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Detaljplan för

Ekeby Prästgård 1:7, del av
Ekeby, Kumla kommun, Örebro län
Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställd för granskning mellan
21 maj och 7 juni 2019.

Kortfattad sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att bygga bostäder i Ekeby då det finns
en efterfrågan på enbostadshus, men mindre flerfamiljshus (parhus, radhus,
kedjehus) kan också bli aktuellt. Området ligger i ett viktigt kulturmiljölandskap
med fornlämningar och kulturhistoriska byggnader och det är därför viktigt att
planområdet anpassas till den omgivande miljön.
Ekeby ligger bra till med närhet till både Kumla tätort och Örebro kommun.
Kumla kommun växer och kommunen vill därför möjliggöra för byggnation av
bostäder även utanför Kumla tätort. Det finns en efterfrågan på enbostadshus i
Ekeby och detaljplanen skulle kunna möjliggöra för ca 15 villatomter samt två
tomter för mindre flerbostadshus.
Planområdet är beläget i norra Ekeby vid Ekeby kyrka. Området begränsas i norr
av en skogsklädd kulle, i öster av länsväg 642, i söder av Ekebygatan (länsväg
672) och i väster av Ekeby IP. Planområdets areal är ca 3,1 hektar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2019 att detaljplaneförslaget
skulle skickas på granskning till berörda.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget
Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på
kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplaner.
Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 692 80 Kumla eller e-post:
samhallsbyggnad@kumla.se.
Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 7 juni 2019.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.
Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt
att överklaga detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 11§.
Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Sanda Madzo, 019- 58 69 15, sanda.madzo@kumla.se
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter har samlats in från Lantmäteriets fastighetsinformationsregister
för att behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun, som du enklast
når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se
Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att
mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00 . Dataskyddsombudet
har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s
dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt
personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in är: Namn,
fastighetsbeteckning, adress.
Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga
och fatta beslut om antagande av detaljplan. Vi kommer behandla dina
personuppgifter med stöd av Artikel 6.1E, för att utföra en arbetsuppgift av ett
allmänt intresse. Dina synpunkter kommer tillsammans med ditt namn och
adress/fastighetsbeteckning att ingå som en del i de redogörelser som vi kommer
att sammanställa, bemöta och skicka ut till berörda.
Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga
detaljplanen. När planen vunnit laga kraft kommer samtliga planhandlingar att
arkiveras.
Du har rätt att begära att nämnden rättar dina personuppgifter om de är
felaktiga, att nämnden raderar dina personuppgifter eller invända mot att
personuppgifterna behandlas. Nämnden har dock rätt att under vissa
förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på
om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan
information kring det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan
du använda vår e-tjänst som finns på vår hemsida. Du kan bara begära
registerutdrag för dina egna personuppgifter.
Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig
grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina
personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
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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 1:1000 (A2)
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
(Granskningsutlåtande)

Bilagor:




Bilaga 1, Undersökning av betydande miljöpåverkan
Bilaga 2, Arkeologisk utredning, Boplatslämningar i Ekeby, 2017
Bilaga 3, Arkeologisk förundersökning, Uppå Källarbacken i Ekeby, 2018

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Kumla kommuns hemsida
www.kumla.se/detaljplaner.
Handläggare
Sanda Madzo
Planarkitekt
019-58 69 15
sanda.madzo@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 att bygga bostäder i Ekeby då det finns en efterfrågan
på enbostadshus, men mindre flerfamiljshus (parhus, radhus, kedjehus) kan också bli aktuellt.
Området ligger i ett viktigt kulturmiljölandskap med fornlämningar och kulturhistoriska
byggnader och det är därför viktigt att planområdet anpassas till den omgivande miljön.
Bakgrund
Ekeby ligger bra till med närhet till både Kumla tätort och Örebro kommun. Kumla kommun
växer och kommunen vill därför möjliggöra för byggnation av bostäder även utanför Kumla
tätort. Det finns en efterfrågan på enbostadshus i Ekeby och detaljplanen skulle kunna
möjliggöra för cirka 15 villatomter samt två tomter för mindre flerbostadshus.

Plandata
Läge
Planområdet är beläget i norra Ekeby vid Ekeby kyrka. Området begränsas i norr av en
skogsklädd kulle, i öster av länsväg 642, i söder av Ekebygatan (länsväg 672) och i väster av
Ekeby IP.

LV 642

RV 51
Ekeby IP
Ekeby kyrka

Areal
Planområdet har en areal på cirka 3,1 ha.
Markägoförhållanden
Kumla kommun äger all mark inom planområdet, se bild nedan. Fastigheterna väster och söder
om planområdet ägs också av Kumla kommun, medan fastigheterna öster och norr om
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planområdet är i enskild ägo. Marken har tidigare arrenderats ut, men på grund av
detaljplaneläggningen har avtal blivit uppsagda.
För diket väster om planområdet finns en samfällighet, Ekeby S:13.

Kommunägd mark är illustrerat med grönt

Tidigare ställningstaganden
Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.
Kommunala beslut
2017-03-08 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
upprätta detaljplan för området. 2019-03-06 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att
detaljplanen ska skickas ut för samråd.
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Översiktsplan
Kumla kommuns översiktsplan ”Kumla 25 000”, antagen den 14 februari 2011 av
kommunfullmäktige, redovisar planområdet som ett område för bostadsbyggande. Enligt
översiktsplanen bör hänsyn tas till landskapsbilden mot kyrkan.
Innan den idag gällande översiktsplanen togs fram 2011, togs en fördjupad översiktsplan (FÖP)
för Ekeby fram, antagen av KS 2006-03-20. Denna byggde på den tidigare översiktsplanen från
1999. I den fördjupande översiktsplanen är området också utpekat som ett utbyggnadsområde.
Enligt den fördjupade översiktsplanen ska hänsyn tas vid placering och utformning av
bebyggelsen i området för att inte påverka siktlinjen från riksväg 51 till Ekeby kyrka.
I detaljplanen kommer inte en öppen siktlinje till kyrkan från riksväg 51 att lämnas enligt
illustrationen. Dock kommer bebyggelsen vara lägre än kyrkan så kyrktornet kommer kunna ses
även på långt håll. Från korsningen av riksväg 51 och Ekebygatan (länsväg 672) kommer kyrkan
fortfarande att ha en fri siktlinje.
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Kumla kommun håller nu på att ta fram en ny översiktsplan, Kumla 2040. När den nya
översiktsplanen antas upphävs den fördjupade översiktsplanen för Ekeby. I det nya förslaget
pekas planområdet ut som ett utvecklingsområde för stadsbygd blandstad, vilket innebär att
området kan utvecklas genom förtätning av blandad bebyggelse, både flerbostadshus och
småhus. Hänsyn ska dock tas till landskapsbild och kulturmiljön kring kyrkan.
Med tanke på att på att området pekas ut som ett utbyggnadsområde för bostäder i alla
dokument och att bebyggelsen kommer att vara lägre än Ekeby kyrka, samt att siktlinjen
kommer finnas kvar från korsningen av väg 51/672 anses detaljplaneförslaget vara förenligt
med det underlag som finns att tillgå.

Utdrag ur kommunens översiktsplan,
gult område illustrerar utvecklingsområde för bostäder, 2011

Utbyggnadsområde enligt FÖP för
Ekeby, 2006

Viktiga siktlinjer enligt FÖP för
Ekeby,
2006

Kulturmiljöprogrammet
Kulturmiljöprogrammet är ett kommunalt styrdokument med fokus på kulturmiljö. Tanken är
att de värdefulla kulturmiljöerna ska få leva, användas och utvecklas så som mänskliga miljöer
alltid gjort.
Ur Kulturmiljöprogrammet: ”Ekeby kyrka från 1700-talet ligger vid den vägkorsning som skapade
socknens centrum, med tidigare skola från 1800-talet och prästgård med tillhörande
ekonomibyggnader. Kyrkan syns väl i det öppna landskapet mot norr men även i viss mån mot
väster och öster.
Miljön är värdefull som ett tidigare lokalt maktcentrum. Kyrkan är en symbolbyggnad för bygden
med lång kontinuitet där det väl synliga läget förstärker intrycket. De övriga husen kompletterar
miljön med ytterligare byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden. Fastigheterna i
omedelbar anslutning till vägkorsningen är mycket känsliga för förändringar. Kompletterande
byggnader inom miljön bör underordnas de befintliga. Man bör undvika ny bebyggelse som stör
den viktiga utsikten från kyrkan mot väster, norr och öster.” Mer om hur byggnadskultur,
gestaltning & kulturmiljö på sida 14. Fornlämningar beskrivs på sida 11-12.
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Detaljplaner
Planområdet är inte detaljplanelagt sen tidigare, men i
sydöstra hörnet av planområdet gäller byggnadsplanen:


Detaljplaner som angränsar
till planområdet

18-EKE-287, laga kraft 1957-01-25
Del av ovanstående byggnadsplan ersätts i samband
med att aktuell detaljplan vinner laga kraft
Detaljplaneförslaget angränsar till följande
detaljplaner:



18-EKE-387, laga kraft 1976-09-03

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 visar att detaljplanläggningen och exploateringen inte förväntas medföra någon
betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap.
De miljöfrågor som enligt undersökningen måste studeras vidare under planarbetet är att
jordbruksmark kommer att tas i anspråk och detta behöver vägas mot den samhällsnytta som en
exploatering skulle medföra. Ett ställningstagande kring detta beskrivs på sida 9. Dessutom finns
det en översvämningsrisk i östra området som behöver studeras närmare samt att
trafiksäkerheten utanför planområdet behöver studeras (mer om översvämningsrisken på sida
17).
Beslut
Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras.
Länsstyrelsen anser att planförslaget innebär en negativ påverkan på landskapsbild och
kulturmiljövärden.
Beslut om betydande miljöpåverkan tas av samhällsbyggnadsnämnden och kommer därefter att
offentliggöras på kommunens anslagstavla i tre veckor.
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Förutsättningar och förändringar
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet består av jordarterna lera och
morän. Bergarten i området är sandsten.
Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.
Radon
Planområdet befinner sig i ett låg- till normalriskområde
(10-50 kBq/m3)

Naturmiljö
Natur/Vegetation
Marken inom planområdet består av cirka 3 hektar
åkermark som delas i två delar av ett dike. Diket följer sedan
Jordartskarta, morän illustrerat med grått
runt hela södra delen av planområdet. Området är relativt
och lera med gult
flackt, men i södra delen finns en höjd med en dunge uppepå
närmast Ekebygatan. Planområdet omges av ett öppet odlingslandskap. Väster om planområdet
ligger Ekeby IP med en stor gräsmatta och fotbollsmål. Norr och öster om planområdet ligger två
skogsklädda kullar, den norra med hedtallskog och den södra med ängslövskog.
På dungen i sydvästra hörnet av planområdet finns stensamlingar med växtlighet så som
lövträd, bland annat björk, asp och lönn. För att en åkerholme ska omfattas av områdesskydd
enligt miljöbalken ska den vara omgiven av åkermark eller kultiverad betesmark och ha en areal
av högst 0,5 hektar. Tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen har dungen setts över och
anses inte vara en åkerholme. Dungen bedöms heller inte vara ett odlingsröse. Detta då den i de
två arkeologiska rapporterna som utförts hittills, beskrivs som husgrund/källare.
Väster om planområdet ligger en fotbollsplan, Ekeby IP. För att skapa en avgränsning mot
fotbollsplanen som bland annat kan fånga upp fotbollar kommer ett stängsel eller växtbarriär att
sättas upp mot IP för att skydda mot bollar, etc.

