
Kallelse 2021-04-26

Kommunfullmäktige
Tid Plats
17:00-21:00 Sammanträdesrum Svartån, 

Kommunhuset/Microsoft Teams

Övriga

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Conny Boman (C)
Margareta Thorstensson (C)
Lars Laurén (C)
Barbro Göransson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Jonas Nilsson (S)
Anders Wallbom (M)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Sören Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Anders Hjerpe (L)
Marita Johansson (MP)
Gösta Persson (MP)
Mari Norborg (V)
Tommy Glenberg (V)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S), ordförande
Charlotta Englund (C), vice ordförande
Britt Åhsling (M), 2:e vice ordförande
Leif Göransson (C)
Henrik Hult (C)
Caroline Pellrud (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Elin Nilsson (L)
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)

Page 1 of 155



Kallelse 2021-04-26

Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter.
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Kallelse 2021-04-26

21 – Borgensåtagande för 
omlastningsstation, Sydnärkes 
kommunalförbund 
(KS 21-123)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund ha beslutat att begära av Lekebergs kommun att 
besluta om borgensförbindelse för uppförande av en omlastningsstation. Upphandling har skett av 
byggnation av en omlastningsstation vid Tomta, Hallsbergs kommun. Tilldelningsbeslut kommer att 
fattas först när borgen och finansieringsfrågorna är lösta. Till denna station kommer också 
containrar att handlas upp. Beräknad kostnad för byggnation och inköp av 10 stycken containrar är 
5 mkr. Lekebergs del i station och containrar är 30 %. Förbundet önskar därför att kommunen 
beslutar om ett borgensåtagande om 1,5 mkr till denna investering.

Byggandet av stationen och inköp av containrar finns med i den investeringsplan som 
medlemskommunerna tidigare har godkänt.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom direktionens begäran om borgensåtagandet och 
det kommer påverka Lekebergs kommuns framtida investeringsvolymer marginellt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes 
kommunalförbunds räkning upp till totalt lånebelopp om 1,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Borgensåtagande omlastningscentral Sydnärkes kommunalförbund
 Protokollsutdrag borgensåtagande - Sydnärkes kommunalförbund
 §69 KS Borgensåtagande för omlastningsstation, Sydnärkes kommunalförbund
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Kallelse 2021-04-26

22 – Föreskrifter om förbud enligt 
begränsningsförordningen 
(KS 21-208)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Den så kallade pandemilagen möjliggör olika begränsningar som kan behövas utifrån rådande läget 
med pandemin. Till pandemilagen finns en s.k. begränsningsförordning som ger kommunerna rätt 
att meddela föreskrifter om förbud på vissa platser där det finns en påtaglig risk för trängsel. 

Förnärvarande finns inget behov av att meddela sådana föreskrifter i Lekebergs kommun, men om 
behovet skulle uppstå med kort varsel behöver kommunen vara förberedd. För att skapa 
förutsättningar för en effektiv hantering av en sådan situation föreslås kommunfullmäktige ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att meddela förbudsföreskrifter om så skulle krävas. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att till och med den 30 september 2021 utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, med stöd av 8 kap 1 § förordningen om 
särskilda begräsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, under förutsättning att 

1. en begäran om yttrande skickats till Folkhälsomyndigheten minst två arbetsdagar innan 
beslut 

2. sådana förbudsföreskrifter inte får gälla längre än 2 veckor, dock med möjlighet till 
förlängning en gång med som mest 2 veckor om behovet kvarstår. 

3. förbudet, om möjligt, endast ska begränsas till vissa tidpunkter på dygnet 
4. området som föreskriften gäller ska vara ett på karta angivet och avgränsat område 
5. sådana beslut anmäls till nästföljande kommunfullmäktige samt 
6. om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen besluta att en 

utfärdad förbudsföreskrift ska upphävas i förtid.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Föreskrifter om förbud enligt begränsningsförordningen
 §91 KS Föreskrifter om förbud enligt begränsningsförordningen
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Kallelse 2021-04-26

23 – Antagande av detaljplan för fastighet 
Fjugesta 1:2 m.fl. 
(KS 19-580)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. har varit ute på granskning under våren 2020 och bedöms 
efter revidering av planhandlingarna vara redo för beslut om antagande.

Lekebergs kommun förfogar över en ringa omfattning av detaljplanerad industrimark. Det finns 
därav ett behov av att skapa markreserv som är detaljplanerad för ändamålet industri. Sydnärkes 
byggförvaltning fick i uppdrag 2018-09-11 att upprätta en detaljplan för industriverksamhet inom 
del av Fjugesta 1:2. Vidare beställdes kompletterande detaljplan 2019-09-10 på Fjugesta 1:2 söder 
om första planuppdraget. Detta grundar sig att Lekebergs bioenergi AB för dialog med kommunen 
avseende möjligheten att anlägga en ny reservpanncentral för fjärrvärme i Fjugesta.

Planförslaget medger även en förlängning av Vallgatan som förslår en korsning med länsväg 204. 
Denna förlängning var subjekt för en trafikutredning som togs fram under 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Antagande av detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 m.fl.
 Planbeskrivning Berga - ANTAGANDE
 Plankarta - ANTAGANDE
 Granskningsutlåtande - antagande
 Samrådsredogörelse - antagande
 Trafikutredning norra 190704 - antagandehandling
 Bilaga 1 trafikalstring norra - antagandehandling
 Undersökning om betydande miljöpåverkan Berga - antagandehandling
 Dagvattenutredning Norra Fjugesta - antagandehandling
 Fastighetsförteckning Berga industriområde - antagandehandling
 §77 KS Antagande av detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl.
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Kallelse 2021-04-26

24 – Nya regler för tomtkön och försäljning 
av tomter 
(KS 21-148)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har en tomtkö för de som är intresserade av att köpa en kommunal villatomt. 
När kommunen planlägger villatomter i nya områden ska personerna i tomtkön få erbjudande om 
dessa tomter först. 

Nuvarande regler för Lekebergs kommuns tomtkö antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. 
Sedan dess har trycket på tomtkön ökat och behovet av att styra upp såväl de administrativa som 
försäljningsmässiga processerna aktualiserats. 

För att lättare kunna hålla tomtkön aktuell, förhindra markspekulation samt att nya områden inte 
blir färdigutbyggda föreslås nu nya regler med en ny försäljningsprocess.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar regler för Lekebergs kommuns tomtkö under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver de av fullmäktiga tidigare fastställda reglerna för tomtkö och 
försäljning av villatomter i Lekebergs kommun. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda reglerna för tomtkö och försäljning av villatomter 
i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av regler för tomtkö
 Regler för Lekebergs kommuns tomtkö
 Gamla regler för tomtkö och försäljning av tomter i Lekebergs kommun
 §79 KS Nya regler för tomtkön och försäljning av tomter
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Kallelse 2021-04-26

25 – Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i 
Lekebergs kommun samt beslut om taxa 
(KS 15-514)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel innehåller felaktig information, främst på 
grund av att de är fastställda för 20 år sedan. Ordningsföreskrifterna måste av den anledningen 
revideras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige 

1. antar reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun. 
2. fastställer taxa på allmän plats för försäljning enligt följande: 

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan
3x3 meter = 1000 kr
3x6 meter = 1800 kr

Tillfällig plats (pris per dag)
3x3 meter = 100 kr
3x6 meter = 180 kr 

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs 

kommun
 Lokala föreskrifter för torghandeln i Lekebergs kommun
 Karta torghandelsplatser
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun
 §80 KS Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun samt 

beslut om taxa
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Borgensåtagande för 
omlastningsstation, Sydnärkes 

kommunalförbund

21

KS 21-123
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Tjänsteskrivelse 2021-03-23 1 (2)

Dnr: KS 21-123

   

Tjänsteskrivelse – Borgensåtagande för 
omlastningsstation, Sydnärkes kommunalförbund

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund ha beslutat att begära av Lekebergs 
kommun att besluta om borgensförbindelse för uppförande av en 
omlastningsstation. Upphandling har skett av byggnation av en omlastningsstation 
vid Tomta, Hallsbergs kommun. Tilldelningsbeslut kommer att fattas först när borgen 
och finansieringsfrågorna är lösta. Till denna station kommer också containrar att 
handlas upp. Beräknad kostnad för byggnation och inköp av 10 stycken containrar är 
5 mkr. Lekebergs del i station och containrar är 30 %. Förbundet önskar därför att 
kommunen beslutar om ett borgensåtagande om 1,5 mkr till denna investering.

Byggandet av stationen och inköp av containrar finns med i den investeringsplan som 
medlemskommunerna tidigare har godkänt.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom direktionens begäran om 
borgensåtagandet och det kommer påverka Lekebergs kommuns framtida 
investeringsvolymer marginellt.

1 Bakgrund
Upphandling har skett av byggnation av en omlastningsstation vid Tomta, Hallsbergs 
kommun. Tilldelningsbeslut kommer att fattas först när borgen och 
finansieringsfrågorna är lösta. Till denna station kommer också containrar att handlas 
upp.

Beräknad kostnad för byggnation och inköp av 10 stycken containrar är 5 mkr. 
Lekebergs del i station och containrar är 30 %. Förbundet önskar därför att 
kommunen beslutar om ett borgensåtagande om 1,5 mkr till denna investering. 
Omlastningsstationen delas med Hallsbergs kommun som alltså innehar 70 % av 
stationen. 

Byggandet av stationen och inköp av containrar finns med i den investeringsplan som 
medlemskommunerna har godkänt.

2 Slutsats
Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund har beslutat att begära av Lekeberg 
kommun att besluta om borgensförbindelse för förbundets lån för uppförande av en 
omlastningsstation samt inköp av containrar till denna. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom direktionens begäran om 
borgensåtagandet och det kommer påverka Lekebergs kommuns framtida 
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Tjänsteskrivelse 2021-03-23 2 (2)

Dnr: KS 21-123

investeringsvolymer marginellt. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes 
kommunalförbunds räkning upp till totalt lånebelopp om 1,5 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2021-04-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-15:30 Kommunhuset Fjugesta/Digitalt Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §69

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Jonas Hansen (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Kjell 
Edlund (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pernilla Marberg 
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-04-13

Datum för överklagan 2021-04-15 till och med 2021-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

§69 - Borgensåtagande för omlastningsstation, Sydnärkes 
kommunalförbund (KS 21-123)
Ärendebeskrivning

Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund ha beslutat att begära av Lekebergs kommun att 
besluta om borgensförbindelse för uppförande av en omlastningsstation. Upphandling har 
skett av byggnation av en omlastningsstation vid Tomta, Hallsbergs kommun. 
Tilldelningsbeslut kommer att fattas först när borgen och finansieringsfrågorna är lösta. Till 
denna station kommer också containrar att handlas upp. Beräknad kostnad för byggnation och 
inköp av 10 stycken containrar är 5 mkr. Lekebergs del i station och containrar är 30 %. 
Förbundet önskar därför att kommunen beslutar om ett borgensåtagande om 1,5 mkr till 
denna investering.

Byggandet av stationen och inköp av containrar finns med i den investeringsplan som 
medlemskommunerna tidigare har godkänt.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom direktionens begäran om borgensåtagandet 
och det kommer påverka Lekebergs kommuns framtida investeringsvolymer marginellt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes 
kommunalförbunds räkning upp till totalt lånebelopp om 1,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Borgensåtagande omlastningscentral Sydnärkes kommunalförbund - 

(102772)
 Protokollsutdrag ang. borgensåtagande från Sydnärkes kommunalförbund - (102588)
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

 §52 KSAU Borgensåtagande för omlastningsstation, Sydnärkes kommunalförbund - (KS 21-
123-1)

Paragrafen är justerad
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Föreskrifter om förbud enligt 
begränsningsförordningen

22

KS 21-208
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Tjänsteskrivelse 2021-04-07 1 (3)

Dnr: KS 21-208

   

Tjänsteskrivelse – Föreskrifter om förbud enligt 
begränsningsförordningen

Ärendebeskrivning
Den så kallade pandemilagen möjliggör olika begränsningar som kan behövas utifrån 
rådande läget med pandemin. Till pandemilagen finns en s.k. begränsningsförordning 
som ger kommunerna rätt att meddela föreskrifter om förbud på vissa platser där det 
finns en påtaglig risk för trängsel. 

Förnärvarande finns inget behov av att meddela sådana föreskrifter i Lekebergs 
kommun, men om behovet skulle uppstå med kort varsel behöver kommunen vara 
förberedd. För att skapa förutsättningar för en effektiv hantering av en sådan 
situation föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att meddela 
förbudsföreskrifter om så skulle krävas. 

1 Bakgrund
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att 
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. 

Kommunernas normgivningsmakt har således utvidgas genom ett nytt kapitel i 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Bestämmelsen ger 
kommunerna en rätt att utfärda förbud att:

 vistas i en park,
 på en badplats eller,
 på någon annan liknande särskild plats

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:

 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen).
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Tjänsteskrivelse 2021-04-07 2 (3)

Dnr: KS 21-208

2 Analys
En omvärldsbevakning visar att ett flertal kommuner redan beslutat i om 
förbudsföreskrifter och vissa kommuner förbereder just nu liknande beslut eller 
beslut om formerna för sådant beslutsfattande. För att möjliggöra en effektiv 
hantering av beslutsfattandet har därför vissa kommuner beslutat om, eller 
förberett, en form av delegation till sådana instanser som med kort varsel kan 
sammankallas för att fatta beslut som möjliggör minskad risk för trängsel och därmed 
smittspridning av covid-19.

3 Slutsats
För att möjliggöra en effektiv och handlingskraftig hantering av en eventuell situation 
där kommunen behöver utfärda ett tillfälligt vistelseförbud på vissa platser för att 
undvika trängsel föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen rätt att besluta 
om begränsningar med de förutsättningar som anges i förslaget till beslut. 

Däremot föreslås ingen delegation från kommunstyrelsen till enskild ledamot eller 
tjänsteperson, eftersom frågan är av sådan karaktär att den inskränker människors 
möjlighet att röra sig fritt i kommunen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att till och med den 30 september 
2021 utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, med stöd av 
8 kap 1 § förordningen om särskilda begräsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, under förutsättning att 

1. en begäran om yttrande skickats till Folkhälsomyndigheten minst två 
arbetsdagar innan beslut 

2. sådana förbudsföreskrifter inte får gälla längre än 2 veckor, dock med 
möjlighet till förlängning en gång med som mest 2 veckor om behovet 
kvarstår. 

3. förbudet, om möjligt, endast ska begränsas till vissa tidpunkter på dygnet 
4. området som föreskriften gäller ska vara ett på karta angivet och avgränsat 

område 
5. sådana beslut anmäls till nästföljande kommunfullmäktige samt 
6. om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen 

besluta att en utfärdad förbudsföreskrift ska upphävas i förtid.

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2021-04-07 3 (3)

Dnr: KS 21-208

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2021-04-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-15:30 Kommunhuset Fjugesta/Digitalt Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §91

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Jonas Hansen (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Diana Olsén (C)  ersätter Annica Zetterholm 
(C)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pernilla Marberg 
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Christina Kareliussen (S)
Håkan Trygg (S)

Page 1 of 4Page 23 of 155



Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-04-13

Datum för överklagan 2021-04-15 till och med 2021-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

§91 - Föreskrifter om förbud enligt begränsningsförordningen (KS 
21-208)
Ärendebeskrivning

Den så kallade pandemilagen möjliggör olika begränsningar som kan behövas utifrån rådande 
läget med pandemin. Till pandemilagen finns en s.k. begränsningsförordning som ger 
kommunerna rätt att meddela föreskrifter om förbud på vissa platser där det finns en påtaglig 
risk för trängsel. 

Förnärvarande finns inget behov av att meddela sådana föreskrifter i Lekebergs kommun, 
men om behovet skulle uppstå med kort varsel behöver kommunen vara förberedd. För att 
skapa förutsättningar för en effektiv hantering av en sådan situation föreslås 
kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att meddela förbudsföreskrifter om så 
skulle krävas. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att till och med den 30 september 2021 
utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, med stöd av 8 kap 1 § 
förordningen om särskilda begräsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
under förutsättning att 

1. en begäran om yttrande skickats till Folkhälsomyndigheten minst två arbetsdagar innan 
beslut 

2. sådana förbudsföreskrifter inte får gälla längre än 2 veckor, dock med möjlighet till 
förlängning en gång med som mest 2 veckor om behovet kvarstår. 

3. förbudet, om möjligt, endast ska begränsas till vissa tidpunkter på dygnet 
4. området som föreskriften gäller ska vara ett på karta angivet och avgränsat område 
5. sådana beslut anmäls till nästföljande kommunfullmäktige samt 
6. om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen besluta att en 

utfärdad förbudsföreskrift ska upphävas i förtid.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Föreskrifter om förbud enligt begränsningsförordningen - (103747)
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

Paragrafen är justerad

Page 4 of 4Page 26 of 155



Antagande av detaljplan för 
fastighet Fjugesta 1:2 m.fl.

23

KS 19-580
   

Page 27 of 155



Tjänsteskrivelse2021-03-191-03-18 1 (1)

   

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 
m.fl. (Norra Berga industriområde) 

Ärendebeskrivning
Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. har varit ute på granskning under våren 
2020 och bedöms efter revidering av planhandlingarna vara redo för beslut om 
antagande. 

Lekebergs kommun förfogar över en ringa omfattning av detaljplanerad 
industrimark. Det finns därav ett behov av att skapa markreserv som är 
detaljplanerad för ändamålet industri. Sydnärkes byggförvaltning fick i uppdrag 2018-
09-11 att upprätta en detaljplan för industriverksamhet inom del av Fjugesta 1:2. 
Vidare beställdes kompletterande detaljplan 2019-09-10 på Fjugesta 1:2 söder om 
första planuppdraget. Detta grundar sig att Lekebergs bioenergi AB för dialog med 
kommunen avseende möjligheten att anlägga en ny reservpanncentral för fjärrvärme 
i Fjugesta. 

Planförslaget medger även en förlängning av Vallgatan som förslår en korsning med 
länsväg 204. Denna förlängning var subjekt för en trafikutredning som togs fram 
under 2019. 

1 Bakgrund
Planhandlingarna har varit ute på samråd hösten 2019. Granskning genomfördes 
under våren 2020 och har reviderats efter inkomna synpunkter. 

2 Analys och slutsats
Efter granskningen har planhandlingarna justerats och bedöms nu vara redo för 
antagande. Detaljplanen kan tas upp för antagande. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl.

LEKEBERGS KOMMUN
Gustav Olofsson Patrik Igelström
Kommundirektör Handläggare
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Detaljplan för del av Fjugesta 1:2 m.fl. 
(Norra Berga industriområde)

Antagandehandling
April 2021

Dnr: KS-18-530

P L A N B E S K R I V N I N G 
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HÄR ÄR VI NU

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta 
ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur 
marken får användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, 
hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller 
gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden 
vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat 
förfarande.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När 
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget 
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut 
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Övriga handlingar:
- Trafikutredning Fjugesta 1:2 (Norra Berga industriområde)
- Dagvattenutredning norra Fjugesta, Lekebergs kommun 

Bakgrund
Lekebergs kommun förfogande över detaljplanerad industrimark börjar försvinna. 2015 
genomförde kommunen ett markförvärv av fastigheten Berga 5:1 som angränsar till 
Berga industriområde i norra delen av Fjugesta. Intentionen med markförvärvet var 
att utöka Berga industriområde. 2018-09-11 beslutade kommunstyrelsen i Lekebergs 
kommun att Sydnärkes byggförvaltning ska ta fram en detaljplan för del av fastigheten 
Fjugesta 1:2 och utöka industrimarken i området.

Lekebergs Bioenergi har inkommit med intresse under sommaren 2019 för att utöka 
sin verksamhet genom att bygga en ny reservpanncentral i Fjugesta. Ett område i Berga 
industriområde har tillsammans med Lekebergs kommun lokaliserats som en lämplig 
plats. Gällande detaljplan medger ej byggbar mark samt gata på utpekade platsen. 
Således behövs en ny detaljplan tas fram. 2019-09-12 beslutade kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun att ta fram en detaljplan för del av fastigheten för fastigheterna 
Fjugesta 3:180, Fjugesta 5:22 och även ytterligare en liten del av Fjugesta 1:2. 

Planens syfte

• Möjliggöra för verksamheter på cirka 3 hektar för cirka fyra fastigheter med 
byggrätt om 15 meter nockhöjd. 

• Skapa goda förutsättningar för  utveckling av verksamheterna på Berga 
industriområde genom att möjliggöra en ny väganslutning mellan länsväg 204 och 
Vallgatan. 

• Att dagvattenhanteringen ska hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom 
planområdet. 

• Möjliggöra ytterligare byggbar industrimark för en ny reservpanncentral.

DETALJPLAN FÖR DEL AV FJUGESTA 1:2 M.FL.
(NORRA BERGAINDUSTRIOMRÅDE) 
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Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att se om planen 
medför betydande miljöpåverkan eller inte. Detaljplanen bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan (se bilaga Undersökning om betydande miljöpåverkan.) En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap. 34 §. 

Förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen möjliggör för verksamhet i direkt anslutning till befintligt industriområde. 
Detta innebär att området med lätthet kan nyttja sig av befintlig service, infrastruktur 
och kollektivtrafik. Planområdet tar i anspråk i huvudsak befintlig skogsmark. 
Naturmarken kommer försvinna och medverka till en försämring av rekreationsvärden 
i området. Det befintliga gångstråket kommer ersättas med nytt i direkt anslutning till 
det befintliga i naturmarken längs med föreslaget dike. Södra delen av planområdet 
bedöms verka för god hushållning av marken i Lekebergs kommun. Marken, som redan 
är planlagd för industri och gata, kan redan idag hårdgöras. Genom att optimera denna 
yta kan annan mark således vara fortsatt oberörd och hårdgjord yta kan minimeras.  
Detaljplanens genomförande bedöms utifrån ovanstående vara förenligt med 
miljöbalkens (MB) 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden om god hushållning av mark och vatten.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer utfärdas med stöd av 5 kap miljöbalken och avser kvaliteten på 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors 
hälsa eller miljön, eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa 
eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för närvarande utfärdade för bl.a. luftkvalitet, 
omgivningsbuller, grundvatten och ytvatten. I luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
finns föreskrifter om högsta halt av vissa ämnen i luft, bl.a. kvävedioxid, kväveoxider, 
kolmonoxid och ozon. 

