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SBN 2022/244
Samrådshandling

Vad är en detaljplan?
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs
vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område.
Detaljplanen innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens
utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på
www.boverket.se/pblkunskapsbanken.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar
som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Standardförfarande
Den här detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Planuppdrag

Samråd

Underrättelse

Granskning

Gransknings
utlåtande

Antagande

LAGA
KRAFT

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.
Planenheten får i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan. Ett förslag till
detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och berörda
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som
sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I
antagandeskedet antas detaljplanen av samhällsbyggnadsnämnden eller i vissa fall av
kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet
överklagas.

Handlingar
Planförslaget utgörs av:
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 i A2
Fastighetsförteckning

Bilagor:
•

Bilaga 1, Undersökning av betydande miljöpåverkan

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Kumla kommuns hemsida
www.kumla.se/detaljplaner.
Handläggare:
Mustafa Akrami
Planarkitekt
019-58 94 05
mustafa.akrami@kumla.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Planbeskrivning
Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen
ska kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska
finnas tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka
läsbarheten och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen.

Planens syfte & huvuddrag
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nybyggnation av en ny förskola i åtta avdelningar.
Bakgrund
I gällande detaljplan är byggrätten begränsad och den befintlig förskoleverksamhet nyttjar en
större del mark än vad som är med på tomtkartan. I samband med att kommunen växer och att
det finns behov för flera förskoleplatser har kommunen avsikten att bevara den befintliga
förskolebyggnaden under tiden som den nya förskolabygganden byggs.
En förstudie genomfördes inom aktuellt planområde i syftet att undersöka förutsättningar för
byggnation av en ny förskola i området. I förstudien framkommer att området är lämpligt och att
det finns goda förutsättningar för att bygga en ny förskolebyggnad i kvarteret samtidigt som den
befintliga bevaras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området (SBN
2022/84 2022-05-03)

Plandata
Läge
Planområdet är beläget i Kumlaby, i södra Kumla. Området gränsar till bostadsområden
Willéngatan i norr och öster, i söder gränsar området till en lekplats och i väster till en parkmiljö.

Planområdets läge

Areal
Planområdet har en areal på ca 1,4 ha.
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Markägoförhållanden
Planområdet berör två fastigheter, fastigheten Willéngården 1 och Kumla 9:1, både fastigheterna
ägs av Kumla kommun. Det finns också en del privatägda fastigheter som ligger i närområdet.

Karta över markägoförhållanden i området.

Tidigare ställningstaganden
Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.
Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2022 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Norrgårdens förskola. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade den 30 augusti 2022 att godkänna planförslaget för samråd.
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Översiktsplan
Kumla kommuns gällande översiktsplan ”Översiktsplan Kumla kommun 2040”, antagen den 19
oktober 2020 av kommunfullmäktige, redovisar delar av planområdet som befintlig stadsbygd
bostäder och befintligt grönområde. Stadsbygd bostäder omfattar ett område som i huvudsak
består av bostäder, utöver bostäder kan området ha inslag av offentlig eller kommersiell service
och verksamheter som är förenligt med bostäder. Resterande delar av planområdet avser
befintligt grönområde vilket omfattar park, parkliknande miljö eller området som är avsedd för
fritidsaktiviteter.
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Utdrag ur Kumla kommuns översiktsplan, planområdet markerat i blått.

Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplaner/stadsplaner:
•
•
•
•

18-KUA-1783, vunnit laga kraft år 1977-06-07.
1881-P88/2, vunnit laga kraft 1987-12-14.
1881-P91/2, vunnit laga kraft 1990-11-08.
18-KUM-2109, vunnit laga kraft år 1972.

Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner:
•

1881-P97/2, vunnit laga kraft 1997-07-01.
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Kartbild över gällande planer inom planområdet.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning
finns i miljöbalken sjätte kapitel.
En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har
gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Undersökningen som gjorts i samband med framtagande av detaljplaneförslaget visar att
detaljplanläggningen och exploateringen inte förväntas medföra någon betydande påverkan på
miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. Den mest påtagliga miljökonsekvensen är bortfall av en
del vegetation inom planområdet, detta framför allt under byggnationstiden. Kommunen har
intentionen att återskapa grönytor på ytan där den befintliga förskoleverksamheten ligger och
att kompensera förlusten av träden genom att plantera en del träd i området och inom
kommunen där det anses lämpligt.
Kumla kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan
som planen kan ge upphov till är begränsad. Den miljöfrågan som måste studeras vidare under
planarbetet är dagvatten.
Beslut
Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras. Länsstyrelsen får ta del av
kommunens ställningstagande i samrådsskedet vid inlämning av samrådshandlingar.
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Förutsättningar och förändringar
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Det har genomförts tre geotekniska undersökningar som täcker planområdet, det vill säga,
K234, K4 och K5. Dessa geotekniska undersökningar har genomförts av konsultbolaget VIAK AB,
mellan 1963–1966. Nedan presenteras en översiktlig karta över jordarter och en översiktlig bild
av grundförhållandena

Utdrag ur geotekniska undersökningen (K234).

