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   Lekebergs kommun 

   Byggnadsnämnden 

 

 ”SKRANTÅSEN”  
Detaljplan för fastigheten Sälven 1:31, 
Knista  församling  i  Lekebergs kommun, 

 

 

Samråd:  19 april, 2010 – 10 maj, 2010 

Utställning:  21 juni, 2010 – 15 augusti, 2010 

Antagen av KF: 
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DETALJPLAN FÖR SÄLVEN 1:31 M.FL. 
KNISTA FÖRSAMLING I LEKEBERGS KOMMUN 

 

 

PLANBESKRIVNING 
 

Bakgrund 
 

Intresset att bosätta sig i Lanna har ökat allt mer och särskilt nu sedan nya E 18 kommit till 

och förkortat pendlingstiden med Örebro och Karlskoga. För att kunna möta detta behov 

har kommunen beslutat att upprätta denna detaljplan som den första av de områden som 

utpekas i den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) för Lanna och Hidingeområdet som 

lämpliga exploateringsområden. Som underlag för planarbetet har ett särskilt planprogram 

framtagits  

Som varit föremål för samråd under mars 2010. De synpunkter som då framkom har till 

största delen inarbetats i planen. 

 

Handlingar 
 

Planförslaget utgörs av plan- och genomförandebeskrivning, plankarta med 

planbestämmelser i skala 1:1000 samt illustration i skala 1:1000, fastighetsregister/utdrag 

ur Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem/samt förstudie avseende miljökonsekvenser.  

 

Syfte 
 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en etappvis utbyggnad av ett område för 26 

enbostadshus och ny förskola och seniorboende sydöster om den Hidinge förskola. 

 

Plandata 
 

Läge och areal 

Området är beläget söder om Hidinge Skola och begränsas i norr av Hidingevägen och av 

Skrantåsvägen i öster samt sluttar svagt mot söder och möter ett mindre skogsparti mellan 

området och väg 204. Mot väster gränsar området till skogsmark.  

Planområdets areal uppgår till cirka 14 hektar varav skog ca 3 ha, åkermark ca 8 ha och 

bebygg mark ca 3 ha. 
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Markägoförhållanden 

Marken är till största delen i kommunens ägo. Berörda delar inom planområdet ägs av 

kommunens fastighetsbolag Lekebergs Bostäder AB. Planen gränsar till flera privata 

fastigheter samt ett samfällt område i öster. 

 

Tidigare ställningstaganden 
 

Översiktsplan (ÖP) 

I gällande ÖP anges för Lanna att nyproduktion av bostäder ska ske i mindre grupper eller 

som komplettering till befintlig bebyggelse. Nyproduktion ska anpassas till befintlig 

bebyggelse och rådande naturförhållanden.  

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

För att översiktligt bestämma markanvändning i Lanna och Hidingeområdet antogs en 

fördjupning av översiktsplanen för dessa områden 26 november, 2009. I denna anges att 

tillkommande bebyggelse bör ske som komplettering och i anslutning till befintliga 

bebyggelsegrupper (scenario 1). Om detta inte räcker till (scenario 2- nyetablering) utpekas 

6 möjliga exploateringsområden i den fördjupade översiktsplanen varav område 3 

Skrantåsen utgör ett. I FÖP anges att detta område vid detaljplanering bör indelas i mindre 

grupper med stora tomter avgränsade med grönstråk. Trafikmatning kan ske både från 

Skrantåsvägen i öster och från Hidingevägen i norr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Sälven-Hidinge 

2. Norra Asklunda, 

3. Skrantåsen, 

4. Vretavägen, 

5. Knutstorp 

6. Korsgatan 
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Detaljplaner 

Området är inte tidigare 

detaljplananlagt men ca 200 

meter norr och väster om 

området finns DP Sälven 

1:35 som vann laga kraft 

2008-02-27,  

Områdesbestämmelser för 

Golfbana vid Lanna som 

vann laga kraft 2001-03-15,  

DP Hidinge-Lanna 2:8 laga 

kraft 1999-03-23. 