Vägtrafik bidrar till utsläpp eller bildande av flera av dessa ämnen. Bedömningen 
görs att föreslagen markanvändning inom planområdet kommer generera en marginell 
trafikökning och att det inte kommer påverka luftkvalitén i påverkansbar utsträckning. 
Eftersom planområdet ligger längs med länsväg 204 som är vältrafikerad bedöms den 
främsta riskfaktorn gällande luftkvalitet vara utsläpp och biprodukter från vägtrafik från 
länsväg 204. Tillskapandet av ytterligare industrifastigheter kommer alstra en marginell 
ökning av omgivningsbuller för industriområdet i sin helhet. Trafikflöde bedöms inte 
öka i någon större grad som konsekvens av detaljplanen, utan endast en fördelning av 
trafikflödet och tung trafik leds in i större utsträckning till industriområdet. På sådant 
sätt kommer bullret längre ifrån bostäderna. 

Under det aktuella området finns delar av grundvattenförekomsten Fjugesta 
(SE656233-144587). Detta är en sedimentär bergförekomst med bedömd 
uttagningsmöjlighet på 2 000 – 6 000 l/h. Grundvattenförekomsten har en area på 
17 km2. Förekomsten har en god kemisk grundvattenstatus samt en god kvantitativ 
status. Påverkanskällor framförs enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) vara 
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förorenade områden som har en betydande påverkan. Då grundvattenförekomsten 
sträcker sig över ett stort område och inte endast berör planområdet bedöms dessa 
föroreningar inte förekomma i planområdets närhet utan vara lokaliserade till gamla 
deponier samt område med tidigare täktverksamhet där det idag finns rödfyrsupplag. 

Det finns risk för att god kemisk status inte uppnås år 2027. Risker för detta framförs 
vara förorenade områden med arsenik, koppar och kvicksilver. Dessa risker bedöms 
inte förekomma i planområdet utan bedöms vara lokaliserade i de deponier och 
upplag som nämns ovan. Därmed bedöms planförslaget inte medföra ökad risk för 
grundvattenförekomsten och dess status.

Vatten som avrinner från det aktuella området kommer så småningom att nå 
vattenförekomsten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka (SE656913- 
145448). För denna vattenförekomst finns miljökvalitetsnormer utfärdade, vilka 
innebär att god ekologisk status ska uppnås år 2027 och att kvalitetskravet är god 
kemisk ytvattenstatus.

Dagvattenhantering kommer tas om hand i öppna lösningar och kommer renas innan 
den når Lillån. Läs mer under rubrikerna Dagvatten. 

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids.
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Orienteringskarta. Cirkeln visar planområdets läge i Fjugesta

PLANDATA

Läge, omfattning och markägoförhållande
Planområdet är uppdelat i två områden. I norra delen av planområdet angränsar 
området till länsväg 204 och är beläget direkt norr om befintliga berga industriområde. 
Södra delen av planområdet, inom befintliga Berga industriområde, är beläget cirka 
350 meter ifrån den norra delen av planområdet. Hela planområdet är cirka 3 hektar 
stort. 

Planområdet består utav Fjugesta 3:180 och Fjugesta 5:22 som ägs av Västernärkes 
Fastighets Ab samt Fjugesta 1:2 som ägs av Lekebergs kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Planområdet är beläget inom ett utpekat område av försvarsmakten med särskilt 
behov av hindersfrihet. Försvarsmakten har som sektorsmyndighet ansvar att peka 
ut dessa områden som de anser krävs för totalförsvarets militära anläggningar. MSB 
ansvarar för att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse för 
totalförsvarets civila del. Dessa områden skall skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Behövs ett område 
för totalförsvarets anläggningar, så ska försvarsintresset ges företräde framför andra 
riksintressen.

Planområdet berörs av drumlinområdet som är riksintresse för kulturmiljövården. 
Odlingslandskapet har en lång hävd och rika spår efter skilda tiders markutnyttjande 
samt bebyggelsebild som anpassats efter områdets specifika topografi med drumlinåsar
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Översiktsplan för Lekebergs kommun (antagen 2014)
Lekebergs kommun översiktsplan (ÖP) som antogs 2014 pekar ut det aktuella 
planområdet som ett utbyggnadsområde för industriområden. I ÖP:n anges bland annat:

• Större verksamhetsetableringar eller utveckling av befintliga större verksamheter 
koncentreras till Fjugesta. Befintliga avsatta områden för industri och andra 
verksamheter i Fjugesta har bedömts tillräckliga för den period översiktsplanen 
omfattar

• Tillgänglig mark för företagsetableringar är en viktig förutsättning för tillväxt. 
Verksamhetsmark bör ligga med bra tillgänglighet till trafik, där lägen i nära 
anslutning till E18 har bäst potential men även områden längs väg 204 är 
intressanta.

• De finns två befintliga industriområden i Fjugesta... Berga industriområde i 
norra delen av tätorten och det äldre, något större området Tegelbruket i sydost 
i anslutning till Letstigen. Det är dessa områden som i första hand bör byggas ut 
vid nyetablering av verksamheter

I ÖP:ns 14 kap. Fördjupning för Fjugesta tätort som ersatte den tidigare versionen från 
2003 pekar Lekebergs kommun ut området för vidarutveckling av verksamheter (se 
utdrag ovan).

Planförslaget bedöms därmed överensstämma med intentionerna i kommunens ÖP.

Utdrag från Lekebergs kommuns Översiktsplan, fördjupning Fjugesta.
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Detaljplaner
Södra delen av planområdet är planlagt sedan tidigare, men norra delen är inte planlagt 
idag. En gällande stadsplan samt en ändringsplan finns söder om planområdet. 

Angränsande detaljplaner:

• Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för del av Norra Fjugesta. 
Stadsplanen upprättades 1979-05-02 och har markanvändningen industriändamål. 
Denna bestämmelseformulering användes mellan 1976-01-01 och 1986-12-31. 
Bestämmelsen innebär att området endast får användas för industriändamål, 
men här räknats även vattenverk, gasverk, större oljeförråd samt större 
transformatorstationer och dylikt.

• Ändring av detaljplan för del av norra Fjugesta (Antagen 1999-12-13). 
Genomfördes för att öka byggrätten och den tillåtna byggnadshöjden.

Det västra utdraget ovan som visar en del av den Stadsplan som antogs 1979: Det högra utraget ovan 
visar den ändring som gjordes 1999. Rödmarkerade området visar det aktuella planområdet. Nedan 
visas gällande detaljplan för södra delen av planområdet.

Page 36 of 155



9

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns i dagsläget ingen bebyggelse, utan består enkom av skog eller 
sly. I direkt anslutning till planområdet ligger Berga industriområde, som är utbyggt 
med flertalet låga, enklare verksamhetsbyggnader med platta tak.

Natur
Inom planområdet finns det cirka 2,5 hektar skog. Länsstyrelsen har pekat ut 
majoriteten av Lekebergs kommun inklusive planområdet som en värdetrakt för 
ädellöv- och lövskog. Vidare finns Bergaskogens- och Gökhult naturreservat i direkt 
anslutning till Berga industriområde. Inga kända naturvärden finns registrerade 
i området, utöver värdetrakt för ädellövskog och eklandskap. En översiktlig 
naturinventering gjordes 2019-01-30 och undersökningen visade att det finns en stig 
i området som utgår från Bergaskogens naturreservat genom planområdet fram till 
länsväg 204. Undersökningen visade även att området består av ungskog med lövsly. 
I mitten av området noterades flera grova granar och björkar. Flertalet av granarna var 
döende och detta gynnar hotade arter i området. Se inventering under.

I dokumentet Strategi för formellt skydd av skog i Örebro län publicerat av 
Länsstyrelsen Örebro Län noteras att hela länets population av läderbagge finns bland 
ekhagarna i närområdet.

Syftet med reservatet är att öka tillgängligheten och trygga tillgången på 
rekreationsområde nära Fjugesta. I förlängningen ska friluftslivet och folkhälsan 
öka. Den biologiska mångfalden knuten till ädellövskogen ska även bevaras. Detta 
har mynnat ut i ett antal föreskrifter att ingen åverkan på levande eller döda träd för 
göras. Lekebergs kommun får enligt skötselplanen utföra åtgärder för att ta hand om 
reservatets vård och skötsel.

Till vänster Berga industriområde och det rödmarkerade området visar det aktuella planområdet: Gröna 
områdena visar naturreservaten; höger utdrag från naturinventeringen som visar stigens ungefärliga 
plats. 
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Geotekniska förhållanden och avrinningsområden
I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Vidare visade Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) geologiska jordartskarta att området består av sandig 
morän och moränlera (se utdrag från jordartskartan nedan).

Fornlämningar och kulturmiljö
Inom planområdet finns det inga registrerade fornlämningar. Det finns tre registrerade 
lämningar i direkt anslutning till planområdet. 

• En övrig kulturhistorisk lämning. RAÄ Fornlämningar (FMIS) punkt: 
Naturföremål/-bildning med tradition (RÄÅ Nummer Knista 68:1)

• Lägenhetsbebyggelse, torp. RAÄ Fornlämningar (FMIS) punkt: 
Lägenhetsbebyggelse. (RÄÅ nummer Knista 121).

• Övrig kulturhistorisk lämning. Stenmur. RAÄ Fornlämningar (FMIS) linje: 
Hägnad. (RÄÅ Knista 122)

Dagvatten
I dag rinner dagvattnet från befintliga verksamheterna på Berga industriområde ut i det 
kommunala reservatet Bergaskogen. 

WSP har fått i uppdrag av Lekebergs kommun att utföra en dagvattenutredning för 
norra Fjugesta och utredningen genomfördes i början av 2020. Syftet med utredningen 
är att anlägga en dagvattendamm för fördröjning och rening av dagvatten nedströms 
industriområdet. Avrinningsområdet för Berga industriområde är cirka 16 ha stort. 
Detta är exklusive norra delen av aktuella planområdet och räknas inte in i denna 
dagvattenutredningen. Området avvattnas via ett dagvattenledningsnät till en kulvert 
som mynnar i ett mindre vattendrag i Bergaskogen. Vattendraget når efter cirka 500 
meter en kulvert i södra delen av villaområdet. Detta ska renas innan det släpps ut till 
Lillån. Avrinningsområdet för Berga industriområde rinner till en punkt i sydöstra delen 

Utdrag från SGU jordartskarta
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av industriområdet.  
Som bilden nedan beskriver rinner dagvatten från industriområdet, till villaområdet, 
vidare till dagvattenledningsnätet, för att sedan mynna i ett jordbruksdike och sedan 
rinna till Lillån. Ån är en klassad vattenförekomst ”Lillån mellan Logsjön och Svartån” 
(WA96329868) och ligger cirka en kilometer öster om villaområdet.
De rekommenderade åtgärderna i utredningen är två stycken dagvattendammar. En 
damm kan skapa mervärden utöver att bara rena och fördröja dagvatten, som att främja 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster och sociala värden. Dammen knyter många arter 
till sig både när det gäller fåglar, insekter och växter. Öppna vattenspeglar är livgivande 
miljöer med rekreativ och rogivande funktion för människor.

Vidare finns det ett dike som går genom Bergaskogens naturreservat (se bild nedan) 
som går från planområdets östra sida igenom naturreservatet i ett öppet dike öster ut 
runt idrottsplatsen och där det till slut mynnar ut i Lillån. Dessutom finns det även ett 
öppet dike längs 204:an som ansluter till områdena dagvattenutredningen tar upp. 

Ovan är ett utdrag från dagvattenutredningen som visar ungefärlig sträckning och placering av dammar. 
nedan illustreras diket som går genom bergaskogen. 
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Förorenade områden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade inom eller i
anslutning till planområdet.

Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade inom eller i
anslutning till planområdet.

Berga industriområde är relativt nybyggt och har kommit till stånd under senare 
år. Under 1980-talet köptes första marken för exploatering och det som kallas 
”Klaessonhuset” som innehåller flertalet företag som sysslar med försäljning, lager 
och logistikbyggnader. Övriga fastigheter på industriområdet är nyexploaterade 
med flertalet företag som har etablerat sig under 2012-2016. Det finns en till större 
anläggning på industriområdet som också har försäljning, förvaring och till viss 
del upplag av maskiner. I södra delen, där värmepanna planläggs, är det i gällande 
detaljplan gata och prickmark. Hela aktuella planområdet är orört, det finns en naturstig 
som går genom norra delen. Södra delen är planlagd men används inte utan mindre 
skogsdunge finns kvar.  Bedömning är att det inte finns några föroreningar från 
befintliga verksamheter. 

Trafik och störningar
Planområdet nås via Vallgatan som sträcker sig från centrala Fjugesta fram till Berga 
industriområde. Kommunen är väghållare för Vallgatan förutom en mindre del i 
norra delen av Berga industriområde. Den korsas söder om Berga industriområde 
av Bergsgatan som idag är infartsvägen för trafiken som kommer från E18 (se bild 
på nedan). Vidare är Länsväg 204 utpekad av trafikverket som en sekundär väg för 
transporter av farligt gods. Dessutom är länsvägen en del av Trafikverkets funktionellt 
prioriterade vägnät (FPV). De är vägar som är utpekade som viktiga för nationell och 

Karta som visar vägarna inom och runt planområdet.

20
4:a

n
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regional tillgänglighet. Funktioner har utgjort underlag för utpekandet och dessa är 
godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik.

Länsväg 204 har en årsdygnstrafik på mellan 2001- 4000 fordon, med en 
hastighetsbegränsning på 80 km/h genererar vägen cirka 67 dBA i trafikbuller. 
Tungtrafik består utav 5-10% av trafikmängden. 

Bergsgatan och Fjugesta letstig skär igenom Fjugesta tätort från öst till västlig 
riktning och absorberar mycket av trafiken. Denna korsas av Vallgatan, som tidigare 
konstaterat, sträcker sig från nordligaste delarna till centrala Fjugesta. Vägen agerar 
som en central led för trafiken i västra delarna av Fjugesta och dess syfte har omnämnts 
i flertalet idag gällande detaljplaner. 

• I detaljplanen Förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta m:I (Kv. 
Tilpanen m.fl.) I Örebro län antagen 1959 var intentionen som beskrivs i 
planbeskrivningen att Vallgatans nordligaste del ska friläggas från tomtsläpp och 
ska vridas mot väster för att i framtiden med sin förlängning kunna erhålla en 
lämplig anslutning till det allmänna gatunätet och eventuellt överta Bergavägens 
funktion som infartsväg för Fjugestas västra del.

• I detaljplanen, Förslag till ändrad stadsplan för kv. Blåspippan m.fl. antagen 
1972, beskrivs det att Vallgatan och Bergavägen ska separera olika slags 
trafikslag från varandra. Tanken har varit att Vallgatan och Bergsgatan ska agera 
uppsamlingsgator för biltrafiken och ha så få tomtsläpp som möjligt.

De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked.

Gällande riktvärden är:

- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35
kvadratmeter.
- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35
kvadratmeter.
- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i 
anslutning
till byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55 dB(A) dygnsekvivalent
ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden.
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer
än 10 dB(A) fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Planområdets placering intill primär led för farligt gods innebär att det blir aktuellt 
med skyddsavstånd och skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen Stockholms län tog 
2016 fram Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
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farligt gods där de tydliggör för vilka riktlinjer som bör följas. I rapporten delas olika 
verksamheter och bebyggelse in i tre olika zoner och för dessa zoner gäller olika 
skyddsavstånd. I zon A ingår bl.a. drivmedelsförsörjning och parkering. I zon B ingår 
tekniska anläggningar, drivmedelsförsörjning, industri, kontor, friluftsliv, camping, 
parkering och verksamheter. I den sista zonen, zon B, ingår bl.a. bostäder, centrum, 
vård och skola. Verksamheter ingår i zon B och ska enligt Länsstyrelsen Stockholms 
läns rapport ha ett skyddsavstånd på 40 meter från väg. Enligt rapporten ska det finnas 
ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter från primär led för farligt gods. Inom 30 
meter från primär led ska det finnas vissa skyddsbestämmelser. För verksamheter ska 
planbestämmelser finnas som säkerställer att fasader ska utföras i obrännbart material 
alternativt lägst brandteknisk status klass EI30, friskluftsintag ska riktas bort från vägen 
samt att det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på säkert sätt. Avstånden mäts 
från den närmaste vägkanten.

Beskrivning av rikshanteringsavståndet från Länsstyrelsen i Stockholm län publikation

Trafikutredning
Lekebergs kommun gav WSP Sverige AB uppdraget att göra en trafikutredning för att 
utreda behovet av en ytterligare väganslutning till länsväg 204. Underlag som användes 
var en trafikmätning på Vallgatan, norr om Bergsgatan, som Lekebergs kommun tog 
fram under 2019 som visade att ÅDT (årsmedeldygnstrafiken) idag är cirka 670 fordon/
dygn. Utöver detta användes en trafikmätning som har gjorts av Trafikverket som har 
mätt cirka en kilometer norr om den plats den nya placeringen av väganslutning mot 
länsväg 204 föreslås. Mätningen visar ÅDT på 3000 fordon. Vidare användes även 
Trafikverkets verktyg för att räkna på hur mycket trafikalstring den nya bebyggelsen 
kommer att få och här uppskattas planområdet alstra cirka 700 ÅDT.
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Bild ovan visar naturen vid platsen där Lekebergs bioenergi vill etablera sig. Bilden 
nedan visar den vändplats som finns där idag. 
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Syftet är att möjliggöra för ytterligare etablering av verksamheter och en ny anläggning 
för reservpanncentral vid Berga industriområde samt att bygga upp en markreserv av 
detaljplanelagd verksamhetsmark inom kommunen. Detaljplanen medger strax 3 hektar 
verksamhetsområde. Vidare  medger planförslaget även en ny väganslutning i form av 
en förlängning av Vallgatan, som kommer från centrala delarna av Fjugesta till länsväg 
204. Syftet med väganslutning är att öka attraktiviteten vid Berga industriområde 
och minska transporten av lastbilar i centrala Fjugesta. För att möjliggöra etappviss 
utbyggnad av utbyggnad möjliggörs också en vändplan i korsningen. 
 
Planerad bebyggelse
Planförslaget föreslår markanvändningen verksamheter som är en bred 
markanvändningen och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som 
har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, 
tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, 
bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för material eller 
utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster 
ingår.Ytterligare planläggs markanvändning för fjärrvärmecentral på södra delen 
av planområdet. Fjärrvärmecentral är en precisering av användningsslaget tekniska 
anläggningar och innebär att endast denna form av användning är tillåten.
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Planbestämmelser i plankartan

Industrigata - är med för att möjliggöra för en ny tillfartsväg in i industriområdet. 
Detta kan minska tungtrafik vid bostadsbebyggelse. 

Naturområde - föreslås för att möjliggöra stigar och dagvattenhantering inom 
planområdet. Mot 204:an är det föreslaget naturmark för att hålla ett säkert avstånd 
från vägen. 

Fjärrvärmecentral - för att möjliggöra en byggnation för en fjärrvärmepanna på 
kvartersmark.

Verksamheter - föreslås för att möjliggöra för verksamheter som sysslar 
med service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med 
skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 
omgivningspåverkan.

Dike - för att säkerställa att ett dike skall byggas för att dagvattenhanteringen inom 
planområdet skall säkertställas på ett gott sätt. 

e1 - högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50% - Denna 
procentenheten är vald för att möjliggöra för ytkrävande verksamheter och 
effektivisera den verksamhetsmark som finns. 

Marken får inte förses med byggnad  - Denna prickmark är utlagd för att säkerställa 
säkerhetsavstånd från gata och fastighetsgränser. 

Högsta nockhöjd - är utsatt för att begränsa högsta nockhöjd på byggnation. Denna 
är vald till 15 meter för skapa en flexibel byggrätt. 

Högsta totalhöjd är 20 meter för skorsten - för att begränsa högsta punkt på 
skorstenen. 

B1 byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande - för att undvika påverkan från 
radon i skadlig mängd. 

Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras - detta möjliggörs för att tillåta 
parkering, eller annan hårdgörning av fastigheten.

Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten 
genom infiltration och avledning till grönytor eller fördröjningsmagasin innan det 
avleds till öppna diken. Vidare ska dagvatten renas med t.ex. oljeskiljande funktion 
i direkt anslutning till föroreningskällan innan utsläpp från kvartersmark. Är en 
generell bestämmelse som gäller för hela planområdet. Detta är inom planområdet 
för att tillskapa ett lokalt omhändertagande av dagvatten. 
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Natur
Markanvändningen natur planläggs i delar av planområdet. Natur kan innehålla 
områden för friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller 
genom visst begränsat underhåll. Även utrymme för omhändertagande av dagvatten, 
till exempel i form av utjämningsmagasin, våtmarker eller dammar. Vidare innefattar 
det anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar. Dessa komplement ingår 
i användningen oavsett om de redovisas som egenskapsbestämmelser eller inte. Läs 
mer under rubriken Dagvatten

Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på de naturvärden som finns i 
ädellövskogen och eklandskapet, eller det naturreservat som finns i närheten i stort. 
Detta bedöms på att naturreservatet inte angränsar till planområdet eller värdetrakt 
för eklandsskap syfte inte påverkas till en betydande grad. Delar av skogsområdet 
planläggs att tas bort och ersättas med industrimark och väg. Naturvärdena som 
pekades ut i naturinventeringen bedöms inte vara av den vikt att de behöver skyddas. 

Om biotopskyddade miljöer påverkas av planförslaget krävs en
biotopskyddsdispens som söks hos Länsstyrelsen innan exploatering sker.

