generöst tilltagen och passerar in över område för 

bryggor. Detta för att inte placeringen av bron ska låsas upp redan nu, samt 

att bryggorna inte ska diktera villkoren för hur bron kan komma att anslutas.  

På den västra sidan börjar området för bron 8 m söder om den befintliga 

Gröna bron. Området sträcker sig sen 26 m norrut. 

På den östra sidan börjar området också 8 m söder om Gröna bron. Området 

sträcker sig dock 34 m norrut. 

Broområdet redovisas nedan inom röd markering. 

 

 

Framtida avvägningar och utredningar får bedöma om bryggorna behöver 

flyttas, exakt placering av bron och i vilken riktning bron ska gå. 
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FARLED 

De y-bommar som idag finns på platsen är 4,5 och 6 meter långa. I Bottenån 

är det vanligt förekommande med båtar som har en längd mellan 4 och 6 

meter. En farled på 13 meter mellan bryggområdena innebär då att två båtar 

kan backa ut samtidigt eller att en båt kan backa ut samtidigt som en båt 

passerar mellan bryggorna. Även två båtar kan mötas i vattenområdet samt 

att även en båt och en flotte kan mötas samtidigt.  

För att inte bryggorna ska placeras allt för nära strandlinjen ges de detta 

utrymme att uppföras inom och därav blir farleden endast 13 meter. 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

Befintligt gång- och cykelnät bedöms som tillräckligt för planområdet. 

Utanför planområdet på den västra sidan kan en gångväg förstärka 

kontakten till bryggorna och vattnet. 

PARKEING, ANGÖRING, IN-UTFARTER 

Det tillkommer inga nya parkeringar, iläggningsramper eller liknande. 

Platsen inrymmer 46 båtplatser och möjliggör för att ytterligare kunna utöka 

detta vid behov. 

STÖRNINGAR 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD  

Planområdet bedöms inte generera så pass stora störningar att några 

specifika åtgärder behövs.  

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Ingen teknisk infrastruktur har bedömts behövas. 

För att säkerställa den infrastruktur som finns i form av ledningar och 

ledningsrätter införs ett markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar (u-område) i detaljplanen. Nedan följer en visualisering av u-

områdets utbredning i rött. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken (MB) 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.  

I planområdet finns inga riksintressen. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet är upphävt i detaljplanerna LG_A2, LG_A25, LG_A56 och 

LG_A86. För detaljplan 442 har strandskyddet återinträtt inom område med 

markanvändningen park. 

Dispens från strandskyddet finns idag för de bryggor som ligger i vattnet. 

Det generella strandskyddet gäller alla mark- och vattenområden som 

befinner sig inom 100 meter från strandlinjen, strandskyddet gäller både ut i 

vattnet och upp på land. Strandskyddet syftar till att långsiktigt säkerställa 

allmänhetens tillgång till strandområden och att främja bevarandet av goda 

livsvillkor för djur och växter. 

När en ny detaljplan ersätter en befintlig detaljplan där strandskyddet redan 

är upphävt återinträder strandskyddet automatiskt och behöver därför 

upphävas på nytt i den nya detaljplanen.  

Även i ett område där strandskyddet har upphävts finns ett krav på fri 

passage intill vattnet där allmänheten ska kunna passera. Om byggnaden 

eller anläggningen för sin funktion måste ligga intill vattnet gäller dock inte 

detta krav.  

VATTENVERKSAMHET 

För den anläggning som idag finns på platsen togs beslut 2016-06-07 av 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd  

• att anmälan om vattenverksamhet inte föranleder någon åtgärd så 

länge bryggorna anläggs enligt anmälan 

• att verksamheten får påbörjas så snart ni tagit del av detta beslut. 

Vid ansökan om vattenverksamhet söktes även dispens från strandskyddet 

för åtgärden. 

2020-08-25 tog Miljökontoret fram en skrivelse där det tidigare beslutet om 

vattenverksamhet bedöms som felaktig. Miljökontorets nya bedömning är 
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att det för anläggningen krävs ett beslut från mark- och miljödomstolen i 

efterhand. 