Dunge i planområdets sydvästra del

8

SBN 2016/571
Granskningshandling

Landskapsbild
Området runt omkring planområdet är ett öppet odlingslandskap. Idag utmärker sig Ekeby
kyrka i den omgivande miljön. I och med att planområdet bebyggs kommer landskapsbilden att
ändras och kyrkan kommer inte att synas på lika långt håll. Ekebygatan kommer också få en mer
stadslik karaktär om båda sidorna om vägen bebyggs.
Norr om planområdet finns två moränkullar som beskrivs i Naturvårdsprogrammet
(Länsstyrelsen). Den norra moränkullen är bevuxen med gles hedtallskog, den södra på andra
sidan lv 642 är bevuxen med gles änglövskog. De båda kullarna utgör genom sitt läge och sin
tilltalande vegetation, ett särskilt vackert inslag i landskapsbilden och har alltså ett högt värde
(klass 3).
Lek & rekreation
Väster om planområdet finns Ekeby IP med en stor gräsmatta och fotbollsmål som en tillgång för
de boende i Ekeby. Väster om länsväg 51 finns ett stort skogsområde där de boende också har
möjlighet till rekreation. En lekplats finns vid Lövegatan, sydväst om planområdet.
Bygga på jordbruksmark
Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk. Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och
övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s. 158).

Planområdet och dess omgivande landskap

Marken inom planområdet består till stora delar av jordbruksmark. Det finns ingen klassning
gjord av kvalitén på denna jordbruksmark, men generellt sätt brukar jordbruksmark med
jordarten lera anses bättre, speciellt gammal sjöbotten brukar vara bra att odla på. Inom
planområdet är det till störst del jordarten morän, medan annan jordbruksmark runt Ekeby har
större andel lera.
När Kumla kommun växer ökar behovet av byggmark mark. För att kunna utveckla kommunens
orter enligt en hållbar ortsstruktur kan det ibland väga tyngre att exploatera viss jordbruksmark
än att bevara den. För att kunna göra en avvägning behöver tre frågor besvaras:




Är jordbruksmarken brukningsvärd?
Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse?
Finns det en alternativ lokalisering som är mer lämplig?
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Marken inom planområdet anses vara brukningsvärd eftersom
den är större än två hektar och har gårdsstöd enligt
jordbruksverkets blockdatabas.

Jordarter i Ekeby

För att kunna bedöma om den tänkta förändringen är ett
väsentligt samhällsintresse måste förändringens omfattning
och dess geografiska och politiska betydelse värderas.
Bebyggelse kring knutpunkter i infrastrukturen kan vara ett
angeläget skäl till att behöva ta viss jordbruksmark i anspråk
(MB 3:4) samt att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska
försörjningssystem (prop. 1985/86:3).
Ekeby är en ort omgiven av jordbruksmark och det finns väldigt
få grönområden på orten och det är därför viktigt att bevara
den grönska som finns. Den skog som finns i anslutning till
orten ligger på andra sidan av en stor riksväg (51) med mycket
trafik och där även farligt gods transporteras. Samhället bör
därför inte splittras och utvecklas på båda sidorna om vägen.
Inom en radie på 500 meter från Ekebys centrum finns endast
jordbruksmark och för att orten Ekeby ska kunna växa och
utvecklas finns det därför endast jordbruksmark att bygga på.
Detta planområde ligger i anslutning till bebyggelse där det redan finns befintlig infrastruktur,
vatten- och avlopp samt kollektivtrafik. Området ligger även i nära anslutning till skola och
förskola. Därför anses denna jordbruksmark mer lämplig att bygga på än annan jordbruksmark i
Ekeby och därmed kan lokalisering inte tillgodoses på annan mark. Genom att skapa nya
attraktiva bostäder här kan den service som finns på orten få ett ökat underlag och därmed
utvecklas.
I Ekeby finns det nästan inga flerfamiljshus och det finns en bostadsbrist. Genom att bygga här
kan nya flerfamiljshus och småhus bidra till att fler äldre kan
bo kvar på orten samt minska bostadsbristen.

Lokaliseringsprövning
jordbruksmark, Ekeby
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Sammantagningsvis kan konstateras att negativa konsekvenser kommer att uppstå för
jordbruket och livsmedelsproduktionen i samband med att jordbruksmark går förlorad.
Eftersom landskapet runt planområdet och orten Ekeby också består av jordbruksmark består
förlusten främst av arealbortfall. Denna jordbruksmark består också till störst del av jordarten
morän och det anses därför var bättre att exploatera denna del jämfört med jordbruksmark med
jordarten lera runt om Ekeby. För att kunna utveckla Ekeby enligt en hållbar ortstruktur
behöver byggande ske i strategiska lägen. Detta anses vara ett sådant läge då området ligger i
anslutning till orten Ekeby och det finns redan befintlig infrastruktur, vatten- och avlopp samt
kollektivtrafik.
Den föreslagna utvecklingen inom planområdet uppfyller i och med det strategiska läget
riktlinjerna för exploatering på jordbruksmark som anges i kommunens förslag till ny
översiktsplan (översiktsplan Kumla kommun 2040) och följer därför kommunens riktning. De
småhustomter och flerfamiljshus som planeras här har en låg påverkan på ett regionalt plan,
men kan lokalt öka attraktiviteten för orten och bidra till befolkningstillväxten och utvecklingen
av servicen på orten och det väger därför tyngre att exploatera jordbruksmarksmarken än att
bevara den i detta fall.
Sammantaget anser Kumla kommun att aktuellt planområde är den mest lämpliga lokaliseringen
för att utveckla Ekeby då det generellt sett de senaste åren varit stort fokus på Kumla tätort. För
att kommunen ska få chans att växa och ge de mindre orterna en möjlighet till utveckling och
underlag för mer service behöver även dessa utvecklas.
Fornlämningar
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.
Norr och öster om planområdet finns två skogsklädda kullar där det enligt
Riksantikvarieämbetet fornsökningskarta finns två kända fornlämningar, ett gravfält och en
stensättning. Öster om planområdet finns också en vägbank från en gammal väg som klassas
som övrig kulturhistorisk lämning.

Fornlämningar som berörs

Häradsekonomiska kartan över planområdet från
1864-67
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Planområdet ligger intill Ekeby kyrka, som byggdes på 1700-talet, men som härstammar från
1100-talet, och detta tillsammans med att det finns två kända fornlämningar nära planområdet
gör att det fanns risk för fornlämningar även inom planområdet. I samband med planarbetet har
därför en arkeologisk utredning genomförts i området, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen för att
klarlägga om det finns fornlämningar även inom planområdet.
Den arkeologiska utredningen genomfördes 19-24 april 2017.
Resultatet av utredningen visar att två arkeologiska objekt har
hittats inom planområdet.
Inom objekt 1 i söder som innefattar Källarbacken och dess
slänter hittades bland annat stolphål, en skärvstenshög och ett
skärvstensflak. Skärvstenshögen dateras till 1420-1260 f.Kr.
Uppe på toppen av moränkullen (Källarebacken) hittades väldigt
få fynd då denna blivit hårt åtagen av odling. Uppe på toppen av
moränkullen finns en dunge. Dungen kommer bara delvis att
undersökas i förundersökningen.
Objekt 2 ligger i den norra delen av utbredningsområdet, där
hittade man inte lika många fynd som i södra delen. Man hittade
en förmodad huslämning och två separata stolphål. Kol från den
ena rännan i huslämningen daterades till 1160-1265 e.Kr.
Under våren 2018 genomfördes en fortsatt arkeologisk
förundersökning av de två delområdena (objekt 1 och 2). Syftet
med förundersökningen var att skapa underlag för
Länsstyrelsens bedömning av om tillstånd till att ta bort aktuella
delar av fornlämningarna kan ges. Slutsatsen är att:
- endast hägnaden på Ekeby 112 anses utgöra fornlämning. Ingen
mer arkeologisk insats förordas.
- en arkeologisk undersökning behöver utföras av Ekeby 113 innan
bygg- och anläggningsverksamhet får ske.

Plan över utre dningsområdet
med undersökta schakt
markerade i rött. Ytorna för
objekt 1 och 2 är också
markerade.

Förundersökningen föreslår också en ny utbredning av
fornlämningsytor (se bild till höger).
Skulle det påträffas fler fornlämningar i samband med
markarbeten eller andra arbeten i området skall dessa
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas i enlighet
med 2 kap 10 § 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 planförslaget skapar,
stärker och skyddar mer vad gäller ekosystemtjänster än vad det ”skippar”. Till exempel så
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används området främst för jordbruk i dagsläget där det inte finns så mycket ekosystemtjänster.
Planförslaget skapar bland annat mindre naturområden med plantering av träd. Småhus med
trädgårdar och gräsmattor är också ett positivt inslag som kan ge skugga, rena luft och bidra
med pollinering och fröspridning.

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. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, för
ytvatten, grundvattenförekomster samt för omgivningsbuller.
Vatten
Planområdet tillhör huvudavrinningsområdet Norrström och delavrinningsområdet mynnar i
Kvismare kanal. Enligt SGU är grundvattnets sårbarhet måttlig. Grundvattnet har god kemisk
och kvantitativ status. Vattendraget Näsbygraven öster om planområdet har otillfredsställande
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Vattendraget har bl.a. problem med
övergödning. Genom att planera för en förändrad markanvändning förväntas
näringsbelastningen i recipienten efter exploateringen blir lägre än nuläget då marken idag är
jordbruksmark. Genom att området planläggs införs även en bestämmelse att dagvattnet från
tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den egna fastigheten genom infiltration och avledning
till grönytor eller dagvattenmagasin innan det avleds till diken eller det kommunala
ledningsnätet.
Luft
Kumla kommun bedömer att MKN för utomhusluft inte är på väg att överskridas i nuläget eller
efter antagande av detaljplanen. Luftkvaliteten i Ekeby är av god kvalitet, dvs underskrider
normerna generellt sett.

Bebyggelseområden
Bostäder
Området är idag obebyggt och det finns därför inga befintliga bostäder. Sydväst om planområdet
finns främst villor i en till två våningar. Det finns även några flerfamiljshus även de i en till två
våningar.
Förändringar
Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med en hösta nockhöjd på 8,5 meter för friliggande enoch tvåbostadshus [f1]. Kommunen har sett att det också finns en efterfrågan på fler
flerfamiljshus och planen möjliggör även för rad-, par- och kedjehus i norr och i det sydvästra
hörnet med en högsta nockhöjd på 11,0 meter.
Enligt föreslagen byggrätt får högst 30 % [e 1] av fastigheten bebyggas.
Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. För parhus, kedjehus och radhus får
dessa sammanbyggas i fastighetsgräns. Fristående komplementbyggnader ska placeras minst 1
meter från fastighetsgräns.
Högsta nockhöjd för fristående komplementbyggnader är 5 meter. Förslag till detaljplan
redovisar cirka 15 villatomter och två tomter för flerfamiljshus. Se illustration på sida 20.
Arbetsplatser & övrig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen övrig bebyggelse.
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Offentlig & kommersiell service
På andra sidan Ekebygatan, ca 50 meter från planområdet ligger Ekeby bygdegård, förskola och
skola. Ekeby förskola har fem avdelningar och Ekeby skola har årskurs F-5 samt
fritidsverksamhet.
I Ekeby finns ett begränsat utbud av verksamheter. Väster om planområdet intill riksväg 51
finns en pizzeria. Annan typ av service och verksamheter finns i Kumla tätort (ca 10 km). Ekeby
har även nära till Örebro tätort (ca 14 km) där det finns ett större utbud av restauranger, butiker
och annan serviceverksamhet.
Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta
innebär att bostaden 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.
Byggnadskultur & gestaltning, kulturmiljö
Området kring Ekeby kyrka är en värdefull kulturmiljö. Ekeby kyrka från 1700-talet är ett
kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen 4 kap. Ekeby kyrka är klädd i ockragul puts. Ekeby
skola och bygdegård är klädd i faluröd träfasad och tegeltak. Andra bostäder runt omkring har
blandade material och färger.
Hänsyn bör tas till kyrkan och skolan när det gäller utformning av de nya byggnaderna. Genom
att inte bygga för höga hus kan kyrkans torn fortfarande synas i landskapet. Kumla kommuns
stadsarkitekt har tittat på området och anser att det är lämpligt att ta upp den faluröda färgen på
förråd och eventuella avskärmningar som plank/staket och/eller röda tak. Detta skulle göra att
området hålls samman. För att ta hänsyn till de befintliga byggnaderna införs planbestämmelsen
att taken ska vara röda [f]. Eftersom plank/staket och förråd inte alltid är bygglovspliktiga
kommer detta inte att regleras i plankartan. Stadsarkitekten resonerade också som så att krav
på att alla byggnaders fasader ska vara faluröda, kan bli för mycket av det goda.