Kartan redovisar grundförhållandena översiktligt, den kan ej användas för bestämning av
grundläggningssättet för enskilda byggnader på området. Denna geotekniska karta visar
grundläggningsförhållandena för olika slag av bebyggelse, där förhållandena är indelade i olika
zoner/färger. Nedan redogörs endast zoner/färger som berör området.
Gul zon
Inom den zonen förekommer lösa-halvfast lera, mo, sediment med växlande mäktighet. Vid
belastning på dessa avlagringar uppkommer sättningar, vilkas storlek är beroende på
belastningens art och det kompressibla lagrets tjocklek. För lättare bebyggelse ”1 till 2 plans
hus”, blir dessa sättningar av tolerabel omfattning. Det innebär att grundläggning kan ske på
eller i markens fasta ytlager utan risk för skador.
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Jordartskarta över planområdet (WMS)

Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom eller i närheten av planområdet som kan påverka
lämpligheten för planerad markanvändning i området.
Radon
Planområdet befinner sig inte inom riskområde för markradon.

Naturmiljö
Natur/Vegetation
Stora delar av planområdet består idag av parkmark och förskolegård. Det finns en del olika träd
inom planområdet, de dominerande arter är skogslönn, klotlönn och pil. Dessa träd är värdefulla
ur både estetiskt och biologiskt perspektiv. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa träd vid
exploatering av området. Utifrån aktuellt planförslag påverkas en del av träden inom
planområdet med ombyggnation av planområdet. I och med att den befintliga
förskolebyggnaden bevaras under tiden som den nya förskolan byggs kommer en del parkytor
att försvinna i området. När den nya bygganden är klar kommer den befintliga byggnaden att
rivas och ytan görs om till nya utemiljöer. Exploatören ska kompensera de träd som försvinner
med ombyggnation av planområdet, detta ska ske i diskussion med kommunens parkavdelning.
Landskapsbild/Stadsbild
Området rymmer i sig en förskola idag och genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka
betydlig vare sig landskapsbilden eller stadsbilden. Det handlar om en omplacering av
förskoleverksamheten, landskapsbilden blir något annorlunda för omgivningen då den
byggnaden ska placeras på befintlig parkmark. Förvaltningen rekommenderar exploatören vid
ett genomförande av aktuell detaljplan hänsyn ska tas till träden i området.
Lek & rekreation
I dagsläget finns det bra med lekmiljöer och lekredskap både inom förskolans kvarter samt i
anslutning till kvarteret. Förskolan använder den västra delen av planområdet som en lekmiljö,
ytan är planlagt för PARK i den gällande detaljplanen. Utöver gården till förskolan finns en
pulkabacke direkt söder om förskola samt stora parkytor väster om området. Eftersom det
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önskas att den nya förskolebyggnaden ska anläggas på den västra sidan innebär det en
begränsning av lekmiljöer inom förskolekvarteret. Därmed är det viktigt att parkytor väster och
söder om planområdet ses som ett alternativ och kan nyttjas av förskolan. Det är viktigt att
notera denna den begränsningen gäller under byggnationstiden men efter allt är klart kommer
det ju finnas nya lekmiljöer inom kvarteret.
Enligt PBL ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse både i
bostadsområden och på tomter med lokaler för fritidshem, förskola, skola och annan jämförlig
verksamhet (8 kap. 9–11 §§ PBL). Bestämmelserna gäller både för nyanläggning och för
bebyggda tomter.
Boverkets har tagit fram allmänna råd [BFS 2015:1] som kan förtydliga innebörden av de
bestämmelser som anges i PBL. Utifrån boverkets allmänna råd vid placering och anordnande av
friytor för lek och utevistelse bör hänsyn tas till friytans storlek, utformning, tillgänglighet,
säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. I förklaring till
ändamålsenlig verksamhet avser Boverkets allmänna råd att friytan kan användas till lek,
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för, i
aktuellt fall handlar det om förskolan. Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk
för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan
bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.
Allmänna råden tillägger också att friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk där
verksamheten bedrivs. Barnen och eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan
byggnadsverket och friytan. Det finns också allmänna råd om storleken på friytor där enligt
rådet ett rimligt mått på friyta kan vara 40 kvadratmeter per barn i förskolan.
Planen tas fram med hänsyn till ovannämnda bestämmelser i PBL och Boverkets allmänna råd.
Detaljplanen säkerställer en större förskolegård då en större yta planläggs för [S1, Förskola].
Planförslaget möjliggör för en friyta som är större än 40 kvadratmeter per barn. Utöver det finns
goda park/natur ytor i anslutning till planområdet som erbjuder goda förutsättningar för olika
aktiviteter och spontanlek.
Biotopskydd
Det finns inte några biotopskydd i området.
Kulturmiljö och fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete
påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fast
fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen.