ÖVERSIKTSPLAN 

I översiktsplanen för Lindesbergs kommun är området utpekat som 

grönområde. Med grönområde menas område som ”Parker, parkliknande 

miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt anlagda 

områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Avser 

grönområde som på grund av dess stora betydelse för ett stort omland bör 

skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö.”  

En småbåtshamn ryms i detta då den kan kopplas till en fritidsaktivitet som 

äger rum utomhus, bryggorna bidrar också till en närmare kontakt med 

vattnet. Karaktären av öppet vatten och tillgängligheten till området kvarstår 

också. Därmed är förslaget i linje med översiktsplanen. 

GÄLLANDE DETALJPLANER 

Planområdet berörs av fyra detaljplaner.  

PLANID: LG_A56 

Detaljplan Förslag till ändring av stadsplanen för Lindesberg, Kv. 

Bottnarna, Bromsen, Hatten, Lommen, Vargen och Ängen samt del av 

Bottenån och Lindesbygärdet m.m. i Lindesbergs kommun, Örebro län med 

planID LG_A56, laga kraft 1973-08-21. Detaljplanen medger bostäder, 

handel, allmänt ändamål, samlingslokaler, vattenområde, parkering, gata, 

park eller gatuplantering.  

För planarbetet berörs användningen vattenområde. 
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Utklipp ur detaljplan LG_A56 

PLANID: LG_A71 

Detaljplan Bottnarna, Bägaren m fl i Lindesbergs kommun, Örebro län – 

Förslag till ändring av stadsplan med planID LG_A71, laga kraft 1980-07-

02. Detaljplanen medger bland annat allmänt ändamål, bostäder, handel, 

vattenområde, gata, park eller plantering, gågata.  

För aktuellt planarbete berörs vattenområde. 
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Urklipp ur detaljplan LG_A71 

PLANID: LG_A25 

Detaljplan Förslag till stadsplan för Tredingsjorden m.m samt ändring av 

stadsplanen för kvarteren Lommen och Vargen i Lindesberg med planID 

LG_A25, laga kraft 1961-07-07. Detaljplanen medger bland annat allmänt 

ändamål, handel, bostäder, fritidsbad, vattenområde, gata, park och 

plantering.  

För aktuellt planområde berörs vattenområde. 
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Urklipp ur detaljplan LG_A25 

PLANID: LG_A2 

Detaljplan Stadsplan för Lindesberg med planID: LG_A2, laga kraft 1926-

05-28. Detaljplanen reglerar området intill Bottenån som allmänna 

planteringar samt Bottenån som vatten. I kartan går även att se den båt- och 

badplats som fanns i början av 1900-talet. 
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Urklipp ut detaljplan LG_A2 

PLANID: 442 (UTANFÖR PLANOMRÅDET) 

Direkt väst om planområdet finns detaljplan 442. Detaljplanen vann laga 

kraft 2016-03-14 och har en genomförandetid på 10 år. Då 

genomförandetiden inte har gått ut är det inte möjligt att ändra eller upphäva 

delar av detaljplanen. 

PLANPROGRAM, UTVECKLINGSFÖRSLAG ELLER ANDRA PROGRAM 

AV BETYDELSE 

För planområdet finns två mer detaljerade strategiska dokument. Dessa är 

bryggprogram Lindesberg och planprogram för norra stadskärnan. 

BRYGGPROGRAM LINDESBERG 

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun antog dokumentet 

Bryggprogram Lindesberg 2019-03-28. Syftet är dels att redovisa var på den 

kommunala marken det kan tillåtas bryggor och var andra intressen väger 

tyngre, dels hur strandmiljön längs med Bottenån ska nyttjas och utvecklas 

för att öka möjligheten till rekreation. Den ska också ligga till grund för 

vidare arbete kring bryggor, som till exempel detaljerade riktlinjer för 

utformning av bryggor, samt fungera som underlag för mer detaljerad 

utformning av platser längs ån. Programmet omfattar Lindesbergs tätort och 

mer specifikt det geografiska området från badplatsen vid Norsviken, hela 

Bottenån ner till utloppet vid Loppholmen. Även Loppholmen, strandkanten 
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utanför Lindesbergs arena, Strandpromenaden, Fingerboäng, västra sidan av 

Pälsärmen ner till Näsets naturreservat samt Lilla Lindessjöns sydvästra 

strand omfattas av programmet.  