 

 

Miljöprogram 

Miljöprogram 2009-2015 anger att byggnader skall lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt så att långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser 

främjas. Grönoråden ska anläggas i anslutning till bostadsområden och så kallade gröna 

korridorer skapas som binder samman bostadsområden och närnaturen.  

 

Klimatstrategi 

I den föreslagna Klimatstrategin för Lekebergs kommun, påpekas vikten av att gynna 

utvecklingen av kollektivtrafik och en ökad användning av cykel. Detta görs bl.a. genom 

att öka tillgängligheten i form av hållplatser och cykelbanor. 

 
Grönplan 

De grönytor som anläggs i området ska erbjuda ytor för lek och rekreation. Dessutom 

bidrar grönytor till ett hälsosamt lokalklimat. Befintliga grövre ädellövträd sparas i den 

omfattning som är möjligt. 

 
 

Program för planområdet 

Området finns redovisat i fördjupad 

översiktsplan för Lanna och 

Hidingeområdet som en framtida 

utbyggnad för bostäder och ett 

planprogram har upprättas och skickats 

ut till fastighetsägarna och berörda. 

 

Målsättningen var att tidigt i 

planprocessen fånga upp synpunkter 

och tankar som kan ha betydelse för 

planens utformning.  

 

 
 

































 






















FotbollsplanerSkola

Skrantås Kroggården

Backa
1814-P89

1814-P12
1814-P99/3

1814-P56

18-HID -571

1814-P57

1880-P90/5 18-HID -720

53 m
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FÖRUTSÄTTNINGAR och FÖRÄNDRINGAR 

 

Mark och vegetation 

Området består av ett öppet och relativt stort åkerlandskap och sluttar svagt mot söder och 

möter ett mindre skogsparti mellan området och väg 204. Höjden inom området varierar 

mellan 79 och 80 meter över havet.  
 

Området ligger inom riksintresseområdet Latorpsplatån som består av odlingslandskap med 

lång kontinuitet, naturbetesmarker och ädellövskog samt berggrund av kalksten och 

alunskiffer. 

 

 
 

I skogsområdets västra del finn en hel del storvuxna ädellövträd som bör bevaras. Längs 

åkerkanten finns flera låga nordsydliga stenmurar som kan omfattas av biotopskydd. 

Övriga skyddsvärda biotoper i området är odlingsrösen, stenmurar och åkerholmar. 

Biotopskydd regleras i MB (miljöbalken) 7 kap. 
 

Det är viktigt att den framtida bebyggelsen delas upp i mindre grupper för att undvika ett 

kompakt intryck. De olika etapperna bör avdelas med grönstråk och vegetation. 

 

Fornlämningar 

Området är rikt på fasta fornlämningar i form av stensättningar, hällkistor och rester av bo 

platser. En arkeologisk undersökning med s.k. utredningsgrävning avses att utföras i 

området. 
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Geotekniska förhållanden 

Någon geoteknisk undersökning har ännu ej gjorts i området och kommer att göras för att 

dels klargöra om särskilda grundförstärkningsåtgärder kommer att krävas och dels för att 

utröna om någon radonrisk föreligger. 

 

Radon 

Marken i området innehåller alunlerskiffer vilket ökar risken för höga radonförekomster. 

Risk finns för att människor kan komma att utsättas för halter över 200 Bq.  

 

Bebyggelseområden 

Planillustration redovisar tre 

bostadsgrupper med totalt 26 

boendeenheter. Den 

tillkommande bebyggelsen 

föreslås utgöras av friliggande 

enbostadshus på relativt stora 

tomter (> 1200 kvm). En första 

etapp kan vara 10 tomter längs ny 

lokalgata som ansluter till 

Hidingevägen.  

Övrig tillkommande bebyggelse 

föreslås grupperad i två grupper 

med 6 tomter öster och 10 tomter 

söder.  

Det traditionella byggnadssättet på landet är ofta 1½-planshus. Husen föreslås utformas, 

dels som 1-planhus och dels som 1½-planshus. I norra delen redovisas område för ny 

förskola och seniorboende med 6-8 lägenheter. 

