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SAMRÅDSREDOGÖRELSE TILLHÖRANDE 

DETALJPLAN FÖR DEL AV HEDEN 1:11 M FL (ETAPP 1, NORRA 
VERKSAMHETSOMRÅDET)* 

* Detaljplanen har efter samrådet bytt namn till detaljplan för 
del av Mariedal 1:1 m fl pga en fastighetsreglering där Heden 
1:11 gick upp i Mariedal 1:1. I plankarta och planbeskrivning har 
handlingarna döpts baserat på den nya fastighetsbeteckningen.  



   

Dnr S-2017-384 

     Sidan 2(53) 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, 
lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom 
del av planområdet. 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Samrådsredogörelsen är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid samråd av planförslaget. 
Samrådsredogörelsen redogör även för vilka förändringar som 
gjorts i planhandlingen efter samråd. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 
redovisade och kommenterade för att förklara de 
ställningstaganden som gjorts.  

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 19 
november 2020 – 3 januari 2021. Under samrådstiden inkom 19 
yttranden varav 16 med synpunkter. Yttranden som inneburit 
korrigeringar av planhandlingen är 9. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Till vänster är det 
inkomna yttrandet och till höger en kommentar från 
Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden finns att läsa i sin 
helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

 

 

FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

Inkomna synpunkter under samråd har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 
sig likt. Största kompletteringarna har gjorts i 
planbeskrivningen. Mindre justeringar och tillägg har gjorts i 
plankartan  

Planbeskrivningen har justerats genom att förtydligande och 
komplettering har gjorts kopplat till i huvudsak dagvatten, trafik, 
fornminne, buller, planbestämmelser samt naturvärden. 

I plankartan har en rad markreservat inkluderats med syfte att 
möjliggöra ledningsdragning. Därtill har gränserna för 
dagvattenmagasinen justerats. Mindre justeringar av 
gatumarken har gjorts för att separera befintlig järnväg samt 
skapa utrymmer för bussangöring. En yta för fördelningsstation 
har har lagts till det tidigare planområdet. 

 

 

 

 

Per Lilja    Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

   

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Plankartan har kompletterats med information 
kring fördröjningskapacitet. Numera finns 
angivet den fördröjningskapacitet i m3 som 
krävs för att uppfylla dagvattenutredningen. 
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Planhandlingen har arbetats igenom för att 
tydliggöra kopplingen mellan MKBs förslag till 
åtgärder och fortsatt arbete. Större delen av 
förslag till åtgärder har arbetats in i 
planbeskrivningen. 

Flyghindersanalys har inhämtats och kommer 
följa med planförslaget ut på granskning till bl 
a Försvarsmakten. 

Flyghindersanalys har inhämtats och kommer 
följa med planförslaget ut på granskning till bl 
a Örebro flygplats. 

Då en dispens från artskyddet inte behövs för 
ett genomförande av planen så kommer heller 
inte en flytt av Fläcknycklarna bli aktuell. 
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Rapporten kring påverkan på biotopskyddade 
objekt har kompletterats efter samrådet och 
följt med en ansökan om dispens från 
biotopskyddet. (länsstyrelsens diarienummer 
521-2791-2021) 

Riktlinjerna har arbetats in i planbeskrivningen 
under 5.10 Störningar > Buller i 
rekreationsområden tillsammans med en 
kommentar kring hur bullernivåer i olika delar 
av rekreationsområdet behöver följas upp. Den 
parallella processen att se över möjligheten att 
utveckla rekreationsområdet kommer visa 
vilka ytor/områden som är mest sannolika att 
människor uppehåller sig i. 
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Viadukten har enligt uppgift från 
Samhällsbyggnadsförbundet fri höjd redan 
idag.  

Text under rubriken 5.9 Gator och trafik > 
Trafiknät har kompletterats för att förtydliga 
resonemanget kring trafik. 