Detta planområde befinner sig i nära anslutning till Bottenåns utlopp. I 

Bryggprogrammet är hela området indelat i delområden, totalt finns det elva 

delområden och planförslaget befinner sig inom delområde nr. 7, 

Loppholmen, Lindesbergs arena och Tivoliplan.  

För Loppholmen, Lindesbergs arena och Tivoliplan framgår att det endast 

ska finnas gemensamma/kommunala bryggor. 

Det står bland annat följande ”I områden där det är lämpligt att 

allmänhetens rekreationsbehov tillgodoses före enskildas behov av bryggor 

föreslås större gemensamma privata eller kommunala bryggor. Det gäller 

främst områden där det redan är iordningställt för allmänheten att vistas i 

strandkanten, eller där det kan vara lämpligt att öka allmänhetens kontakt 

med vattnet.” 

Det framgår också att ”Bryggor bör vara: 

• generellt öppna för allmänheten och inte låsta med grindar eller 

liknande,” 

Programmets grundtanke är att ingen privatisering av den gemensamma 

strandnära miljön ska tillåtas på kommunal mark, men att det samtidigt ska 

vara möjligt för privata aktörer och privatpersoner att ha en brygga i ån. 

Programmet ger förslag på områden där bryggor bör tillåtas, var det inte är 

lämpligt med bryggor, samt idéer till utveckling av rekreationsmöjligheter 

längs ån och delar av Lindesjöarna. Detta med utgångspunkt från var det är 

detaljplanelagt för bryggor, var det idag finns bryggor, landskapsbilden, 

bad- och rekreationsmöjligheter för allmänheten samt tidigare planering. 

Riktlinjerna är till för att säkerställa allmänhetens tillgång till vatten- och 

strandnära områden.  
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Utsnitt ur bryggprogram Lindesberg 

 

Till bryggprogrammet finns också dokumentet riktlinjer för privata bryggor 

på kommunägd mark. Dokumentet visar på vad som krävs för att få ha 

privata bryggor på kommunal mark samt hur de ska utformas. 

PLANPROGRAM FÖR NORRA STADSKÄRNAN 

2014-11-25 antog Lindesbergs kommun Planprogram för Norra 

stadskärnan Lindesbergs kommun, Örebro län. Planprogrammets syfte är att 

ge en inriktning för och utveckla den norra delen av stadskärnan i 

Lindesberg. Den östra delen av planområdet berörs av detta planprogram. 

Här lyfts grönstrukturen fram som ett av få områden med parkmark i 

kvarteret. Även kopplingen till strandpromenaden, Loppholmarna och 

Bottenån nämns. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Markägare för båda fastigheterna Tredingen 1:1 och Lindesås 1:1 är 

Lindesbergs kommun. 

RÄTTIGHETER 

Det finns rättigheter i planområdet i form av ledningsrätter. För en 

detaljerad genomgång av dem se fastighetsförteckningen. 

NATUR 

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Bottenån sträcker sig genom planområdet i en nord/sydlig riktning. Ån får 

sitt vatten från sjön Råsvalen och mynnar sen ut i Stora Lindessjön. Hela 

systemet tillhör Arbogaåns vattensystem. I den del som berör planområdet 

är ån mellan 35 och 40 meter bred och i mitten av ån är djupet ungefär 4 

meter. Båda stränderna sluttar brant ner i vattnet mot mitten.  

Landskapet är mer flackt på den västra sidan och brantare på den östra. 

 

Söder om planområdet finns ön Loppholmen, som är en populär plats för 

rekreation samt en överfart för fotgängare och cyklister mellan stadskärnan 

och den västra sidan av tätorten. 
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NATURMILJÖ 

Planområdet består av vattenområde och i anslutande detaljplaner på land är 

markanvändningarna parkmark. Längs stränderna förekommer 

prydnadsbuskar och i störst utsträckning träd i form av klibbal och björk. 