 
Friytor, natur mm 

Omgivande skogs- och åkermarksområden ger goda möjligheter att utvecklas till närströv-, 

rekreations- och lekområden.  
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Gator och trafik 
 

Biltrafik 

Området trafikmatas från Hidingevägen och den nya lokalgatan som avslutas med en 

vändplats. Vägområdets bredd beräknas bli 10 m och detta inkluderar vägbana (6 m), 

trädallé (2x2m) med dike. Parkering avses ske på kvartersmark. 

 

Gång och cykel vägar, 

En ny separat gång- och cykelväg föreslås i östra delen av området och fortsätter norrut 

mot Hidingeskolan. En ny cykelväg föreslås även österut mot Skrantåsvägen. 

 

 
 

Kollektivtrafik, 

Lanna är välförsett med kollektivtrafik, 23 bussar passerar området dagligen mellan Örebro 

och Fjugesta. De flesta av dessa svänger dock av mot väg 204 ca 700 m öster om området. 

I FÖP föreslås att fler turer passerar skolan för att sedan svänga av via Sälvenvägen. Det på 

grund av planen ökade passagerarunderlaget bör ge förutsättningar för detta så att 

busshållplats kan ordnas i direkt anslutning till området. 

 

Tekniska försörjningar 
 

Vatten och avlopp, 

Den tillkommande bebyggelsen avses kunna anslutas till kommunens vatten- och 

avloppsledningar norr om området. För att kunna genomföra detta behöver en ny 

pumpstation anslutas frånmitten av området via ny ledning till anslutningspunkt i 

Hidingevägen. I planen har ett ledningsreservat (u-område) redovisats för detta ändamål.  
 

Dagvatten, 

Dagvatten omhändertas lokalt genom infiltration och leds till ett större diket som kommer 

att grävas inom området. Dessa diken kommer att fungera som fördröjningsmagasin och 

leda bort dagvattnet söderut till befintliga diken vid väg 204. 

 

El, värme, tele, bredband, 

El och tele bedöms kunna anslutas till befintliga ledningar efter samråd med respektive 

nätägare. Ett område för transformator (E-område) har inlagts i mitten av området 

 

. 



    
    Dnr 18/2010 

     

    

     

    

SKRANTÅSEN Detaljplan för Sälven 1:31 –Utställning  8 

 
Störning, skydd mm 
 

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen till FÖP finns inom Hidinge och Lannaområdet 

rikligt med hästgårdar och några större hästanläggningar. I rapporten Hästar och 

bebyggelseunderlag för den fysiska planeringen (2004) redovisas följande princip: 

”Vid större anläggningar (30-100 hästar) bör skyddsavståndet från bostäder, skolor o dyl. 

Vara minst 200 meter till stall och gödselhantering och minst 100-200 meter till område 

där hästar vistas. För medelstor anläggning med 11-30 hästar bör avståndet vara 100-200 

meter till stall och gödselhantering och minst 50-100 meter till område där hästar vistas.” 

 

 
 

Rekommenderat skyddsavstånd, enligt FÖP, för tillkommande bebyggelse vid hästgårdar 

med ett fåtal hästar bör vara minst 50 meter. Till större ridanläggningar /30-100 hästar/ 

eller ridhus bör därför 200 meter gälla som riktlinje.  

 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
 

Av miljökonsekvensbeskrivningen till FÖP framgår att detaljplanens genomförande 

medför viss påverkan på miljön. Konsekvenserna bedöms dock inte vara så betydande att 

en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 5:18 behöver göras. 

 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 

Genomförandetid 

Genomförande tiden är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
MEDVERKANDE I PLANARBETET 
 

Planhandlingarna har framtagits av Kommunens infrastrukturgrupp på uppdrag av 

kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i samarbete med KJ Plankonsult genom Karl-

Jonas Jonsson och tjänstemännen Tomas Andersson, Hikmet Hrustanovic, Eva Jonsson, 

Thomas Kullberg, Niklas Lundberg, Ingemar Wennlöf, Henrik Westerling och Carolina 

Hillerdahl-Ljungqvist. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

 

Organisatoriska frågor 
 

Handläggning 
 

Handläggning av planändringen föreslås ske med normalt planförfarande enligt PBL /plan- 

och bygglagen/ 5 kap 28 §. Detta innebär att kommunen efter samråd med berörda och att 

erforderliga bearbetningar gjorts kommer att ställa ut planen i minst tre veckor innan den 

antas av kommunfullmäktige. 