Området är tänkt att kunna användas som 
rekreationsområde trots de bristande 
kvalitéerna i denna del av naturområdet. 
Användningen natur bedöms fylla samma 
funktion som det tidigare skyddsområdet. 
 
Bestämmelsen har ändrats så att den lyder L1 
Växthus och fiskodling. 

Bestämmelsen f2 har tagits bort. Högsta 
totalhöjd har ersatts med högsta nockhöjd. 
Högsta nockhöjd möjliggöra att f2 kan tas bort 
då dessa funktioner tillkommer utöver högsta 
nockhöjd. Istället för att använda h för att 
skriva ihop bestämmelsen så har detta gjorts i 
en e2. 

Fel kopplat till l1 har rättats till. 
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TRAFIKVERKET 

 

  

Viadukten har enligt uppgift från 
Samhällsbyggnadsförbundet fri höjd.  

Text under rubriken 5.9 Gator och trafik > 
Trafiknät har kompletterats. 

 

 

Flyghindersanalys har tagits fram och kommer 
följa med planhandlingen ut på granskning. 
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LANTMÄTERIET 

 

  

Fastighetsbeteckningar finns nu i grundkartan. 
Grundkartan har kompletterats med komplett 
teckenförklaring. 
Området med z1 har getts en 
användningsbestämmelse. 
 
Användningsgränsen har tagits bort. 
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Det har förtydligats i plankartan. 

 

 

 

 

 

 

Det har justerats i plankartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har justerats i plankartan så att järnvägen 
väster om Fröviforsvägen ligger utanför 
planområdet. 
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Ingen justering har gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandebeskrivningen har 
kompletterats med detta. 

 

Genomförandebeskrivningen har 
kompletterats med detta. 

 

Planförslaget är inte inne på det område som 
ändringen av stadsplanen berör. Dock har det 
kommenterats och förtydligats under 3.4 
Gällande detaljplaner  
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LUFTFARTSVERKET
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Efter samrådet har en flyghindersanalys 
beställts från LFV. Analysen finns som bilaga 
till denna planhandling. 
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POLISMYNDIGHETEN 

 

  

I detaljplanen har stora fysiska utrymmen 
lämnats för allmänplatsmark med syftet att 
möjliggöra gaturum som kan gestaltas med bl a 
gång- och cykelbana och plantering.  

Rekreationsområdet söder om den föreslagna 
byggrätten ingår i en parallell process där en 
tanke om ett tryggt, trevligt och funktionellt 
rekreations/motionsområde ska arbetas fram. 
Den processen kommer identifiera viktiga 
aspekter som kommunen behöver tänka på vid 
utveckling av området samt vad man ska tänka 
på i samband med att man överväger att sälja 
mark i området. 
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REGION ÖREBRO LÄN

 

 

  

Text under rubriken 5.9 Gator och trafik > 
Trafiknät har kompletterats. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN 

  

Gatumarken i planens västra del, utmed 
Fröviforsvägen, är ca 15 meter brett och täcker 
det område som är vägområde i dagsläget. Det 
bedöms som fullt tillräckligt att inkludera en 
gång- och cykelbana inom det området. 

 

En breddning för att möjliggöra ett 
hållplatsläge har skett enligt önskemål öster 
om infarten.  

 
Kommentar om att planområdet inte ingår i 
verksamhetsområde för VA har inkluderats. 
 
Dagvattenutredningen kommer kompletteras 
med denna information efter 
granskningsskedet. 
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Under 5.11 Tekniks infrastruktur > 
Vattenförsörjning och avlopp har kompletterats 
med text om att verksamhetsområdet kommer 
utökas. 

 

 

 

 

 

 

Grönområdet närmast tätorten kommer på sikt 
få förändrad karaktär när det mer blir en del av 
tätorten, när gränsen för bebyggelse flyttas 
utåt. Processen att utreda hur man skulle 
kunna utveckla området pågår. 
 