Inga unika arter har identifierats i området och i artportalen har inga arter 

redovisats.  

Platsen har en stadsmässig karaktär med anlagda ytor av klippt gräs och 

asfalterade gång- och cykelvägar nära intill. I den västra strandlinjen 

förekommer lite mer växtlighet på land än i övrigt, den östra sidan består i 

störst del av sten. I vattnet finns det vattenlevande växter nära 

strandlinjerna, men i mitten av vattenområdet finns det i stort sett ingen 

växtlighet. 

   

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

SGU:s översiktliga jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000 visar området som 

postglacial silt i den västra delen, vatten, isälvssediment i den östra delen 

och svämsediment, ler-silt i den sydöstra delen av planområdet. 
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SGU:s kartvisare – jordartskartan. Planområdet markerat med svart ring 

RAS- OCH SKREDRISK 

Det råder en ras- och skredrisk i den västra delen av planområdet i höjd med 

strandlinjen. Det har tidigare gjorts åtgärder för att minska risken för ras- 

och skred genom fyllnadsmassor. På båda sidorna finns aktsamhetsområden 

strandnära läge.  

 

 

Länsstyrelsens informationskarta Örebro län, ras- och skredrisk 
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SGU:s kartvisare – Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter 

RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning är det lågriskområde 

för markradon på den västra strandkanten. I övrigt är det normalrisk. 

FÖRORENAD MARK 

Det finns inga identifierade föroreningar i eller i nära anslutning till 

planområdet.  

Sydväst om planområdet finns det övertäckta deponier efter två kommunala 

avfallsdeponier.  

I detaljplan 442 (detaljplan för del av Tredingen 1:1 [Tivoliplan]) som är 

belägen direkt väst om planområdet och vann laga kraft 2016-03-14 förs 

resonemang i planbeskrivningen kopplat till dessa två avfallsdeponier på 

sidorna 15 och 16. 

Slutsatsen är att det inte finns någon påverkan från dessa deponier. Detta 

grundas på en tidigare utredning av deponigas och lakvatten kopplat till 

arenahallens byggnation samt undersökning av marken i samband med en 

geoteknisk undersökning väster om planområdet.  

Enligt vattenkartan VISS är inte vattendraget påverkat av förorenade 

områden eller urban markanvändning. Det finns dessutom endast ett fåtal 

identifierade potentiellt förorenade områden längs hela Bottenåns 
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sträckning. Bottensediment bedöms därför endast vara marginellt 

förorenade. 

VATTEN 

LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Bottenån är recipient för dagvatten från stora delar av Lindesberg. Det finns 

ett antal platser nära planområdet som fungerar som flödesvägar för vattnet 

innan det når ån. 

 

Utsnitt ur skyfallskartan 

 
RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING 

Det finns ingen risk för översvämning då planområdet alltid är vattenfyllt. I 

bryggprogrammet förespråkas att bryggor ska utformas i form av 

flytbryggor för att kunna följa vattnets förändringar. På grund av detta 

bedöms inte bryggorna påverkas nämnvärt av flödesförändringar. 

VATTENOMRÅDEN 

Till störst del är planområdet vattenområde, med en liten del i det nordvästra 

hörnet som är vattenområde som får överbyggas. 

Vattenområde är ett område där det ska vara öppet vatten eller kommunen 

har en avsikt med att karaktären av öppet vatten ska finnas kvar vid 

planläggning.  

I ett vattenområde får inga anläggningar eller byggnation förekomma. 
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BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 

HISTORIK 

När planen för staden Lindesberg anlades på 1600-talet sträckte rutnätet av 

gator ut sig på östra sidan Lindessjön ända upp till Bottenåns mynning. År 

1643 fick Lindesberg sina stadsprivilegier. Sjön och sjöfarten längs ån, som 

sträcker sig ned till Mälaren, är den största anledningen till att staden ligger 

där den ligger. Bottenån har länge nyttjats som viktig transportled av både 

människor och varor. 

