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Yttrande
Datum

Diarienummer

2018-06-28

402-3856-2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 KUMLA

Detaljplan för Spannremmen 2, Norra
Kungsvägen, Kumla, Kumla kommun
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 18 § planoch bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att
prövas under förutsättning att nedanstående komplettering görs.
Trafikbuller
Länsstyrelsen anser att det är bra att planhandlingarna har kompletterats med en
mer omfattande trafikbullerutredning. Enligt utredningen överskrids dock
riktvärden för uteplats, enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, i planområdet. Plankartan behöver därför kompletteras med en
planbestämmelse som anger att förordningens riktvärden för uteplats ska klaras.
Vid kontakt med kommunens planarkitekt 2018-06-28 har överenskommits att till
detaljplanens antagandeskede ska plankartan justeras enligt ovan. Länsstyrelsen
vill gärna ha en avstämning kring detaljplanens utformning innan antagande.

Råd enligt 2 kap. PBL
Planbestämmelser
Planbestämmelsen e1 behöver kompletteras med en angivelse om högsta
byggnadsarea i procent är relaterat till t.ex. fastighetsarea.
Länsstyrelsen anser att markanvändningen E1, transformatorstation, bör avgränsas
till begränsade ytor på plankartan eftersom transformatorstationer kräver några
meters skyddsavstånd till närmaste brännbar byggnad, vilket på ett bra och tydligt
sätt framgår i planbeskrivningen.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef
som föredragande.

Postadress
Gatuadress
701 86 ÖREBRO Stortorget 22

Telefon
010–224 80 00

E-post
orebro@lansstyrelsen.se

med samhällsplanerare

Internet
www.lansstyrelsen.se/orebro

Organisationsnummer
202100-2403

Yttrande

FORTS. BILAGA 1

2018-06-28

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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YTTRANDE
2018-07-05

Kumla kommun
samhallsbyggnad@kumla.se

Dnr 404-2018/1718

Detaljplan för Spannremmen 2, Norra Kungsvägen i Kumla
kommun
Ert ärende: SBN 2017/641

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Egenskapsbestämmelser
Eftersom u-området är avgränsat med egenskapsgräns (för prickmarken) och administrativ gräns (för markreservatet), så avgränsas även
e1, e2 och nockhöjden av den linjen. Det innebär att det inte finns
några begränsningar i utnyttjandegraden norr om u-området. Sannolikt är det inte tanken att det ska vara så.
Bestämmelsen e1 behöver preciseras så att det framgår vad procenten
relateras till. Högsta byggnadsarea i procent av exempelvis fastighetarean eller egenskapsområdet är vanligt beroende på vilken effekt
kommunen vill uppnå.
Bestämmelsen e1 antar Lantmäteriet syftar till att gälla enbart för VVård och B – Bostäder, den behöver i så fall preciseras. Nu gäller e1
även för E1 – transformatorstation och när e2 finns så blir det oklart
vilken utnyttjandegrad som gäller för E1.
För Lantmäteriet

förrättningslantmätare
Kopia till:
Länsstyrelsen i Örebro län
samby.orebro@lansstyrelsen.se

Lantmäteriet, Fastighetsbildning POSTADRESS: 801 82 Gävle
BESÖKSADRESS: Klostergatan 35, Örebro TELEFON: 0771-63 63 63
E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET: www.lantmateriet.se

BILAGA 3
Madzo, Sanda
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

EVS Fjärrvärme Örebro <Fjarrvarmeorebro.EVS@eon.se>
den 20 juni 2018 08:32
Samhällsbyggnad
Madzo, Sanda; EVS Post
SV: Detaljplan på granskning : Spannremmen 2, Norra Kungsvägen, Kumla

Hej,
E.ON Energilösningar AB har tagit del av ovanstående detaljplan och har inget att erinra.
Med vänlig hälsning
Affärsingenjör

E.ON Energilösningar AB
Box 1422
701 14 Örebro
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube

Från: sanda.madzo@kumla.se [mailto:sanda.madzo@kumla.se]
Skickat: den 19 juni 2018 08:17
Till:
Ämne: Detaljplan på granskning : Spannremmen 2, Norra Kungsvägen, Kumla

Hej!
Detaljplanen för ´Spannremmen 2, Norra Kungsvägen´, är nu ute för granskning.
Granskningen pågår mellan 19 juni – 3 juli 2018.

Vänliga hälsningar,
Sanda Madzo
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hallsbergs & Kumla kommun
019‐58 80 00
sanda.madzo@kumla.se
www.hallsberg.se, www.kumla.se
I Kumla kommun kommunicerar vi gärna digitalt,
för miljöns och tillgänglighetens skull.
1

BILAGA 4
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 3 juli 2018 13:12
Samhällsbyggnad
Plansvar för Spannremmen 2, Änr. SBN 2017/641

Datum

2018-07-03

Arkivnr

Ö2018 68

Detaljplan för Spannremmen 2, Kumla kommun
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter.
Planområdet har ett generellt E för transformatorstation, innan denna detaljplan antas skall en ungefärlig uppfattning om var
nätstation/er kan placeras vara utredd, samt var matningar till stationerna kan förläggas.