Det är dessutom viktigt att i kommande 
planering jobba för att bygga vidare på den 
gång- och cykellänk som inkluderas i nord-
sydlig riktning. Det innebära att vi i kommande 
process kring järnvägsplan norr om aktuellt 
planområde behöver bevaka den frågan för att 
skapa tillgängliga länkar vidare till intilliggande 
grönområden. 
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Hanteringen av dagvatten behöver ligga på 
allmänplatsmark (kommunal ägo) för att 
garantera att funktionen uppehålls under tid. 
Detta för att undvika översvämning längre ner i 
Frövi tätort. Gränsen mellan naturmark och 
verksamhetsmarken följer den gräns som 
pekats ut i fördjupningen av översiktsplanen 
för Frövi tätort, antagen 2018.  

Utrymmet mellan kommande järnvägsplan (se 
5.8 Bebyggelse > Bebyggelsestrukturer) och 
naturmarken ger inte mycket utrymme över för 
ytterligare allmänplatsmark om man samtidigt 
vill skapa attraktiv mark för intressenter. Det 
har varit en avvägning som man behövs göra. 
Dock har en lösning som till stor del gömmer 
dagvattenmagasin på naturmarken skapat ett 
upplägg som bedömts som bra för både 
dagvattenhanteringen och 
rekreationsaspekten.  
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Efter samrådsskedet har en omarbetning av 
dagvattendammarna (magasinen) gjorts. Syftet 
har varit att lindra effekten på natur, 
rekreation och biotopskyddsobjekt. 
Utgångspunkt har varit en kompletterande 
inventering av värdefull natur i området samt 
en ansats att minimera påverkan på det 
biotopsskyddade diket som finns i området.  

Utformningen av dagvattendammarna har 
gjorts för att så lite som möjligt märkas i 
landskapet. Man utnyttjar naturliga 
försänkningar i terrängen med mindre 
upphöjningar i form av vallar som har slänter 
med flack lutning. De extremt sällsynta 
skyfallen som dammarna är tänkta till kommer 
göra att ytorna inte kommer vara täckta med 
vatten förutom en kortare tid efter skyfall.  
Se fördjupad beskrivning under 5:11 Teknisk 
infrastruktur > Dagvatten. 
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MILJÖKONTORET

 

 

  

Riktlinjerna kring rekreationsområden har 
arbetats in i planbeskrivningen under 5.10 
Störningar > Buller i rekreationsområden 
tillsammans med en kommentar kring hur 
bullernivåer i olika delar av rekreations-
området behöver följas upp. Den parallella 
processen att utveckla rekreationsområdet 
kommer visa vilka ytor/områden som mest 
fokus kommer ligga på att utveckla. 
 
Avståndet till befintlig bebyggelse (500 meter) 
bedöms tillräckligt som buffertzon för att inte i 
betydande grad påverka bostäder i området 
kring det aktuella planområdet.  

Bullerberäkning är svår att göra då man inte 
vet vilka typer av verksamheter som visar 
intresse för att etableras sig i området. Det har 
lett till att man i planprocessen gjort en 
uppskattning av bullersituationen för att sedan 
i samband med en konkret förfrågan kunna 
studera frågan närmare.  

Att tillkommande verksamheter ändå håller sig 
inom de enligt miljöbalken uppsatta gränserna 
för vad som anses acceptabla nivåer och risker 
övervakas i tillståndsprövningen för de 
verksamheter som riskerar vara störande.  
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Ny dagvattenutredning har arbetats fram och 
finns som bilaga till planhandlingen. 
 

Det finns i skrivande stund inga järnvägsspår i 
planområdet vilket gör att en kontroll av jord 
utmed järnvägsspår inte är aktuellt. 
 