Dagvatten
Dagvattnet inom planområdet kommer delas upp i två avrinningsområden. 
Markanvändningen för Fjärrvärmecentral som kommer vara inom befintliga Berga 
industriområde kommer kopplas på till det befintliga dagvattennätet i enlighet med 
WSPs rapport under förutsättningar. 

Norra delen av planområdet kopplas istället på en befintlig bäck i strax norr om 
Bergaskogen, strax utanför naturreservatet. Bäcken är idag sammanhängande hela 
vägen till Lillån och används för att på ett naturligt sätt föra bort och rena dagvattnet. 
Se bild nedan för illustrerad dragning. 

Detta kan exempelvis göras genom att utnyttja markens naturligt renade effekt genom 
att använda fördröjningsmagasin som leder dagvattnet under mark där det sedan rör sig 
mot diken och vidare mot Lillån. Dagvattnet bedöms då ha nått en acceptabel nivå för 
att inte medföra negativ påverkan på vattenförekomsten. 

Röda området visar planområdet. Blåa pilen visar var ett nytt dike behöver grävas för att ansluta sig till befintliga dikes-
system i bergaskogen.
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Trafik och störningar
Planförslaget möjliggör en förlängning av Vallgatan fram till länsvägen 204, detta 
är i enlighet med de tankegångar som har funnits i tidigare detaljplaner och i den 
trafikutredning som gjordes av WSP. För att möjliggöra att Vallgatan förlängs innan 
väganslutningen byggs ut mot 204:an möjliggörs en vändplan. 

Den föreslagna väganslutningen mellan Vallgatan och länsväg 204 möjliggör att den 
tunga trafiken som kommer från E18, som ska in till Fjugesta, får en ny infartsled 
till Berga industriområde samt de centrala delarna av Fjugesta. En ny infart bedöms 
medföra ett ökat trafikflöde genom Berga industriområde och generera ökad 
persontrafik i området. Vidare planläggs en 40 meter bebyggelsefri zon från mittpunkt 
från länsväg 204. Detta uppnås med förslagen naturmark och prickmark.

Vägar och korsningar ska utformas med höga krav på trafiksäkerhet i enlighet 
med trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- och gators utformning.) Det är vid 
detaljprojektering då detaljplanen har vunnit laga kraft som den slutgiltiga 
utformningen ska avgöras. Detaljplanen med dess planbestämmelser och avgränsningar 
blir det projekteringen måste rätta sig efter.

Närmaste bostaden är cirka 100 meter ifrån närmaste byggrätt inom planområdet. Det 
korta avståndet är avgörande för vilken typ av verksamhet som kan etableras. Särskild 
hänsyn behöver tas vad gäller risken för störningar i form av t.ex. buller. Vilka typer av 
verksamheter som tillåts avgörs vid varje enskilt fall vid prövning enligt miljöbalken.

Planförslaget möjliggör fjärrvärmecentral. I Boverkets allmänna råd 1995:5 
Bättre Plats för Arbete finns riktvärden för skyddsavstånd för olika nivåer av 
förbränningseffekten, dessa skiljer sig om det är oljeeldad eller fastbränsle eldad. Den 
tilltänka förbränningsanläggningen planeras ha en förbränningseffekt under 1 MW. 
Enligt den tabell som finns i Boverkets allmänna råd behövs inget skyddsavtånd för 1 
MW tillförd effekt, vid 10 MW bör ett skyddsavtånd på 200 meter finnas. 

Mellan planlagt område för fjärrvärmecentral är det ett avstånd på som minst 200 
meter till närmsta bostadsfastighet. Skyddsavstånd på 200 meter uppnås därmed och en 
tillförd effekt på upp till 10 MW bedöms därmed lämpligt. Med hjälp av bland annat 
bullerreducerande åtgärder kan skyddsavstånd minskas. En sådan bedömning görs från 
fall till fall och bör prövas vid bygglovsansökan. 

De störningar som kan uppkomma från förbränningsanläggningar är exempelvis 
buller som främst uppkommer från transporter samt krossar och liknande. Buller 
kan avhjälpas genom att exempelvis bygga in krossar och transportband om sådana 
ska nyttjas. En annan störande effekt av förbränningsanläggningar kan vara damning 
vid hantering och lagring av bränslet, detta kan avhjälpas genom slutna system eller 
genom avskärmning med vall eller staket. Material som lätt dammar kan med fördel 
blötläggas. 
 
Vid förbränningsanläggningar är det ofta utsläpp till luft som är en av de dominerande 
störningsfaktorerna. Det kan finnas stoft i de rökgaser som släpps ut, detta kan 
dock avhjälpas med stoftavskiljare. Beroende på vilket bränsle som används kan 
svaveldioxidbildningen påverkas, denna typ av utsläpp kan begränsas genom att nyttja 
ett bränsle med liten svavelhalt eller genom rökgasrening. 
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En skorsten möjliggörs på 20 meter och detta för att få upp luftföroreningarna 
från närliggande verksamheter. Vid bygglov kan en redovisning om svalelhalt och 
eventuella reningsbehov behövas klargöras. 
 
Med hjälp av skorstenen bedöms utsläpp till luft inte innebära störningar för boende 
kring industriområdet. Buller bedöms inte heller det innebära störningar, detta då 
bostäder är placerade som minst 200 meter från förbränningsanläggningen samt att 
kringliggande bebyggelse utgörs av industrifastigheter. Eventuell bullerproblematik 
kan avhjälpas med ovanstående åtgärder. Vatten kan omhändertas. 

Således är bedömningen är att de störningar som kan uppkomma inte är betydande och 
att åtgärder kan tas vid byggnation för att minska påverkan på närliggande område. 
Närmsta byggrätt för bostäder är cirka 270 meter från utpekade fjärrvärmecentralen och 
länsväg 204:an eller Bergsgatan går mellan central och byggrätt. 

I norra delen av planområdet finns det ett mindre naturområde längst den östra 
planområdesgränsen. Denna yta kan i framtiden bli en fortsättning av industriområdet 
och således en väganslutning eller alternativt en gångväg mot Bergaskogen.

Det rödstreckande linjen visar Vallgatans streckning. Blåa streckningen illustreras föreslagen väganslutning.

Trafikutredning
Trafikutredningen WSP tog fram stödjer planförslagets utformning. Planförslaget 
planläggs så att tung trafik hänvisas till industriområdet via den nya anslutningen i 
norr för att inte belasta Bergsgatan i onödan. Möjligheten att nå industriområdet via 
Bergsgatan kommer fortsättningsvis finnas kvar, men merparten av trafiken till och från 
området kan antas använda den norra anslutningen. Det kommer dock kvarstå en del 
genomfartstrafik för de som väljer att använda den norra anslutningen och Vallgatan 
för att köra till och från Fjugesta centrum. I utredningen görs bedömningen att 80 % 
av trafiken som har målpunkt Berga industriområde kommer att använda den norra 
anslutningen, vilket innebär cirka 1 100 fordon/dygn samt att det tillkommer cirka 200 
fordon/dygn i genomfartstrafik på Vallgatan genom industriområdet. Trafikmängderna 
år 2019 i den nya korsningen kan därmed antas bli cirka 1 300 fordon/dygn på 
Vallgatan och cirka 4 500 fordon/dygn på väg 204. Motsvarande trafikmängder 
prognosår 2040 blir 1 600 fordon/dygn och 5 500 fordon/dygn.
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Utdrag från Trafikutredningen. Visar korsningstyp C som föreslås i utredningen. 

Vid den föreslagna anslutningspunkten finns goda förutsättningar för att göra 
en korsning då vägen är rak och plan, vilket innebär goda siktförhållanden. 
Trafikmängderna och andelen tung trafik talar för att korsningen bör utformas enligt 
korsningstyp C (se bild nedan).

Parkering
Varje fastighet ansvarar för att anordna parkering på den egna fastigheten. Den 
parkeringsytan kan vid behov samnyttjas med angränsande fastigheter.

Föroreningar
Bedömningen är att verksamheterna som är etablerade inom berga industriområde inte 
har förorenat marken på ett sådant vis att det påverkar aktuellt planområde. 

Geotekniska förhållanden
I Fjugesta finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken innehåller förhöjda 
radonförekomster. Byggnader ska således uppföras i radonsäkert utförande.

Marken bedöms ha goda förutsättningar för planerad bebyggelse. Inför byggnation 
behöver markförutsättningarna utredas närmre för val av lämplig grundläggning.

Vatten och avlopp
Planområdet avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

El och tele
Planområdet avses anslutas till befintliga el- och teleledningar.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter gällande 
riktvärden. Byggherren/fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att tillgodose behovet. 
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 1 200 liter per minut med ett 
maximalt inbördes avstånd av 150–250 meter.

Avfallshantering
Avfallshantering planläggs ske med hämtning av avfall på varje enskild tomt/fastighet. 

Page 49 of 155



22

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget tar i anspråk en del av skogsmiljön och möjliggör istället för 
verksamhetsändamål. Detaljplanen möjliggör cirka 2,2 hektar kompletterande 
verksamhetsmark, vilket delvis möter efterfrågan på markreserv i Fjugesta och har 
stöd i översiktsplanen. Majoriteten av planområdet kan hårdgöras, men stråk för 
dagvattenhantering lämnas. Bedömningen är att en förtätning av industriområdet är 
positivt för att skona andra områden från störningar och att det är mer lämpligt att 
centrera till en punkt. 

En exploatering av området kommer medföra en trafikökning och efterföljande 
trafikbuller i området. Vidare medges en väganslutning mot länsväg 204:an och 
detta bedöms kunna fördela trafiken på ett bra sätt och få bort tung trafik från andra 
infarten längre söderut. För att möjliggöra att Vallgatan förlängs innan väganslutningen 
byggs ut mot 204:an möjliggörs en vändplan. Vidare får detaljplanen konsekvensen 
att befintlig prickmark och gata i gällande detaljplan i södra delen av planområdet 
planläggs som teknisk anläggning. Detta får som konsekvens att en stig som går genom 
Bergaskogen och ut i planområdet behöver tas bort och anläggas på annan plats. Yta för 
detta lämnas i naturstråket på södra sidan. 

Vidare konsekvenser av planförslaget är att ombildningar och nya fastigheter bör göras. 
Tre fastigheter bör bildas i norra delen och en ny fastighet bildas i mittersta delen av 
Berga industriområde. Ytterligare bör kommunen vara våghållare för hela vägen som 
går igenom Berga industriområde.

Organisatoriska frågor
Samhällsbyggnad Sydnärke ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun. Vidare finansierar Lekebergs 
kommun kostnader som uppkommer i samband med framdragning av vatten, 
avlopp och vägar i anslutning till planområdet. Vidare är det Lekebergs kommun 
som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för genomförandet av 
detaljplanen på planområdet som har markanvändningen industri. Explotören bekostar 
fastighetsförrättning som sker på markanvändningen för teknisk anläggning. 

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp debiteras enligt kommunens taxa.

Avtal med Trafikverket ska ske inom planprocessen för bestämma vem ska bekosta 
utbyggnaden. 

Page 50 of 155



23

Ekonomiska konsekvenser
- för kommunen
Kommunen bekostar erforderliga anläggningar på allmän plats. Kommunen kan 
komma att behöva bekosta flytt av el-, och teleledningar inom kvartersmark och allmän 
plats. Kommunen  iordningsställer kvartersmark för försäljning vilket innefattar; 
fastighetsbildning, geotekniska undersökningar m.m.

UTGIFTER PÅ ALLMÄN PLATS kkr
Mark m Geologiska undersökningar 264
Förberedande arbeten 50
Planläggning 100
Fastighetsbildning 50
Gata 1290
        anslutning länsväg 0-4500 * not nedan
        belysning 180
VA - Finansieras via anslutningsavgifter
LOD - Finansieras via anslutningsavgifter
Flytt av fjärrvärmeledningar -
Flytt av elledningar -
Flytt av teleledningar -
Övrigt/oförutsett 193-643 (10%)
Administration 155-514 (8%)
Summa kostnader 2282-7592
INTÄKTER
Intäkter för försäljning av verksamhets-
tomter

1883

SUMMA -399 till -5709*se not nedan

*not : Kommunen har fört dialog med trafikverket med anledningen av anslutningen 
till riksväg 204 och upprättande av medfinansieringsavtal. Kostnadsbilden för att 
anlägga ett vänstersvängsfält på riksväg 204 bedöms att landa på ca 4.500.000 kr. 
Kommunen är medveten om att trafikverket inte har för avsikt att vara med och 
finansiera utbyggnaden. Kommunen vill avvakta med att skriva fram det slutliga avtalet 
av flera anledningar, dels är behovet av anslutningen i nuläget inte är stort och därmed 
är den inte nödvändigt från start. Istället för att skriva ett medfinsansieringsavtal med 
trafikverket ska ett avtal skrivas som reglerar att kommunen betalar de kostnader som 
anslutningen medför vid en eventuell byggnation. Om anslutningen aldrig kommer 
till blir kostnaden för detaljplanen ca 400.000kr. Om anslutningen mot riksvägen skall 
byggas ut kan kostnaden för kommunen bli ca 5,7 miljoner.

Page 51 of 155



24

Tidplan
Planförslaget beräknas kunna antas under vintern 2020. Tidplanen utgör en preliminär 
bedömning och kan komma att ändras under planarbetets gång.

Samråd: Vinter 2019
Granskning: Vår 2020
Antagande: Vår 2021
Laga kraft: Sommar 2021

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från den dag då planen vunnit laga kraft. 
Före genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden börjar 
gälla och under genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 
berörda fastighetsägares vilja.

Huvudmannaskap
I en detaljplan regleras vilket huvudmannaskap det ska vara för allmänna platser
(område för väg, gata och natur). Alla allmänna platser ska ha en huvudman.
Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att iordningställa och
förvalta allmänplats, till exempel handlar det om att bygga ut och sköta vägar, gator,
naturområden, gång- och cykelvägar mm. Huvudmannaskapet för allmänna platser i en
detaljplan kan vara antingen kommunalt, enskilt eller delat. Huvudregeln är dock att
kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Lekebergs kommun är huvudman 
för allmän platsmark.
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Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen innebär en del förslag på ombildningar av fastigheter och utgör 
erforderligt underlag för fastighetsbildning. Fastighetsbildning kommer kunna ske när 
detaljplanen vunnit laga kraft. En fastighet berörs av planförslaget och under beskrivs 
konsekvenserna i konsekvensbeskrivningen på nästa sida. 

Ett markreservat finns inom den södra planområdet. Detta säkerställer att befintlig 
vattenledning ej påverkas av utbyggnad planområdet. 

Fastighet Konsekvenser
Fjugesta 3:180 Markytan som är planlagd för teknisk an-

läggning i denna detaljplan föreslås bilda 
en ny fastighet med berörd del av fastig-
heten Fjugesta 5:22 samt Fjugesta 1:2

Fjugesta 5:22 Markytan som är planlagd för teknisk an-
läggning  i denna detaljplan föreslås bilda 
en ny fastighet med berörd del av fastig-
heten Fjugesta 3:180 samt Fjugesta 1:2

Fjugesta 1:2 Fastigheten föreslås bestå och utgöra den 
föreslagna marken för natur och vägom-
rådet. 

Den planlagda markanvändningen för 
verksamhet föreslås genom förrättning 
bilda nya fastigheter.

Mindre del av fastigheten i södra delen av 
planområdet som har markanvändningen 
teknisk anläggning föreslås bilda en ny 
fastighet med delar av Fjugesta 3:180 och 
Fjugesta 5:22

Fjugesta 5:22 Efter ett genomförande av aktuella detalj-
planen kan fortsatt fastigheten Fjugesta 
5:22 nås. Detta kan göras via ett servitut i 
södra delen alternativt norra om befintlig 
huvudbyggnad.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sasmhällsbyggnad Sydnärke.

Patrik Igelström  Fredrik Idevall
Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef    
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
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Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2
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Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Fjärrvärmecentral
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VerksamheterZ
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dike Dike skall anläggas,  4 kap 5 § 2
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Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta nockhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

20

Högsta totalhöjd är 20 meter för skorsten,  4 kap 11 § 1

Utförande
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diken. Vidare ska dagvatten renas med t.ex. oljeskiljande funktion i direkt anslutning till

föroreningskällan innan utsläpp från kvartersmark,  4 kap 10 §
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §
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Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. (Norra Berga 
industriområde), Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Berga industriområde. Det är tre mindre 

ytor som möjliggörs för utveckling av verksamheter samt en ny väganslutning mot länsväg 204. 

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för 

granskning under tiden mellan 2020-03-05 och 2020-03-26. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. 

Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en underrättelse har publicerats på 

kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgängliga på 

byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 6 yttranden inkommit. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Samhällsbyggnad Sydnärke.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2020-03-26 

2. Lantmäteriet 2020-03-11 

3. Trafikverket 2020-03-23 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2020-03-17 

5. PostNord 2020-03-02 

6. Fastighetsägare 1 2020-03-09 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör människors hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas på 

ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 

Länsstyrelsen.  

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

 
Risker och störningar 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Berga industriområde. I planförslaget 

föreslås därför markanvändningarna J - Industri, samt E1 - Fjärrvärmecentral. Inom användningen J 

ingår all slags industriell produktion med undantag av produktion av energi, vilket istället ingår i 

användningen E1. I Boverkets allmänna råd (1995:5), Bättre plats för arbete, anges olika riktvärden 

för skyddsavstånd mellan industri/värmeverk och bostäder utifrån typ av industri samt vilken tillförd 

effekt förbränningsanläggningen ger.  

 

I planbeskrivningen anges att närmaste bostad ligger ca 100 meter ifrån närmaste byggrätt inom 

planområdet och att det korta avståndet är avgörande för vilken typ av industri som kan etableras. 

Vidare anges att särskild hänsyn behöver tas vad gäller risken för störningar i form av t.ex. buller samt 

att vilka typer av verksamheter som tillåts avgörs vid varje enskilt fall vid prövning enligt miljöbalken. 

Länsstyrelsen instämmer i detta resonemang men vill uppmärksamma att förutom störningar behöver 

även risker från industri/värmeverk beaktas. Avstånd till omgivande bostäder är avgörande för vilken 

typ av industri som kan etableras, men samtidigt ska lämpligheten av planläggning för 

industri/värmeverk i planområdet med hänsyn till omgivande bebyggelse vara motiverat och utrett i 

planprocessen. Länsstyrelsen vidhåller därför synpunkterna från samrådsskedet att planhandlingarna 

behöver innehålla ett resonemang kring risken att planerat industriområde och fjärrvärmecentral 

innebär störningar samt risker för närliggande bostäder. Vid behov behöver åtgärder för att minska 

störningar och risker säkerställas på plankartan. Resonemanget behöver bl.a. utgå från vilken tillförd 

effekt förbränningsanläggningen ger. Ett alternativ kan vara att precisera användningen J för att 

avgränsa användningen till en specifik funktion för att undvika störningar och risker.  
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Förorenade områden 
 
Då planområdet ligger vid ett industriområde anser Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver 

innehålla en tydlig bedömning kring om det finns risk för att föroreningar kan påverka lämpligheten 

av föreslagen markanvändning i planområdet, utifrån människors hälsa.  

 

I planbeskrivningen anges dels att det inte finns potentiellt eller konstaterat förorenade områden 

registrerade inom eller i anslutning till planområdet. Dels anges det att ”Resterande del av 

industriområdet består av verksamheter som har en mindre byggnad på fastigheten med resterande 

upplag av diverse fordon. Föroreningar har således tillkommit i närliggande tid och bedöms komma 

från fordon och inte från någon tillverkningsindustri eller dylikt.” Länsstyrelsen anser att dessa 

skrivningar behöver tydliggöras, det behöver framgå om kommunen bedömer att det finns risk för att 

föroreningar från de uppställda fordonen kan påverka planförslaget.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten, dagvattenhantering 
Länsstyrelsen vidhåller de synpunkter som lämnades i samrådsskedet gällande miljökvalitetsnormer 

för vatten (MKN) och dagvattenhantering. Länsstyrelsen anser att det är bra att det i 

planbeskrivningen har lagts till information om berörda vattenförekomsters status och MKN, dock 

saknas fortfarande information om miljöproblem. Kommunens bedömning kring planförslaget 

påverkan på MKN behöver därmed fortfarande förtydligas. Nuvarande resonemang i 

planbeskrivningen baseras på att kommunen bedömer att planförslaget inte utgör en betydande 

förändring. Länsstyrelsen delar inte denna bedömning eftersom planförslaget bl.a. innebär en 

omvandling från naturmark till industrimark.  

 

Dagvattenhanteringen är central i bedömningen av påverkan på MKN och Länsstyrelsen vill därför 

återigen poängtera att en dagvattenutredning behöver tas fram. Att i planbeskrivningen hänvisa till ett 

pågående arbete med en dagvattenutredning för Fjugesta tätort är inte tillräckligt för att säkerställa att 

översvämningsrisker vid skyfall och risk för påverkan på MKN inte föreligger. I planhandlingarna 

saknas en beskrivning kring förutsättningarna för hur dagvattenhanteringen ska utformas, det saknas 

information om både fördröjningsvolym och reningsförmåga (utöver oljeavskiljning). För den norra 

delen av planområdet regleras på plankartan två områden för dagvattendamm inom Natur, men det 

saknas även här information om dimensioneringen av dessa. I planhandlingarna framgår inte heller hur 

dagvattnet ska hanteras i den södra delen av planområdet (fjärrvärmecentralen), vilket Länsstyrelsen 

anser behöver utredas och tydliggöras samt säkerställas på plankartan. 
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Kommentar: 

Markanvändningen ändras till Z – Verksamhet, för att begränsa den påverkan området kan få på 

omgivningen.  

Planbeskrivningen förtydligas kring dagvatten och miljökvalitetsnormer.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om föroreningar 

Planbeskrivningen kompletteras gällande tillförd effekt förbränningsanläggningen ger. 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra.  

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget ytterligare att erinra i ärendet. 

 

 

4. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes miljönämnd har inga synpunkter på detaljplanen men vill dock i fortsättningen även 

formellt få ta del i samrådsskedet. Synpunkter lämnades muntligt vid platsbesök i samrådsskedet, 

men tas ej med i samrådssammanställningen. 