Ekosystemtjänster
Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter
som spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter.
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och
sinnliga upplevelser.
En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens
miljöpåverkan. Sammanfattningsvis visar den att förlusten av träd och vegetation under
ombyggnation kan påverka ha negativ påverkan på regalerande och stödjande
ekosystemstjänster. Kommunen bedömer att förutsättningarna i området kommer att bli något
bättre i längre sikt efter ombyggnationen och utförandet av kompensationer. Det är viktigt att
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notera den påverkan som planen medför under ombyggnationen är av bemärkelse i en lokalnivå,
det vill säga i en större skala detaljplanen varken försämrar eller förbättrar märkbart.

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens femte kapitel.
Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor som t.ex. trafik och jordbruk.
Planområdet ligger inom avrinningsområden, Kumlaån och Stenbäcken. Kumlaån som ligger
öster om planområdet tillhör delavrinningsområden som mynnar i Kumlaån och i Kvismare
kanal, den tillhör huvudavrinningsområdet 61 Norrström. Ralaåns vattenförekomst tillhör
delavrinningsområdet som mynnar i Kvismare kanal och huvudavrinningsområdet 61
Norrström.
Dessa vattenförekomster är statusklassade. Deras ekologiska status bedöms som
otillfredsställande eftersom vattendragen är påverkade av övergödning och rättning/
kanalisering. Den kemiska statusen för dessa vattenförekomster har bedömts till uppnår ej god,
detta på grund av miljögifter som finns i vattnet.
MKN 2017-2021 för Kumlaån har kvalitetskrav god ekologisk status 2033, Vattendraget är rensat
till förmån för ett markavvattningsföretag som har rättighet och skyldighet att rensa för att
bevara nuvarande förhållanden. Problemen kan åtgärdas genom restaureringsinsatser.
Tidsundantag till 2027 är fastställt eftersom restaurering är tids- och resurskrävande.
Kvalitetskravet för den kemiska ytvattenstatusen bedöms att vara god kemisk ytvattenstatus,
med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver/kvicksilverföroreningar vilka bedöms
som ej uppnår god kemisk ytvattenstatus, dock mindre stränga krav har satts på dessa.
Det finns grönytor inom planområdet tillgängliga för dagvatten som ger bra förutsättningar för
rening av dagvattnet så den ekologiska statusen av vattenförekomster inte försämras vid ett
genomförande av planförslaget. Med hänsyn till att befintlig förskolebyggnad ska bevaras under
tiden den nya byggnaden byggs kan det medföra en del problem i hantering av dagvattnet, men
detta är tillfälligt och innebär en mindre lokal påverkan.

Vattenskyddsområde
Området berörs inte av något vattenskyddsområde.