 

Häradsekonomiska kartan 

Åns och sjöns stränder har på den östra sidan som vetter mot staden alltid 

varit en väl använd plats av Lindesbergsborna. Där påbörjades båtfärder och 

skeppades varor, det tvättades vid bryggor, fiskades från småbåtar, badades 

ibland och säkert pytsades det även ut avlopp och avfall i vattnet. 

Av den häradsekonomiska kartan från 1860-talet kan utläsas att 

kyrkogården öster om planområdet redan fanns vid denna tid. Det framgår 

även att platsen vid den här tiden har använts för att i någon form ta sig över 

vattnet.   

Vid nittonhundratalets början låg vid den övre delen av mynningen, precis 

nedanför det nybyggda sjukhuset (senare kallad Gamla Kirurgen), ett enkelt 

kallbadhus (se bilder nedan). Platsen utgjorde då stadens ytterkant och 

marken runt sjukhuset utformades tidsenligt som parkmark ända ned till 

vattnet. Träd har successivt vuxit upp, men ned mot vattnet är det 

förhållandevis öppet än idag. 
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Lindesbergs sjukhus och kallbadhuset, 1914 

 

Lindesberg från Bottenån 1800-tal (Lindebilder.se) 
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Lindesberg Norr, sannolikt 1920-tal (Lindebilder.se) 

Västra sidan av ån bestod av naturmark eller åkrar en bra bit in på 1900-talet 

(se bild nedan) och således var landskapet vid mynningen öppet och grönt. 

Båtar av olika slag har alltid gått på ån men båtbryggor fanns länge enbart 

där byggnader eller andra anläggningar fanns.  

 

Lindesberg, sannolikt 1920-tal 

Lindesbergs tätort har under nittonhundratalet vuxit enormt. Bottenån är 

idag en vacker naturmiljö som delar av den östra och västra sidan av staden. 

Den är tillgänglig från vattnet och för allmänheten från östra sidan, där en 

gång- och cykelväg lagts ut längs med ån. Ån nyttjas idag enbart för privata 
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båtturer för nöje, fiske och kräftfiske och länge norrut finns en badplats för 

allmänheten. Många av de som byggt hus längs ån har idag egna större eller 

mindre bryggor i ån. 

Platsen för kallbadhuset har omgestaltats under de senaste 100 åren. 

Gångbroar har byggts och den s.k. Loppholmen både anlagts och ändrats. 

Längs ”strandpromenaden” vid sjön och i mynningen till ån har det på några 

platser placerats större båtbryggor efterhand som allmänheten önskar hyra 

plats för sina båtar. 

Från åtminstone 1980-talet har det funnits träbryggor på båda sidor om 

vattnet och som har pålats på våren och tagits upp på hösten. Där fanns det 

utrymme för mellan 20 – 40 bryggor. 

 

Äldre flygbild över området 
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Hur platsen såg ut med de tidigare bryggorna 

 

Platsen när bryggorna är upplockade 
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Under sommaren 2016 togs dessa bryggor bort och ersattes av de bryggor 

som nu ligger i vattnet. 

 

Hur platsen ser ut idag 

 

Hur platsen ser ut idag, bryggorna som syns på bilden är de som ska möjliggöras 

BYGGNADER 

Byggnaden som syns i kartorna direkt öster om planområdet finns inte kvar 

och platsen är idag parkering. Den cylindriska byggnaden öster om 



    Dnr S-2019-735:45 
     
     

 

     

     

    35 (46) 
  

planområdet är en pumpstation. Det finns inga andra byggnader i eller direkt 

runt planområdet.  

ANLÄGGNINGAR 

På platsen finns det idag två större anläggningar i form av pålade 

flytbryggor av betong. Bryggorna är tillsammans 1027 m2 medräknat y-

bommar och landgångar. Varken bryggorna eller pålarna tas upp. 

Utöver dessa finns också två mindre träbryggor i den nordvästra delen av 

planområdet. 

På både den östra och västra sidan om planområdet är marken parkmark och 

därmed tillgänglig för allmänheten.  