Kommentar: 

Noterat. Rutiner ändras.  
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5. PostNord Sverige AB 

Sammanfattning: 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 

vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

 

6. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Företagare vid Berga industriområde har yttrat sig och påpekar att de inte har något emot att 

industriområdet växer och att pannan byggs, dock vill de invända mot den nya infarten från 204:an. 

Företagarna menar att de redan idag har problem med dieselstölder och att två bilar har stulits från 

området. Deras farhågor är att det kommer att bli ännu snabbare och lättare för de som inte är ärliga att 

svänga av från 204:an och ta sig genom området obemärkt. 

Yttrandet är underskrivet av 6 stycken företag från Berga industriområde. 

Kommentar: 

Synpunkt beaktas. Nya infarten kommer fortsatt behållas i planförslaget på grund utav den positiva 

inverkan förslaget kan få.  

 

Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Fjugesta 
1:2 m.fl. (Norra Berga industriområde), Lekebergs 
kommun, Örebro län. 

Samhällsbyggnad Sydnärke har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Ändra markanvändning till Verksamhet 

 Komplettera och revidera planbeskrivningen gällande dagvatten, föroreningar och tillförd 

effekt. 

 Vidare har en vändplan lagts till för att möjliggöra att anslutningsdelen av Vallgatan kan ske 

vid ett senare skede och att inte hela byggts ut samtidigt.  

 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

Patrik Igelström  Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 
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Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. (Norra Berga 
industriområde), Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Berga industriområde. Det är tre mindre 

ytor som möjliggörs för utveckling av verksamheter samt en ny väganslutning mot länsväg 204. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2019-11-27 och 2019-12-20. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 

byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 6 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs 

och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin 

helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2019-12-20 

2. Lantmäteriet 2019-12-20 

3. Trafikverket 2019-12-17 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2019-12-06 

5. Nerikes Brandkår 2019-11-27 

6. Fastighetsägare 1 2019-11-28 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör människors hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer för vatten 

måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 

ska prövas av Länsstyrelsen.  

 
Risker och störningar 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Berga industriområde. I planförslaget 

föreslås därför markanvändningarna J, Industri, samt E1, Fjärrvärmecentral. Inom användningen J 

ingår all slags industriell produktion med undantag av produktion av energi, detta ingår istället i 

användningen E1. I Boverkets allmänna råd (1995:5), Bättre plats för arbete, anges olika riktvärden 

för skyddsavstånd mellan industri/värmeverk och bostäder utifrån typ av industri samt vilken tillförd 

effekt förbränningsanläggningen ger. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver innehålla ett 

resonemang kring risk för störningar och risker från industrin och fjärrvärmecentralen till närliggande 

bostäder samt vid behov säkerställa åtgärder på plankartan för att minska störningar och risker. Ett 

alternativ kan vara att precisera användningen J för att avgränsa användningen till en specifik funktion 

för att undvika störningar och risker. En precisering innebär att planen blir mindre flexibel samtidigt 

som det blir tydligt vilket ändamål som avses med kvartersmarken. 

Förorenade områden 

 

Då planområdet ligger vid ett industriområde anser Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver 

kompletteras med en beskrivning av eventuella förorenade områden i det befintliga industriområdet. 

Det behöver även göras en bedömning om där kan finnas risk för föroreningar som kan påverka det 

aktuella planområdet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten, dagvattenhantering 

 

I planbeskrivningen motiveras påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten endast med en 

bedömning om att planområdets storlek är ringa. Länsstyrelsen anser inte att detta räcker som 

motivering. Bedömning av påverkan på MKN för vatten behöver motiveras utifrån information om 

närliggande vattenförekomsters status, MKN och miljöproblem.  
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I planbeskrivningen behöver framgå att planområdet ingår i avrinningsområdet ”Mynnar i Norrström” 

samt att närmaste vattenförekomst är ”Lillån mellan Logsjön och Svartån”, som ligger ca 1 km österut. 

Dagvattenhanteringen har stor del i bedömningen av påverkan på MKN. Med tanke på att 

användningen J, Industri, utan specificering innehåller i stort sett all slags produktion, kan det inte 

uteslutas att förorenat dagvatten kommer att uppstå i planområdet. Planförslaget möjliggör även en 

avsevärd ökning av andelen hårdgjord yta, vilket vid kraftiga regn kan innebära risker för både 

planområdet och intilliggande bebyggelse. Länsstyrelsen anser därför att en dagvattenutredning 

behöver tas fram och att dagvattenhanteringen behöver tydliggöras i både planbeskrivningen samt på 

plankartan. Både fördröjningsvolym och reningsbehov behöver utredas. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 

kommunens åsikt.  

Trafik  

Trafikverket anser det acceptabelt att anlägga en väganslutning på platsen om kraven enligt VGU 

efterlevs (yttrande 2019-12-17). De anser vidare att korsningen ska utformas enligt korsningstyp C då 

vänstersvängfält är nödvändigt på grund av de höga trafikflödena. Gatan i planområdet bör på 

plankartan förlängas ut till vägområdeskanten för länsväg 204 för att koppla ihop planerad anslutning 

med länsvägen. Länsvägen är högt trafikerad med en årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) på 2995 (2017). 

När åtgärder planeras på vägar med en ÅDT på över 2000 ska Trafikverket utföra åtgärden. Ett avtal 

mellan kommunen och Trafikverket ska tecknas innan detaljplanen antas för att säkerställa 

genomförandet och finansieringen av anslutningen.  

Planbestämmelser  

I en detaljplan ska kommunen, enligt 4 kap. 5 § PBL, bestämma användningen och utformningen av 

allmänna platser som kommunen är huvudman för. Mot bakgrund av detta bör utformningen av 

naturmarken preciseras med egenskapsbestämmelser på plankartan. 
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Kommentar: 

Planhandlingarna revideras gällande markanvändning  

Planbeskrivningen kompletteras med en riskbedömning kring föroreningar 

Planbeskrivningen kompletteras med en motivering gällande påverkan på miljökvalitetsnormer 

Planhandlingarna revideras gällande dagvatten 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Fastighetsförteckningen 

I fastighetsförteckningen står Fjugesta 23:5 och 23:7 som berörda fastigheter inom planområdet. 

Lantmäteriet kan inte se att de fastigheterna är direkt berörda av det planförslag som nu skickats ut för 

samråd.  

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 

genomförandet av detaljplanen.  

Kommentar: 

Fastighetsförteckning revideras.  

Planbeskrivningen kompletteras information om kostnadsfördelningen 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Samråd gällande Detaljplan för Fjugesta 1:2, Norra Berga industriområde i Lekebergs kommun 

Trafikverket anser det acceptabelt att anlägga en väganslutning på platsen om kraven enligt VGU 

efterlevs. Korsningen ska utformas enligt korsningstyp C då vänstersvängfält är nödvändigt på grund 

av de höga trafikflödena. Om kraven enligt VGU efterlevs på markerad plats i plankartan bör 

plankartan förlängas ut till vägområdskanten för länsväg 204 för att koppla ihop planerad anslutning 

med länsvägen. Länsvägen är högt trafikerad med en ÅDT på 2995 (2017). När åtgärder planeras på 

vägar med en ÅDT på över 2000 ska Trafikverket utföra åtgärden. Ett avtal mellan kommunen och 
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Trafikverket ska tecknas innan detaljplanen antas för att säkerställa genomförandet och finansieringen 

av anslutningen. Då anslutningen tillkommer på grund av kommunens exploatering ska åtgärden 

bekostas av kommunen/exploatören. 

Länsväg 204 är en sekundär led för farligt gods och riskerna med farligt gods bör utvärderas vid all 

exploatering inom 150 meter från riskkällan. Trafikverket anser att planbeskrivningen bör 

kompletteras gällande detta, då det idag är oklart om risknivåerna är acceptabla med den enda 

riskreducerande åtgärden som innebär ett bebyggelsefritt avstånd på 40 meter. Om eventuella åtgärder 

är nödvändiga ska dessa införas i plankartan. 

Kommentar: 

Plankartan justeras till att vägområdet går ut till vägkant på länsväg 204.  

Avtal skall tecknas inom planprocessen för att säkerställa genomförandet och finansieringen av 

anslutningen. 

Planbeskrivningen kompletteras gällande riskerna med farligt gods och eventuell fler åtgärder är 

nödvändiga. 

 

4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för Fjugesta 1:2. 

Kommentar: 

Noteras 

 

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Nerikes Brandkår framföra följande:  

 

Nerikes Brandkår bedömer brandbelastningen för planerad verksamhet som relativt hög vilket innebär 

att brandvattenförsörjning bör utökas och anpassas till ny plan. Rekommenderad minsta kapacitet i 

markbrandposter är 1 200 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150–250 meter.  
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Kommentar: 

Planbeskrivning revideras gällande minsta kapacitet i markbrandposter.  

 

6. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Yttrandet består utav 10 punkter. Fastighetsägare 1 har skickat in ett dokument med förtydligande 

bilder för beskriva sina respektive punkter. Dessa kommer inte tas med på grund utav att de skulle 

göra dokumentet för stort, men kan fås vid förfrågan.  

Punkterna sammanfattas och kommer tas upp i samma ordning som i yttrandet.  

1. Fastighetsägare 1 belyser att det idag finns en stig genom området och önskar att en stig ska 

finnas kvar som är belägen att individer som rör sig på denna inte ska behöva röra sig bland 

tung trafik. Sedan ger fastighetsägare förslag på att stigen kan gå längst östra delen av 

planområdet 

2. I andra punkten vill fastighetsägare 1 ha en förtydning vad markanvändningen Natur kommer 

bestå utav.  

3. I punkt 3 anser fastighetsägaren att växtlighet i form av träd ska lämnas kvar i största mån för 

att minska bullret för närliggande fastigheter. Vidare pekas en mindre del i norr ut som onödig 

byggrätt.   

4. Fastighetsägare 1 efterfrågar att korsningslösningen som föreslås ska ritas ut i plankartan för 

att visa hur mycket mark den omfattar. 

5. Femte punkten yttrar sig fastighetsägaren om att industriområdet som breddningen av länsväg 

204 kan bidra att bullret och trafiken ökar. Här efterfrågar fastighetsägaren bullerplank som en 

lösning. 

6. Sjätte punkten berör belysning vid vägen och hur den kommer påverka närliggande område. 

7. Sjunde punkten berör trafiksäkerheten för fastigheter som har infart mot länsväg 204. Här 

uttrycks en oro att bilister inte behöver sakta ner utan kan behålla hastigheten genom 

korsningen. Här eftersträvar fastighetsägare 1 att sänkt hastighet eller en fartkamera kan vara 

en lösning.  

8. Fastighetsägare 1 belyser även vilka tider verksamheterna får orsaka buller och trafik. Här 

efterfrågar en begränsning till 07:00-18:00 och helger 09:00-16:00. 

9. Fastighetsägare 1 öppnar upp frågan i sin nionde punkt om kommunalt vatten- och avlopp är 

aktuellt för kringliggande fastigheter längst länsväg 204.  
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10. Fastighetsägaren lyfter även ett medborgarförslag som har lämnats in för att göra en gång och 

cykelbana från Brotorp och planområdet. Vidare pekar fastighetsägaren att marken är 

förberedd för att göra en gång och cykelmark i och med nyligen anlagda vattenledningen. 

Kommentar: 

Synpunkt beaktas. Vid framtagandet av samrådshandlingen har diskussionen gått att stigen skall gå 

mellan planområdet och befintligt industriområde. Inför granskning kan detta omarbetas och förslaget 

att förlägga stigen i östra delen införlivas.  

 
Planbeskrivningen kompletteras med information vad som gäller för markanvändningen natur.  

 
 

I planhandlingarna försöker exploatering begränsa i viss mån för att se till att växlighet blir kvar. 

Vidare håller Sydnärkes byggförvaltning med om att den byggrätten är för liten. Plankartan revideras 

och gör denna del till natur.  

 
Ett avtal mellan kommunen och Trafikverket ska tecknas innan detaljplanen antas för att säkerställa 

genomförandet och finansieringen av anslutningen. Inget avtal finns ännu upprättat med Trafikverket.  

 
 

Bullerfrågan från industriområdet är en planfråga som utreds i detaljplanen och kommer inte 

generera i ett bullerplank. Vidare kan bullerplank vara aktuellt vid projektering av länsväg 204 om 

det visar att det är aktuellt. 

  

Belysning tas fram i projekteringen av korsningen och inte i planarbetet. Vidare äger Trafikverket 

vägen och bestämmer hastighet och införskaffandet av hastighetskamera. Detta är inget Lekebergs 

kommun bestämmer över och kan inte påverka detta.  

 
Planhandlingarna kompletteras gällande buller 

 

Kommunalt vatten- och avlopp tas endast upp inom planområdet. Om detta är av intresse går det 

alltid att höra av sig till Lekebergs kommun.  

 
Gång- och cykelbanan är inte inom planområdet och kan därför inte bemötas i denna handling.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Fjugesta 
m.fl. (Norra berga industriområde) Lekebergs kommun, 
Örebro län. 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Planhandlingarna revideras gällande markanvändning  

 Planbeskrivningen kompletteras med en riskbedömning kring föroreningar 

 Planbeskrivningen kompletteras med en motivering gällande påverkan på 

miljökvalitetsnormer 

 Planhandlingarna revideras gällande dagvatten 

 Planbeskrivningen kompletteras information om kostnadsfördelningen 

 Plankartan justeras till att vägområdet går ut till vägkant på länsväg 204.  

 Planbeskrivningen kompletteras gällande riskerna med farligt gods 

 Planbeskrivning revideras gällande minsta kapacitet i markbrandposter.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Patrik Igelström  Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunen planerar att utöka Berga industriområde norr om det befintliga med cirka 2,5
hektar. De önskar även att göra en ny väganslutning mot väg 204 för att underlätta för både
nya och befintliga verksamheter på industriområdet. Denna rapport syftar till att utreda hur
mycket trafik det nya området kan tänkas alstra och vad det ger för konsekvenser.

1.2 FÖRESLAGEN DETALJPLAN
Den föreslagna detaljplanen möjliggör för verksamhetsutveckling på cirka 2,5 hektar och tre
fastigheter på 1-2 våningar, se Figur 1. Markanvändningen föreslås medge verksamheter med
en byggnadsarea på max 50 % av fastighetsarean.

Figur 1. Utkast till plankarta för del av fastighet Fjugesta 1:2 (Norra Berga industriområde)

Det befintliga industriområdet innehåller främst småindustri, se lilamarkerat område i Figur 2.
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Figur 2. Lila område: befintligt industriområde, rödmarkerat område: planområdet.

Berga industriområde har idag infart från söder via korsningen Bergsgatan/Vallgatan, se Figur
3. Bergsgatan är en av infartsvägarna till Fjugesta centrum och en matargata i väst-östlig
riktning. Även Vallgatan är en viktig led i nord-sydlig riktning. Den nya anslutningen i norr
förväntas bli den primära anslutningen till Fjugesta även för personbilstrafik. Detta kommer att
innebära mer trafik igenom Berga industriområde och som på så sätt kommer att öka dess
attraktivitet för verksamhetsetablering. Trafiken i korsningen väg 204/Bergsgatan förväntas då
att minska.

Figur 3. Trafiknät Fjugesta. Källa: NVDB
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2 TRAFIKMÄNGDER OCH
TRAFIKFÖRDELNING

2.1 TRAFIKFLÖDEN
Trafikverket har genomfört trafikmätningar på väg 204 i en punkt cirka en kilometer norr om
den plats där den nya anslutningen föreslås att placeras, se Figur 4.

Figur 4. Trafikflöden på väg 204 (Trafikverket, 2019)

På Vallgatan, norr om Bergsgatan har kommunen genomfört en trafikmätning (2019-05-20 –
2019-06-17). Mätningen visar att ÅDT (årsmedeldygnstrafiken) idag är cirka 670 fordon/dygn.

2.2 TRAFIKALSTRING
För att beräkna hur mycket trafik den nya bebyggelsen kan komma att alstra har Trafikverkets
trafikalstringsverktyg nyttjats (Trafikverket, 2018). När det gäller trafikalstring för verksamheter
och i viss mån industrier med framförallt skrymmande varor, såsom trävaruhandel eller
exempelvis yrkesbutiker så saknas det i Trafikverkets trafikalstringsverktyg lämpliga
alstringsvärden som stämmer med den typen av verksamheter. Oavsett vilken typ av handel
eller verksamhet som väljs i Trafikverkets modell genererar den en allt för stor trafikalstring,
som utifrån erfarenhet av andra liknande områden inte är trovärdig.

För att uppskatta och bedöma hur stor trafikalstring området kan tänkas generera har ett antal
avvägningar gällande vilka verksamheter som eventuellt kan vara aktuella inom planområdet
och omfattning av dem gjorts. BTA för det nya detaljplaneområdet förväntas bli 15 000 kvm
(2,5 ha * 40 % byggnadsarea * 1,5 våningar). Det är enligt den föreslagna detaljplanen tillåtet
med 50 % byggnadsarea av fastighetsaren men det är inte troligt att så stor yta faktiskt
bebyggs. Ett medelvärde mellan en och två våningar har antagits, alltså 1,5 våningar. Se Figur
5 för antagen fördelning av verksamheter. Övriga indata framgår av bilaga 1.
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Figur 5. Indata, markanvändning, som använts i Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Antal anställda genereras
automatiskt av verktyget.

Verktyget gör en uppskattning av antal resor per dygn utifrån de indata som matas in, för
resultat se

Figur 6.

Figur 6. Resultatet från Trafikverkets trafikalstringsverktyg. (Trafikverket, 2018)
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I det resultatet ingår inte nyttotrafiken utan denna beräknas separat, se Figur 7.

Figur 7. Nyttotrafik till och från området. (Trafikverket, 2018)

Totalt ger det nya området en ökning till ÅDT med cirka 700 fordon/dygn enligt verktyget.
Osäkerheten är dock stor.

2.3 TRAFIKUPPRÄKNING
För de statliga vägarna används Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA och manuella
beräkningar 2014-2040-2060 (Trafikverket 2019). För Örebro län är prognosen 2014-2040 en
ökning av lastbilar med 48 % och ökning av personbilar med 25 %. Motsvarande siffror för
perioden 2014-2060 är 87 % för lastbilar respektive 34 % för personbilar. Enligt dessa siffor
blir trafikökning på väg 204 enligt Fel! Hittar inte referenskälla. nedan.

Tabell 1. Uppräknad trafik på väg 204 (ej medräknat den tillkommande trafiken till och från industriområdet).
Trafikflöden för år 2013 och 2017 är hämtade från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta. (Trafikverket, 2019)

År 2013 2017 2019 2014 2040 2060
ÅDT bilar 2 360 2 680 2 856 2 436 3 045 3 265
ÅDT lastbil 240 320 370 258 382 482
ÅDT samtliga 2 600 3 000 3 225 2 694 3 427 3 747

Trafiktillväxten på de kommunala vägarna brukar generellt sett vara lägre. I detta fall har 1 %
ökning per år antagits, se Tabell 2.

Tabell 2. Uppräknad trafik på Vallgatan (inklusive den tillkommande trafiken, se avsnitt 2.2 och 2.4)

År 2019 2040 2060
ÅDT samtliga 1 570 1 935 2 361

2.4 TRAFIKFÖRDELNING
Det kommer att finnas två möjliga vägar att ta sig till och från Berga industriområde:

1. Via Vallgatan norrut mot den nya anslutningspunkten på väg 204
2. Via Vallgatan söderut mot Bergsgatan

Trafik på väg 204 kommer att hänvisas till industriområdet via den nya anslutningen i norra
delen för att inte belasta Bergsgatan i onödan. Möjligheten att nå industriområdet via
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Bergsgatan kommer fortsättningsvis finnas kvar, men merparten av trafiken till och från
området kan antas använda den norra anslutningen. Det kommer dock kvarstå en del
genomfartstrafik för de som väljer att använda den norra anslutningen och Vallgatan för att
köra till och från Fjugesta centrum.

Följande antaganden har gjorts:

· 80 % av trafiken som har målpunkt Berga industriområde kommer att använda den
norra anslutningen, vilket innebär cirka 1 100 fordon/dygn.

· Det tillkommer cirka 200 fordon/dygn i genomfartstrafik på Vallgatan genom
industriområdet.

Trafikmängderna år 2019 i den nya korsningen kan därmed antas bli cirka 1 300 fordon/dygn
på Vallgatan och cirka 4 500 fordon/dygn på väg 204. Motsvarande trafikmängder prognosår
2040 blir 1 600 fordon/dygn och 5 500 fordon/dygn.

3 ANSLUTNING MOT VÄG 204

Den föreslagna korsningspunkten framgår av föreslagen plankarta, se Figur 8. Väg 204 är rak
och plan vid den föreslagna punkten vilket innebär god sikt.

Figur 8. Föreslagen anslutningspunkt. Bild till vänster - utkast till plankarta, bild uppe till höger - vy från väg 204 norrut
vid anslutningen, bild nere till höger - vy från väg 204 söderut vid anslutningen.

Enligt VGU VV Publikation 2004:801 ska valet av korsningstyp baseras på flödet på
primärvägen (väg 204) och på sekundärvägen (Vallgatan, förslagen anslutning från
planområdet), se Figur 9. De uppräknade trafikflödena till prognosår 2040 används som de
dimensionerade trafikflödena vid val av korsningstyp:

1 Senaste versionen av VGU, Trafikverkets publikation 2015:087, hänvisar till VGU publikation 2004:80. Diagrammen
i den äldre versionen finns inte kvar i den nya.
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Qp = 5 500 fordon/dygn
Qs = 1 600 fordon/dygn

Figur 9. 3-vägskorsning med primärväg (väg 204) och sekundärväg (Vallgatan). (Vägverket, 2004)

I det här fallet är det korsningstyp B eller C som är de aktuella korsningstyperna, se Figur 10.