Ekeby kyrka, planområdet ligger till vänster innan kyrkan
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Gator och trafik
Gatunät
Ekebygatan löper söder om planområdet. Till Ekebygatan ansluter länsväg 642 som går öster
om planområdet. Trafikverket är väghållare för båda dessa vägar. För övriga vägar i orten Ekeby
är väghållaren en vägsamfällighet.
Utanför planområdet är hastighetsbegränsningen 30 km/h längs Ekebygatan i söder, men det
saknas övergångsställen. I och med en ökad exploatering i området förväntas antalet barn öka
som ska ta sig till skolan på andra sidan gatan. I och med en byggnation av området behöver
därför åtgärder göras på Ekebygatan för att skapa en säkrare trafikmiljö för de boende i Ekeby.
Förändringar:
En cirkulationsplats kommer att anläggas framför kyrkan med infart till planområdet i
korsningen Ekebygatan/Lv 642. Från denna dras en lokalgata in till planområdet (i det sydöstra
hörnet), [GATA1]. Från den nya gatan i kvarteret planeras även en gång- och cykelväg anslutas
för att skapa en koppling till den norra delen av planområdet, [GÅNG] och [CYKEL]. För att ordna
säker övergång för framför allt barn på väg till och från skolan, kommer en gång- och cykelväg
anläggas även i den södra delen av kvarteret.
Den norra delen av planområdet planeras få en egen in- och utfart från länsväg 642 i öster.
Alla gator i detaljplanen föreslås ha enskilt huvudmannaskap och ingå i den vägsamfällighet som
finns i Ekeby. Mer om enskilt huvudmannaskap på sida 21.
Gång- och cykeltrafik
Längs Ekebygatan finns en gångväg men det saknas cykelvägar. Längs länsväg 642 saknas både
gång- och cykelväg.
Enligt kommunens cykelplan finns planer på att i framtiden anlägga en cykelväg från Ekeby till
Kumla tätort.
Kollektivtrafik
Längs Ekebygatan precis vid planområdet finns en busshållplats där tre olika regionbussar
avgår. Buss nummer 727 som går mellan Örebro och Pålsboda samt buss nummer 739 och 741
som går mellan Ekeby och Kumla. I östra delen av planområdet, längs med länsväg 642 ligger en
bussvändplats där länsbussarna vänder och stannar för pauser.
Förändringar
Vändplanen kommer att flyttas för att göra plats åt bostadsbebyggelsen. Den planerade
cirkulationsplatsen ska utformas så att bussar kan vända.
Parkering, varumottagning & utfarter
Planområdet är idag obebyggt förutom en bussvändplats i nordöstra delen av planområdet. Från
bussvändplatsen finns en utfart, i övrigt finns inga utfarter eller parkeringsplatser inom
planområdet.
Förändringar
In- och utfarter till det nya planområdet planeras ske från planerad cirkulationsplats i
korsningen Ekebygatan/lv 642 för den södra delen. Det norra området får infart från vägen i
öster, Lv 642. Utfartens läge är inte reglerat i plankartan, däremot bör antalet utfarter begränsas
till endast en utfart enligt Trafikverkets önskemål. Utfarten ska också utformas enligt VGU
(Vägar och gators utformning, Trafikverket). Parkering för boende och besökande ska anläggas
inom den egna fastigheten.
15
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Tillgänglighet för räddningstjänst
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om
det befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats.

Risker och störningar
Trafikbuller & trafikmätningar
Trafikverket håller nu på med ett projekt för att bygga om riksväg 51. I och med projektet har
trafikmängden på riksväg 51 samt berörda vägar studerats. Mätningar gjordes 2015 och visar
att årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på Ekebygatan (väg 672) är 1390 varav 10% tung trafik. En
uppräkning av trafiken har även gjorts till år 2040. Den prognostiserade trafikmängden på
Ekebygatan bedöms till ÅDT 1750 varav 12 % tung trafik. Det finns även mätning gjorda på
riksväg 51 samt vägen öster om planområdet, väg 642.

Vägsträcka
Väg 51, norr om
Ekeby
Väg 642, korsning
vid Björka
Ekebygatan (väg
672), korsning vid
Ekeby östra sidan

Trafikmängd fordon
(ÅDT) 2015

Tung trafik (%)
2015

Trafikmängd fordon
(ÅDT) 2040

Tung trafik (%)
2040

8900

11

11210

13

150

5

190

6

1390

10

1750

12

Tabellen redovisar trafikmängden enligt Vägplan granskningshandling, Väg 51 delen
Kvarntorp – Almbro

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande riktvärden:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
(För en bostad om högst 35 m2 gäller istället för vad som anges i första stycket 1 att
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.)
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22 och 06 vid fasaden.
Söder om planområdet går Ekebygatan där hastigheten är begränsad till 30 km/h. Öster om
planområdet går länsväg 642 där hastighetsbegränsningen är 50 km/h och sen övergår till 70
km/h. Väster om planområdet går riksväg 51 där hastighetsbegränsningen är 60 km/h vid
planområdet.
Enligt en bulleruträkning i Trivector överskrider riksväg 51 inga nivåer för buller. Ekebygatan
(väg 672) samt väg 642 klarar den ekvivalenta ljudnivån på 60 dBA vid bostadsbyggnadens
fasad. Vid väg 642 klaras den ekvivalenta ljudnivån, men den maximala ljudnivån överskrids vid
uteplats (50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå). För Ekebygatan
överskrids både den ekvivalenta och den maximala ljudnivån för uteplats vid fastighetsgräns.
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Vägsträcka:

Ekvivalent 2015

Maximal 2015

Ekvivalent 2040

Maximal 2040

Väg 642

47 dBA

79 dBA

49 dBA

81 dBA

Ekebygatan (väg 672)

55 dBA

80 dBA

56 dBA

80 dBA

Tabellen redovisar bullerberäkningar gjorda i Trivector

För att klara bullerkraven för uteplats att en uteplats ska
anordnas där ljudnivåerna (50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå) inte överskrids krävs åtgärder. Detta förs
in som en bestämmelse i plankartan.
Det går att uppfylla kraven genom att anordna en uteplats på en
tyst sida av bostadsbyggnaden eller skärma av med exempelvis
plank.
Översvämning
2015 tog Länsstyrelsen i Örebro fram en skyfallskartering för
Örebro län. Detta är en lågpunktskartering samt vattnets
flödesvägar. Enligt lågpunktskarteringen riskerar mellersta delen
i öst att översvämmas med ca 0,1-0,6 meter vid ett skyfall.
Lågpunktskarteringen är ganska osäker då den är översiktlig och
inte tar hänsyn till markförhållanden eller dräneringssystem,
utan det är enbart en topografisk kartering som visar lågpunkter i landskapet. Den lägsta
lågpunkten är i östra delen av planområdet intill vägen (642). Längs vägen går det idag ett dike
och enligt flödesvägarna verkar vattnet rinna till diket och tas upp av det. Inom lågpunkten är
marken dessutom till störst del planlagd med korsmark (marken får endast förses med
komplementbyggnad) eller naturmark. En planbestämmelse införs även att området inte får
bebyggas med källare.

Skyfallskartering för Örebro län, 2015

17

SBN 2016/571
Granskningshandling

Magnetfält
I Sverige är det fem myndigheter som ansvarar för hälsofrågor med anknytning till magnetfält;
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Tillsammans har de utformat rekommendationer vid samhällsplanering och byggande som
bygger på försiktighetsprincipen enligt miljöbalken. Det innebär att man vid stadsplaneringen
ska undvika att placera nya bostäder, förskolor och skolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
År 2002 togs det fram allmänna råd som anger referensvärden för allmänhetens exponering för
magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU.
Syftet är att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter vid exponering eftersom hälsoeffekter
från magnetfält inte kan uteslutas på lång sikt. För magnetfält med frekvensen 50 Hz är
referensvärdet 100 µT. Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10-20 µT.
Svenska kraftnät har tagit fram en egen policy för magnetfältsnivåer kring deras ledningar.
Policyn innebär att vid planering av nya ledningar ska det säkerställas att magnetfälten inte
överstiger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt visas. För att säkerställa att
magnetfältspolicyn uppfylls behöver ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras
minst 80 meter från en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning.
15 meter norr om planområdet löper en 10 kV-ledning. Kumla kommuns bedömning är att med
tanke på att de rekommendationer som finns utgår från de större kraftledningarna (200 kV, 400
kV) finns det inga avståndsrekommendationer att anpassa planområdet till. Ledningsägarna har
också haft möjlighet att yttra sig.
Skredrisk
I planområdets södra del förekommer en viss förutsättning för skred, enligt SGU:s ras- och
skredkartering som finns att tillgå via Länsstyrelsens informationskarta. Skredrisken är
markerad direkt där dungen med stensamlingar är.
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Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
En vatten- och avloppsutredning ska genomföras i samband med planprocessen för att se hur
vatten- och avlopp kan lösas till planområdet. Under våren 2017 gjordes en utredning där syftet
var att beräkna hur många abonnenter som det nuvarande försörjningssystemet för vatten till,
och inom Ekeby, kan försörja. Enligt rapporten kan ytterligare 60-70 hushåll inom Ekeby
anslutas till den kommunala vattenförsörjningen utan att flöde eller tryck underskrider norm
och egen standard.
Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas i enlighet med Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun,
antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03.
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på egen fastighet genom avledning till
grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning sker till det kommunala ledningsnätet.
Dagvattenåtgärder skall utföras på sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än
motsvarande maxflöde från den oexploaterade fastigheten vid ett 10 års regn.
Planområdet avgränsas i öst, syd och väst av ett dike, samt att det går ett dike i mitten av
planområdet. Dikena kan användas för hantering av dagvatten.
Diket i öster sköts av en samfällighet, S:13, som är en delägarförening.
Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska enligt Nerikes Brandkår vara 600 eller 900
liter/min, beroende på om flerfamiljshusen byggs i 2 eller 3 våningar. Det är lämpligt att en
brandpost placeras i norra delen av planområdet och en i södra delen av planområdet.
Värme
Området kan anslutas till ett befintligt elkabelstråk.
El, tele, bredband, m.m.
Området kan anslutas till ett befintligt elkabelstråk som löper längs östra och södra delen av
planområdet. Norr om planområdet löper en 10 kV luftledning i öst-västlig riktning. Det är EON
Elnät som är ledningsägare. Stadsnät och Skanova har befintliga bredbandskablar i området som
de nya bostäderna kan anslutas till.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt kommunens Avfallsplan och Renhållningsordning. Vid
villabebyggelse ska avfall tas om hand på respektive fastighet. Om området bebyggs med
flerbostadshus ska avfallet tas om hand på speciellt anvisad plats för att underlätta
sophanteringen.
Närmaste återvinningsstation finns vid drivmedelsstationen vid infarten till Ekebygatan, från
riksvägen.
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Illustrationsplan
Ej skalenligt
Illustrationen visar 15 villatomter (cirka 1000 m2/tomt) och två tomter för flerfamiljshus.
Illustrationen nedan visar ett förslag på en möjlig utformning utifrån vad detaljplanen för
”Ekeby Prästgård 1:7, del av” medger. OBS! Infart till södra delen är inte enligt plankartan.