Eventuellt behov av att provta intill 
kolningsmiljöerna bedöms inte behöva göras 
innan detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Kontroll och skötselplan blir en del av 
genomförandefasen efter detaljplanen antagits. 
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LINDE ENERGI

 

  

Dialog har först med Linde energi efter 
samrådet och en plats för en fördelningsstation 
har inkluderats i plankartan i dess östra del 
(beteckningen E, blå färg)  



   

Dnr S-2017-384 

     Sidan 29(53) 
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NERIKES BRANDKÅR 

 

  

Information om behov för vatten kopplat till 
brandsläckning har inkluderats i avsnitt 5.10 
Teknisk försörjning > Vatten för brandsläckning.  

 

 

Hänvisning till BBR har inkluderats i avsnitt 5.9 
Gator och trafik > Utryckningstrafikens 
framkomlighet. 
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BILLERUD KORSNÄS AB 

 

  

1, u-område har inkluderats i hela den västra 
delen av planområdet samt utmed vägavsnitt. 
 
2 & 3, Detaljplaneförslaget följer i stort de 
gränser och användningar som fastställde i 
fördjupningen av översiktsplanen för Frövi 
tätort (FÖP), antagen 2018. 
- FÖP:en pekar ut största delen av föreslaget 
område 1 som skyddsområde. Då Jps inte finns 
i Boverkets nuvarande bestämmelsekatalog 
planläggs området som NATUR som fyller 
samma funktion.  
- Då det dessutom finns ett betydande 
fornminne i form av en boplats i området så 
bedöms området sydväst om kraftledningen 
som lämpligt att lämna orört.  
- Man vill undvika fler plankorsningar över 
tillkommande järnvägsspår vilket gör att en 
ytterligare anslutning från väst vore olämpligt 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
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4, Då Trafikverket under 2022 ska inleda 
arbetet med en järvägsplan i området så 
avvaktar Lindesbergs kommun med att påbörja 
etapp 2 av detaljplanarbetet. Etapp 2 är tänkt 
täcka området runt kommande järnvägsplan. 
Se planbeskrivningen avsnitt 5.8 Bebyggelse > 
Bebyggelsestrukturer. 
 
5, De användningar som inkluderats i 
detaljplanen är sådana så att verksamheter 
med betydande miljöpåverkan inte kan 
etablera sig i området. Bullerberäkning är svår 
att göra då man inte vet vilka typer av 
verksamheter som visar intresse för att 
etableras sig i området. Det har lett till att man 
i planprocessen gjort en uppskattning av 
bullersituationen för att sedan i samband med 
en konkret förfrågan kunna studera frågan 
närmare.  

Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms 
tillräckligt som buffertzon för att inte i 
betydande grad påverka bostäder i området 
kring det aktuella planområdet. Att 
tillkommande verksamheter ändå håller sig 
inom de enligt miljöbalken uppsatta gränserna 
för vad som är acceptabla störningar och risker 
övervakas i tillståndsprövningen för de 
verksamheter som riskerar vara störande. 
 
6, Dagvattenutredningen visar på att de 
beräknade flödena inte ger ett högre flöde än 
att befintliga trummor och dike kan ta emot 
flödet. 
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Dock kommer utvecklingen kring dagvatten 
följas noggrant för att kunna åtgärda eventuella 
problem om det uppstår. 
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FRÖVI IK 

 

  

 

 

 

 

 

 

Yttrande från Frövi IK vidarebefordrades enligt 

önskemål till Lindesbergs kommun 28 januari 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Frövi IK är en självklar samrådspart men har inte ansetts 

vara en sakägare.  
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Benämningen ”begränsad omgivningspåverkan” hänvisar 

till de bestämmelser som inkluderats i plankartan. Dessa 

är baserade på Boverkets bestämmelsekatalog. 

Bestämmelserna reglerar att ingen tung verksamhet, t ex 

industri, med stora säkerhetsavstånd och andra kraftiga 

störningar kan etablera sig. Varje verksamhetsetablering 

kommer i vanlig ordning behöva söka tillstånd för att 

säkerställa att påverkan på omgivningen inte ligger över 

tillåtna nivåer. 
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Förslaget följer den gräns som pekats ut i fördjupningen 

av översiktplanen för Frövi tätort, antagen 2018. Det sker 

en minskning av rekreationsområdet vilket skapar nya 

förutsättningar för områdets framtid.  