Figur 10 De aktuella korsningstyperna. (Vägverket, 2004)

Val av korsningstyp görs utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet. Korsningstyp B kan väljas
om skärningspunkten hamnar inom området för ”välj mindre korsning” och korsningstyp C om
skärningspunkten hamnar inom området ”överväg större korsning”. VGU har enbart samband
för VR70 och VR90. Väg 204 har dock egentligen VR80 vilket innebär att en avvägning måste
göras mellan de två sambanden, se Figur 11 och Figur 12.

Figur 11. Val av korsning ur hänsyn till tillgänglighet/framkomlighet. (Vägverket, 2004)
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Figur 12. Val av korsning ur hänsyn till trafiksäkerhet. (Vägverket, 2004)

Ur ett framkomlighetsperspektiv/tillgänglighetsperspektiv är en B-korsning tillräcklig medan det
krävs en C-korsning ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Det är god sikt men andelen svängande
tung trafik förväntas bli hög vilket talar för ett vänstersvängkörfält.

4 SLUTSATS

Den nya detaljplanen kommer att innebära ökade trafikmängder och mer tung trafik in och ut
från Berga industriområde. Det är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv lämpligt att den tunga
trafiken kan nå industriområdet på ett så smidigt sätt som möjligt. För kommunens del är det
även positivt att inte behöva belasta Bergsvägen mer än nödvändigt.

Vid den föreslagna anslutningspunkten finns goda förutsättningar för att göra en korsning då
vägen är rak och plan, vilket innebär goda siktförhållanden. Trafikmängderna och andelen
tung trafik talar för att korsningen bör utformas enligt korsningstyp C.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Besök: Bergmästaregatan 2

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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Allmänt om projektet 

Projektnamn  

Projektnamn Norra Berga industriområde 

Egna kommentarer 

 

Senast ändrad 2019-07-03 16:34 

Verktyget  

Version 1.0 

Resultat 

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik) 

Bästa skattning: 1 359 resor / dygn 

Skattad färdmedelsfördelning 

 

 
med bil: 67 % 

 med kollektivtrafik: 6 

% 

 
med cykel: 12 % 

 
till fots: 14 % 

 
med annat: 1 % 

 

 

Osäkerhet 

 

Andelen av resorna som är baserade på 

trafikalstringstal med låg / medel / hög 

osäkerhet. Ju högre osäkerhet, desto 

försiktigare bör du vara när du tolkar 

resultaten. 
 

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)  

 
Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

Antal resor / dygn 908 79 165 196 12 1 359 

 

Resor uppdelat efter markanvändning 

Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning  

 
Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 
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Kontor 23 4 8 5 1 41 

Småindustri/hantverkare 371 22 73 19 4 489 

Större industri 239 34 35 31 3 342 

Detaljhandel 274 19 49 141 4 488 

Totalt 908 79 165 196 12 1 359 

 

Uppskattat antal bilar 

Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 908 bilresor 

Uppskattning av antal bilar: 668 bilar (ÅDT), 

vilket motsvarar ungefär 743 ÅVDT 

Antaganden: 

 1,2 personer per bil för arbetsresor 

 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor 

 1,5 personer per bil för fritidsresor 

 Bostäders resor fördelar sig enligt: 

o 35% arbetsresor 

o 23% inköp/serviceresor 

o 42% fritidsresor 

 Övrig markanvändning ger: 

o 34% arbetsresor 

o 27% inköp/serviceresor 

o 39% fritidsresor 

 

Uppskattat markbehov för transporter 

Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i 

området som studeras. 

Markanvändning per färdmedel  

 
Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

Area (m2) 28 783 333 1 764 156 - 31 036 

Antaganden: 

 Bil: 31,7 m2 / bilresa 
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 Kollektivtrafik: 4,2 m2 / kollektivtrafikresa 

 Cykel: 10,7 m2 / cykelresa 

 Till fots: 0,8 m2 / gångresa 

 

Detta kan påverka resultaten: 

Observera: Endast personresor 

Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning 

göras. (ett stöd för detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även 

om nyttotrafik-beräkning har gjorts så påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i 

sammanställningen. 

Observera: Resultaten är inte justerade med avseende på kommunens arbete 

Du har inte angett några uppgifter om hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, cykel, gång, 

bil och mobility management. Resultaten avspeglar därför ett genomsnittligt resande för den 

kommuntyp och det läge i kommunen som du angett. 

Indata 

Lokalisering  

Kommun Lekeberg 

Var i kommunen I huvudortens ytterområden 

Markanvändning  

Kontor 300 BTA 

9 anställda (automatiskt värde) 

Småindustri/hantverkare 2 450 BTA 

61 anställda (automatiskt värde) 

Större industri 8 000 BTA 

96 anställda (automatiskt värde) 

Detaljhandel 500 BTA 

9 anställda (automatiskt värde) 

Svar på frågor om Kollektivtrafik  
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Inga besvarade frågor 

Svar på frågor om Gång  

 

Inga besvarade frågor 

Svar på frågor om Cykel  

 

Inga besvarade frågor 

Svar på frågor om Bil  

 

Inga besvarade frågor 

Svar på frågor om Mobility Management  

 

Inga besvarade frågor 
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Trafikalstringsverktyg - Norra Berga 
industriområde 

Resultaten från trafikalstringsverktyget inkluderar endast personresor. Utöver personresor sker dock även en 

mängd nyttotransporter, t.ex. leveranser, service, gods. Kunskapen om den trafik som detta alstrar är betydligt 

mer begränsad än kunskapen kring persontransporter. I användarhandledningen finns en sammanställning av 

kunskapslägen. I verktyget nedan kan nyttotrafik adderas schablonmässigt till biltrafikskattningen från 

trafikalstringsverktygets. De föreslagna värdena är endast en schablonmässig uppskattning och kan justeras för 

att anpassas till projektet. 

 

Nyttotrafik  

 

Biltrafik per dygn utan 

nyttotrafik 

Andel nyttotrafik (av 

total trafik) 

Fordonstrafik per dygn 

inkl. nyttotrafik 

Kontor 17 bilar / dygn 
5

% 18 fordon / dygn 

Småindustri/hantverkare 273 bilar / dygn 
5

% 287 fordon / dygn 

Större industri 176 bilar / dygn 
5

% 185 fordon / dygn 

Detaljhandel 202 bilar / dygn 
5

% 213 fordon / dygn 

Totalt 668 bilar / dygn 

 

703 fordon / dygn 
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Datum  

2019-05-07  
 

1 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Del av fastighet Fjugesta 1:2 (Norr Berga industriområde)  

 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (MB) ska planer, program och ändringar av planer föregås av en 

undersökning för att ta ställning till om planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Om planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras och en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Checklista 
Checklistan nedan utgör grunden i bedömningen om planen, programmet eller ändringen kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Checklistan är en samlad bedömning med 

identifiering av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande 

miljöpåverkan. Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om 

ny kunskap tillförs i ärendet. 

 
Ställningstagande 
Den sammanvägda bedömningen är att detaljplanen Norra Berga industriområde inte bedöms 

kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är därmed att en strategisk 

miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap. 34 § PBL 

och 6 kap. MB inte behöver genomföras. 

 

Bakgrund till planarbete 
Efter beslut i kommunstyrelsen (2018-09-11 §132) fick Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget 

att upprätta en detaljplan för industriverksamhet inom del av Fjugesta 1:2. Området är 

placerat på skogsmark längs med väg 204. Söder om aktuellt området finns Berga 

industriområde. 

 

Kommunen förfogar över ringa mängd detaljplanelagd industrimark. Syftet är att skapa mer 

möjligheter för verksamhet och industri. 
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Datum  

2019-05-07  
 

2 

 

 Påverkan avseende Ingen 
påverka

n 

Påverk
an 

Betydande 
påverkan 

Kommentar 

1 Lagstiftade skydd 

A 5 kap. MB om 
miljökvalitetsnormer (luft, vatten, 
mark eller buller)  
 

 
X 

  Industrins ringa storlek anses 

tyda på att ingen påverkan 

kommer ske. 

B 7 kap. MB om skydd (Natura 
2000, naturreservat, 
kulturreservat, landskapsskydd, 
biotopskydd, strandskydd, 
skyddsområde för vattentäkt)  
 

  
 

X 

 Dispens från biotopsskydd 

krävs. 

C 9-15 kap. MB om anmälan eller 
tillståndsprövning (täkt, avfall, 
farligt material, avhjälpandeåtgärd 
för förorenade områden mm)  
 

 
 

X 

   

D Fornlämningar och 
byggnadsminnen  
 

  
X 

 I angränsning till området 

finns en fornlämning vilket 

kan indikera att det kan finnas 

fornlämningar även inom 

området. 

2 Riksintressen 3 och 4 kap. MB om hushållning av mark och vatten  

A Område som är utpekat som 
riksintresse  
 

 
X 

   

3 Naturvård 

A Område som bedömts ha högt 
nationellt, regionalt eller lokalt 
naturvärde (t.ex. nyckelbiotop, 
inventerad ängs- och hagmark, 
utpekat i Länsstyrelsens 
naturvårdsplan eller lokal 
grönstrukturplan)  
 

 
 
 
 

X 

   

4 Ekologiskt särskilt känsligt område  

A Område som bedömts vara 
ekologiskt särskilt känsligt 
(kommunens översiktsplan)  
 

 
 

X 

   

5 Skyddsområde för vattentäkt  

A Inre skyddsområde (primär 
skyddszon)  
 

X    

B Yttre skyddsområde (sekundär 
eller tertiär skyddszon)  

X    
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Datum  

2019-05-07  
 

3 

 

 

 

 Påverkan avseende Ingen 
påverkan 

Påverka
n 

Betydan
de 

påverkan 

Kommentar 

6 Mark- och vattenanvändning  
 

A Nuvarande X   Området utgörs av skogsmark. 

B Planerad 
 

  
X 

 En detaljplan kommer 

möjliggöra för industrier och 

verksamheter samt en mindre 

del naturmark. 

7 Mark, vatten och andra resurser  
 

A Påverkas planförslaget av 
miljöpåverkan från omgivande 
verksamhet eller kan planförslaget 
resultera i sådan påverkan  

X    

B Mark (föroreningar, erosion, ras, 
skred, sättningar mm). Berörs 
planförslaget av sådana 
markförutsättningar eller riskerar 
planförslaget att medföra 
betydande förändringar i detta 
avseende  

X    

C Vatten (flödesriktning, 
grundvattenkvalitet, vattentillgång, 
grumlighet, sediment mm)  

X    

D Luft och lokalklimat (luftrörelse)  X    

E Förändring av ytvattenkvaliteten 
(bakt., kemiskt, temperatur eller 
omblandning)  

X    

F Jordbruksmark  X    

G Att anmälan om vattenverksamhet 
eller att vattendom erfordras. Att 
markavvattningsföretag påverkan.  

X    

8 Ekologi 

A Betydande förändring av antalet 
eller sammansättningen av arter 
avseende såväl svampar, mossor 
och lavar som växter och djur  

X    
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Datum  

2019-05-07  
 

4 

 

B Minskad förekomst av unik, 
sällsynt eller hotad art, gällande 
såväl svampar, mossor och lavar 
som växter och djur  

 X  Enligt "Strategi för formellt 

skydd av skog i Örebro län" 

(Länsstyrelsen Örebro län, 

2006) finns länets hela 

population av läderbagge i 

skogsområdet som 

planområdet är en del av. 

C Införande av nya arter  
 

X    

D Biologisk mångfald  
 

 X  Se 8b. 

E Barriäreffekt  
 

X    

F Försämring av jaktmarker  
 

X    

G Försämring av fiskevatten  
 

X    

H Betydande förändring av 
sammansättning av och/eller 
konnektivitet mellan ekosystem 
och biotoptyper  
 

X    

I Risk för spridning av invasiv art 
 

X    

9 Landskapsbild och stadsbild 

A Landskapsbild och stadsbild  X   På grund av den intilliggande 

industrimarken anses det inte 

innebära någon förändring av 

landskapsbild eller stadsbild. 

B Siktlinjer  X    

10 Rekreation 

A Kommer projektet att försämra 
kvalitén eller kvantiteten för något 
rekreationsområde eller 
motsvarande (strövområde, 
vandringsled, friluftsanläggning 
eller liknande)  

 X  Det sträcker sig en gångstig 

genom området som vid 

planläggning för och 

byggnation av industri 

eventuellt skulle tappa sitt 

värde. 

11 Kulturmiljö 

A Kommer projektet att påverka:  
En kulturmiljö eller ett 
kulturlandskap inom eller i 
anslutning till området (t.ex. 
utpekat i lokalt kulturmiljöprogram)  

X    

12 Naturresurser 

A Kommer projektet att innebära:  X    
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Datum  

2019-05-07  
 

5 

 

Att någon icke förnyelsebar 
naturresurs påverkas eller att en 
förnyelsebar resurs kan eller kan 
komma att nyttjas (solkraft, virke, 
odling mm)  

13 Klimat 

A Bidrar projektet med 
klimatanpassningsåtgärder  
 

X    

B Resulterar projektet i högre 
temperaturer, ökad nederbörd, 
översvämningar, stigande 
vattennivåer eller liknande  
 

X    

14 Hälsa och säkerhet 

 Kommer projektet att orsaka:  
 

    

A Utökade trafikmängder eller att 
rekommenderade riktvärden för 
buller eller vibrationer riskerar att 
överskridas  
 

 X  Tillbyggnation av industrier i 

området kan komma att 

medföra utökning av trafik i 

området samt höja bullernivån. 

B Ändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken)  
 

X    

C Risk (farliga verksamheter, 
skyddsavstånd, farligtgods, radon, 
allergener, översvämning, ras, 
skred, förorenade områden, 
obehaglig lukt mm)  
 

 X  Hela Fjugesta innehåller 

förhöjda radonförekomster i 

mark. 

D Förändrad eller försämrad 
luftkvalitet  
 

X    

E Försämrad tillgänglighet, farlig 
trafikmiljö mm 
 

X    

15 Långsiktiga miljömål  

 Finns det risk att projektet strider 
mot:  
 

    

A Nationella miljömål  
 

X    

B Regionala miljömål  
 

X    

C Lokala miljömål  
 

X    

16 Social hållbarhet 

 Finns det risk att projektet har 
betydande miljöpåverkan för 
sociala aspekter så som:  
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Datum  

2019-05-07  
 

6 

 

 

A Nationella folkhälsomål  X    

B Jämställdhet  
 

X    

C Tillgänglighet  
 

X    

D Barnperspektiv  
 

X    

17 Kumulativa eller tillfälliga effekter  

A Har projektet effekter som var för 
sig är begränsade men 
tillsammans kan vara betydande 
eller tillfälliga  
 

X    

18 Kommunalt VA och värme  

A Vatten X   Området avses anslutas till det 

kommunala 

VA-nätet 

B Avlopp X   Området avses anslutas till det 

kommunala 

VA-nätet. 

C Värme X   Området avses anslutas till det 

fjärrnätet. 
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SAMMANFATTNING 

Denna dagvattenutredning utförs för två områden i norra Fjugesta; Berga industriområde och för ett 

kommande villaområde i norra Fjugesta (inom detaljplan Fjugesta 5:10 m.fl.). Kommunen föreslår att 

anlägga en damm i Bergaskogen i anslutning till Berga industriområde. De vill även anlägga en 

fördröjningsåtgärd inom villaområdet, gärna i form av en damm. Syftet med denna dagvattenutredning 

är att utreda förutsättningarna för att anlägga två fördröjningsåtgärder, gärna i form av dammar, i norra 

Fjugesta, samt att redovisa utformnings- och gestaltningsförslag på en dammutformning. 

Det kommande villaområdet i norra Fjugesta ligger norr om Bergsgatan och utgörs av ett 

skogsområde, som ska exploateras med bostäder, en väg och grönområden. Väster om området 

ligger Berga industriområde, som utgörs av industritomter, skogsmark och grusade ytor. Mellan 

områdena ligger Bergaskogens naturreservat och ett motionsspår. Söder om områdena fortsätter 

Fjugesta tätort med varierad bostadsbebyggelse. 

Avrinningsområdet för Berga industriområde är cirka 16 ha stort. Området avvattnas via ett 

dagvattenledningsnät till en kulvert som mynnar i ett mindre vattendrag i Bergaskogen. Vattendraget 

når efter cirka 500 meter en kulvert i södra delen av villaområdet. Industriområdets dagvattenflöde blir 

cirka 1000 l/s vid ett regn med återkomsttid 2 år och cirka 1700 l/s vid ett regn med återkomsttid 10 år. 

Maxutflödet från dammen sattes till 500 l/s, vilket ger en permanent vattenvolym på cirka 1100 m3 och 

en permanent vattenyta på 1300 m2. För att fördröja och rena vattnet vid skyfall och högre flöden 

behövs en total dammvolym på 2000 m3 och en vattenyta på cirka 1900 m2. Beräkningar av 

föroreningsförhållandena visar att en damm kommer sänka föroreningshalterna och 

föroreningsmängderna, vilket är positivt och kan bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna för Lillån. 

Dammen rekommenderas få ett permanent djup på cirka 1,2 meter men även grundare våtmarkszoner 

i mitten av dammen (tvärs över hela dammen) för att öka reningen. För underhåll och skötsel av 

dammen behövs åtkomst till dammanläggningen, inloppet, utloppet samt till växterna, då rensning av 

sediment och underhåll behöver utföras kontinuerligt. Om dammen kommer ligga inom naturreservatet 

behöver en dispens från naturreservatets föreskrifter skickas in till kommunen. Det kan även komma 

att krävas en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 

Avrinningsområdet för villaområdet är 8,7 ha stort. Det mindre vattendraget går genom området från 

norr till söder och går in i en kulvert till dagvattenledningsnätet under Västra Långgatan. Ledningsnätet 

mynnar sedan i ett jordbruksdike i nordöstra Fjugesta och rinner sedan till vattenförekomsten Lillån. 

Områdets dagvattenflöde blir cirka 270 l/s vid ett regn med återkomsttid 2 år och cirka 470 l/s vid ett 

regn med återkomsttid 10 år. Med ett utflöde på 60 l/s, ger det ett fördröjningsbehov vid skyfall och 

högre flöden på cirka 400 m3 och en total vattenyta på 1400 m2. Istället för en damm föreslås befintligt 

vattendrag kvarstå som fördröjningsåtgärd, men med flackare slänter så att översvämningsbara ytor 

finns tillgängliga på sidorna vid högre flöden. Denna åtgärd kan anläggas både norr och söder om 

villaområdets genomfartsväg. Beräkningar av föroreningsförhållandena visar att föroreningshalterna 

redan utan rening ligger under riktvärdena. Med rening i vattendraget kommer föreningshalterna och 

föroreningsmängderna sänkas ytterligare.  

En damm kan skapa mervärden utöver att bara rena och fördröja dagvatten, som att främja biologisk 

mångfald, ekosystemtjänster och sociala värden. Dammen knyter många arter till sig både när det 

gäller fåglar, insekter och växter. Öppna vattenspeglar är livgivande miljöer med rekreativ och 

rogivande funktion för människor. En skiss över en principiell damm i skogsmiljö har tagits fram med 

ett förslag på växter som är anpassade till landskapet.  

Inför detaljprojektering behövs kompletterande undersökningar kring bland annat grundvattennivåer 

för båda områdena. I samband med detaljprojektering rekommenderas att upprätta en skötselplan för 

att säkerställa att dammarna underhålls kontinuerligt och att funktionen upprätthålls. 
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1 BAKGRUND 

WSP har fått i uppdrag av Lekebergs kommun att utföra tre dagvattenutredningar för att undersöka 

möjligheten att anlägga dagvattendammar i tre områden i Fjugesta.  

Denna dagvattenutredning utförs i norra Fjugesta, för Berga industriområde och för ett kommande 

villaområde i norra Fjugesta (inom detaljplan för Fjugesta 5:10 m.fl.).  

I oktober år 2017 skedde ett oljeutsläpp, då dieselolja läckte ut från en biogasanläggning i Berga 

industriområde. Den största delen rann ner i avloppssystemet, men en mindre andel rann ner i en 

dagvattenbrunn och vidare ut till ett vattendrag i Bergaskogen. För att rena dagvattnet från oljan 

grävdes en tillfällig damm norr om Västra Långgatan. Med den historiken önskar Lekeberg kommun 

att anlägga en dagvattendamm för fördröjning och rening av dagvatten nedströms industriområdet. 

Kommunen vill även anlägga en fördröjningsåtgärd i det framtida villaområdet, gärna i form av en 

damm. Utredningen kommer bland annat redovisa beräkningar per avrinningsområde; Berga 

industriområde och villaområdet. 

1.1 RAPPORTENS INNEHÅLL 

Denna rapport har utrett och redovisar: 

• Förutsättningar för dagvattenhantering i området såsom geoteknik, befintlig 

dagvattenhantering, recipient och topografi;  

• Beräkningar för dagvattenflöde och föroreningsinnehåll i dagvattnet;  

• Ett övergripande utformningsförslag av en dagvattendamm för att uppnå rening och 

fördröjning;  

• Ett övergripande gestaltningsförslag för en dagvattendamm i skogsmark, med förslag på 

växter som passar i området;  

• Rekommendationer inför projektering och fortsatt arbete. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna dagvattenutredning är att utreda förutsättningarna för att anlägga två 

fördröjningsåtgärder, gärna i form av dammar, i norra Fjugesta, samt att redovisa utformnings- och 

gestaltningsförslag. 

1.3 PRINCIPER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING 

Enligt översiktsplanen för Lekebergs kommun (Lekeberg kommun, 2014) ska den fysiska planeringen 

möjliggöra utökad användning av metoder för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). I gällande 

detaljplan för villaområdet (Lekeberg kommun, 2005) finns inga krav på dagvattenhantering. 