I det sydvästra hörnet föreslår planen en flexibel
användning, som i den norra delen. Här finns det
möjlighet att bygga någon typ av gruppbebyggelse.
Men det finns också möjlighet till en- och
tvåfamiljshus beroende på efterfrågan.
I det sydvästra hörnet kommer en infart till
området att läggas, vilket inte överensstämmer
med illustrationen som gjordes i ett tidigare skede.
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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

Mars 2017
Mars 2019
Mars/April 2019
Maj 2019
Maj/Juni 2019
Juni 2019
Juli 2019

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 som omfattas av
en ansökan.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov
och bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.
All allmän plats inom planområdet är enskild. Detta för att få en enhetlig förvaltning i Ekeby där
det sedan tidigare förekommer enskilt huvudmannaskap genom samfällighet. Den allmänna
platsen i planområdet är till för de boende och riktar sig inte till kommunens övriga allmänhet.
Den befintliga gemensamhetsanläggningen Ekeby GA:1 måste omprövas för att införliva de nya
vägarna i gemensamhetsanläggningen vilket sker genom en anläggningsförrättning. I denna är
också den allmänna platsmarken för natur tänkt att ingå.
Kumla kommun kommer att anlägga all allmän plats inom planområdet medan driften sedan
sköts av den befintliga samfälligheten. Finns det ingen möjlighet för den befintliga
samfälligheten att ta över ansvaret enligt detaljplanen kan en ny gemensamhetsanläggning
inrättas enligt anläggningslagen. Gemensamhetsanläggningen kan i sin tur organiseras genom en
samfällighetsförening som då de boende inom planområdet får vara delägare i.
Exploateringsavtal/Markanvisning
Finns inget upprättat.
Fastighetsrättsliga frågor
Kommunen ansöker och bekostar fastighetsbildning i princip enligt planillustrationen om inte
annat avtal träffas. Kommunen har också beställt en gränsutvisning då fastighetsgränsen mot
Ekeby S:13 är osäker.
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Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Ledningsrätt 1882-92/59.1
Det finns en ledningsrätt i planområdets mittersta del, med rättighetsbeteckning 1882-92/59. 1.
Det gäller en telekabel som ägs av Skanova. Planförslaget föreslår markanvändningen [NATUR1]
och telekabeln bör ej bli berörd.
Vägrättsavtal
Ett vägrättsavtal från våren 2015 finns upprättat för den mark som behövs för vändslingor nära
väg 51. Avtalet är mellan Trafikverket och Kumla kommun. Då denna vändslinga är avsedd att
flyttas på kommer befintligt avtal att ses över.
Det finns även andra rättigheter som belastar fastigheten Ekeby Prästgård 1:7.
Dessa berör dock inte planområdet:
Ledningsrätt 1880K-93/529.2 (Gas) och ett official-servitut 1881-90/9.2 (väg).
Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:


Ekeby Prästgård 1:7
Del av fastigheten ingår i detaljplanen. Fastigheten kommer att delas in i flera mindre
fastigheter. Användningen blir bostäder [B], naturmark [NATUR], lokalgata [GATA] och
gång- och cykelväg [GÅNG], [CYKEL].

Fastigheter utom planområdet:








Ekeby Prästgård 1:11
Planförslaget medför inga förändringar för fastigheten
Ekeby 8:2
Planförslaget medför inga förändringar för fastigheten
Ekeby 9:1
Planförslaget medför inga förändringar för fastigheten
Ekeby 9:16
Planförslaget medför inga förändringar för fastigheten
Ekeby Prästgård 2:1
Planförslaget medför inga förändringar för fastigheten
Ekeby Prästgård 3:2
Planförslaget medför inga förändringar för fastigheten
Ekeby Prästgård 1:5
Planförslaget medför inga förändringar för fastigheten

Planförslaget medför inga förändringar för fastigheterna som angränsar till planområdet.
Däremot kommer trafiken att öka på Ekebygatan vid genomförandet av detaljplanen vilket har
en indirekt påverkan på angränsande fastigheter.
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 får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från markoch fastighetsförsäljning.
Kostnader för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark ligger på
huvudmannen om inget annat avtalas.
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Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Det ekonomiska ansvaret för rivning,
sanering, byggnationer och anläggningar regleras i markanvisningsavtalet.
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.
Vid byggnation ska hänsyn tas till Ekeby kyrka med gravstenar och murar som är skyddade
enligt Kulturminneslagen då dessa kan skadas av vibrationer från bland annat schaktarbete och
tung trafik.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år 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 Sanda Madzo och Elin
Däljemar i samarbete med berörda tjänstepersoner inom Kumla kommun.

2019-05-13
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Sanda Madzo
Planarkitekt
Elin Däljemar
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

Ekeby Prästgård 1:7, del av
Ekeby, Kumla kommun, Örebro län
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att bygga bostäder i Ekeby då det finns en efterfrågan på
enbostadshus, men mindre flerfamiljshus (parhus, radhus, kedjehus) kan också bli aktuellt.
Området ligger i ett viktigt kulturmiljölandskap med fornlämningar och kulturhistoriska byggnader
och det är därför viktigt att planområdet anpassas till den omgivande miljön.
Ekeby ligger bra till med närhet till både Kumla tätort och Örebro kommun. Kumla kommun växer
och kommunen vill därför möjliggöra för byggnation av bostäder även utanför Kumla tätort. Det
finns en efterfrågan på enbostadshus i Ekeby och detaljplanen skulle kunna möjliggöra för ca 15
villatomter samt två tomter för mindre flerbostadshus.
Planområdet är beläget i norra Ekeby vid Ekeby kyrka. Området begränsas i norr av en skogsklädd
kulle, i öster av länsväg 642, i söder av Ekebygatan (länsväg 672) och i väster av Ekeby IP.
Planområdet har en areal på cirka 3,1 hektar.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2017-03-08 att en detaljplan skulle upprättas och 2019-03-06
att samråd skall ske med berörda.

Samråd
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 21 mars – 11 april 2019. Under samma tid
var planen också uppsatt på biblioteket och stadshuset och tillgänglig på www.kumla.se.
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 15 yttranden inkommit varav 9 är med synpunkter på
detaljplaneförslaget. Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför
fortsatt planprocess.
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Ställningstagande
Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär. Med anledning av
inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden kommer följande förändringar och
kompletteringar att göras i detaljplanen:








Byggrätten utökas även för de friliggande en- och tvåbostadshusen till 30%
Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning kring magnetfält
Plankartan revideras med ny infart och trafiklösning i korsningen Ekebygatan/Lv 642
Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning kring skredrisk
Genomförandedelen i planbeskrivningen kompletteras
Bullerbestämmelse införs i plankartan
Ny gång- och cykelväg planläggs i den södra delen

Beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare
med förslaget och ställa ut detaljplanen för granskning.
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Inkomna yttranden och synpunkter
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens
kommentarer.

Myndigheter, organisationer och bolag
Fastighet/
yrkesbeteckning

Synpunkter

Länsstyrelsen i Örebro län
Lantmäteriet
E.ON Energilösningar AB
Trafikverket
Nerikes Brandkår
E.ON Energidistribution AB
Kumbro Stadsnät AB
Region Örebro län

Inga
synpunkter

x
x
x
x
x
x
x
x

Inkommit
2019-04-11
2019-04-09
2019-03-26
2019-04-05
2019-03-22
2019-04-10
2019-03-21
2019-04-11

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
Synpunkter
Nämnden för livslångt lärande
Kultur- och Fritidsnämnden
Socialnämnden

x

Inga
Inkommit
synpunkter
x
2019-04-11
2019-04-10
x
2019-03-22

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet
Synpunkter
Svenska kyrkan, Kumla
Pastorat
LRF Örebro (lokalavdelning
Ekeby-Gällersta-Norrbyås)
Örebro Länsmuseum
Kumla Naturskyddsförening

x
x
x
x

Inga
synpunkter

Inkommit
2019-04-10
2019-04-11
2019-04-16
2019-04-14
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1. Länsstyrelsen i Örebro län
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen (PBL), standardförfarande. 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
- Överensstämmelse med översiktsplan
- Undersökning av betydande miljöpåverkan
- Trafikbuller
- Fornlämningar
- Kulturmiljövård
- Trafiksäkerhet
- Magnetfält
- Naturvård
- Skredrisk
- Miljökvalitetsnormer för vatten
- Översvämningsrisk
- Planbestämmelser
(Yttrandet finns att läsa i sin helhet som bilaga till detta dokument)
Kommentar:
Plankartan kommer att kompletteras med en planbestämmelse om buller. Dungen beskrivs som
husgrund/källare i de två arkeologiska rapporterna som finns för planområdet. Därför bedöms den
inte heller vara ett odlingsröse. Utfart kommer inte att regleras med exakt placering i plankartan.
Trafikmiljön kommer att ses över vid genomförandet av detaljplanen för att tillgodose en säker
passage för oskyddade trafikanter, så som barn på väg till och från Ekeby skola.
För att skapa en öppenhet framför kyrkan har planförslaget arbetats om gällande utformningen i
det sydöstra hörnet inför granskningen. En cirkulationsplats kommer att anläggas framför kyrkan
med infart till planområdet. På så vis anpassas området till den öppenhet som redan finns där idag
söder om Ekebygatan vilket är gynnsamt för den beskrivna kulturmiljön som finns i området. Då
plank/staket och/eller förråd inte alltid är bygglovspliktiga blir det då svårare att följa upp hur
färgsättningen är. Stadsarkitekten ansåg också att det kunde bli för mycket av det goda vid krav på
faluröda husfasader.
Ny översiktsplan är ett pågående arbete där flera delar är under omarbetning efter förra årets
samråd. Gällande översiktsplan pekar ut aktuellt planområde för bostäder.
Planbeskrivningen kommer att kompletteras med en bedömning kring magnetfält, biotopskyddade
diken och skredrisk. Plankartan kompletteras också med en administrativ bestämmelse om enskilt
huvudmannaskap.

2. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer
Att planen har enskilt huvudmannaskap framgår visserligen av rubriken ”Allmänna platser med
enskilt huvudmannaskap” bland planbestämmelserna, men frågan om huvudmannaskap för allmänna
platser ska redovisas som en administrativ bestämmelse.
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Delar av planen som bör förbättras
Omprövning alternativt nybildande av gemensamhetsanläggning
Planen har enskilt huvudmannaskap och det nämns i planbeskrivningen att det är Ekeby vägförening
som ska ansvara för framtida drift och underhåll av allmän platsmark (lokalgata, gång- och cykelväg). Det bör förtydligas att den befintliga gemensamhetsanläggningen Ekeby ga:2 måste omprövas
för att införliva de nya vägarna i gemensamhetsanläggningen. Detta görs genom en anläggningsförrättning. Det är oklar om den allmänna platsmarken för natur även är tänkt att ingå i befintlig
gemensamhetsanläggning Ekeby ga:2.
Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om
innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra markanvisningar,
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen
helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot
Ekeby s:13. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna
längs denna gräns. Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar
sig ha ett annat läge. Risken är då att an-tingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten
eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen
är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man
letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en
fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev.
anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.
Kostnader för fastighetsbildning
Det anges inte något om vem som bekostar den fastighetsbildning som behövs för genomförandet av
detaljplanen, utan endast vem som är ansvarig för ansökan om fastighetsbildning.
Befintliga rättigheter
Det anges inte hur alternativt om de befintliga rättigheter som finns inom planområdet, och som
nämns i planbeskrivningen, påverkas av den nya detaljplanen.
Ansvar för fastighetsbildning
I planbeskrivningen nämns att ”Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga
fastighetsbildningsåtgärder”. Detta kan tolkas som att Lantmäteriet är ansvarig för
fastighetsbildningsåtgärder per automatik. Lantmäteriet handlägger endast
fastighetsbildningsåtgärder som omfattas av en ansökan och bär inget ansvar i att sådan ansökan
skickas in till Lantmäteriet.
Ekonomiska frågor
Det framgår inte vem som ska bekosta anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme m.m., utan
endast att det ska debiteras enligt gällande taxa hos respektive leverantör.
Kommentar:
Plankartan kommer att förtydligas med en administrativ bestämmelse om enskilt
huvudmannaskap. Planbeskrivningen kompletteras vad gäller omprövning/nybildande av
gemensamhetsanläggningen Ekeby ga:1. Då markanvisningsavtal inte finns upprättat tas det bort
ur genomförandedelen.
Fastighetsbestämningen är beställd. Planbeskrivningens genomförandedel kommer att revideras
och förtydligas utifrån övriga inkomna synpunkter.
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3. Trafikverket
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i Ekeby, då det finns en efterfrågan på
enbostadshus, men mindre flerfamiljshus kan också bli aktuellt.
Planområdet är lokaliserat norr om väg 672 (Ekebygatan) vilken är en statlig allmän väg. Söder om
vägen är samhället Ekeby belägen med skolan precis söder om Ekebygatan. Exploateringen av
bostäder som sker i samband med detaljplanen medför att skolelever kommer behöva korsa vägen för
att ta sig till och från skolan. Idag finns det ingen passage för oskyddade trafikanter och en sådan
behöver anläggas. För att möjliggöra en hastighetssäkrad passage behöver ett bevakningsuppdrag
tecknas mellan Trafikverket och kommunen. Ett bevakningsuppdrag ansöks genom att mejla till
trafikverket@trafikverket.se och i mejlet beskriva vad ärendet gäller samt bifoga de handlingar som
behövs för att besluta i ärendet. Eftersom en passage behöver anläggas på grund av framtagandet av
detaljplanen ska åtgärden bekostas av kommunen.
I den norra delen av planområdet reglerar inte plankartan lokalisering av utfart till väg 642.
Trafikverket arbetar för att hålla nere antalet utfarter till det statliga vägnätet. Av denna anledning
anser Trafikverket att plankartan bör regleras så endast en utfart möjliggörs ut till väg 642. Utfarten
ska utformas enligt VGU.
I planbeskrivningen framgår det att bullerriktvärdena inte klaras för uteplatser utan åtgärder.
Trafikverket anser att plankartan bör kompletteras så det säkerställs att eventuella åtgärder införs
så riktlinjerna enligt förordningen (2015:216) klaras för samtlig planerad bebyggelse.
Kommentar:
Kumla kommun har tagit del av Trafikverkets yttrande och kommer att teckna ett
bevakningsuppdrag framöver. En bestämd utfart kommer inte att regleras i planen. Vid bygglov
kommer berörda instanser att få yttra sig och där finns då möjlighet att hålla nere antalet utfarter.
En bestämmelse om buller läggs till i plankartan: ”Minst en uteplats ska anordnas i anslutning till
bostadsbyggnad ska anordnas eller utformas så att 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids vid uteplatsen” i enlighet med förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader.

4. LRF’s lokalavdelning i Ekeby-Gällersta-Norrbyås
LRF’s lokalavdelning i Ekeby-Gällersta-Norrbyås har studerat Kumla kommuns detaljplan för Ekeby
Prästgård 1:7som ligger i det område som våra medlemmar bor och driver företag. Det är bra att
Kumla kommun vill växa och att det byggs flerbostadshus vilket är en bristvara i området, det är
viktigt att fler ska ha möjligheten att bo på landsbygden. Vi har ett par detaljerade synpunkter på
Kumla kommuns detaljplan. Dessa synpunkter har också bäring på kommunernas ansvar att ge bästa
möjliga förutsättningar för boende och företagande i kommunen.
Syftet med Kumla kommuns detaljplan är att upplåta mark i Ekeby för att bygga enbostadshus,
parhus och radhus. Då denna mark ligger på motsattsida av Ekebyvägen i förhållande till förskola,
skola och med den ökande exploateringen förväntas antalet barn att öka som ska ta sig till och från
skolan. Detta medför att det behöver göras åtgärder på Ekebygatan för att skapa en säkrare
trafikmiljö. Vi vill understryka att ni behöver ta med all den näringsverksamhet som finns i området
när ni pratar om trafiksäkerhet.
Detaljerade synpunkter:
1. När Ekebygatan skall göras mer trafiksäker vill vi att ni tar med breda
lantbruksmaskiner i beräkningarna för framkomlighet. Detta är extra viktigt då
Ekebygatan kommer få ännu större betydelse för tillgängligheten till
jordbruksmarken runtom Rv51. Då Ombyggnationen av Rv51 medför att anslutningar
flyttas och stängs. Vi vill därför ha minst fem meter i bredd för att komma fram med
våra maskiner. Vi vill även att ni väljer mjuka kantstenar till trottoarerna så att vi
slipper trasiga däck.
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2. När det gäller markavvattningen i området för detaljplanen vill vi att ni tar ordentlig
höjd för framtida skyfall.
Kommentar:
Åtgärder för att säkra trafikmiljön kommer att göras i samband med genomförandet av aktuell
detaljplan. Dessa planer och åtgärder i trafikmiljön kommer dock inte att planläggas i aktuell
detaljplan. Synpunkter på utformningen kommer att tas vidare till ansvariga för det arbetet.

På sida 17 i planbeskrivningen har risken för översvämning vid skyfall beskrivits. Inom lågpunkten
är marken dessutom till störst del planlagd med korsmark (marken får endast förses med
komplementbyggnad) eller naturmark. Dessutom får inte källare anordnas inom planlagt område.

5. Kumbro stadsnät AB
Stadsnät har befintliga ledningar i södra delarna av berörda fastigheter, se bifogad karta. Detta bör
framgå i detaljplanen / planbeskrivningen. Eventuella kostnader för KumBro Stadsnät AB för flytt
eller annan påverkan på ledningarna för att genomföra detaljplanen skall belasta
berörda fastighetsägare.
Om Stadsnät i Örebro AB:s kablar eller anläggningar skadas vid utbyggnaden, är den som utför
byggnationen (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.
Kommentar:
I planbeskrivningen står det att ”Stadsnät har befintliga bredbandskablar i området som de nya
bostäderna kan anslutas till” på sida 19.

6. Örebro Länsmuseum
Ställningstagande
Detaljplaneförslaget är framtaget i syfte att planlägga ett bostadsområde NV om Ekeby kyrka.
Planförslaget framhåller att siktlinjer från länsväg 51 inte kommer att påverkas av
utbyggnadsområdet. Örebro Länsmuseum delar inte den uppfattningen.
Motivering
Enligt PBL:s intensioner och översiktsplanens direktiv för planområdet ”ska hänsyn tas till
landskapsbilden och kulturmiljön kring kyrkan”. Även Kulturmiljöprogrammet för Kumla 2014 slår
fast att ”Man bör undvika ny bebyggelse som stör den viktiga utsikten från kyrkan mot väster, norr
och öster.”
Det föreslagna utbyggnadsområdet tillgodoser inte hänsynskravet i PBL och ÖP. Siktbilden från
riksväg 51 kommer att påverkas negativt av bebyggelsen då kopplingen mellan odlingslandskapet och
kyrkan/sockencentrat upplöses. Planutredarna anser att detta kompenseras av att ”tornet syns från
vägen”. Logiken i det resonemanget motsvaras av utsagan att ”det går lika bra att se ett hörn av ett
fotografi som att se hela bilden”. Landskapets läsbarhet och upplevelsevärde försvåras av den
planerade bebyggelsen som kommer att förändra landskapsbilden.
Planutredarna framhåller vidare att en bebyggelse längs Ekebygatan skulle ge en ”stadskaraktär”. Vi
menar att utbyggnaden innebär en karaktärsförvanskning från nuvarande bykaraktär. Ekeby är ett
sockencentrum med skola, kyrka och prästgård vars karaktär ska bevaras och inte omvandlas till
stadskaraktär.
Förslag till åtgärd
Ur kulturmiljösynpunkt vore det mest fördelaktigast att förlägga en utbyggnad längs med väg 642
söder om kyrkan. Då följer man den traditionella bebyggelsestrukturen där närheten till byvägen är
den naturliga lokaliseringen. Alternativet är att halvera det föreslagna utbyggnadsområdet som
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förskjuts åt norr samt att anlägga radhus med gaveln mot riksväg 51 vilket bättre skulle harmoniera
med en traditionell bebyggelsestruktur och ge ett lugnare intryck. Villamattor hör till en modern tid
och bör läggas perifert från kyrkan.

Kommentar:
Kumla kommun håller inte med om att kopplingen mellan odlingslandskapet och kyrkan upplöses
på grund av aktuell detaljplan. Begreppet stadskaraktär omnämns inte i planbeskrivningen
däremot används stadslik karaktär för att beskriva hur landskapsbilden påverkas av planförslaget. I
den texten har heller ingen värdering i stadslik karaktär lagts. Det som beskrivs är att Ekebygatan
kommer att få en mer stadslik karaktär på grund av att byggnation finns på båda sidor om vägen.
Detta innebär inte att Ekeby som tätort får en stadslik karaktär i sig. Det finns en efterfrågan på
småhustomter i Ekeby och Kumla kommun vill kunna erbjuda tomter i attraktiva lägen på fler orter
än centralorten Kumla. Detta är också nödvändigt för att nå de mål som ställs i översiktsplanen med
att växa, bland annat. Området är dessutom utpekat för bostäder i gällande översiktsplan. Genom
att även mindre orter som Ekeby växer, kan även serviceutbudet växa och skapa förutsättningar för
en levande tätort på landsbygden. Detta utan att förstöra den viktiga kulturmiljö som finns i Ekeby
idag, vilket också är en del av syftet och huvuddragen för detaljplanen.
Inför granskningen har planområdet och utformningen setts över och för att bevara kulturmiljön
och den öppenhet som är idag, har det sydöstra hörnet omarbetats genom att placera en
cirkulationsplats med infart till planområdet och på så vis skapas en öppen karaktär kring
vägskälet.