 

Tidplan  
 

Tidplanen med antagande, bygglov och byggstart förutsätter att inget överklagande sker 

och att pågående arkeologisk utredning inte medför omfattande bearbetningar. 
 

 - byggnadsnämnden beslut om planprogram,  2010-02-04 
 

 - preliminärt samråd om planprogram   vecka 10-12 
 

 - bearbetning och upprättande av förslag till detaljplan vecka 13-14 
 

 - byggnadsnämnden beslut att samråda om planförslaget 2010-04-06 
 

 - samråd om planförslaget   vecka 16-18 
 

 - byggnadsnämnden beslut om utställning  2010-06-10 
 

 - framtagande av utställningshandlingar  vecka 23-25 
 

 -utställning och kommunicering   vecka 25-32 
 

 - byggnadsnämnden beslut att vb planen till KF för antagande 2010-08-24  
 

 - KF beslut att antaga detaljplanen   2010-09-23  
 

 - planen vinner laga kraft efter tre veckor  2010-10-22 
 

 - bygglov kan beviljas efter antagande eller laga kraft    nov. 2010 
 

 - tidigaste byggstart       dec. 2010 

  

 

Genomförandetid 
 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

 

Ansvarsfördelning, Huvudmanskap 
 

Kommunen ansvarar för planläggning, projektering, utbyggnad av gator, VA och dylikt och 

är huvudman för i planen förekommande allmän platsmark. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
 

Fastighetsbildning 

Kommunen säljer tomter och ansöker om fastighetsbildning princip enligt 

planillustrationen. 
 

Servitut och ledningsrätt 

I den mån allmänna ledningar kan behöva förläggas på kvartersmark kommer dessa att 

regleras med servitut eller ledningsrätt. 
 

Namnsättning 

Det behöver bestämmas namn för gator i planområdet. 

 

Ekonomiska frågor 
 

Preliminär exploateringskalkyl 

Här nedan presenteras en mycket preliminär exploateringskalkyl för ”Skrantåsen”, 

fastigheten Sälven 1:31. 
 

Utgifterna består förutom inköpet av marken, av kostnader för anläggande av vatten och 

avlopp inklusive pumpstation, vägar- och cykelvägar samt beläggning på dessa, 

gatubelysning, lekplatser, lantmäteri- och plankostnader samt oförutsedda kostnader. 
 

Sammanlagda beräknade investeringskostnader blir c:a 7,7 miljoner kronor +/- 20%  

=1,5 miljoner kronor. 
 

Inkomsterna består av försäljning av 26 småhustomter samt bygglovavgifter och 

anslutningsavgifter för vatten och avlopp för dessa. 

Sammanlagda beräknade inkomster blir c:a 7,1 miljoner kronor. 

 

Tekniska frågor 
 

VA-ledningar mm 

En särskild va-utredning avses att göras för att visa hur den tillkommande bebyggelsen kan 

anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Avloppet pumpas från en lågpunkt 

centralt i området via en tryckledning till lämplig anslutningspunkt i Hidingevägen. 

Vattenförsörjningen kan ske direkt till det kommunala nätet. Dagvatten avses att 

omhändertas lokalt. Projektering och utredning av gator, va, m.fl. tekniska frågor kommer 

att ske genom kommunens försorg. 
 

El-, teleledningar mm 

Området bedöms kunna anslutas till befintliga el- och teleledningar. Huruvida dessa måste 

läggas om eller förstärkas får avgöras i samråd med respektive nätägare. Ett område för 

transformatorstation har redovisats i planen. 
 

Radon mm 

Respektive exploatör beställer erforderliga grund- och radonundersökningar. 
 
 
 
 
Fjugesta 2010-06-10 
 
 
 