GESTALTNING 

Pumpstation är cirka 3 meter hög och 6 meter bred. I övrigt består platsen på 

östra sidan ån av gräsmatta, några träd och GC-vägen, marken sluttar ned 

från den gamla sjukhusbyggnaden och stadens centrum. Det förs 

diskussioner om ytterligare byggnation på östra sidan, i den gamla parken. 

På åns västra sida har det byggts höghus ca 30 meter från stranden och 

däremellan har det planlagts för en park som sträcker sig längs ån och sluttar 

mot vattnet. Bron, som idag är avstängd p.g.a. skada, ansluter till det 

befintliga GC-vägnätet och kan komma att ersättas av en ny i närheten då 

detta är en frekventerat använd och strategiskt viktig plats med parkmiljö, 

centrum, gymnasieskola och en arenabyggnad i närheten. 

Bryggorna är placerade cirka 10 meter norr om den avstängda Gröna bron 

och sträcker sig 60 meter längs med den östra sidan och 80 meter på den 

västra. De är gjutna i betong, pålarna av stålrör, båtarmar i aluminium. 

Ramperna ner till bryggan är enkla metallkonstruktioner med ett skyddsnät 

runt entrégrindarna. Bryggorna nås via ramper som har en längd om 9–13 

m, från GC-vägen på östra sidan respektive från grönområdet (blivande 

parken) på den andra sidan. Bryggorna lades på plats innan det av 

kommunen framtagna Bryggprogrammet antogs 2018. 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

Platsen befinner sig nära gymnasieskolan Lindeskolan samt Lindesbergs 

arena. Ett 100-tal meter österut finns Lindesbergs centrum.  

Parkmark är avsett att vara öppen för allmänheten, det vill säga tillgänglig 

för alla. Detsamma gäller för vattenområde och vattenområde som får 

överbyggas. Att platsen ska vara tillgänglig är dessutom en del i att uppfylla 

översiktsplanens och Bryggprogrammets intentioner. 
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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 

I planområdet finns inga värdefulla eller skyddsvärda byggnader, träd eller 

områden. 

Sydöst om planområdet finns riksintresse för kulturmiljövård för 

Lindesbergs stad. Riksintresset kommer inte påverkas negativt av förslaget. 

Nordöst om planområdet finns en kyrkogård, Norra kyrkogården. 

Planområdet bedöms inte påverka kyrkogården negativt. 

ARKEOLOGI ELLER FORNLÄMNINGAR 

Det finns idag kännedom om fornlämningar inom planområdet.  

Ett stadslager finns utpekad i den östra delen. Stadslagret är ett fornminne 

som täcker större delen av centrala Lindesberg och sträcker sig tillbaka till 

när Lindesberg fick sina stadsprivilegier år 1643.  

Fornlämningen stadslager bedöms inte påverkas i någon större utsträckning 

av planförslaget då platsen redan är ianspråktagen och då tidigare 

arkeologiska utredningar i närområdet endast har givit begränsade resultat. 

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om 

exploatören skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna 

arbetet och kontakta länsstyrelsen. 

Genom en geometrisk avmätning från 1709 går det att se att platsen har 

använts redan under denna tid. 
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GATOR OCH TRAFIK 

Det finns ingen gata fram till eller i planområdet. Det finns däremot gator i 

nära anslutning på både den västra och östra sidan. Det finns inte heller 

någon ramp för iläggning av båtar på platsen. Detta sker på andra platser i 

Bottenån. Med hänsyn till detta finns inte heller något behov av en väg fram 

till platsen för bryggorna. 

I mitten av planområdet finns en farled för båttrafik. Farleden är idag 13 

meter bred. 

Under större delen av 1900-talet har det varit planlagt för en väg över 

vattnet till den västra sidan rakt genom nu aktuellt planområde. År 1980 

togs det fram en detaljplan som tog bort denna möjlighet. På senare tid har 

frågan om en bro över Bottenån från Gamla Kirurgen till Lindesbergs arena 

åter igen startat. Denna fråga är dock inte löst i detta skede och inga 

utredningar kopplat till detta finns. 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

En gång- och cykelväg (GC-väg) följer gatan Djupdalsgatan fram till den 

sydvästra änden av planområdet för att sedan fortsätta söderut till en 

övergång över Bottenån via Loppholmen. Från övergången går sedan GC-

vägen in mot centrum samt via strandpromenaden norrut förbi planområdets 

östra sida. Det befintliga GC-nätet bedöms som tillräckligt.  