7. Svenska kyrkan, Kumla Pastorat
Kumla Pastorat välkomnar en utbyggnad av Ekeby och den valda platsen.
Då Kumla Pastorat förfogar över Ekeby Kyrka, dess omgärdande mur och därtill gravanordningar
Åligger det således oss att vårda och förvalta ovan nämnda objekt. Vi vill därmed belysa vikten av
beaktande kring förfarandet av sannolika byggmetoder. Och tänker då i termer av markschakt och
efterkommande markarbeten samt tung trafik till och från byggarbetsplatsen. I största möjliga mån
bör vibrationer som kan skada omkringliggande objekt skyddade av Kulturminneslagen undvikas.
Vi förutsätter att Länsstyrelsens antikvarier är eller blir informerade i god tid innan byggprojektet
drar igång, för eventuella åtgärder som bör tas för att skydda eller säkra kulturhistoriska föremål
eller andra objekt.
Kommentar:
Detta regleras inte plankartan då det är utanför planområdet och något att ta hänsyn till vid
genomförandet. Genomförandedelen i planbeskrivningen kommer att kompletteras med en
skrivelse om att hänsyn ska tas till detta vid byggnation.

8. Kultur- och fritidsnämnden
Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av, har inkommit till kultur- och fritidsnämnden för samråd.
Samrådstiden sträcker sig mellan 21 mars och 11 april 2019. Yttrandet från kultur- och
fritidsnämnden anger att:





detaljplanen tydligare bör förankras i kulturmiljöprogrammet
vidare utredning behöver genomföras gällande klassificeringen av den holme som finns
belägen i planområdet för att avgöra dess eventuella biotopskydd
utrymme lämnas i anslutning till lokalgatan för plantering och anläggning av grönblåstruktur
i syfte att minska översvämningsrisken
nämnden ställer sig positiva till förslaget att skötsel av gator inom området åläggs den
befintliga vägsamfälligheten, men att annan kompetens och verktyg kan behövas för skötsel
av buskage- och trädplanteringar
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nämnden ställer sig positiva till att viss grönyta behålls längst med vägsträckan i anslutning
till planområdet, men att denna bör utökas för att skapa en grön spridningskorridor mot
skogen utanför områdets norra del
den planerade träridån infogas i plankartan
nämnden efterfrågar en mer genomgripande barnkonsekvensanalys av förslaget

Kommentar:
Synpunkter på kulturmiljö, se kommentar till yttrande 1 och 6.
Med hjälp av Kultur- och fritidsförvaltningen har det gjorts en bedömning om att dungen inte är en
åkerholme, vilket också Länsstyrelsen instämmer i enligt deras samrådsyttrande. Dungen bedöms
heller inte vara ett odlingsröse då de två rapporter kring arkeologin som finns, beskriver dungen
som husgrund/källare.
Översvämningsrisken har tagits hänsyn till genom att planlägga för NATUR och även korsmark på
en del av kvartersmarken för att inte bostäder ska uppföras på mark som riskerar att svämmas
över. Planförslaget utgår från att enskilt huvudmannaskap gäller inom hela planområdet.
Trädridån kan planteras väster om planområdet och är inte beroende av aktuell detaljplan. Det
kommer även att sättas upp ett stängsel eller växtbarriär mot Ekeby IP för att skapa en avgränsning
mot fotbollsplanen men också kunna fånga upp fotbollar.
Plan- och geodataenheten har ännu inte utarbetat rutiner för hur vi ska arbeta med och tillämpa
barnkonventionen och den lag som träder i kraft 1 januari 2020, i våra detaljplaner. I
undersökningen av betydande miljöpåverkan finns en del som vi kallar Social påverkan, där finns en
fråga om barnperspektivet. Här planerar vi ju för bostäder alldeles i närheten av förskola/skola,
Ekeby IP och säkerställer dessutom att det blir säkrare trafikmiljö med hjälp av cirkulationsplatsen
och separat gång- och cykelväg till och från det nya kvarteret.

9. Kumla Naturskyddsförening
Vår styrelse har funderat på detta och vill lämna följande kommentarer
1. När det gäller vägen från Ekeby kyrka mot Gällersta kyrka borde man tänka på en gång- och
cykelväg genom att på vänstra sidan av vägen (mot Gällersta) planlägga en dylik mellan vägen och
det planerade byggnadsområdet och då i första hand mellan kyrkan och Tole backe för att i framtiden
kunna fortsätta med en förlängning mot Gällersta.
2. Det vore även lämpligt att på något sätt (genom busk- eller trädnivå) avskärma nybyggnationen
mot kyrkolandskapet
Kommentar:
Trafikstrukturen mot Gällersta är inte aktuellt att planlägga i den här detaljplanen. Synpunkt på
gång- och cykelväg kommer att tas vidare till ansvariga, dock är det en statlig allmän väg (väg 642)
och inte en kommunal väg.
Kumla kommun anser att det inte finns någon anledning att avskärma nybyggnationen mot
kyrkolandskapet. Istället är det viktigt att behålla den öppenhet som finns idag mellan
odlingslandskapet och kyrkolandskapet så gott det går.

10. Region Örebro Län
Ekeby ligger längsmed ett i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) beskrivet utvecklingsstråk där
bil och kollektivtrafik kan komplettera varandra. Tillgång till service och arbetsmarknad får till följd
av det och beroende på närheten till Örebro anses som förhållandevis god. Bebyggelse på åkermark
motverkar samtidigt det regionala målet om bibehållen eller ökad jordbruksareal. Dock ligger nästan
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all bebyggelse på åker i kommunen vilket generellt försvårar all utbyggnad av bostäder och
verksamheter. Förslaget kan sammanfattningsvis bedömas stärka de regionala strukturbilderna även
om jordbruksmark omvandlas till följd av planen.
Region Örebro län vill avslutningsvis framhålla vikten av att den nya detaljplanen inte försvårar
tillskapande av ny busshållplats och ny vändplats i Ekeby som behövs för att säkerställa god
kollektivtrafik för befintliga och tillkommande boende i Ekeby, samt framförallt för att möjliggöra
höjd trafiksäkerhet.
Kommentar:
Kumla kommun håller med om att med planförslaget stärker de regionala strukturbilderna även
om det motverkar det regionala målet om att bibehålla/öka jordbruksarealen.
Vad gäller trafiksäkerhet och trafiklösningar, se kommentar till yttrande 1 och 3.

Kumla 2019-05-13,
rev. 2019-05-24
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Sanda Madzo
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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Yttrande
Datum

Diarienummer

2019-04-11

402-2104-2019

Kumla kommun
samhallsbyggnad@kumla.se

Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av,
Ekeby, Kumla kommun
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § planoch bygglagen (PBL), standardförfarande. 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
Överensstämmelse med översiktsplan
I kommunens gällande översiktsplan redovisas planområdet som ett område för
bostadsbyggande. I översiktsplanen anges även att hänsyn ska tas till
landskapsbilden och siktlinjer runt kyrkan.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen anser att planförslaget innebär en negativ påverkan på
landskapsbild och kulturmiljövärden, värden som lyfts i såväl kommunens
kulturmiljöprogram som i gällande översiktsplan samt i förslag till ny
översiktsplan, se avsnitt Kulturmiljövård nedan.
Trafikbuller
Planområdet berörs av trafikbuller från omgivande gator. Varje bostad bör ha
tillgång till en uteplats, gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära
anslutning till bostaden. Vid en uteplats ska, enligt förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader, bullernivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Av trafikbuller-beräkningen framgår
dock att dessa riktvärden överskrids i delar av planområdet. Länsstyrelsen anser
därför att det på plankartan behöver införas en planbestämmelse som anger att
ovanstående riktvärden för uteplats ska klaras. Vid samtal med kommunens
planhandläggare 2018-04-11 har överenskommits att till detaljplanens
granskningsskede ska plankartan kompletteras enligt ovan.

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

Yttrande
2019-04-11
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402-2104-2019

Fornlämningar
Inom planområdet finns, som beskrivet i planbeskrivningen, fornlämningar. Den
som vill ta bort en fornlämning ska ansöka om tillstånd, enligt kulturmiljölagen
(1988:950), hos Länsstyrelsen. Tillståndet kommer att förenas med villkor om
arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynd
och förmedla resultaten.
Kulturmiljövård
Enligt 2 kap. PBL ska planläggning ske med hänsyn till bl.a. kulturvärden och
byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till bl.a. landskapsbild, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. För att klara de kravs som ställs i 2 kap. PBL behöver
konsekvenser för bl.a. kulturmiljövärden beskrivas (4 kap. 33 § PBL).
Kyrkliga kulturmiljöer skyddas genom 4 kap. kulturmiljölagen. Skyddet omfattar
även begravningsplats och tillhörande kyrkotomt. Bestämmelserna reglerar dock
inte åtgärder utanför kyrkomiljö och kyrkotomt men enligt 1 kap. 1 §
kulturmiljölagen ska såväl enskilda som myndigheter visa hänsyn och aktsamhet
mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på
kulturmiljön undviks eller begränsas.
Landskapskonventionen, som trädde ikraft 2011, understryker att landskapet är en
gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika
värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska.
Konventionen lyfter landskapet som grund för människors välbefinnande, hälsa
och estetiska upplevelser och den innefattar alla typer av landskap som människor
möter i sin vardag. Landskapskonventionen innebär att Sverige ska tillämpa ett
landskapsperspektiv i sin politik för regional utveckling, stadsplanering, kulturoch naturmiljövård, jordbruk, skogsbruk och alla andra områden som kan ha
inverkan på landskap.
I kommunens gällande översiktsplan redovisas planområdet som ett område för
bostadsbyggande. I översiktsplanen anges även att hänsyn ska tas till
landskapsbilden runt kyrkan. Ekebys kulturvärden har senare identifierats i
kommunens kulturmiljöprogram, s. 38, där bebyggelseläget kring vägkorsningen
anges som särskilt känslig. Som en följd av detta har i det pågående
översiktsplanearbetet föreslagits ett ställningstagande angående ny bebyggelse i
Ekeby; ”hänsyn ska tas till Ekebys kulturvärden, speciellt runt området vid
kyrkan.” I förslaget till ny översiktsplan skriver kommunen också på s. 32 att
angående utbyggnad på landsbygden ska hänsyn tas till kulturlandskapet och på s.
35 har kommunen uttalat ställningstagandet att planarbetet ska utgå från att
”anpassa ny bebyggelse med hänsyn till befintlig bebyggelse. Detta gäller särskilt
i områden med kulturmiljövärden. Ny bebyggelse bör följa områdets struktur,
men även gestaltning i form av skala, material och färg.”
En utbyggnad av bostadsområdet i Ekeby bedöms vara möjlig och Länsstyrelsen
har inte uttalat att några hinder för att en utveckling av Ekeby föreligger i samråd
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kring gällande översiktsplaner eller i samband med det nu pågående
översiktsplanearbetet. Området är inte heller av riksintresse för kulturmiljövården.
Däremot anser Länsstyrelsen att hänsyn till befintliga kulturmiljövärden behöver
tas, i enlighet med hänsynsreglerna i lagstiftningen och de uttalanden som
kommunen gjort i de ovan nämnda dokumenten. Någon antikvarisk
förundersökning, som kan ge vägledning om hur hänsyn kan tas till landskapsbild
och hur anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull byggelse kan göras, har
inte utförts inom ramen för det nu aktuella planarbetet. Länsstyrelsens bedömning
vilar därför på tillgängliga underlag. Utifrån detta underlag delar vi de tidigare
bedömningarna att det främst är utblickarna mot kyrkomiljön och från kyrkan ut
över kulturlandskapet samt kyrkomiljön i och invid vägkorsningen som är de
värden som särskilt kan komma att påverkas vid en utbyggnad såsom
planförslaget föreslår.
På södra sidan om Ekebygatan finns en obebyggd yta öster om skolan, framför
kyrkan, som bidrar till att just området kring vägskälet får en öppen karaktär. En
liknande lösning inom planområdet skulle kunna åstadkommas genom att den
mark som avsatts som Natur utökas i planområdets sydöstra del, eller kanske
utformas som en parkmiljö. Det skulle medföra att den hörntomt som nu är
illustrerad i illustrationsplanen på s. 19 minskas eller kanske till och med utgår för
att tillgodose allmänintresset av hänsyn till kulturmiljövården.
I planförslagets planbeskrivning finns en allmän formulering om att ”falurött” bör
tas upp som färgsättning för förråd, plank m.m. Detta följs dock inte upp med en
planbestämmelse på plankartan. Länsstyrelsen noterar att höjd på byggnader
regleras och utformningsbestämmelser om färgsättning har föreslagits för den
tillkommande bebyggelsens takmaterial. Länsstyrelsen anser att bestämmelser
också bör införas som reglerar god material- och färgverkan med hänsyn till
områdets kulturmiljövärden. Vidare anser Länsstyrelsen att bebyggelsens
placering, framför allt i den sydöstra och östra delen av planområdet ska regleras
utifrån hänsyn till den värdefulla kulturmiljön i anslutning till vägkorsningen och
kyrkomiljön samt till landskapsbilden för att möjliggöra vissa utblickar också mot
nordväst från kyrkoområdet, både från begravningsplats och kyrkbacken.
Trafiksäkerhet
I den norra delen av planområdet regleras inte lokalisering av utfart till väg 642 på
plankartan. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att Trafikverket arbetar för att hålla
nere antalet utfarter till det statliga vägnätet. Av denna anledning bör det på
plankartan regleras så att endast en utfart möjliggörs till väg 642. Vid samtal med
kommunens planhandläggare har framkommit att till detaljplanens
granskningsskede planeras plankartan kompletteras med detta.
Planområdet är lokaliserat norr om väg 672 (Ekebygatan) som är en statlig allmän
väg. Söder om planområdet och vägen ligger Ekeby skola. En exploatering av
bostäder i planområdet medför att barn behöver korsa vägen för att ta sig till och
från skolan. Idag finns det ingen passage över vägen för oskyddade trafikanter.
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Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att det krävs åtgärder på
Ekebygatan för att skapa en säkrare trafikmiljö för de boende i Ekeby.