Strandskydd
Strandskyddet syftar enligt miljöbalken 7 kap. till att trygga allmänhetens tillgång till
strandområden samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Det
generella strandskyddet omfattar 100 meter på land och i vatten. En kommun får enligt plan- och
bygglagen upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det enligt MB 7
kap. 18 c-d §§. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska då väga
tyngre än strandskyddsintresset.
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Bebyggelseområden
Bostäder
Inom planområdet finns det inga bostäder. Närmaste bostäder ligger norr och öster om
planområdet, där förekommer det bland annat enbostadshus och radhus.
Förändringar
Genomförandet av aktuell detaljplan innebär inte någon bostadsbebyggelse inom planområdet.
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Offentlig & kommersiell service
Idag bedrivs en förskoleverksamhet på den berörda fastigheten (Willéngården 1). Söder om
planområdet finns Kumlaby skola som är F-9 skola samt en grundsärskola för åk 1-9.
Förändringar
Förskolans yta ska utökas med aktuellt planförslag, där gården väster om förskolan ska också
planläggas för förskolan.
Det har lagts ett område med prickmark (marken får inte förses med byggnad) längs med
planområdets gräns för att dels hålla avståndet till befintliga bebyggelser utanför planområdet
(4 m) dels säkra avståndet mellan nya brännbara bebyggelser och befintlig telestation (5m).
Barnperspektiv & Barnets perspektiv
Alla beslut som påverkar barn speciellt vid fall där barn påverkas direkt ska de ha delaktighet i
beslutet. Tanken vid genomförande av detta projekt är att den planerade miljön ska användas av
barnen därmed barnen själva ska vara utgångspunkter. För att inse vad som är bästa för barnen
ska barnen tillfrågas och deras erfarenheter nyttjas i planering/utformning av barnmiljöer.
Det är alltid positivt att kommunen har en tydlig kunskapskälla för barnfrågor vid planering av
bland annat miljöer som berör barn. En sådan kunskapskälla i aktuellt projekt kan vara
pedagoger som jobbar med förskolebarn vilka har kunskaper om hur barnen använder sina
utemiljöer när de är ute och leker. I det här fallet kan de bidra med barnperspektivet. Det är
viktigt att notera pedagogers input ska ses som extra medel vid planering av barmiljöer.
I aktuellt projekt är det främst yngre barn som berörs direkt, därmed är det viktigt att inse även
yngre barn har kompetensen att uttrycka sina meningar och dela med sig av sina erfarenheter
ifall de erbjuds rätta förutsättningar. Det kan till exempel handla om att barn ska få möjligheten
att rita de lekredskap som de önskar sig ha på förskolegården. Det är av betydelse att
kommunikation med barn sker på barnens nivå, det innebär att barnen är bekväma i
kommunikationen och har förståelsen om syftet med kommunikationen.
Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta
innebär att förskolebyggnaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och
användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit
allmänheten har tillträde.
Vid utformning av lekmiljöer och installation av lekredskap ska hänsyn tas till
tillgänglighetskraven. Planen ska möjliggöra för en bättre tillgänglighet av verksamheten för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Gator och trafik
Gatunät
Den närmaste bilgata till förskolan är Willéngatan som slutar vid parkeringsområdet öster om
förskolan.
Trafiken kan bli något lättare vid anläggning av ny parkering inom planområdet.
Gång-, cykeltrafik
Planområdet omges av gång- och cykelvägar, på västra, södra och östra sidan av området. Det
finns goda gång- och cykelförbindelser från området till Kumla centrum, se bilden nedan.
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Gula prickar illustrerar gång- och cykelvägen i området.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatsen ligger längs med Södra Kungsvägen med ett avstånd på ca 400 m från
området. Avståndet till Kumlas resecentrum från planområdet är ca 1,6 km, vilket ligger norr om
planområdet. Planens genomförande innebär inga förändringar kring kollektivtrafiken.
Parkering, varumottagning & utfarter
Befintlig förskoleverksamhet ligger i nära anslutning till parkeringen som delas av boenden och
förskolan. Detta gör det svårt för lämning och hämtning av barn samt varutransporter till
förskolan.
Förändringar
Planförslaget ska möjliggöra för parkeringsyta, på kvartersmark, inom planområdet. Det finns
flera fördelar med en sådan parkering, bland annat att personalen får bättre parkeringsplatser,
möjliggör för en bättre upplevelse med inlämning och hämtning av barn och varutransporter till
förskolan.
Åtkomlighet för räddningsinsatser:
Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg anordnas som
ger god framkomlighet. Räddningsväg utformas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR 5:721.

Risker och störningar
Trafikbuller
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta
bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på de delar av gården som är
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA
underskridas på samma ytor, se tabellen nedan.
Del av skolgård

Ekvivalent ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal ljudnivå för
dygn [dBA, Fast]
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De delar av gården som är avsedda för lek,
vila och pedagogisk verksamhet

50

70

Övriga vistelseytor inom skolgården

55

70*

*Nivån bör inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid
då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde, Naturvårdsverket).