Parallellt med detaljplanen pågår ett arbete med att se 

över möjligheten att utveckla det område som finns kvar 

mellan tillkommande verksamheter och tätorten. Det 

arbetet kommer fortsätta även efter detaljplanens 

antagande. 

 

De ytor dom är avsatt för fördröjning av dagvatten i 

NATUR-området är inte avsedda att hindra en utveckling 

av området. Ytorna kommer bara fyllas med vatten under 

korta perioder då skyfall inträffar. T ex kommer den 

nedra fördröjningsytan (fördröjning1) statistiskt fyllas en 

går vart hundrade år. Ytan ovan denna (fördröjning2) en 

gång vart 20 år och ytan längst (fördröjning3) en gång per 

år. Med vissa tillkommande förhöjningar utnyttjar man 

befintliga försänkningar i terrängen för dessa funktioner. 

Utformningen av dessa fördröjningsytor är tänkt att 

kunna fungera bra tillsammans med t ex skidspår, 

motionsspår och andra tillskott till rekreationsområdet. 

Redovisning av detta har reviderats i dagvatten-

utredningen samt under avsnitt 5.11 Teknisk infrastruktur 

> Dagvatten i planbeskrivningen. 

 

Beroende på vilken verksamhet som söker tillstånd att 

etablera sig i området så kommer aspekten om eventuell 

störning studeras, t ex ljud och ljus, för att säkerställa att 

man håller sin inom acceptabla gränser. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterar yttrandet 

utifrån synpunkter på planförslaget. Lindesbergs 

kommunledning kommer i ett separat svar kommenterar 

de förslag på kompensationsåtgärder som redovisats samt 

förlag på vidare hantering. 
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POSTNORD 

 

 

  

Frågan kommer aktualiseras i samband med 

genomförande av detaljplanen. 
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SKANOVA
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SKANOVA AB
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VATTENFALL AB 

 

  

Kommunen kommer inför ett genomförande kontakta 

Vattenfall för att fånga upp och stämma av alla aspekter 

som redovisas i yttrandet. 
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VATTENFALL ELDISTRIBUTION 

 

  

Kommunen kommer inför ett genomförande kontakta 

Elsäkerhetsverket och Vattenfall för att fånga upp alla 

aspekter. 
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Samtliga delar av detaljplanen som berör Vattenfalls 

intressen i detaljplanen kommer stämmas av med 

Vattenfall inför genomförande. 
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ÖREBRO FLYGPLLATS

 

 

  

Planförslaget har kompletterats med en flyghindersanalys 

som finns bifogad med denna planhandling. 
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ÖVRIGA FÖRÄNRINGAR I PLANFÖRSLAGET 

 
Ett E1-området (Fördelningsstation) har kompletterat 
planområdet i dess östra del. Tanken är att byggrätten ska 
inrymma en fördelningsstation kopplat till elförsörjningen. 
 
Justering av forn-område har gjorts för att anpassa till den 
bestämmelsekatalog från Boverket som används i planförslaget. 
Det innebär att fornminnet skyddas genom att det planläggs som 
NATUR men exkluderas från markreservats bestämmelserna. 
 
u-och l-områden har lagts till i planen för att skapa möjlighet till 
markreservat för ledningar som har både allmänt och enskilt 
syfte. 
 
Dagvattenmagasin har anpassats till en reviderad 
dagvattenutredning. Dammarna har getts en mer mjuk form för 
att kunna smälta in i landskapet. Det ska skapa förutsättningar 
för en utveckling av rekreationsområdet. 
 

Gränsen för gatumarken på planens västra kant har justerats så 
att befintliga järnvägen på BillerudKorsnäs mark hamnar 
utanför gatumarken. 
 
Utrymme har skapats vid infarten till det nya området för att 
möjliggöra en bussangöring vid området.  
 