Magnetfält
Norr om planområdet löper, enligt planbeskrivningen, en 10 kV-luftledning.
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver innehålla en bedömning kring
risken att planområdet närmast ledningen exponeras för magnetfält.
Naturvård
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att dungen i det sydvästra hörnet
av planområdet inte klassar in i definitionen av en åkerholme och är därmed inte
skyddad enligt det generella biotopskyddet. Däremot anges det att det i dungen
finns stensamlingar. Om dessa stensamlingar ligger i anslutning till åkermarken
kan de vara odlingsrösen som omfattas av det generella biotopskyddet.
Länsstyrelsen anser att detta behöver utredas vidare. Diket som omnämns i
planbeskrivningen under rubriken Natur/Vegetation omfattas av det generella
biotopskyddet, vilket innebär att det krävs en dispens från det generella
biotopskyddet om diket riskerar att skadas i samband med exploateringen.
Dispens från det generella biotopskyddet söks hos Länsstyrelsen innan området
exploateras. Länsstyrelsen rekommenderar att dispens söks inom planprocessen
då dispensprövningen kan påverka detaljplanens utformning och möjligheten att
genomföra detaljplanen. Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om
det finns särskilda skäl. En prövning av om det finns särskilda skäl avgörs från
fall till fall.
Skredrisk
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) Skredrisker i finkorniga
jordarter och Länsstyrelsens Ras- och skredkartering finns förutsättningar för
skred på den södra delen av fastigheten. Planhandlingarna bör kompletteras med
de planeringsunderlag som finns gällande skredrisk så att
planeringsförutsättningarna i området framgår.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Ekeby Prästgård 1:7 ligger inom grundvattenförekomsten Närkeslätten, vilket bör
framgå i planhandlingarna. Grundvattenförekomsten har god kvalitativ och
kvantitativ status. Enligt SGU:s klassning av grundvattnets sårbarhet har området
måttlig risk. Marken har medelhög och låg genomsläpplighet och består av sandig
morän och lera. Dagvattenavrinningen från planområdet får inte riskera att
försämra miljökvalitetsnormerna för grundvattenmagasinet eller nedströms
vattenområde.
Enligt planbeskrivningen tillhör planområdet Norrström huvudavrinningsområde
och delavrinningsområdet mynnar i Kvismare kanal. Vattendraget Näsbygraven
öster om planområdet har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
kommer att påverkas negativt av ett genomförande av detaljplanen, att
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näringsbelastningen i recipienten kommer att minska i och med att området går
från jordbruksmark till bebyggt område. Länsstyrelsen gör bedömningen att
detaljplanen sannolikt inte kommer innebära negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna i nedströms vattenområde eller grundvattnet.
Översvämningsrisk
Enligt Länsstyrelsens skyfallskartering finns flödesvägar genom fastigheten och
lågpunkter finns på fastighetens östra del, främst i anslutning till vattendraget som
korsar fastigheten. Enligt planförslaget kommer marken inom lågpunkten till
största del att bestå av prickmark och området får inte bebyggas med källare.
Länsstyrelsen bedömer att dessa åtgärder är tillräckligt för att hantera
översvämningsrisken utifrån skyfallskarteringen.
Planbestämmelser
Enligt planbeskrivningen kommer all allmän plats inom planområdet att vara
enskild. Om kommunen bestämmer att huvudmannaskapet ska vara enskilt ska
detta anges med en administrativ planbestämmelse, enligt PBL Kunskapsbanken.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare Helena
Siegert som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av i Kumla kommun
Ert ärende: SBN 2016/571

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade
2019-03-21) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer
•

Att planen har enskilt huvudmannaskap framgår visserligen
av rubriken ”Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap” bland planbestämmelserna, men frågan om huvudmannaskap för allmänna platser ska redovisas som en administrativ bestämmelse.

Delar av planen som bör förbättras
Omprövning alternativt nybildande av gemensamhetsanläggning
Planen har enskilt huvudmannaskap och det nämns i planbeskrivningen att det är Ekeby vägförening som ska ansvara för framtida
drift och underhåll av allmän platsmark (lokalgata, gång- och cykelväg). Det bör förtydligas att den befintliga gemensamhetsanläggningen Ekeby ga:2 måste omprövas för att införliva de nya vägarna i
gemensamhetsanläggningen. Detta görs genom en anläggningsförrättning. Det är oklar om den allmänna platsmarken för natur även
är tänkt att ingå i befintlig gemensamhetsanläggning Ekeby ga:2.
Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas,
men inget ytterligare anges om innehållet.

An n a F r a n z o n
Lantmäteriet, Fastighetsbildning POSTADRESS: 801 82 Gävle
BESÖKSADRESS: Kilsgatan 4, Göteborg TELEFON: 0771-63 63 63
E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET: www.lantmateriet.se

Lantmäteriet

2019-04-08

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i direkt
anslutning till gränsen mot Ekeby s:13. Varken i grundkartan eller i
registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs
denna gräns. Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte
påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken är då att antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att
det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som
möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp
befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar
krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När
gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till
fastighetsgränsens rätta läge göras.
Kostnader för fastighetsbildning
Det anges inte något om vem som bekostar den fastighetsbildning
som behövs för genomförandet av detaljplanen, utan endast vem
som är ansvarig för ansökan om fastighetsbildning.
Befintliga rättigheter
Det anges inte hur alternativt om de befintliga rättigheter som finns
inom planområdet, och som nämns i planbeskrivningen, påverkas
av den nya detaljplanen.
Ansvar för fastighetsbildning
I planbeskrivningen nämns att ”Lantmäterimyndigheten ansvarar
för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder”. Detta kan tolkas som
att Lantmäteriet är ansvarig för fastighetsbildningsåtgärder per automatik. Lantmäteriet handlägger endast fastighetsbildningsåtgärder
som omfattas av en ansökan och bär inget ansvar i att sådan ansökan
skickas in till Lantmäteriet.
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Ekonomiska frågor
Det framgår inte vem som ska bekosta anslutningsavgifter för VA, el,
tele, fjärrvärme m.m., utan endast att det ska debiteras enligt gällande taxa hos respektive leverantör.
För Lantmäteriet

Anna Franzon
Anna Franzon
förrättningslantmätare
Kopia till:
Länsstyrelsen i Örebro län
samby.orebro@lansstyrelsen.se
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

elis.kall@trafikverket.se
den 5 april 2019 13:50
Samhällsbyggnad
samby.orebro@lansstyrelsen.se
SBN 2016/571

Kumla kommuns dnr: SBN 2016/571
Trafikverkets dnr: TRV 2019/37014
Samråd gällande Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7 i Kumla kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i Ekeby, då det finns en efterfrågan på enbostadshus,
men mindre flerfamiljshus kan också bli aktuellt.
Planområdet är lokaliserat norr om väg 672 (Ekebygatan) vilken är en statlig allmän väg. Söder om vägen är
samhället Ekeby belägen med skolan precis söder om Ekebygatan. Exploateringen av bostäder som sker i
samband med detaljplanen medför att skolelever kommer behöva korsa vägen för att ta sig till och från
skolan. Idag finns det ingen passage för oskyddade trafikanter och en sådan behöver anläggas. För att
möjliggöra en hastighetssäkrad passage behöver ett bevakningsuppdrag tecknas mellan Trafikverket och
kommunen. Ett bevakningsuppdrag ansöks genom att mejla till trafikverket@trafikverket.se och i mejlet
beskriva vad ärendet gäller samt bifoga de handlingar som behövs för att besluta i ärendet. Eftersom en
passage behöver anläggas på grund av framtagandet av detaljplanen ska åtgärden bekostas av kommunen.
I den norra delen av planområdet reglerar inte plankartan lokalisering av utfart till väg 642. Trafikverket
arbetar för att hålla nere antalet utfarter till det statliga vägnätet. Av denna anledning anser Trafikverket att
plankartan bör regleras så endast en utfart möjliggörs ut till väg 642. Utfarten ska utformas enligt VGU.
I planbeskrivningen framgår det att bullerriktvärdena inte klaras för uteplatser utan åtgärder. Trafikverket
anser att plankartan bör kompletteras så det säkerställs att eventuella åtgärder införs så riktlinjerna enligt
förordningen (2015:216) klaras för samtlig planerad bebyggelse.
Med vänlig hälsning
Elis Käll
Samhällsplanerare
elis.kall@trafikverket.se
Direkt: 010-123 05 46
Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

https://w3d3.kumla.se/Asp/Download.asp?FILEREF=652353
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Ert Dnr.
Ert datum

Kumla kommun

Skrivelse gällande Detaljplan Ekeby Prästgård 1:7
LRF’s lokalavdelning i Ekeby-Gällersta-Norrbyås har studerat Kumla
kommuns detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7som ligger i det område som våra
medlemmar bor och driver företag.
Det är bra att Kumla kommun vill växa och att det byggs flerbostadshus vilket
är en bristvara i området, det är viktigt att fler ska ha möjligheten att bo på
landsbygden. Vi har ett par detaljerade synpunkter på Kumla kommuns
detaljplan. Dessa synpunkter har också bäring på kommunernas ansvar att ge
bästa möjliga förutsättningar för boende och företagande i kommunen.
Syftet med Kumla kommuns detaljplan är att upplåta mark i Ekeby för att
bygga enbostadshus, parhus och radhus. Då denna mark ligger på motsattsida
av Ekebyvägen i förhållande till förskola, skola och med den ökande
exploateringen förväntas antalet barn att öka som ska ta sig till och från skolan.
Detta medför att det behöver göras åtgärder på Ekebygatan för att skapa en
säkrare trafikmiljö. Vi vill understryka att ni behöver ta med all den
näringsverksamhet som finns i området när ni pratar om trafiksäkerhet.
Detaljerade synpunkter:
1. När Ekebygatan skall göras mer trafiksäker vill vi att ni tar med breda
lantbruksmaskiner i beräkningarna för framkomlighet. Detta är extra
viktigt då Ekebygatan kommer få ännu större betydelse för
tillgängligheten till jordbruksmarken runtom Rv51. Då
Ombyggnationen av Rv51 medför att anslutningar flyttas och stängs. Vi
vill därför ha minst fem meter i bredd för att komma fram med våra
maskiner. Vi vill även att ni väljer mjuka kantstenar till trottoarerna så
att vi slipper trasiga däck.
2. När det gäller markavvattningen i området för detaljplanen vill vi att ni
tar ordentlig höjd för framtida skyfall.