I Lekebergs kommun finns ingen dagvattenstrategi och därför kommer dagvattenflöden beräknas i 

enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Området kommer i framtiden 

förbli glesbebyggt och enligt P110 ska då ledningssystem dimensioneras för ett 2-årsregn vid fylld 

ledning och för ett 10-årsregn vid trycklinje i marknivå. Fördröjning av dagvatten dimensioneras för ett 

regn med 10 års återkomsttid. Återkomsttiden är baserad på historiska regnserier och har inte tagit 

hänsyn till risken för en ökad regnintensitet i framtiden. Därför rekommenderas i P110 att en 

klimatfaktor på 25 % används på regnintensiteten i beräkningarna.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING  

Fjugesta tätort ligger cirka tre mil sydväst om Örebro i Örebro län. Tätorten har en varierad 

bebyggelse, med bostäder, industrier, en skola, flera grönområden och handelsområden. För ett 

område i norra delen av tätorten, norr om Bergsgatan, antogs år 2005 detaljplanen Fjugesta 5:10 m.fl, 

för att möjliggöra villabebyggelse (se röd markering i Figur 1). Ett antal tomter har redan bebyggts (se 

plankarta i Figur 2), och inom en snar framtid ska ytterligare cirka 15 villatomter bebyggas. 

Förutsättningarna för området redovisas för den del av området som idag är obebyggd och ska 

exploateras. Det framtida, exploaterade villaområdet kan delas upp i en del i väst och en del i öst, då 

dagvattnet kan komma att delas upp och ledas åt två olika håll. Kommunen vill anlägga en 

fördröjningsåtgärd inom villaområdet, gärna i form av en damm, mellan villatomterna, se ungefärligt 

läge markerat i orange i Figur 1. 

Nordväst om villaområdet ligger Berga industriområde som består av industritomter, grusplaner och 

skogsmark, se lila markering i Figur 1. Ett vattendrag leder dagvatten från industriområdet genom 

naturreservatet Bergaskogen som ligger mellan de två områdena och som utgör ett viktigt 

rekreationsområde för närboende. Lekeberg kommun önskar anlägga en dagvattendamm för 

fördröjning och rening av dagvatten nedströms industriområdet. Se önskat, ungefärligt, läge för 

dammen markerat i blått i Figur 1.  
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Figur 1. Berga industriområde är markerat i lila i flygfotot ovan och ungefärligt villaområde i rött. Ungefärligt område där 
kommunen vill anlägga dagvattenåtgärder är markerat i blått och i orange. (Lantmäteriet, 2020) 

 

Figur 2. Plankarta från detaljplanen för norra Fjugesta, Fjugesta 5:10 m.fl. (Lekeberg kommun, 2005)  
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2.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt Lekeberg kommun (2005) består jordarterna i området av siltjord på morän till varierande djup, 

vilken är mycket tjälfarlig, se Figur 3. Genomsläppligheten i marken bedöms vara låg, se Figur 4. 

Grundvattennivån är inte uppmätt i området. Den rekommenderas mätas in inför detaljprojektering av 

dagvattenanläggningarna.  

 

Figur 3. Jordartskarta för området, marken i området består till störst del av siltjord på morän. (SGU, 2020a).  

 

Figur 4. Karta som visar på markens genomsläpplighet. I största delen av området är det låg genomsläpplighet (SGU, 2020b). 
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2.3 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Kommunen föreslår att anlägga en damm i Bergaskogen i anslutning till Berga industriområde och en 

annan fördröjningsåtgärd i villaområdet för att rena och fördröja dagvatten. Ungefärligt läge på 

åtgärderna är markerade med röda ringar i Figur 5 nedan. Berga industriområde avvattnas via en 

dagvattenledning som mynnar i ett vattendrag i Bergaskogen. Det leder dagvatten från området 

genom naturreservatet Bergaskogen vidare genom villaområdet till en dagvattenkulvert (dimension 

500 mm) och in i en dagvattenledning i Västra Långgatan. Dagvattennätet mynnar i ett jordbruksdike i 

nordöstra Fjugesta. I jordbruksdiket planeras det för ytterligare en damm. Vattnet leds sedan till 

vattenförekomsten Lillån som ligger öster om tätorten.  

Avrinningsområdet för Berga industriområde är cirka 16 ha stort och består till största del av 

industritomter, grusade ytor och en mindre del skogsmark. Avrinningsområdet för villaområdet är 8,7 

ha stort och kommer bestå av villatomter, en väg och grönytor, se Figur 5 och Bilaga 1. 

 

Figur 5. De två avrinningsområdena med marktyper, som har använts som underlag till beräkningarna. De två anläggningarnas 
ungefärliga placering är markerade med röda ringar. 
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2.4 RECIPIENT 

Som ovan beskrivet rinner dagvatten från industriområdet, till villaområdet, vidare till 

dagvattenledningsnätet, för att sedan mynna i ett jordbruksdike och sedan rinna till Lillån. Ån är en 

klassad vattenförekomst ”Lillån mellan Logsjön och Svartån” (WA96329868) och ligger cirka en 

kilometer öster om villaområdet.  

Lillåns ekologiska status har bedömts som otillfredsställande då vattendraget är påverkat av 

övergödning och rätning/kanalisering, men ska enligt miljökvalitetsnormen uppnå god ekologisk status 

senast år 2027. Vattendraget rinner öster om Fjugesta och de södra delarna av vattenförekomsten 

löper genom intensivt odlad jordbruksmark. Vid flera tillfällen har kraftigt förhöjda fosforhalter 

uppmätts. Lillåns totala avrinningsområde är cirka 72 km2 stort, se Figur 6 nedan och består till ca 

90 % av jordbruksmark och skogsmark. Den urbana markanvändningen utgör ca 4 % av 

avrinningsområdet (SMHI, 2020). Lillån rinner i nordlig riktning.  

De två avrinningsområdena i norra Fjugesta utgör endast 0,1 % (villaområdet) och 0,2 % (Berga 

industriområde) av det totala avrinningsområdet och båda områdena står därför för en väldigt liten del 

av recipientens flöde. Därmed står de två områdena i norra Fjugesta för en mycket liten del av 

tillförseln av föroreningar till vattenförekomsten.  

Enligt Länsstyrelsen (2020a), ligger inte dagvattendammen eller villaområdet inom något riskområde 

för översvämningar vid ett 100-årsflöde, 200-årsflöde eller inom Lillåns beräknade högsta flöde. 

 

Figur 6. Vattenförekomsten Lillån och dess avrinningsområde (VISS, 2020). 
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2.5 OBSERVATIONER VID PLATSBESÖK 

Två platsbesök utfördes 2019-11-28 och 2020-01-31. Vid båda besöken rann det vatten i vattendraget 

från Berga industriområde (se kulvert, dim 800 mm i Figur 10) genom naturreservatet och vidare in i 

en kulvert (dim 500 mm) till dagvattennätet i Västra Långgatan, se Figur 7. Cirka 15 meter norr om 

dagvattenkulverten, finns en utgrävd oljeficka i vattendraget, från ett oljeutsläpp år 2017, se Figur 8.   

Figur 7. Dagvattenkulvert i Västra Långgatan (t.v.). Vattendraget uppströms kulverten där fördröjningsåtgärden önskas, fotot 
taget norrut (t.h.). 

Figur 8. Cirka 15 meter norr om dagvattenkulverten, finns en utgrävd oljeficka i vattendraget, från ett oljeutsläpp år 2017 (t.v.) 
och vattendraget uppströms (t.h.). 
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Figur 9. Vattendragets fortsättning norr om villaområdet, i Bergaskogens naturreservat. 

Berga industriområde avvattnas i ett dagvattenledningsnät som mynnar via en kulvert (dim 800) i ett 

vattendrag som rinner genom Bergaskogens naturreservat, se Figur 10 (bild t.v.). 

    

Figur 10. Kulverten (t.v.) som leder ut dagvatten från Berga industriområde till vattendraget (t.h.). 
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Vattendraget fortsätter österut till Bergaskogens naturreservat, se Figur 11 (t.v.). Dammen föreslås 

utformas som en del av befintligt vattendrag. Ett motionsspår går genom Bergaskogen, se Figur 11 

(t.h.). Från motionsspåret kan man se vattendraget och vattendraget korsar under spåret. 

  

Figur 11. Del av vattendraget i Bergaskogen ungefär där dammen skulle kunna anläggas (t.v.). Ett motionsspår går genom 
Bergaskogen (t.h.) 

2.6 TOPOGRAFI 

Inom Berga industriområde är marken flack. Enligt Lekeberg kommun (2005) är marken inom 

villaområdet också relativt plan eller sluttar svagt mot sydöst, se Figur 12. 

 

Figur 12. Terrängskuggning över Berga industriområde (markerat i lila) och ungefärligt villaområde (markerat i rött). Områdets 
vattendrag syns i terrängskuggningen och dess flödesriktning är markerade i blått. (Lantmäteriet, 2020) 
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2.7 OMRÅDESSKYDD 

Bergaskogen är ett skogsområde i norra Fjugesta, se Figur 13. Västra delen av området består av ett 

barrskogsområde och på tidigare ängsmark växer lövträd som ek och hassel. Enligt Länsstyrelsen 

(2020b) bildades det kommunala naturreservatet Bergaskogen år 2006, med stöd av 7 kap. 4 § 

miljöbalken. Syftet med naturreservatet är att:  

• Öka friluftslivet och därmed förbättra folkhälsan.  

• Om möjligt öka den biologiska mångfalden samt sprida kunskap om den biologiska 

mångfalden.  

Enligt naturreservatets föreskrifter (Länsstyrelsen, 2020b) är det inom reservatet förbjudet att:  

• göra åverkan på levande eller döda träd.  

• utan särskilt tillstånd framföra motordrivet fordon. 

Om en åtgärd ska utföras som är förbjuden enligt föreskrifterna, krävs en ansökan om dispens från 

föreskrifterna för naturreservatet och i vissa fall behövs en ansökan om tillstånd. (Länsstyrelsen, 

2020c) 

 

Figur 13. Bergaskogens naturreservat är markerat med grön linje. (Länsstyrelsen, 2020a) 
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3 BERÄKNINGAR 

Beräkningar har utförts för dagvattenflöden och föroreningsförhållanden för de två 
avrinningsområdena. Resultaten redovisas nedan. 

3.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

Dimensionerande flöde har beräknats för återkomsttid 2 år och 10 år enligt Svenskt Vattens 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) för områden med gles bostadsbebyggelse. Klimatfaktor 1,25 

och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vattens publikation P110. (Svenskt Vatten, 

2016).  

3.1.1 Berga industriområde 

För Berga industriområde har den dimensionerande regnintensitet valts till 10 minuter. Tabell 1 

redovisar ett naturmarksflöde vid ett 2-årsregn för avrinningsområdet i helt obebyggt skick 

(avrinningskoefficient 0,1). Tabell 2 redovisar ytor, marktyper och flöden för det exploaterade 

avrinningsområdet. 

Tabell 1. Flöde vid ett regn med återkomst tid på 2 år vid oexploaterat avrinningsområde. 

Markanvändning Area (ha) Avr. 
koeff. 

Ared (ha) Flöde 2 år 
(l/s) 

Oexploaterat avr. 
område 

16 0.1 1.6 110 

 

Tabell 2. Markanvändning, avrinningskoefficienter och flöde vid ett regn med återkomst tid på 2 år och 10 år. 

Markanvändning Area (ha) Avr. 
koeff. 

Ared (ha) Flöde 2 år 
(l/s) 

Flöde 10 år 
(l/s) 

Industri 9.1 0.5 4.5 570 970 

Grus 1.8 0.4 0.7 115 190 

Skogsmark 4.6 0.05 0.2 290 495 

Väg 0.4 0.85 0.3 25 45 

Totalt 16.0  5.8 1000 1700 

 

Flödet från det exploaterade avrinningsområdet vid ett regn med återkomsttid 2 år blir cirka 1000 l/s 

och vid ett regn med återkomsttid 10 år blir flödet cirka 1700 l/s.  

Naturmarksflödet vid ett 2-årsregn har beräknats till cirka 110 l/s. Då området idag redan är 

exploaterat, bedöms ett utflöde från dammen på cirka 500 l/s som en rimlig avtappning (mellan 110 l/s 

och 1000 l/s).  

Dammens djup har satts till 1,2 meter. Släntlutning har antagits till 1:3 i den djupare delen och 1:6 i 

den grundare zonen. Med dessa antagande och ett utflöde på cirka 500 l/s ger en permanent 

vattenvolym på 1100 m3, en nedre reglervolym på 430 m3 och en övre reglervolym på 540 m3. Detta 

ger en total volym på 2000 m3. Vad nedre och övre reglervolym är, beskrivs mer i kap 4.1. 

I beräkningarna har dammens del av det reducerade avrinningsområdet antagits vara 225 m2/ha 

reducerad area. Det ger en permanent vattenyta på cirka 1300 m2 och en total dammyta på cirka 1900 

m2. Ytan kommer justeras vid detaljprojektering, när mer exakt utformning är bestämd. 
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3.1.2 Villaområdet 

Beräkningarna för dagvattenflödena är utförda för den del av området som idag är obebyggd. Det 

framtida, exploaterade området är uppdelat i väst och öst, då det nämnts att dagvattnet kan komma 

att delas upp och ledas åt två olika håll. I detta skede är det ännu inte bestämt hur det ska ledas och 

det har därför förutsatts att allt dagvatten från området leds till en samlad anläggning. 

Den dimensionerande regnintensitet har valts till 12 minuter. Tabell 3 redovisar ett naturmarksflöde vid 

ett 2-årsregn för avrinningsområdet i helt obebyggt skick (avrinningskoefficient 0,1). Tabell 4 redovisar 

ytor, marktyper och flöden för det exploaterade avrinningsområdet. 

Tabell 3. Flöde vid ett regn med återkomst tid på 2 år vid oexploaterat avrinningsområde. 

Markanvändning Area (ha) Avr. 
koeff. 

Ared (ha) Flöde 2 år 
(l/s) 

Oexploaterat avr. 
område 

8.7 0.1 0.87 60 

 

Tabell 4. Markanvändning, avrinningskoefficienter och flöde vid ett regn med återkomst tid på 2 år och 10 år. 

Markanvändning Area (ha) Avr. 
koeff. 

Ared (ha) Flöde 2 år 
(l/s) 

Flöde 10 år 
(l/s) 

Villaområde väst 2.4 0.25 0.6 75 130 

Grönyta väst 2.7 0.1 0.27 85 150 

Väg väst 
 

0.3 0.85 0.26 10 15 

Villaområde öst 1.2 0.25 0.3 40 65 

Grönyta väst 1.8 0.1 0.18 55 95 

Väg öst 0.3 0.85 0.26 5 15 

Totalt 8.7  1.87 270 470 

 

Flödet från det exploaterade avrinningsområdet vid ett regn med återkomsttid 2 år blir cirka 270 l/s och 

vid ett regn med återkomsttid 10 år cirka 470 l/s. Naturmarksflödet vid ett 2-årsregn på cirka 60 l/s har 

bedömts som ett rimligt utflöde från framtida fördröjningsåtgärd. En damm med ett relativt litet flöde 

och fördröjningsvolym innebär ofta en dålig omsättning på vattnet, vilket ger en sämre rening. Det 

finns även en risk för väldigt liten tillförsel och därmed stillastående vatten med igenväxning och 

kanske även dålig lukt som följd. Då det finns relativt liten plats för en dammanläggning, föreslås 

därför ett annat alternativ på fördröjningsåtgärd i detta område; Genom att omringa vattendraget av 

svagt sluttande gräs/grönytor skapas översilningsytor där rening av dagvatten kan ske. Det befintliga 

vattendraget föreslås terrasseras och breddas, så att det vid ett normalflöde fungerar som idag, men 

vid extremare regn kan ta emot större flöden.  

Programmet Stormtac har använts för att beräkna dimensioner på en standard-anläggning i form av 

ett svackdike. Antaganden som programmet utgått ifrån är att anläggningsytans andel av reducerad 

avrinningsyta är 8.5 %, en släntlutning på 1:6 och en anläggningslängd på minst 40 meter. Följande 

antaganden ger en dimensionerade erforderlig utjämningsvolym på 350 m3 och en total 

utjämningsvolym på cirka 400 m3. Anläggningens yta skulle behöva bli cirka 1400 m2. Det blir svårt att 

få plats med denna yta söder om genomfartsvägen. Det föreslås därför att vattendraget utformas så, 

antingen både norr och söder om genomfartsvägen eller endast norr om vägen. 

Föroreningsberäkningar i kapitel 3.2.2 nedan har för villaområdet utförts för rening i ett dike. 
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3.2 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN  

Dagvatten som genereras inom norra Fjugesta och avleds till dagvattenledningsnätet, ska renas innan 

det släpps ut till Lillån. Föroreningsförhållanden har beräknats i programmet Stormtac version 20.1.1 

(Stormtac, 2020). Uppskattade föroreningshalter och mängder har beräknats utifrån tre scenarier: 

1. Dagvattenutsläpp till recipient utan rening, ifall avrinningsområdet hade varit oexploaterat och 

bestått av naturmark. 

2. Dagvattenutsläpp till recipient utan rening, dvs att dagvatten från avrinningsområdet antas 

släppas ut direkt i vattendraget och till Lillån utan att passera någon reningsåtgärd. 

3. För dammen i Berga industriområde har dagvattenutsläpp beräknats att fördröjas och renas i 

en damm med en dammyta på cirka 1300 m2 och en volym på cirka 2000 m3 innan det leds 

vidare. För villaområdet har dagvattenutsläpp beräknats renas i ett svackdike med 

anläggningsyta på 1400 m2 innan det leds vidare till Lillån. 

3.2.1 Berga industriområde 

Tabell 5 redovisar föroreningshalten för avrinningsområdet, med motsvarande naturmark, samt för 

befintlig situation före och efter rening. Halterna jämförs med riktvärden som Riktvärdesgruppen har 

tagit fram i ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 2009”. Dessa riktvärden gäller för Nivå 

1 utsläpp till recipient, i form av mindre sjöar, vattendrag. Detta säger ingenting om vilka halter 

recipienten tål men ger däremot en grov fingervisning om hur halterna förhåller sig till ett ”normalt” 

dagvatten. Tabell 5 visar att stor del av föroreningshalterna idag ligger över riktvärdena. En damm 

kommer att sänka samtliga föroreningshalter till under riktvärdena. Ytterligare rening kommer även ske 

genom vattendraget och fördröjningsåtgärd i villaområdet nedströms. Fosforhalterna halveras i 

jämförelse med ett exploaterat område utan någon rening, vilket är positivt. Det kan bidra till att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för Lillån. 

Tabell 6 redovisar att samtliga föroreningsmängderna i dagvattnet som leds till vattendraget i skogen 

och vidare till Lillån kommer att minska efter rening i en damm, jämfört med utan rening.  

Tabell 5. Föroreningshalter (µg/l) för Berga industriområde, för ett område motsvarande naturmark utan rening, och för befintlig 
situation före och efter rening i framtida dagvattendamm. Gråmarkerade värden överskrider riktvärde 1M. 

Halter (µg/l) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS1 olja PAH16 BaP2 

Motsvarande 
naturmark, utan 
rening  

15 260 1.7 4.4 11 0.06 1.0 1.5 0.005 7200 84 0.03 0.003 

Befintlig 
situation, utan 
rening  

180 1500 17 29 160 0.85 8.3 10 0.05 62000 1400 0.7 0.09 

Efter rening i 
damm 

87 1100 5.1 11 52 0.39 1.9 3.9 0.028 16000 210 0.15 0.02 

Riktvärde 1M 160 2000 8 18 75 0.4 10 15 0.03 40000 400  0.03 

1 suspenderat material, 2 benso(a)pyren 
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Tabell 6. Föroreningsmängder (kg/år) för Berga industriområde, för ett område motsvarande naturmark utan rening, och för 
befintlig situation före och efter rening i framtida dagvattendamm. 

 Mängder 
(kg/år) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni  Hg SS olja PAH16 BaP 

Motsvarande 
naturmark, 
utan rening 

0.54 9.0 0.06 0.16 0.4 0.002 0.04 0.05 0.0002 250 3.0 0.0009 0.00009 

Befintlig 
situation, 
utan rening 

12 100 1.1 1.9 11 0.06 0.6 0.7 0.003 4100 95 0.05 0.006 

Efter rening i 
damm 

5.8 73 0.3 0.8 3.5 0.03 0.12 0.3 0.002 1100 14 0.01 0.001 

3.2.2 Villaområdet 

Tabell 7 redovisar föroreningshalten för avrinningsområdet, som oexploaterad naturmark, samt för det 

exploaterade området före och efter rening i ett svackdike. Halterna jämförs med riktvärden från 

Riktvärdesgruppen (2009). Tabell 7 visar att föroreningshalterna redan vid exploatering, utan rening, 

ligger under riktvärdena. Det beror på att villatomter (som renar dagvatten lokalt) och grönytor 

genererar i princip rent dagvatten. Den lilla mängd förorenat dagvatten som genereras inom 

villaområdet är främst från genomfartsvägen. Dagvatten i området föreslås renas i ett svackdike, vilket 

kommer sänka samtliga föroreningshalter ytterligare. Tabell 8 redovisar även att samtliga av 

föroreningsmängderna i dagvattnet kommer att minska efter rening i ett dike, jämfört med utan rening.  

Tabell 7. Föroreningshalter (µg/l) för villaområdet - oexploaterat område utan rening, före och efter rening i framtida 
dagvattendamm. Gråmarkerade värden överskrider riktvärde 1M. 

Halter (µg/l) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS1 olja PAH16 BaP2 

Oexploaterat, 
utan rening  

15 260 1.7 4.4 11 0.06 1.0 1.5 0.005 7200 84 0.03 0.003 

Exploaterat, 
utan rening  

92 1000 4.1 11 34 0.20 3.1 3.7 0.019 28000 270 0.20 0.017 

Exploaterat, 
efter rening i 
svackdike 

82 700 1.8 6.4 15 0.2 1.7 2.1 0.017 14000 58 0.09 0.008 

Riktvärde 1M 160 2000 8 18 75 0.4 10 15 0.03 40000 400  0.03 

1 suspenderat material, 2 benso(a)pyren 

Tabell 8. Föroreningsmängder (kg/år) för uvillaområdet - oexploaterat område utan rening, och för exploaterat område före och 
efter rening i ett svackdike. 