I och med att planområdet ligger i utkanten till bostadsområden och att det inte passerar några
stora trafikgator i närområdet överskrids inte riktvärdena för buller i området.
Det finns inte heller några andra källor till buller som kan ifrågasätta markens lämplighet för
planerad användning.
Översvämning
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum,
ny sammanhållen bebyggelse planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelsen tar
skada vid översvämning är mindre än 1/100.
År 2019 gjordes en skyfallskartering för Kumla tätort där skyfall med 100-års och 200-års
återkomsttid studerades. Enligt skyfallskarteringen finns det risk att området översvämmas vid
skyfall. Vid ett 100-årsregn bedöms vattendjupet i området uppgå till ca. 1,5 m. Det är främst
runt den befintliga förskolebyggnaden som risken för översvämning är störst och går upp till ca
1,5 meter. När det gäller risken för översvämning i de västra delar uppgår det till ca 0,7 meter.
För att få en uppfattning om olägenheter/skador som regnet orsakar kan följande djupintervall
för vatten på markytan användas som ungefärliga riktvärden:
•
•
•

0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet
0,3 -0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada
> 0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan,
inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar t ex en värdeförlust,
påverkar samhällsviktiga funktioner som kommunikationer/transporter, eller vid risk för hälsa
och liv.
Länsstyrelsens generella rekommendation är att lägsta nivå på färdigt golv ska ha minst 0,5 m
marginal för ett 100-årsregn. Eftersom det inom planområdet finns risk att delar av
planområdet översvämmas vid ett 100-års regn måste en dagvattenutredning tas fram för att
kunna säkerställa hur dagvatten ska tas omhand samt bedöma vilka åtgärder som behöver
vidtas för att begränsa konsekvenserna av skyfallsöversvämningar.
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Skyfallskartering 100-årsregn.

Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
Vatten och avlopp är kopplat till kommunens befintliga ledningsnät.
Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas i enlighet med Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun,
antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03.
Fördröjning av dagvatten ska ske på egen fastighet innan anslutning till kommunens befintliga
ledningsnät. Detta säkerställs med en planbestämmelse i plankartan.
Dagvattenåtgärder skall utföras på sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än
motsvarande maxflöde från den oexploaterade fastigheten vid ett 10 års regn.
Kumla kommun har beställt en dagvattenutredning som kommer vara klar till när planen ska
skickas ut för granskning.
Brandvattenförsörjning
Avståndet mellan brandposter bör inte överstiga 400 m. Kapaciteten i varje brandpost ska vara
minst 600 liter vatten per minut.
Värme
Fjärrvärme är framdraget till befintlig förskoleverksamhet inom planområdet.
El, tele, bredband, m.m.
Skanova och EON har ledningar kopplade till befintlig förskoleverksamhet i området, möjlighet
för en anslutning till befintliga el- och telekabelstråk finns.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt kommunens Avfallsplan och Renhållningsordning. För
verksamheter tas avfallet om hand på speciellt anvisad plats för att underlätta sophanteringen.
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Detaljplanens genomförande
Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska
och organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra
berörda ska också framgå.
Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut att påbörja planarbetet
Samhällsbyggnadsnämndens samrådsbeslut
Samråd
Samhällsbyggnadsnämndens granskningsbeslut
Granskning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

Maj 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Januari 2023

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och
bygglov erhållits och i den takt byggherrarna finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i
exploateringsavtal eller motsvarande.
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid
bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga
fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov
och bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsrättsliga frågor
Kommunen ansöker om fastighetsbildning om inte annat avtal träffas. Hela planområdet ska bli
en och samma fastighet.
Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Skanova har en ledningsrätt på telestationen inom planområdet som har beteckningen (1881148.14). Stationen skyddas med användningen (E1) och bestämmelser som säkerställer
skyddsavståndet till brännbar byggnad.
Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:
WILLÉNGÅRDEN 1 & KUMLA 9:1 berörs av planområdet, dessa fastigheter fastighetsregleras
ihop till en och samma fastighet.
Fastigheter utom planområdet:
WILLÉNGÅRDEN 2
WILLÉNGÅRDEN 4
SKEPPET 5
Förvaltningen bedömer att planens påverkan på fastigheter utanför planområdet är begränsad.
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Ekonomiska frågor
Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören enligt gällande taxa. Kommunen tar ut avgifter
för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar för anläggningar inom allmän platsmark.
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från markoch fastighetsförsäljning.
Kostnader för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark…
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark.
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos
respektive leverantör.
Tekniska frågor
Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning
behövs bedöms av exploatören.
Kommunen/exploatören beställer erforderliga grund- och radonundersökningar.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 60 månader från den dag planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt
till ersättning.
Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Mustafa Akrami i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Kumla kommun.

2022-08-31
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Mustafa Akrami
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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