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Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till förtätning i kvarteret Fjärdingsmannen genom att det
byggs ett flerbostadshus mot Vattugatan vilket skulle ge kvarteret en mer sluten karaktär. Exploatören (fastighetsägaren) äger samtliga byggnader och fastigheter i kvarteret Fjärdingsmannen
(8-10). Det råder stor efterfrågan på lägenheter i centrala delar av Kumla och därför är Kumla
kommun positiva till nybyggnationen. Området är beläget i centrala delen av Kumla tätort, knappt
300 meter öster om järnvägen. Planområdet begränsas i norr av Marielundsgatan, i öster av Södra
Kungsvägen, i söder av kvarteret Vagnmakaren och i väster av Götgatan. Planområdet har en areal
på cirka 1,1 ha.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2018 att detaljplaneförslaget skulle skickas
på samråd till berörda.

Samråd

Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd, fr o m den 7 februari t o m den 28 februari 2018.
Under samma tid var planen också uppsatt på biblioteket och stadshuset. Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare och andra som kan ha ett
väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning. Under samrådstiden har
4 skrivelser inkommit. Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande i denna
redogörelse inför fortsatt planprocess.

Granskning

Den 26 juni 2018 godkände samhällsbyggnadsnämnden samrådsredogörelsen och beslutade att
detaljplanen för Kvarteret Fjärdingsmannen, Vattugatan skulle skickas ut för granskning. Granskningstiden pågick mellan 26 juni -17 juli 2018. Under samma tid var planen tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens webbsida. Detaljplanen har varit utskickad till
länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt
intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning.
Under granskningstiden har 5 skrivelser inkommit varav endast Länsstyrelsen hade synpunkter i
form av råd. Dessa har sammanfattats och kommenterats nedan med ställningstaganden inför ett
antagande av detaljplanen.
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Inkomna yttranden och synpunkter

Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter under granskningsskedet
samt förvaltningens kommentarer.

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet
Fastighet/yrkesbeteckning

Synpunkter

Inga synpunkter

Inkommit
(datum)

-

-

-

-

-

Myndigheter, organisationer och bolag
Synpunkter
Länsstyrelsen i Örebro län
Lantmäteriet

E.ON Energilösningar AB

Inga
synpunkter

x

x
x

Kumbro Stadsnät AB

x

E.ON Energidistribution AB

x

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag

-

Inkommit
(datum)
2018-07-03
2018-07-12
2018-07-05
2018-06-27
2018-06-28

Synpunkter

Inga
synpunkter

Inkommit
(datum)

-

-

-
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Sammanfattning

Inkomna yttranden under granskninstiden har kommenterats nedan. Under rubriken Ställningstagande redovisas alla föreslagna ändringar som kommer att göras i detaljplanen inför ett antagande.
Yttrandena finns att läsa i sin helhet som bilagor till detta dokument. Synpunkter som kommit in i
ett tidigare skede under samrådet finns redovisade i samrådsredogörelsen (daterat 2018-06-14).

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet
Inga inkomna synpunkter.

Myndigheter, organisationer och bolag
•

Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande (bilaga 1):

”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.

Råd enligt 2 kap. PBL
Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen anser att det är bra att planhandlingarna har kompletterats med en
redovisning av närliggande vattenförekomsters status. Detaljplanens eventuella påverkan
på miljökvalitetsnormer för vatten behöver dock även redovisas.
Dagvatten
Enligt Kumlas detaljerade skyfallskartering blir delar av fastigheten översvämmad av 1-3
dm vatten vid ett 100-årsregn och Götgatan väster om kvarteret får upp till 1 m vatten.
Länsstyrelsen anser att detta bör redovisas i planbeskrivningen. Med tanke på översväm
ningsrisken vid skyfall är dagvattenhanteringen i området betydelsefull, Länsstyrelsen 		
anser därför att det är bra att det har införts en planbestämmelse som reglerar dagvatten
hanteringen.
Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med risken för översvämning vid skyfall och detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten till antagandet.