Vänliga hälsningar
Tillstånd&Rättigheter

E.ON Energidistribution AB
Box 1422
701 14 Örebro,
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube
Besöksadress:
Idrottsvägen 37
Örebro

https://w3d3.kumla.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=597317&frame=1[2018-07-05 14:00:09]

BILAGA 5

2018-06-27

Kumbro Stadsnät AB, yttrande
Enligt förändringarna som gjordes 2011 i PBL, bl a 2 kap 5§ punkt 3 samt
4 kap 6§ skall det i detaljplanen förutom VA, trafik, avfall mm även finnas
beskrivning hur hänsyn har tagits även för Elektronisk kommunikation
(bredband). I tillhandahållen detaljplan saknas denna beskrivning.
Detaljplanen bör kompletteras med en sådan beskrivning för att vara
komplett och säkerställa sådan försörjning för boende och företag m fl i
området.
Stadsnät har befintliga ledningar i anslutning till fastigheten, se bifogad
karta. Eventuella kostnader för KumBro Stadsnät AB för flytt eller annan
påverkan på ledningarna för att genomföra detaljplanen skall belasta
berörda fastighetsägare.

Ansvar
Om Stadsnät i Örebro AB:s kablar eller anläggningar skadas vid
grävarbetet, är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att
ersätta Stadsnät i Örebro AB med de kostnader som uppstår i samband
med reparation av skadan. I allmänhet är även entreprenörens
uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada. Även kostnader
som tredje man drabbats av kan bli aktuella.

Felanmälan
Om en kabel, kanalisation eller markeringsnät trots all försiktighet, blir
skadad, ska detta omedelbart anmälas på 08-553 900 50 (dygnet runt).

KumBro Stadsnät AB
Orvar Bergmarks Plats 5
Postadress: Box 33 520, 701 35 Örebro
Org.nr: 556611-7619
Bolagets säte: Örebro
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BILAGA 6
Tjänsteskrivelse
2018-06-25

1(2)
KFN 2018/94

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över detaljplaneförslag Spannremmen 2, Norra
Kungsvägen, Kumla
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden
1. antar yttrandet.
2. vidarebefordrar yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden.
Bakgrund
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ny- och ombyggnation inom fastigheten
Spannremmen2. Ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande vårdcentral
är planerat att byggas och ersätta det nuvarande på Spannremmen 2. Det
kommer bland annat innebära fler lägenhetsplatser, större vårdcentral och
möjlighet till annan service i området. Befintliga byggnader är gamla och i dåligt
skick.
Detaljplaneförslaget har varit på samråd 8 mars – 29 mars och är nu på
granskning 19 juni – 3 juli.
Analys
Områden som tidigare varit utmärkt som prickmark tas bort. Det medför att
flertalet vuxna träd ligger oskyddade från byggnation. Då hela befintliga
byggnaden ska byggas om är risken stor att befintliga träd och grönytor
försvinner. I den prickmark som blir kvar i ytterkant står mycket träd, därför
vore det fördelaktigt att detaljplanelägga området som grönyta för att ytterligare
stärka bevarandet av befintliga vuxna träd. Forskning visar att läkning sker
snabbare för patienter med utsikt mot grönområden och på många sätt har en
hälsosam inverkan på både fysisk och psykisk hälsa. Detaljplaneområdet
angränsar dessutom till en större grönyta i öster som i planering av utemiljön
runt vård- och omsorgsboendet bör kunna förädlas för att ytterligare stärka
estetiska och ekologiska värden. Området har tidigare varit ett grustag, vilket
innebär att det t.ex. bör finnas goda möjligheter till att återskapa ängslik
vegetation i på området, vilket gynnas av genomsläpplig och näringsfattig mark.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår också att mängden grönyta regleras med en
viss procent i planbeskrivningen för att säkerställa att mängden grönyta inte blir
mindre än den är nu.
Vidare anser Kultur- och fritidsförvaltningen att gestaltningen av utemiljön ska
samrådas med representanter från Parkavdelningen för att säkerställa god
utformning både estetiskt, miljömässigt och inte minst driftsmässigt.
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING
Elisabeth Jangenby
Tf. förvaltningschef

Kristina Nordén
Stadsträdgårdsmästare

BILAGA 7
Yttrande

1(1)

2018-06-29

SN 2018/161

Socialnämnden

Yttrande över detaljplan för Spannremmen 2, Norra
Kungsvägen, Kumla kommun, Örebro län
Bakgrund
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ny- och ombyggnation inom fastigheten
Spannremmen 2. Ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande vårdcentral
är planerat att byggas och ersätta det nuvarande på Spannremmen 2. Det
kommer bland att innebära fler lägenhetsplatser och större vårdcentral.
Befintliga byggnader är gamla och i dåligt skicka. Detaljplanen strider inte mot
gällande översiktsplan.
Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 8 mars - 29 mars 2018.
Detaljplaneförslaget är nu ute för granskning under perioden 19 juni – 3 juli
2018.
Yttrande
Socialnämnden har inget att erinra gällande detaljplaneförslaget för
Spannremmen 2, Norra Kungsvägen, Kumla kommun, Örebro län.
Detaljplaneförslaget är framtaget i enlighet med den politiska avsiktsförklaringen
mellan Kumla kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB
undertecknad 2016-12-13.
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott
1. Antar yttrandet som sitt,
2. Vidarebefordrar yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden.

Socialförvaltningen
Gabriella Mueller-Prabin
Socialchef

Sofia Tuvskog
Nämndsekreterare

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

692 80 KUMLA

Stadshuset, Torget 1

019-58 80 00

019-58 81 15

kommun@kumla.se

