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Samrådsredogörelse 2022-02-17 

Detaljplan för del av Stadsskogsskolan 2:11 

(Stadsskogsskolan) i Lindesberg, Lindesbergs 

kommun. 

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Stadsskogen 2:11 mfl 

(Stadsskogsskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.  

Planförslaget var ute på samråd under perioden 28 oktober – 24 

november 2019. Under hela samrådstiden fanns planförslaget 

tillgängligt på Lindesbergs bibliotek, Stadsbyggnadskontoret i 

Lindesberg samt digitalt på www.bmb.se. Samråd har skett med 

länsstyrelsen och andra myndigheter, Lindesbergs kommun samt 

sakägare som bedömts ha ett väsentligt intresse av planförslaget.  

I denna samrådsredogörelse finns samtliga yttranden inkomna under 

samrådsperioden redovisade i sin helhet. Stadsbyggnadskontorets 

kommentar till yttrandena redovisas löpande parallellt till besvarat 

yttrande. 

Inkomna synpunkter har resulterat i ett stort antal revideringar av 

detaljplanen. 

Samrådsredogörelsen är framtagen av WSP och 

Stadsbyggnadskontoret i Lindesberg 2022-02-17. 

 

Isabella Lohse, Enhetschef   

Malena Eriksson Högvall, Planarkitekt 

   

 

 

 
Under samrådstiden har sex yttranden inkommit: 

1. Länsstyrelsen, 2019-11-22 

2. Lantmäteriet, 2019-11-21 

3. FALAB, exploatör 

4. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 2019-11-15 

5. Miljökontoret, Samhällsbyggnadsnämnden  

Bergslagen, 2019-11-21 

6. Näringslivsenheten, 2019-12-02 

 

Följande förändringar av större karaktär har gjorts i planförslaget: 

Plankarta 

- Planområdet har minskats och bostäder i västra området har 

plockats bort. 

- Användningen Besöksanläggning har plockats bort. 

- Användningen Idrottsplats har plockats bort. 

- Norr om fastigheten Stadsskogen 2:11 har ett område där två 

punkthus möjliggörs lagts till. 

- Bestämmelser för komplementbyggnader har lagts till.  

- U-område längs befintliga ledningar har lagts till 

Planbeskrivningen  

- Planbeskrivningen har genomgående omarbetats. 

- Markföroreningssituation beskrivs i planbeskrivningen. 

 

 

 

http://www.bmb.se/
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   Yttrande från Länsstyrelsen (Urklipp): 
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Kommentar:  

Buller 

Planavgränsningen har minskat i omfattning och området som 

tidigare föreslog bostäder närmast Bergslagsvägen har plockats bort. 

Enligt kommunens bullerunderlag bedöms inte planförslaget 

påverkas av rådande bullersituation. Detta beskrivs i 

planbeskrivningen.   

Förorenad mark 

Planbeskrivningen har kompletterats med underlag gällande 

markföroreningar. 

Dagvatten 

I planbeskrivningen har det tydliggjorts angående 

dagvattensystemens kapacitet och hur dagvattenhanteringen är tänkt 

för planområdet. Inför granskning har diken och 

fördröjningsmagasin plockats bort från plankartan. Bedömningen är 

att det finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av 

dagvatten inom planområdet. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Avseende de markföroreningar som konstaterats och som behöver 

åtgärdas så kommer kvarvarande halter att vara under PSRV och 

KM. Dessa riktvärden är framtagna med Naturvårdsverkets 

beräkningsverktyg, i vilket bland annat miljökvalitetsnormer för 

grundvatten ligger till grund för beräkningar som görs. Halterna 

inom området kommer att underskrida PSRV och KM efter 

åtgärderna. Det bedöms därför inte som att markföroreningar 

kommer hindra att miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten 

Lindesbergsåsen uppnås. Det troliga är att genomförande av planen 

och åtgärderna jämfört med dagsläget kommer att förbättra 

förutsättningarna för att miljökvalitetsnormer uppnås.  

 

Risker och störningar 

Planbeskrivningen har kompletterats med påverkan från 

industriområdet söder om planområdet. Bedömningen är att inga 

påtagliga risker finns för människors hälsa, säkerhet och miljö med 

hänsyn till avståndet från närmsta planerade bostäder.  

Trafik 

Trafik- och parkeringslösningar har kompletterats i 

planbeskrivningen och en översiktlig skiss redovisas. 

Användningsbestämmelsen Förskola har plockats bort från 

planförslaget. 

Planbestämmelser 

Gång- och cykelväg i plankartan har justerats och betecknas med ord 

i klartext med versaler, GÅNG resp. CYKEL. Bostäderna i sydvästra 
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delen har plockats bort från planförslaget. Den kombinerade 

användningen PARK och GC1 har plockats bort från planförslaget.  

Användningsbestämmelsen Parkering [P] har kompletterats med 

höjd och exploateringsgrad. 

Användningsbestämmelsen Besöksanläggningar har plockats bort 

från planförslaget. Plankartan har justerats gällande 

användningsbestämmelser för skolbyggnadskomplexet. För hela 

skolbyggnadskomplexet anges Bostäder [B], Restaurang [C1], 

Kontor [K], Arkiv [K1]. Fritytor bedöms kunna anordnas i anslutning 

till skolbyggnadskomplexet.  

Det västra området för teknisk anläggning har plockats bort efter ny 

planavgränsning. Det östra området för teknisk anläggning har 

justerats i storlek och omfattar endast den tillhörande fastigheten till 

befintlig teknisk anläggning, Stadsskogen 1:1 < 2.  