Ställningstaganden

Med anledning av inkomna yttranden under granskningstiden kommer följande ändringar och
kompletteringar att göras till antagandet av planförslaget:
•

Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändringarna är av sådan karaktär att det inte finns ett
behov av en ny granskning av planförslaget. Därför är det lämpligt att gå vidare med ett antagande
av detaljplaneförslaget.
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Yttrande

Bilaga 1

Datum

Diarienummer

2018-07-03

402-4007-2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 KUMLA

Detaljplan för Kvarteret Fjärdingsmannen,
Vattugatan, 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.

Råd enligt 2 kap. PBL
Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen anser att det är bra att planhandlingarna har kompletterats med en
redovisning av närliggande vattenförekomsters status. Detaljplanens eventuella
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten behöver dock även redovisas.
Dagvatten
Enligt Kumlas detaljerade skyfallskartering blir delar av fastigheten översvämmad
av 1-3 dm vatten vid ett 100-årsregn och Götgatan väster om kvarteret får upp till
1 m vatten. Länsstyrelsen anser att detta bör redovisas i planbeskrivningen. Med
tanke på översvämningsrisken vid skyfall är dagvattenhanteringen i området
betydelsefull, Länsstyrelsen anser därför att det är bra att det har införts en
planbestämmelse som reglerar dagvattenhanteringen.

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

med samhällsplanerare

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Postadress
Gatuadress
701 86 ÖREBRO Stortorget 22

Telefon
010–224 80 00

E-post
orebro@lansstyrelsen.se

Internet
www.lansstyrelsen.se/orebro

Organisationsnummer
202100-2403

Bilaga 2
1 (1)

YTTRANDE
2018-07-12

Kumla kommun
samhallsbyggnad@kumla.se

Dnr 404-2018/919

Detaljplanen för Kv Fjärdingsmannen, Vattugatan i Kumla
kommun
Ert ärende: SBN 2016/384

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar
och har inget att erinra.
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
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Bilaga 3
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

@eon.se>
den 5 juli 2018 10:34
Samhällsbyggnad
Plansvar för Fjärdingsmannen - Granskning, Änr. SBN 2016/384

Datum

Arkivnr

2018-07-05

Ö2018 36

Detaljplan för Fjärdingsmannen - Vattugatan, Kumla kommun
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.

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=597635&frame=1
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Bilaga 4
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

EVS Fjärrvärme Örebro <Fjarrvarmeorebro.EVS@eon.se>
den 28 juni 2018 13:23
Samhällsbyggnad
Madzo, Sanda; EVS Post
SV: Detaljplan på granskning - Kvarteret Fjärdingsmannen, Vattugatan - SBN
2016 384

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

Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the
use of the addressee.
If You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else.
Please erase the message and notify us immediately.
E.ON Energilösningar AB, Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun.
Organisationsnummer/Registered Number of the company 556014-5889.

Från: sanda.madzo@kumla.se [mailto:sanda.madzo@kumla.se]
Skickat: den 26 juni 2018 13:48
Till:

Hej,
Här kommer detaljplanen för ´Kvarteret Fjärdingsmannen, Vattugatan´ på granskning. Granskningen
pågår mellan 26/6 – 17/7 2018.

Vänliga hälsningar,

https://w3d3.kumla.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=596502&frame=1
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Bilaga 5
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

(Stadsnät)
den 27 juni 2018 10:30
Madzo, Sanda
SV: Detaljplan på granskning

@stadsnat.se>

Hej.
Vi har inga anläggningar i arbetsområdet och har inga synpunkter på detaljplanen.
Vänliga hälsningar,
Nätplanerare

Från: sanda.madzo@kumla.se [mailto:sanda.madzo@kumla.se]
Skickat: den 26 juni 2018 13:48
Till:

Ämne: Detaljplan på granskning
Hej,
Här kommer detaljplanen för ´Kvarteret Fjärdingsmannen, Vattugatan´ på granskning. Granskningen
pågår mellan 26/6 – 17/7 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.

https://w3d3.kumla.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=596194&frame=1
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