Mängder 
(kg/år) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni  Hg SS olja PAH16 BaP 

Oexploaterat, 
utan rening  

0.3 4.9 0.03 0.09 0.2 0.001 0.02 0.03 0.0001 140 1.6 0.0005 0.00005 

Exploaterat, 
utan rening 2.4 27 0.11 0.3 0.9 0.005 0.08 0.09 0.0005 750 7.2 0.005 0.0004 

Exploaterat, 
efter rening i 
svackdike 

2.2 18.5 0.05 0.2 0.4 0.005 0.04 0.05 0.0005 380 1.6 0.002 0.0002 
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4 UTFORMNINGS- OCH GESTALTNINGSFÖRSLAG 

4.1 UTFORMNINGSFÖRSLAG 

4.1.1 Berga industriområde 

Dagvattendammen föreslås anläggas i vattendraget, nedströms Bergaskogens industriområde. 

Beräkningarna i programmet Stormtac har utgått från en standardutformning på en damm. En damm 

kan utformas på flera sätt. Dammen planeras få en total volym på cirka 2000 m3, med en permanent 

vattenvolym på 1100 m3, en reningsvolym på 430 m3 samt en utjämningsvolym på 540 m3, enligt Figur 

14 nedan. Utflödet delas med fördel upp i ett basflöde (10 l/s) och ett större flöde (490 l/s), som 

bräddar ur dammen vid högre flöden, för att uppnå en tömning av dammen mellan 12 - 24 timmar.  

 

Figur 14. Principskiss över dagvattendammen. 

Den permanenta vattenytan kommer bli cirka 1300 m2 och dammens totala storlek kommer kunna bli 

upp till cirka 1900 m2 vid skyfall och höga flöden. Mer detaljerad utformning beslutas vid 

detaljprojektering. Figur 15 och Bilaga 2 visar på en ungefärlig utbredning, med en längd på cirka 60 

m och bredd på cirka 30 m (mörkblå yta). Den mörkblå ytan kommer förbli torr större delen av året. I 

ett tidigt skede av detaljprojekteringen behöver en lämplig nivå för dammens normalvattenyta 

bestämmas. Nivån kommer bli en avvägning mellan önskemålet att dämma så lite som möjligt upp i 

uppströms liggande dike och dagvattenledning och önskemålet att sänka dammbotten så lite som 

möjligt i förhållande till nuvarande dikesbotten samtidigt som vattendjupet blir tillräckligt för att få en väl 

fungerande damm. 

 

Figur 15. En principskiss över permanent dammarea (ljusblå), reglerbar dammarea (mörkblå). 

 

Vutj = utjämningsvolym (övre reglervolym) 

Vren= reningsvolym (nedre reglervolym) 

Vp = permanent våtvolym 

Föreslaget utlopp 

Föreslaget inlopp 
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Rekommendationer vid dammutformning 

Inlopp/utlopp Inloppet och utloppet till dammen planeras att vara i befintligt vattendrag. 

Dammen föreslås ligga inom naturreservatet, nedströms dagvattenkulverten 

(trumma på 800 mm) som ligger i sydöstra delen av Berga industriområde. 

Exakt placering är inte bestämt än och vattendraget nedströms kulverten är 

inte inmätt. I fortsatt arbete rekommenderas att väga av vattendraget.  

Nivån på dammens inlopp rekommenderas att ligga på samma nivå som det 

befintliga dikets botten. Efter inloppet rekommenderas att bottendjupet ökas 

något, för att skapa ett hålrum där sediment kan ansamlas. Dammen behöver 

sedan grävas ut för att få ett lagom permanent vattendjup. Detta får studeras i 

ett tidigt skede av detaljprojekteringen. 

Det är viktigt att utloppet anläggs i dammens bortre ände, för att skapa ett 

genomflöde av vattnet, genom hela dammen. En avstängningsanordning 

anläggs med fördel vid utloppet, som en skyddsåtgärd för att undvika utsläpp 

av exempelvis oljor/drivmedel eller släckvatten vid olyckor. 

Släntlutning Slänterna på den reglerbara ytan föreslås flacka, lutning cirka 1:6. Det 

rekommenderas vara flackt en bit in i den permanenta delen för säkerhetens 

skull. En bit in på den permanenta vattenytan föreslås en brantare lutning cirka 

1:3. Vattenytan kommer pendla upp och ned någon decimeter i normalfallet.  

Vattendjup Ett permanent vattendjup på minst 1,2 meter rekommenderas i större delen av 

dammen. Ett större djup ger mer plats åt sediment, vilket innebär att 

sedimentborttagning inte behövs lika ofta. Dock ger ett för stort djup risk för 

syrefria bottnar och ett läckage av näringsämnen och metaller m.m. ut till 

vattenmassan. Ett för litet djup ger å andra sidan ökad risk för uppvirvling av 

sediment. (Larm och Blecken, 2019) 

Erosionsskydd Erosionsskydd rekommenderas både vid inloppets och utloppet. Detta då det 

är platser med kraftiga flöden och för att förhindra att vattnet gräver ut 

slänterna.  

Zoner  En grundare zon med växter föreslås i mitten av dammen, med ett djup på 

cirka 20 cm. Detta för att bromsa ned vattenhastigheten och att vattnet får sila 

över växtligheten, vilket gör att det renas bättre. Dammen föreslås få två 

djupare zoner, varav en i början och en efter den grundare zonen.  

Underhåll och 

skötsel 

För underhåll och skötsel av dammen behövs åtkomst till dammanläggningen, 

inloppet, utloppet samt till växterna, då rensning av sediment och underhåll 

behöver utföras kontinuerligt. Det rekommenderas därför att en gångväg 

anläggs vid dammen som även har utrymme och bärighet för mindre fordon. 

Säkerhet Det är viktigt att tänka på säkerheten. Flacka slänter rekommenderas samt en 

bred växtzon som försvårar för barn att ta sig till den djupare delen. Ett annat 

alternativ kan vara att sätta upp ett staket för att öka säkerheten. 

Övriga aspekter Efter en noggrannare undersökning av grundvattennivån i området kan det 

avgöras om dammen behöver utföras med tätskikt. 
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4.1.2 Villaområdet 

Genom att omringa vattendraget av svagt sluttande gräs/grönytor skapas översilningsytor där rening 

av dagvatten kan ske. För att möjliggöra fördröjning av dagvattnet föreslås vattendraget terrasseras 

och breddas så att det vid ett normalflöde fungerar som idag men vid extremare regn kan ta emot 

större flöden, se Figur 16. Figuren visar ett exempel med ytliga avrinning från ett område. Från 

villaområdet skulle dagvattenledningen från vägen släppas så högt upp som möjligt i grässlänten. Vid 

mynningen föreslås stenar läggas så att vattnet kan spridas ut över en bredare, större yta och även för 

erosionsskydd. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ledningens dagvatten kan leds i ett dike som 

leder ner till vattendraget. Det beror på hur stor plats som finns och vilken placering av åtgärden som 

lämpar sig bäst, vilket får studeras vid höjdsättning av området och vid detaljprojektering. 

 

Figur 16.Ett kombinerat utformnings- och gestaltningsförslag på en översvämningsbar yta i anslutning till befintligt vattendrag. 

Den översvämningsbara ytan föreslås kunna rymma en total volym på cirka 400 m3 vid ett 10-årsregn. 

Ytans totala storlek kan då komma att bli cirka 1400 m2.  

Observera att det finns flera möjligheter på placering av anläggningen och att det även är möjligt att 

dela upp den. Figur 17 och Bilaga 2 visar förslag på placering i plan; dels en yta söder om 

genomfartsvägen som är cirka 40 meter lång och 15 meter bred, vilket ger en yta på 600 m2 (ljusblå 

yta i figuren). Åtgärden kan även anläggas norr om genomfartsvägen och då ryms 1400 m2 (skulle 

dock räcka med 800 m2 om ytan söder om vägen också utnyttjas) med en längd på cirka 70 m och 

bredd på cirka 20 m. Om hela ytan anläggs i norr (markerad, mörkblå yta i figuren) kommer en del 

ligga inom naturreservatet och det kommer då behöva ansökas om dispens från 

reservatsföreskrifterna. 

Då trumman under genomfartsvägen kommer vara en begränsning vid högre flöden är det bättre att 

anlägga översvämningsbara ytan norr om genomfartsvägen. Höjdsättningen av området och 

ledningen behöver studeras noggrannare för att se exakt placering. Mer detaljerad utformning 

beslutas vid detaljprojektering. 
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Figur 17. En principskiss över fördröjningsarea söder om genomfartsvägen (ljusblå) och fördröjningsarea norr om 
genomfartsvägen (mörkblå). 
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4.2 GESTALTNINGSFÖRSLAG 

4.2.1 Berga industriområde 

En damm kan skapa mervärden utöver att bara rena och fördröja dagvatten, som att främja biologisk 

mångfald, ekosystemtjänster och sociala värden. Det är viktigt att dammens utformning anpassas till 

terrängen och befintlig landskapsbild för att smälta in och bli ett naturligt inslag i miljön, se ett 

gestaltningsförslag i Figur 18.  

Öppna vattenspeglar är livgivande miljöer med rekreativ och rogivande funktion för människor. 

Dammen utgör även spännande lekmiljöer för barn och erbjuder en pedagogisk miljö att besöka för 

förskolor och skolor. 

 

Figur 18. Skiss dagvattendamm. 
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Det är viktigt att dammens slänter blir flacka så att dammen upplevs som tillgänglig men också ur 

säkerhetssynpunkt. Dammen skulle kunna vara en kombination av övervattenväxter i form av t. ex. 

musselblomma, pistia och även flytbladsväxter t. ex. näckros och dyblad. Även långskottsväxter och 

kortskottsväxter skulle passa längre ner i dammen. Befintligt motionsspår ligger i nära anslutning till 

dammen och möjliggör utblickar över den. En idé skulle kunna vara att anlägga spänger över 

dammens in- och utlopp för att öka upplevelsen av den. 

4.2.2 Villaområdet 

Se ett kombinerat utformnings- och gestaltningsförslag i kapitel 4.1.2 ovan. 

4.3 MILJÖASPEKTER ATT BEAKTA 

Vilka åtgärder det blir att beakta ur miljösynpunkt beror på dammens slutliga placering och utformning. 

Oavsett om dammen placeras inom eller utanför naturreservatet rekommenderas det att en anmälan 

om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken skickas in till Länsstyrelsen, då dammen kan påverka 

ett allmänt intresse.  

Om dammen placeras inom Bergaskogens naturreservat kommer anläggningsarbeten innebära 

moment som att framföra motordrivna fordon inom naturreservatet, grävning/schaktning och ev. 

fällning av träd. Även efter att dammen är anlagd, kommer det krävas att motordrivna fordon framförs 

inom naturreservatet, för underhåll och drift av dammen i framtiden.  

I föreskrifterna för naturreservatet finns det angivet att det är förbud mot att framföra motordrivna 

fordon och att påverka träd inom naturreservatet. Enligt Sydnärkes miljöförvaltning (2020) krävs därför 

en ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna till Sydnärkes miljöförvaltning, i och med att 

miljöförvaltningen bedriver tillsynen av reservatet. Framförande av motorfordon för anläggandet 

kommer ingå i dispensen, och sedan får det ses som att motorfordon kan användas vid underhåll och 

skötsel, då en eventuell damm blir en del av reservatet och då också ingår i skötseln av reservatet.  

4.4 SKYFALL OCH HÖGA FLÖDEN 

I händelse av extrema flöden kommer dagvattenflödet öka. Det är då viktigt att dagvattnet kan stiga 

upp i dammen och i vattendraget och brädda ut över omkringliggande skogsmark och även över den 

översvämningsbara ytan, istället för att rinna in i villaområdet och i industriområdet. Om föreslagen 

utformning av damm och översvämningsbar yta tillämpas, bedöms det finnas en säkerhet vid regn 

med extrema flöden. 
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5 INFÖR PROJEKTERING OCH FORTSATT 
ARBETE 

Flera parametrar är fortfarande osäkra och behöver kompletterande analyser och undersökningar 

innan detaljprojektering kan ske. Följande utredningar rekommenderas:   

• Grundvatten. Inmätning av grundvattennivåer rekommenderas. 

• Dammens placering behöver bestämmas. Det bör ses över om den kan anläggas mellan 

industrifastigheterna och naturreservatet. Ifall den anläggs inom naturreservatet kommer en 

dispens från naturreservatets föreskrifter att krävas. Även en anmälan om vattenverksamhet 

rekommenderas att skickas in till Länsstyrelsen.  

• Inmätning av vattendraget rekommenderas där dammen planeras anläggas (nedströms 

kulverten vid Berga industriområde) och vattendraget rekommenderas även mätas in där 

översvämningsytan ska anläggas. 

• Detaljprojektering av föreslagen dagvattendamm. I ett tidigt skede av detaljprojekteringen 

behöver en lämplig nivå för dammens normalvattenyta bestämmas. Nivån kommer bli en 

avvägning mellan önskemålet att dämma så lite som möjligt upp i uppströms liggande 

dagvattennät och önskemålet att sänka dammbotten så lite som möjligt i förhållande till 

nuvarande dikesbotten. Detta samtidigt som vattendjupet blir tillräckligt för att få en väl 

fungerande damm. 

• Detaljprojektering av föreslagen översvämningsbar yta. Ifall den anläggs inom naturreservatet 

kommer en dispens från naturreservatets föreskrifter att krävas. 

• Upprättande av skötselplan (i samband med projektering) för att säkerställa att dammen 

underhålls kontinuerligt och att funktionen upprätthålls. 

• Vid färdigställande av dammen rekommenderas att anläggningen kompletteras med 

informationsskyltar om dagvattnets uppkomst, rinnvägar och metoder för dagvattenrening i 

syfte att informera allmänheten om de förbättringsåtgärder som gjorts av kommunen. 
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7 BILAGOR 

Bilaga 1. Avrinningsområden i Norra Fjugesta 

Bilaga 2. Utformningsförslag – dammarea Berga industriområde och fördröjningsarea i villaområdet 

Bilaga 3. Gestaltningsförslag – dagvattendamm i anslutning till Berga industriområde  
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Protokoll 2021-04-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-15:30 Kommunhuset Fjugesta/Digitalt Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Patrik Igelström (Planarkitekt)
Matilda Ericsson (Samhälllsbyggnadsstrateg)

Protokollet innehåller paragraferna §77

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Jonas Hansen (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Diana Olsén (C)  ersätter Lisa Schneider (C) 
pga jäv
Elin Nilsson (L)  ersätter Pernilla Marberg 
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Christina Kareliussen (S)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-04-13

Datum för överklagan 2021-04-15 till och med 2021-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

§77 - Antagande av detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. (KS 
19-580)
Ärendebeskrivning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. har varit ute på granskning under våren 2020 och 
bedöms efter revidering av planhandlingarna vara redo för beslut om antagande.

Lekebergs kommun förfogar över en ringa omfattning av detaljplanerad industrimark. Det 
finns därav ett behov av att skapa markreserv som är detaljplanerad för ändamålet industri. 
Sydnärkes byggförvaltning fick i uppdrag 2018-09-11 att upprätta en detaljplan för 
industriverksamhet inom del av Fjugesta 1:2. Vidare beställdes kompletterande detaljplan 
2019-09-10 på Fjugesta 1:2 söder om första planuppdraget. Detta grundar sig att Lekebergs 
bioenergi AB för dialog med kommunen avseende möjligheten att anlägga en ny 
reservpanncentral för fjärrvärme i Fjugesta.

Planförslaget medger även en förlängning av Vallgatan som förslår en korsning med länsväg 
204. Denna förlängning var subjekt för en trafikutredning som togs fram under 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Jäv

Lisa Schneider (C) anmäler jäv. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 m.fl. - (103041)
 Planbeskrivning Berga ANTAGANDE minskad storlek - (103005)
 Plankarta ANTAGANDE - (103006)
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

 Granskningsutlåtande - (103009)
 Samrådsredogörelse - (103008)
 Trafikutredning_norra_190704 - (103014)
 Bilaga1_trafikalstring_norra - (103010)
 Undersökning om betydande mijlpåverkan Berga - (103012)
 Dagvattenutredning Norra Fjugesta - (103013)
 Fastighetsforteckning_Berga_industriomrade - (103011)

Paragrafen är justerad
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Nya regler för tomtkön och 
försäljning av tomter

24

KS 21-148
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Tjänsteskrivelse 2021-03-25 1 (2)

Dnr: KS 21-148

   

Tjänsteskrivelse - Nya regler för tomtkön och 
försäljning av tomter

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har en tomtkö för de som är intresserade av att köpa en 
kommunal villatomt. När kommunen planlägger villatomter i nya områden ska 
personerna i tomtkön få erbjudande om dessa tomter först. 

Nuvarande regler för Lekebergs kommuns tomtkö antogs av kommunfullmäktige i 
februari 2013. Sedan dess har trycket på tomtkön ökat och behovet av att styra upp 
såväl de administrativa som försäljningsmässiga processerna aktualiserats.  

För att lättare kunna hålla tomtkön aktuell, förhindra markspekulation samt att nya 
områden inte blir färdigutbyggda föreslås nu nya regler med en ny 
försäljningsprocess.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har en tomtkö för de som är intresserade av att köpa en 
kommunal villatomt. När kommunen planlägger villatomter i nya områden ska 
personerna i tomtkön få erbjudande om dessa tomter först. För närvarande är 66 
stycken anmälda i tomtkön. De nuvarande reglerna i tomtkön är från år 2013 och bör 
ses över. 

Idag är avgiften för att stå i tomtkön 300 kronor vid anmälan och därefter ingen årlig 
avgift. Att ingen årlig avgift tas ut gör att tomtkön inte får en naturlig gallring. 

De nuvarande reglerna innehåller inget krav på byggnation. Det har bidragit till att en 
del sålda villatomter inte är bebyggda.  

2 Analys
För att förhindra markspekulation samt att nya områden blir färdigutbyggda föreslås 
en ny försäljningsprocess. 

2.1 Ny försäljningsprocess
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Dnr: KS 21-148

Intressenterna har sex veckor på sig efter att de blivit erbjudna en tomt att 
bestämma sig att de vill gå vidare och köpa tomten. Under den tiden ska de t.ex. 
undersöka vilka bestämmelser som finns i detaljplanen och vilken husmodell de kan 
ha på aktuell tomt. De ska även undersöka vad slutkostnaden blir samt skaffa sig 
finansiering. När köpekontraktet skrivs betalas 10 % av köpeskillingen. Fram tillträdet 
som är 9 månader framåt i tiden ska intressenten få bygglov samt slutbesked. Vid 
tillträdet betalas resterande del av köpeskillingen och köpebrev utfärdas. Nu kan 
intressenten påbörja byggnationen samt söka lagfart på tomten. 

2.2 Övrigt
Köpet villkoras med att intressenten inte får sälja tomten inom två år efter tillträdet. 

Ny avgift vid anmälningstillfället är 100 kronor och därefter 100 kronor per 
kalenderår så länge som sökande vill stå med i kön. 

Tomter i nya områden erbjuds till tomtkön en gång. Kvarvarande tomter samt tomter 
som gått åter till kommunen läggs ut på kommunens hemsida som lediga. Efter att 
tomtkön erbjudits tomter i nya områden kan fördelning av tomt komma att ske till 
intressenter utanför tomtkön. 

3 Slutsats
För att lättare kunna hålla tomtkön aktuell, förhindra markspekulation samt att nya 
områden inte blir färdigutbyggda föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen antar 
de nya reglerna för tomtkön.