Den sydvästra delen av planområdet där egenskapsbestämmelser i 

form av utformnings- och placeringsbestämmelser har plockats bort 

från planförslaget.  

Skogspartiet behåller området som prickat samt 

egenskapsbestämmelsen Marken får inte användas för parkering [n1] 

för att undvika att parkering eller byggnader uppförs och att området 

kvarstår som friyta. Bedömningen är att detta är tillräcklig reglering 

för att uppfylla syftet att bevara denna del som friyta. 

Markreservatet [X1] har delvis plockats bort och den del som finns 

kvar i planförslaget har istället planlagts med 

användningsbestämmelse för gång- och cykelväg. 

Den del som var planlagd som parkmark i anslutning till 

Bergslagsvägen har plockats bort och riskerar således inte att ligga 

inom befintligt vägområde för Bergslagsvägen.  

Korsningar och utfarten mot Bergslagsvägen och planlagd gata invid 

parkeringen har plockats bort från planförslaget.  

Området där egenskapsbestämmelsen [p2] angavs har plockats bort 

från planförslaget. 

Plankartan har nu ingen användnings som anges med vit färg.  

Högsta nockhöjd anges nu endast en gång i 

bestämmelseförteckningen.  

Den södra delen av planområdet där det fanns en yta på parkmark 

som avgränsades med egenskapsgräns utan egenskapsbestämmelse 

har plockats bort från planförslaget.  

Grundkarta har kompletterats med teckenförklaring. 
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Yttrande från Lantmäteriet (urklipp):  

 

 

  
text 

 

text 
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Kommentar: 

För gång och cykelvägen har plankartan justerats och skrivs som 

GÅNG och CYKEL enligt Boverkets rekommendationer.  

Den sydvästra delen av planområdet där PARK och GC1 anges som 

användningsbestämmelse inom samma område har plockats bort från 

planförslaget.  

Egenskapsgränsen som går från Bergslagsgatan in mot hörnan av det 

sydligast kvarteret för bostäder och inte fyller någon funktion har 

plockats bort från planförslaget.  

Dike1 och Fördröjning1 har plockats bort från planförslaget.  

X-området har plockats bort från planförslaget och hela delen av 

planlagd parkering har grå färg med användningsbestämmelsen 

Parkering.  

Vad gäller egenskapsbestämmelsen [p2] har denna del plockats bort 

från planförslaget.  

I bestämmelseförteckningen anges högsta nockhöjd nu endast en 

gång.  

Plankartan har kompletterats med teckenförklaring till grundkarta 

samt koordinatsystem.  

X-området har plockats bort från planförslaget och den del som 

kvarstår i plankartan har planlagts som GC-väg med kommunalt 

huvudmannaskap.  

För detaljplanen kommer inget exploateringsavtal att upprättas.  

För befintliga starkströmsledningar och fjärrvärmeledningar har ett 

u-område lagts ut. 

Området där föreslagna fastighetsgränser illustrerades har plockats 

bort från planförslaget. 
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Yttrande FALAB, exploatör (Urklipp): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

I planbeskrivningen har text gällande lågpunkter och flödesvägar, 

trafiksituation och användningsbestämmelser har justerats i samråd 

med FALAB.  

X-området har plockats bort från planförslaget. 

Plankartan har justerats i samråd med FALAB.  
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Yttrande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (Urklipp): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

En ny sträckning av gång- och cykelväg läggs ut i området norra del. 

Utökning av parkeringsytan norrut har skett i enlighet med yttrandet. 

Inget utfartsförbud har lagts ut i sydvästlig riktning från parkeringen 

i och med att villagatan och kvarteret har plockats bort från 

planförslaget. Lokalgatan har plockats bort från planförslaget. 

R1-Idrottsanläggning har plockats bort från planförslaget. 

Det sydvästra området med reglering 12 meter nockhöjd har plockats 

bort från planförslaget. 

Dike1 har plockats bort från planförslaget. Dagvattenhantering 

beskrivs i planbeskrivningen.  

Lekplatsen och fördröjning1 har plockats bort från planförslaget.  
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Yttrande Miljökontoret (Urklipp): 

 

 

 

 

Kommentar: 

Buller 

Planavgränsningen har minskat i omfattning och området som 

tidigare föreslog bostäder närmast Bergslagsvägen har plockats bort. 

Enligt kommunens bullerunderlag bedöms inte planförslaget 

påverkas av rådande bullersituation. Detta beskrivs i 

planbeskrivningen.   

Radon 

Planbeskrivningen har kompletterats med text om att området ligger 

inom normalrisk för markradon. 

Förorenat område  

Planbeskrivningen har kompletterats med underlag gällande 

markföroreningar. 

Dagvatten 

I planbeskrivningen har det tydliggjorts angående 

dagvattensystemens kapacitet och hur dagvattenhanteringen är tänkt 

för planområdet. Inför samråd har diken och fördröjningsmagasin 

plockats bort från plankartan. Bedömningen är att det finns goda 

förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten inom 

planområdet. 
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Yttrande Näringslivsenheten 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Laddstolpar går inte reglera i detaljplanen men det finns 

förutsättningar att etablera detta.  

Bedömningen är att det finns goda möjligheter till friytor 

(rekreationsområden) inom och i direkt anslutning till planområdet. 

Den nya infarten till planområdet har plockats bort från 

planförslaget.  

 

 

 

 

 