Jeanette Svanberg
Ordförande i LRF’s lokalavdelning Ekeby-Gällersta-Norrbyås

2019-03-21

Kumbro Stadsnät AB, yttrande
Stadsnät har befintliga ledningar i södra delarna av berörda fastigheter, se
bifogad karta. Detta bör framgå i detaljplanen / planbeskrivningen.
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
utbyggnaden, är den som utför byggnationen (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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Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
Byggnadsantikvarie

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Örebro Länsmuseum
Engelbrektsgatan 3
701 12 Örebro
Tel. 070-602 87 60
ing-marie.nilsson-tarkkanen@olm.se

692 80 Kumla

Yttrande angående detaljplan för Ekeby prästgård 1:7, del av.
Ekeby Kumla kommun, Örebro län.

Ställningstagande
Detaljplaneförslaget är framtaget i syfte att planlägga ett bostadsområde NV om Ekeby kyrka.
Planförslaget framhåller att siktlinjer från länsväg 51 inte kommer att påverkas av
utbyggnadsområdet. Örebro Länsmuseum delar inte den uppfattningen.
Motivering
Enligt PBL:s intensioner och översiktsplanens direktiv för planområdet ”ska hänsyn tas till
landskapsbilden och kulturmiljön kring kyrkan”. Även Kulturmiljöprogrammet för Kumla 2014
slår fast att ”Man bör undvika ny bebyggelse som stör den viktiga utsikten från kyrkan mot väster,
norr och öster.”
Det föreslagna utbyggnadsområdet tillgodoser inte hänsynskravet i PBL och ÖP. Siktbilden
från riksväg 51 kommer att påverkas negativt av bebyggelsen då kopplingen mellan
odlingslandskapet och kyrkan/sockencentrat upplöses. Planutredarna anser att detta
kompenseras av att ”tornet syns från vägen”. Logiken i det resonemanget motsvaras av
utsagan att ”det går lika bra att se ett hörn av ett fotografi som att se hela bilden”.
Landskapets läsbarhet och upplevelsevärde försvåras av den planerade bebyggelsen som
kommer att förändra landskapsbilden.
Planutredarna framhåller vidare att en bebyggelse längs Ekebygatan skulle ge en
”stadskaraktär”. Vi menar att utbyggnaden innebär en karaktärsförvanskning från nuvarande

bykaraktär. Ekeby är ett sockencentrum med skola, kyrka och prästgård vars karaktär ska
bevaras och inte omvandlas till stadskaraktär.
Förslag till åtgärd
Ur kulturmiljösynpunkt vore det mest fördelaktigast att förlägga en utbyggnad längs med väg
642 söder om kyrkan. Då följer man den traditionella bebyggelsestrukturen där närheten till
byvägen är den naturliga lokaliseringen. Alternativet är att halvera det föreslagna
utbyggnadsområdet som förskjuts åt norr samt att anlägga radhus med gaveln mot riksväg 51
vilket bättre skulle harmoniera med en traditionell bebyggelsestruktur och ge ett lugnare
intryck. Villamattor hör till en modern tid och bör läggas perifert från kyrkan.

Beslut i ärendet har fattats av enhetschef Elinor Magnérus efter föredragning av
byggnadsantikvarie Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen.
För stiftelsen Örebro Länsmuseum

Elinor Magnérus
Chef Kunskapsenheten

Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
Byggnadsantikvarie
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Tjänsteskrivelse
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KFN 2019/109

Kultur‐ och fritidsnämnden

Samrådsyttrande – Detaljplan Ekeby Prästgård 1:7, del av
Förslag till beslut
Kultur‐ och fritidsnämnden
1. antar yttrandet,
2. vidarebefordrar yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av, har inkommit till kultur‐ och
fritidsnämnden för samråd. Samrådstiden sträcker sig mellan 21 mars och 11
april 2019. Yttrandet från kultur‐ och fritidsnämnden anger att:


detaljplanen tydligare bör förankras i kulturmiljöprogrammet



vidare utredning behöver genomföras gällande klassificeringen av den
holme som finns belägen i planområdet för att avgöra dess eventuella
biotopskydd



utrymme lämnas i anslutning till lokalgatan för plantering och anläggning
av grönblåstruktur i syfte att minska översvämningsrisken



nämnden ställer sig positiva till förslaget att skötsel av gator inom
området åläggs den befintliga vägsamfälligheten, men att annan
kompetens och verktyg kan behövas för skötsel av buskage‐ och
trädplanteringar



nämnden ställer sig positiva till att viss grönyta behålls längst med
vägsträckan i anslutning till planområdet, men att denna bör utökas för
att skapa en grön spridningskorridor mot skogen utanför områdets norra
del



den planerade träridån infogas i plankartan



nämnden efterfrågar en mer genomgripande barnkonsekvensanalys av
förslaget

2019‐04‐11
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Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden
att upprätta en detaljplan för Ekeby prästgård 1:7, del av. Detaljplanens syfte är
att ge möjlighet till att bygga bostäder i Ekeby då det finns en efterfrågan på
enbostadshus, men mindre flerfamiljshus (parhus, radhus, kedjehus) kan också
bli aktuellt. Planområdet är beläget i norra Ekeby vid Ekeby kyrka och omfattar
3.1 ha. Planen uppskattas möjliggöra uppemot 16 villatomter samt en tomt för
mindre flerbostadshus. Området ligger i ett viktigt kulturmiljölandskap med
fornlämningar och kulturhistoriska byggnader.
Detaljplanen skickas ut på samråd den 21 mars‐11 april 2019, och därefter för
granskning under maj‐juni 2019. Detaljplanen antas av
samhällsbyggnadsnämnden juni 2019, enligt plan.
Yttrande
Planbeskrivningen anger att området är lokaliserat i ett viktigt
kulturmiljölandskap och att det därför är viktigt att det anpassa till den
omgivande miljön. I planområdet ligger bland annat Ekeby kyrka, som omfattas
av kulturmiljöprogrammet för Kumla kommun. Programmet anger att
kompletterande byggnader inom miljön bör underordnas de befintliga, och att
nya byggnader som stör utsikten från kyrkan mot väster, norr och öster bör
undvikas (Kulturmiljöprogrammet, s. 38). Detaljplanen anger förvisso viss
anpassning i form av begränsad takhöjd och att taken ska vara röda. Men saknar i
övrigt redogörelse för hur kulturmiljöprogrammet tagits i beaktande. Detta
bedöms som särskilt angeläget då ny bebyggelse oundvikligen kommer påverka
kulturmiljön i området.
Diskussioner har förts gällande den holme som inbegrips i planområdet. Frågan
gäller huruvida holmen ska bedömas som biotopskyddad eller inte.
Planbeskrivningen anger att den samlade bedömningen är att holmen inte är en
biotopskyddad åkerholme. Undersökningen av betydande miljöpåverkan anger
däremot det motsatta, att holmen är biotopskyddad.
Avgörande för holmens eventuella biotopskydd är just hur den klassificeras. Om
holmen kan klassificeras som åkerholme, eller om det bör bedömas som ett
odlingsröse, det vill säga stenar som lagts dit av människan. Om det är en
åkerholme är den inte biotopskyddad eftersom den inte är helt omgiven av
jordbruksmark. Om det däremot är ett odlingsröse omfattas den av
biotopskyddet. Kultur‐ och fritidsnämnden bedömer att holmen kan bedömas
som ett odlingsröse, men att detta behöver utredas vidare i samråd med
Länsstyrelsen.
Av planbeskrivningen framgår att området har en viss översvämningsrisk. För att
undvika detta föreslås att utrymme lämnas vid gator för plantering och
anläggning av grönblåstruktur. Kultur‐ och fritidsnämnden ställer sig positiva till
förslaget att ansvaret för gator i detaljplanen åläggs den befintliga
vägsamfälligheten i området. Men vill dock betona att det kan krävas annan
kompetens och verktyg för eventuell skötsel av träd‐ och buskageplanteringar i
anslutning till dessa.
Kultur‐ och fritidsnämnden förhåller sig vidare positiva till att viss grönyta
behålls längst gatan som löper parallellt med planområdet. För att skapa en
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grönspridningskorridor i ett annars splittrat jordbrukslandskap föreslår
nämnden att området även knyts ihop med skogsområdet i planområdets norra
delar. Överlag efterfrågar kultur‐ och fritidsnämnden en plan för tillskapande av
grönytor när markområden exploateras.
Av undersökningen av betydande miljöpåverkan framgår att det finns planer på
en träridå mot fotbollsplanen för att skydda mot vind. Detta framgår dock inte av
plankartan, varför kultur‐ och fritidsnämnden föreslår att detta infogas.
Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Det innebär kommunens
skyldigheter att tillämpa konventionen förstärks. Enligt artikel 3 ska barns bästa
beaktas vid alla beslut som rör barn. Planbeskrivningen och undersökningen av
betydande miljöpåverkan att bebyggelsen är positiv ur ett barnperspektiv, då
området har närhet till skola och lekplatser. Kultur‐ och fritidsnämnden
efterfrågar dock en mer genomgripande barnkonsekvensanalys av förslaget,
alternativt en motivering till att utesluta detta. Detta bedöms som särskilt
relevant med anledning av den kommande lagstiftningen.
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Samhällsbyggnad
Remiss angående nybyggnad vid Ekeby kyrka

Vår styrelse har funderat på detta och vill lämna följande kommentarer
1.
När det gäller vägen från Ekeby kyrka mot Gällersta kyrka borde man tänka på en gångoch cykelväg genom att på vänstra sidan av vägen (mot Gällersta)
planlägga en dylik mellan vägen och det planerade byggnadsområdet och då i första
hand mellan kyrkan och Tole backe för att i framtiden kunna fortsätta med en förlängning mot Gällersta.
2.
Det vore även lämpligt att på något sätt (genom busk- eller trädnivå) avskärma
nybyggnationen mot kyrkolandskapet.
Med vänlig hälsning
Naturskyddsföreningen i Kumla
Åke Teljå
Ordförande
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