De tidigare reglerna är fastställda av kommunfullmäktige. Enligt nuvarande 
reglemente har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att ansvara för 
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt 
inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, 215 prisbasbelopp och andra riktlinjer 
och policys beträffande belopp och villkor i övrigt. Därför föreslås 
kommunfullmäktige upphäva de tidigare fastställda reglerna för tomtkön.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar regler för Lekebergs kommuns tomtkö under förutsättning 
att kommunfullmäktige upphäver de av fullmäktiga tidigare fastställda reglerna för 
tomtkö och försäljning av villatomter i Lekebergs kommun. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda reglerna för tomtkö och försäljning 
av villatomter i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Matilda Ericsson
Kommundirektör Samhällsbyggnadsstrateg
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Riktlinje

Fastställd av: Kommunstyrelsen
Datum: 2021-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Samhällsbyggnadsstrateg
Diarienummer: KS 21-148 >Regler
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehållsförteckning

1 Registrering............................................................................................................ 4

1.1 Anmälan ska ske digitalt via kommunens hemsida........................................ 4

1.2 Registrering kan ske av fysisk person som fyllt 18 år och som avser att 
bygga och bo på anvisad tomt................................................................................... 4

1.3 Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och ha en 
gemensam plats i kön. Vid en separation betraktas tomtköplatsen som en tillgång i 
det gemensamma boet och parterna avgör själva vem som i fortsättningen ska stå 
som sökande i tomtkön............................................................................................. 4

1.4 Registreringen och platsen i kön är personlig och kan inte överlåtas till 
tredje part.................................................................................................................. 4

1.5 Avgiften är 100 kronor vid anmälningstillfället och därefter 100 kronor per 
kalenderår så länge sökande vill stå med i tomtkön. Fakturan skickas ut 
automatiskt. Om avgiften inte betalas i tid förlorar sökande sin plats i kön. 
Inbetalda avgifter återbetalas inte............................................................................ 4

1.6 Sökanden inplaceras i turordning i kön från den dag anmälan och betalning 
inkommit till kommunen........................................................................................... 4

1.7 Avregistrering ur kön sker efter undertecknande av köpekontrakt, när 
förnyelseavgift inte betalats eller på egen begäran.................................................. 4

2 Fördelning och anvisning....................................................................................... 4

2.1 Fördelning av tomter sker i turordning.......................................................... 4

2.2 Tomter i nya områden erbjuds till tomtkön en gång. Kvarvarande tomter 
samt tomter som gått åter till kommunen läggs ut på kommunens hemsida som 
lediga. Efter att tomtkön erbjudits tomter i nya områden kan fördelning av tomt 
komma att ske till intressenter utanför tomtkön...................................................... 4

2.3 Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja 
förtur i tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha 
erlagt tomtköavgift.................................................................................................... 4

3 Köp- och försäljningsvillkor.................................................................................... 4

3.1 Den som har anmält intresse för och blivit erbjuden en tomt har möjlighet 
att ha den reserverad i maximalt sex veckor. Inom denna tid ska besked lämnas 
gällande köp av tomten............................................................................................. 4

3.2 När köpekontraktet undertecknas ska handpenning motsvarande 10 % av 
köpeskillingen för tomten erläggas............................................................................ 4
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3.3 Köpare av tomt ansvarar för att senast nio månader från köpekontraktets 
undertecknande ha fått bygglov beviljat och startbesked utfärdat för den aktuella 
tomten....................................................................................................................... 5

3.4 Tillträdesdag sker senast tio månader efter köpekontraktets 
undertecknande och under förutsättning att startbesked beviljats. På 
tillträdesdagen erläggs (efter avdrag av handpenning) köpeskillingen..................... 5

3.5 Har bygglov inte beviljats och startbesked inte utfärdats inom nio månader 
och detta inte beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen. 
Erlagd handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen återgår 
inte. 5

3.6 Tomterna säljs med överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, 
d.v.s. gäller även mot överlåtelse inom familjen, och innebär att köparen inom två 
år från tillträdesdagen utan medgivande från kommunstyrelsen inte får överlåta 
fastigheten. Vid försäljning i strid mot detta äger kommunen rätt att få ett vite 
motsvarande 50 % av tomtpriset............................................................................... 5

3.7 Tomterna säljs i befintligt skick, köpare till tomt har undersökningsplikt..... 5

3.8 Tomtpriset exkluderar bygglovskostnader, geologiska undersökningar, 
anslutningsavgifter till vatten- och avlopp, el, fiber o.s.v.......................................... 5

4 Övrigt..................................................................................................................... 5

4.1 Sökande och registrerade i tomtkön är skyldig att lämna riktiga 
kontaktuppgifter i sin ansökan och ansvarar för att kontaktuppgifterna uppdateras 
vid förändring, i annat fall finns risk för avregistrering ur tomtkön........................... 5

4.2 Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns 
ekonomiska förutsättningar för fastighetsköp och byggprojekt................................ 5

4.3 Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige............................................................. 5
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1 Registrering
1.1 Anmälan ska ske digitalt via kommunens hemsida. 

1.2 Registrering kan ske av fysisk person som fyllt 18 år och som avser att bygga 
och bo på anvisad tomt. 

1.3 Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och ha en 
gemensam plats i kön. Vid en separation betraktas tomtköplatsen som en 
tillgång i det gemensamma boet och parterna avgör själva vem som i 
fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön. 

1.4 Registreringen och platsen i kön är personlig och kan inte överlåtas till tredje 
part. 

1.5 Avgiften är 100 kronor vid anmälningstillfället och därefter 100 kronor per 
kalenderår så länge sökande vill stå med i tomtkön. Fakturan skickas ut 
automatiskt. Om avgiften inte betalas i tid förlorar sökande sin plats i kön. 
Inbetalda avgifter återbetalas inte. 

1.6 Sökanden inplaceras i turordning i kön från den dag anmälan och betalning 
inkommit till kommunen. 

1.7 Avregistrering ur kön sker efter undertecknande av köpekontrakt, när 
förnyelseavgift inte betalats eller på egen begäran. 

2 Fördelning och anvisning
2.1 Fördelning av tomter sker i turordning. 

2.2 Tomter i nya områden erbjuds till tomtkön en gång. Kvarvarande tomter samt 
tomter som gått åter till kommunen läggs ut på kommunens hemsida som 
lediga. Efter att tomtkön erbjudits tomter i nya områden kan fördelning av 
tomt komma att ske till intressenter utanför tomtkön. 

2.3 Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja 
förtur i tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön 
och ha erlagt tomtköavgift. 

3 Köp- och försäljningsvillkor
3.1 Den som har anmält intresse för och blivit erbjuden en tomt har möjlighet att 

ha den reserverad i maximalt sex veckor. Inom denna tid ska besked lämnas 
gällande köp av tomten. 

3.2 När köpekontraktet undertecknas ska handpenning motsvarande 10 % av 
köpeskillingen för tomten erläggas.  
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3.3 Köpare av tomt ansvarar för att senast nio månader från köpekontraktets 
undertecknande ha fått bygglov beviljat och startbesked utfärdat för den 
aktuella tomten. 

3.4 Tillträdesdag sker senast tio månader efter köpekontraktets undertecknande 
och under förutsättning att startbesked beviljats. På tillträdesdagen erläggs 
(efter avdrag av handpenning) köpeskillingen. 

3.5 Har bygglov inte beviljats och startbesked inte utfärdats inom nio månader och 
detta inte beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen. 
Erlagd handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen 
återgår inte. 

3.6 Tomterna säljs med överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, d.v.s. 
gäller även mot överlåtelse inom familjen, och innebär att köparen inom två år 
från tillträdesdagen utan medgivande från kommunstyrelsen inte får överlåta 
fastigheten. Vid försäljning i strid mot detta äger kommunen rätt att få ett vite 
motsvarande 50 % av tomtpriset. 

3.7 Tomterna säljs i befintligt skick, köpare till tomt har undersökningsplikt. 

3.8 Tomtpriset exkluderar bygglovskostnader, geologiska undersökningar, 
anslutningsavgifter till vatten- och avlopp, el, fiber o.s.v. 

4 Övrigt
4.1 Sökande och registrerade i tomtkön är skyldig att lämna riktiga 

kontaktuppgifter i sin ansökan och ansvarar för att kontaktuppgifterna 
uppdateras vid förändring, i annat fall finns risk för avregistrering ur tomtkön. 

4.2 Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns 
ekonomiska förutsättningar för fastighetsköp och byggprojekt. 

4.3 Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 
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Regler för tomtkö och försäljning av tomter i Lekbergs kommun 

1 Registrering 

1.1 Ansökan om registrering sker genom att en särskild registreringsblankett fylls i och lämnas till 
Tekniska avdelningen. 

1.2 Registrering kan ske av sökande och ev. medsökande som fyllt 18 år och som avser att bygga 
och bo på anvisad tomt. 

1.3 Registrering är personlig och kan ej överlåtas. 
1.4 Sökanden måste för att få tillhöra tomtkön betala in en tomtköavgift om 300 kr BG 5924-3360
1.5 Sökande och medsökande är skyldiga att anmäla namnändring och varaktig adressändring. I 

annat fall finns risk för avregistrering. 

2 Avregistrering 

2.1 Avregistrering sker när sökanden erhållit två erbjudanden om tomt inom olika delområden och 
avstått från att teckna sig för en tomt. Vill sökanden ändå vara kvar i tomtkön, skall en ny 
registrering ske. Sökanden behåller då inte sin plats i tomtkön utan placeras sist. 

2.2 Avregistrering sker sedan sökande förvärvat tomt av kommunen. 
2.3 Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter. 

3 Information och intresseanmälan 

3.1 I mån av tillgång på tomter meddelas detta genom utskick av skriftligt erbjudande direkt till 
tomtkön. 

3 .2 Sökanden skall skriftligen anmäla sitt intresse för de erbjudna tomterna genom att precisera sina 
önskemål av tomt på särskild blankett som bifogas vid tomterbjudande. 

3.3 Inlämnad intresseanmälan är bindande. Återtagande av intresseanmälan likställs med att inte 
fullfölja köp, vilket innebär att två återtaganden medför avregistrering ur tomtkön. 

4 Fördelning och anvisning 

4.1 Tomt fördelas med äganderätt. 
4.2 Fördelning av erbjudna tomter sker efter inlämnade intresseanmälningar turordnade med 

hänsyn till kötid. 
4.3 Kommunen äger rätt att neka tilldelning av tomt om det av omständlighetema i det enskilda 

fallet skulle framgå att tilldelning strider mot grundtankama för kommunens tomtkö. 

5 Försäljningsvillkor 

5.1 Tomt med äganderätt försäljes med överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, d.v.s 
gäller även mot överlåtelse inom familjen, och innebär att köparen ej inom två år från 
tillträdesdagen utan medgivande från kommunstyrelsen får överlåta fastigheten. Medgivande 
om försäljning inom tvåårsperioden söks hos Kommunstyrelsen med åberopande av de skäl 
som finns för försäljningen. Vid försäljning i strid mot detta förbud äger kommunen rätt att utfå 
ett vite motsvarande tomtpriset enligt köpebrev upprättat mellan kommunen och köparen. Att 
vite betalas medför inte att tomten kan försäljas utan kommunens medgivande. 

5.2 För tomtförsäljning gäller följande bestämmelser: Köpebrevet föregås av ett köpeavtal, där 
kommunen förbinder sig att försälja tomten om byggnation för ett enbostadshus för permanent 
bruk färdigställts inom aderton månader från det att köpet av tomten är slutförd i alla delar. I 
undantagsfall och efter prövning av omständigheterna av kommunen, kan ovanstående 18-
månadersregel förlängas. 

5.3 Tomterna säljs alltid i befintligt skick. Det är husbyggaren som själv ska förvissa sig om att rätt 
grundläggningsmetod väljs samt ombesörja och bekosta eventuell kompletterande 
grundundersökning. Vatten, avlopp och el är normalt framdraget till tomtgräns. 

Lekebergs Kommun 
Bangatan 7 
716 81 FJUGESTA 
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Protokoll 2021-04-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-15:30 Kommunhuset Fjugesta/Digitalt Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §79

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Jonas Hansen (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pernilla Marberg 
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Christina Kareliussen (S)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-04-13

Datum för överklagan 2021-04-15 till och med 2021-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§79 - Nya regler för tomtkön och försäljning av tomter (KS 21-
148)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har en tomtkö för de som är intresserade av att köpa en kommunal 
villatomt. När kommunen planlägger villatomter i nya områden ska personerna i tomtkön få 
erbjudande om dessa tomter först.

Nuvarande regler för Lekebergs kommuns tomtkö antogs av kommunfullmäktige i februari 
2013. Sedan dess har trycket på tomtkön ökat och behovet av att styra upp såväl de 
administrativa som försäljningsmässiga processerna aktualiserats.

För att lättare kunna hålla tomtkön aktuell, förhindra markspekulation samt att nya områden 
inte blir färdigutbyggda föreslås nu nya regler med en ny försäljningsprocess.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar regler för Lekebergs kommuns tomtkö under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver de av fullmäktiga tidigare fastställda reglerna för tomtkö och 
försäljning av villatomter i Lekebergs kommun. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda reglerna för tomtkö och försäljning av 
villatomter i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkande 

Johan Niklasson (C) yrkar att punkt 1.3 förtydligas så att det tydligt framgår att båda parter är 
sökande på platsen och att 1.4 förtydligas med att platsen inte kan överlåtas till tredje part. 

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom liggande förslag till beslut och finner 
så.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet ställer sig bakom Johan Niklassons (C) 
ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet gör så. 
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Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut med Johan Niklassons (C) ändringsyrkade om att punkt 1.3 
förtydligas så att det tydligt framgår att båda parter är sökande på platsen och att 1.4 
förtydligas med att platsen inte kan överlåtas till tredje part. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av regler för tomtkö - (102834)
 Regler för Lekebergs kommuns tomtkö - (102833)
 Gamla regler för tomtkö och försäljning av tomter i Lekebergs kommun - (103252)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 21-148-1)

Paragrafen är justerad
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Dnr: KS 15-514

   

Tjänsteskrivelse - Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs 
kommun samt beslut om taxa för att upplåta tillfällig 
plats för försäljning

Ärendebeskrivning
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel innehåller felaktig information, 
främst på grund av att de är fastställda för 20 år sedan. Ordningsföreskrifterna måste 
av den anledningen revideras.

1 Bakgrund
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel innehåller felaktig information, 
främst på grund av att de är fastställda för 20 år sedan. Ordningsföreskrifterna måste 
av den anledningen revideras.

2 Analys
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun 
innehåller föråldrade och felaktiga uppgifter. Hänvisning sker till lagar som inte 
längre gäller och man beskriver platser i kommunen som inte längre finns, som t ex 
att torghandel får ske på Centralplan.

Det finns heller ingen tradition eller kontinuerligt pågående torghandel i kommunen, 
med undantag av brödförsäljning en dag per vecka vid torget i Fjugesta respektive 
jordgubbsförsäljning på några platser i Fjugesta under sommarsäsongen.

Torget i Fjugesta är dock lämpligt som plats för torghandel. På del av torget, närmast 
Storgatan, kan torghandel bedrivas utan att inkräkta på trafikflödet på Torget.

På den plats närmast Storgatan finns möjlighet att ha 3 fasta platser och 2 tillfälliga 
platser till en storlek av 3 gånger 3 meter.

I arbetet med att revidera de lokala föreskrifterna har motsvarande föreskrifter 
studerats i andra kommuner, bland annat Kumla, Laxå och Askersund. Delaktiga i 
revideringsarbetet har varit tjänstepersoner inom kommunstyrelseförvaltningen.

3 Slutsats
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommunen 
måste genomföras, dels för att de nu gällande innehåller felaktigheter men även för 
att möjliggöra en utökning av Torghandeln.

Beslut om reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel skapar möjligheter 
för att utveckla torghandeln i kommunen
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Dnr: KS 15-514

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs 
kommun. 

2. fastställer taxa på allmän plats för försäljning enligt följande: 

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan
3x3 meter = 1000 kr
3x6 meter = 1800 kr

Tillfällig plats (pris per dag)
3x3 meter = 100 kr
3x6 meter = 180 kr 

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Stefan Alander
Kommundirektör Teknisk chef
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Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2021-04-26
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Teknisk chef
Diarienummer: KS 15-514 >Regler

Lokala föreskrifter för 
torghandeln i Lekebergs 

kommun
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Innehållsförteckning

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i  Lekebergs kommun................................ 3

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde..................................................... 3

Saluplatserna – ansökan och fördelning av platser................................................... 3

Tider för försäljning................................................................................................... 4

Avgift.......................................................................................................................... 4

Torghandlarens skyldigheter..................................................................................... 5

Förbud mot försäljning av vissa varor........................................................................ 5

Försäljning av livsmedel............................................................................................. 5

Överträdelse av föreskrift.......................................................................................... 5
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Lekebergs kommun

Lekebergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617).

Ordningsföreskrifterna gäller från och med 2021-xx-xx.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän 
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och vad 
som framgår av Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter så gäller dessa 
föreskrifter avseende torghandeln och med den jämförbar verksamhet. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla allmän ordning samt att ge tydliga regler för 
intressent som önskar bedriva torghandel eller med det jämförbar verksamhet.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen 
upplåter till allmänna platser för torghandel (saluplatser) och med det jämförbar 
verksamhet; Torget i Fjugesta (se bilaga ”Torget-torghandel i Fjugesta”).

Saluplatserna – ansökan och fördelning av platser 

3 § På allmänna platser för torghandel upplåts tre fasta och två tillfälliga saluplatser.

En fast plats får användas kontinuerligt eller periodvis under en tid av högst 3 
månader. Dessa beslutas av handläggare på kommunstyrelseförvaltningen.

En tillfällig plats får användas under begränsad tid om högst 1 dag. Dessa beslutas av 
handläggare i kommunstyrelseförvaltningen.

Den exakta saluplatsen, i anslutning till kommunhuset, anvisas av kommunens 
handläggare efter beslut om upplåtelse och är i första hand avsedd för exempelvis 
blod- och vaccinationsbuss, food-truck och liknande verksamhet. 

4 § Ansökan om fast eller tillfällig torgplats (saluplats) görs till polismyndigheten, 
Tillståndsenheten. Polismyndigheten tillsänder inkomna ansökningar till Lekebergs 
kommun för yttrande. Kommunen yttrar sig därefter med direktiv i enlighet med 
dessa förskrifter.

5 § I de fall där saluplats önskas för längre tid än tre dagar ska ansökanden och 
kommunen upprätta tillfälligt markupplåtelseavtal för att den ansökta verksamheten 
ska få bedrivas. Om ansökan avser max tre dagar i följd eller några få spridda enstaka 
tillfällen upprättas inte annat avtal än det tillståndsbevis ansökanden erhåller från 
Polismyndigheten.

6 § Vid fördelning av platser gäller följande
Tillfälliga saluplatser tilldelas intressenter i den ordning som ansökan kommer till 
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kommunens kännedom. Om förutsättningarna är lämpliga kan tilldelning genom 
lottning ske.

Om mängden intressenter som önskar saluplats är fler än de allmänna platserna för 
torghandel medger ska så många intressenter som möjligt beredas plats till förmån 
för att någon får flera platser.

Om flera platser tilldelas samma person/juridiska person, ska platserna vara belägna 
intill varandra.

7 § Intressentens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I 
det fall då en avnämare som erhållit plats inte intagit platsen vid försäljningstidens 
början, och som heller inte anmält detta till torgfogden, har torgfogden rätt att låta 
någon annan använda platsen som tillfällig saluplats förutsatt att polismyndigheten 
gett sitt tillstånd.

Tider för försäljning

8 § Försäljning får börja tidigast 08:00 och sluta senast 18:00. Vid särskilt önskemål kan tiden 
utsträckas till 22:00. Att beakta när det gäller iordningsställande respektive avveckling av 
saluplats, är att störande buller och ljud inte får förekomma nattetid mellan 22:00 och 06:00 
enl. Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter.

9 § Saluplatsen anvisas av kommunens torgfogde och får disponeras en timme före och en 
timme efter försäljningstiden för uppställning och återställande samt städning. 

10 § Torghandel får ske på del av torget i Fjugesta tisdagar till och med lördagar på 
plats som anvisats av kommunens torgfogde. Torghandel på hela torget får ske 
enbart då kommunen beslutat och utlyst detta. Torget är övrig tid upplåten som 
parkeringsplats.

Avgift 

11 § För användning av allmän försäljningsplats (saluplats) har kommunen rätt att ta 
ut avgift. Betalningen ska vara kommunen tillhanda senast samma dag som 
saluplatsen tas i anspråk för försäljning. 

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan
3x3 meter = 1000 kr
3x6 meter = 1800 kr

Tillfällig plats (pris per dag)
3x3 meter = 100 kr
3x6 meter = 180 kr 

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag

12 § Föreningar och skolklasser från Lekebergs kommun kan vid enstaka tillfällen och efter 
särskilt beslut av utsedd delegat, upplåta saluplats utan avgift. 
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Torghandlarens skyldigheter

13 § Kommunen förutsätter att innehavare av saluplats följer lagen om tillfällig 
försäljning respektive Skatteverkets regler. Vidare ska innehavaren av saluplats 
tydligt informera om namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer i 
anslutning till saluplatsen.

14 § Placering av varor, redskap och fordon

Varor, redskap och fordon får endast placeras på den plats som anvisas i samband 
med tilldelning av saluplats.

15 § Renhållning

Innehavare av saluplats ansvarar för sin egen renhållning. Innehavaren ska senast en 
timme efter avslutad försäljning rengjort och återställt saluplatsen som varit tilldelad. 
Skräp och avfall som inte ryms i de av kommunen uppsatta fasta anordningar såsom 
papperskorgar och sopcontainrar, ska bortforslas genom innehavarens försorg.

Förbud mot försäljning av vissa varor 

16 § Förbud mot försäljning av vissa varor

I dessa förskrifter kan kommunen inte exakt ange vad som inte får säljas i samband 
med torghandel då det kan förändras över tiden. 

Beslutat är dock att sprängämnen, vapen, ammunition och andra pyrotekniska varor 
inte får säljas på de allmänna platserna för torghandel. 
För att ytterligare klargöra vad som får och inte får säljas ska intressent meddela vad 
som avses säljas i samband med att man ansöker om saluplats. Slutligt besked ges i 
samband med tilldelning av saluplats.

Försäljning av livsmedel

17 § Vid försäljning av livsmedel gäller tillämpliga delar av bestämmelserna i EG-
förordning 852/2004 om livsmedelshygien, livsmedelslagen (2006:804) och 
livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Överträdelse av föreskrift 

18 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av paragraferna i de 
lokala ordningsföreskrifterna för torghandel får föreläggas att vidta rättelse enligt 
ordningslagen 3 kap 19 §. Av ordningslagen 3 kap 20 § framgår att vite får sättas ut i 
föreläggandet, eller att rättelse kan komma att ske på den försumliges bekostnad.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förverkande.
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Datum: 2021-03-08

© Geodatasamverkan, Lekebergs kommun

Torghandelsplatser, Fjugesta torg

Fast torgplats

Tillfällig torgplats

Övrigt ändamål
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Protokoll 2021-04-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-15:30 Kommunhuset Fjugesta/Digitalt Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §80

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Jonas Hansen (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Diana Olsén (C)  ersätter Annica Zetterholm 
(C)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pernilla Marberg 
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Christina Kareliussen (S)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-04-13

Datum för överklagan 2021-04-15 till och med 2021-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

§80 - Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Lekebergs kommun samt beslut om taxa (KS 15-514)
Ärendebeskrivning

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel innehåller felaktig information, främst 
på grund av att de är fastställda för 20 år sedan. Ordningsföreskrifterna måste av den 
anledningen revideras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige 

1. antar reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun. 
2. fastställer taxa på allmän plats för försäljning enligt följande: 

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan
3x3 meter = 1000 kr
3x6 meter = 1800 kr

Tillfällig plats (pris per dag)
3x3 meter = 100 kr
3x6 meter = 180 kr 

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Yrkande 

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 
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Protokoll 2021-04-13

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs 

kommun - (103038)
 Lokala föreskrifter för torghandeln i Lekebergs kommun - (47744)
 karta torghandelsplatser - (102341)
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun - (KS 15-514-1)
 §61 KSAU Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun samt 

beslut om taxa för att upplåta tillfällig plats för försäljning - (KS 15-514-3)

Paragrafen är justerad
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