Direkt söder om planområdet finns en före detta gång- och cykelbro över 

vattnet, Gröna bron. År 2019 stängdes bron på grund av rasrisk. I dagsläget 
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planeras för att en ny bro kommer uppföras mellan Loppholmen och 

fastlandet. 

PARKERING, IN- & UTFARTER, BÅTANGÖRING 

På båda sidor om planområdet finns parkeringsplatser. 

För den tidigare bryggan fanns det mellan 20 och 40 båtplatser. Nuvarande 

bryggor rymmer plats för 46 båtar. 

Det finns två båtramper i Bottenån, den ena återfinns mellan bron vid 

Loppholmen och Gröna bron och är avsedd för räddningstjänsten. En bit 

norrut förbi Prästbron finns en allmän iläggningsramp på den östra sidan av 

ån. 

TRAFIKFLÖDEN  

Det finns inga trafikflöden att mäta. Antalet båtar i Bottenån är 

säsongsbetonat och genom ån passerar passagerarbåten M/S Råsvalen 

sommartid och många mindre och privata båtar, kanoter med mera. 

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.  

Detaljplanen försvårar inte möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen. 

STÖRNINGAR  

TRAFIKBULLER 

Från båtarna kan det förekomma buller i form av motorljud, men då platsen 

redan används för båttrafik som genomfart och uppläggningsplats gör inte 

möjligheten att lägga till med ytterligare båt på platsen att ljudnivåerna ökar 

nämnvärt. Närmsta bostäder finns dessutom ett 20-tal meter bort från 

platsen. Användningen av vattnet är dessutom säsongsbunden och sker 

främst dagtid. 

Troligt är istället att bullernivån kan minska när bryggor och pålar slutar tas 

upp och sättas i varje år. 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Fastigheter i Linde AB bedriver uthyrningsverksamhet av båtangöring på 

platsen. 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Då planområdet endast består av vattenområde finns ingen möjlighet eller 

behov av att fördröja dagvatten i planområdet.  

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Det finns inget behov av vattenförsörjning eller avlopp i planområdet. I 

planområdet finns utlopp för dagvatten samt vatten och avloppsledningar. 

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Det går ledningar för el och data genom planområdet.  

Det finns inga behov i planområdet för ytterligare ledningar. 
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Kommunen ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör W – vattenområde, W1 

– småbåtshamn och W2 – Bro. Om så avtalas kan ansvaret för delar av W1 

området läggas över på annan aktör. Då får den som har nyttjanderätt 

ansvara för skötsel, underhåll, utredningar och undersökningar samt åtgärder 

och tillstånd som krävs för anläggningen. 

TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2021. 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 5 år från den tidpunkt då planen vinner 

laga kraft.  

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Om nyttjanderättshavaren initierar en åtgärd som kräver en flytt eller 

ombyggnad av fjärrvärme-, VA-, tele-, eller elledningar bekostas den flytten 

av nyttjanderättshavaren om inte annat framgår av avtal. 

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta 

bekostas av exploatören om inget annat avtalas. 

Ett avtal ska tecknas mellan kommunen och den som vill uppföra en allmän 

kommunal/gemensam (se definition på sida 8) brygga inom detaljplanen 

enligt ”riktlinjerna för privata bryggor på kommunägd mark”. 

Mellan Lindesbergs kommun och exploatören FALAB/LIBO har det år 

2015 tecknats nyttjanderättsavtal. Detta avtal innebär att FALAB har rätt att 

på kommunens mark anlägga bryggor samt bedriva uthyrning av båtplatser 

vid dem. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Inga konsekvenser för fastigheterna sker. 

TEKNISKA FRÅGOR 

TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR OCH GEOTEKNIK 

Nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av nyttjanderättshavaren i 

samband med exploatering av området. Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen kan vara vägledande vid projektering. 
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ARKEOLOGI  

Där det är nödvändigt ska en arkeologisk undersökning av området ska den 

bekostas av nyttjanderättshavaren. Ingrepp i fornlämning regleras i 

Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fattas av 

Länsstyrelsen. 

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. 

VATTENVERKSAMHET 

För att få genomföra åtgärder i ett vattenområde krävs tillstånd för 

vattenverksamhet, detta kan anmälas hos Länsstyrelsen om åtgärderna totalt 

sett understiger 500 m2 i ett vattendrag. Överstiger åtgärden 500 m2 ska 

tillstånd sökas hos mark- och miljödomstolen. Den yta som beräknas är den 

totala ytan för hela anläggningen och åtgärden, det vill säga ytan för till 

exempel samtliga bryggor, muddringar, utfyllnader, landgångar, pålar samt 

eventuella y-bommar eller motsvarande andra åtgärder. 

Tillståndsansökan för vattenverksamhet ansvarar nyttjanderättshavaren för. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

UNDERSÖKNING 

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 kan 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 

Enligt 4 kap. 34 § i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten 

och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En 

bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra 

resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har 

följande aspekter beaktats: 

• risker för negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön 

• påverkan på kulturvärden 

• påverkan på naturvärden 

• påverkan på sociala värden 

• påverkan på materiella värden 

• den totala (kumulativa) effekten av flera mindre negativa effekter 

Enligt behovsbedömningen kan genomförandet av detaljplanen innebära en 

betydande negativ påverkan på miljö eller hälsa. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. 
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LUFTKVALITET 

Bedömningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den 

grad att miljökvalitetsnormen överskrids. 

VATTENKVALITET 

Enligt Vattenkartan, Vatteninformationssystem Sverige (VISS), har 

Bottenån en måttlig ekologisk status. Ån uppnår ej god kemisk status på 

generell grund avseende kvicksilver och PBDE, liksom många övriga 

svenska vatten. Vattnet klassificeras som naturligt. 

Miljökvalitetsnormen är att Bottenån ska uppnå en god ekologisk status och 

en god kemisk status. 

Hydromorfologin i form av konnektivitet är otillfredsställande, då det finns 

flödes- och nivåreglerande dämmen både uppströms och nedströms, med 

egna miljödomar. Närmast nedströms finns Dalkarlshyttans kraftverk, 

omedelbart nedströms Lindesjöns utlopp.  

En anläggning av bryggor bedöms inte påverka dessa faktorer i någon större 

utsträckning. Vidare minskar påverkan på botten till följd av att bryggorna 

med bottenpålar inte tas upp och läggs i varje år. 

Inom området finns ett grundvattenmagasin. Pålningen ska inte nå ner eller 

skada grundvattnet. Det finns ingen risk att förorenade marklager eller lera 

förflyttas eller perforeras av pålningen. De pålar som används är cylindriskt 

ihåliga, vilka inte skapar någon undanträngningseffekt. Grundvattnet 

påverkas därför inte. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon 

risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. 

RISKER OCH SÄKERHET 

Risken för utsläpp eller läckage från båtar är liten, då båtarna endast ligger 

på plats under sommarmånaderna. Behovet av båtbottenbehandling med 

anti-foulingfärg är också mycket ringa, då vattnet är så pass näringsfattigt att 

påväxt inte uppkommer. Risken för läckage av kolväteföreningar i form av 

bränsle, ökar inte genom att båtarna anvisas en gemensam plats, jämfört 

med att annars ligga spridda längs stränderna. 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Det finns eller planeras inga anläggningar inom planområdet som genererar 

elektromagnetiska fält. 
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SAMHÄLLSKONSEKVENSER 

BARNPERSPEKTIV 

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

Planområdet bedöms inte påverka barnkonventionen negativt. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

PLANAVTAL 

Ett planavtal har slutits med exploatören. Ingen planavgift tas ut vid 

bygglov. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen 

vinner laga kraft. 

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 

Anläggningen är av sådan art att den behöver befinna sig i anslutning till 

vatten. Särskilt skäl 3 åberopas. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Det har inte bedömts uppstå några större ekonomiska konsekvenser för 

kommunen. 

  






