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SAMRÅDSREDOGÖRELSE (skyddad enligt GDPR)  
 
Detaljplan för   

Fastigheterna Älvesta 1:2 och 1:3, Kumla kommun, Örebro län 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder. Främst villor men även mindre 
flerfamiljshus så som parhus, radhus och kedjehus. 
 
Planområdet har en areal på ca 11 ha och ligger i västra delen av Hällabrottet. Det begränsas i norr 
av Yxhultsvägen, och Borgs motor, i öster av fastigheterna längs Lönntorpsvägen, i väster av 
länsväg 636 och i söder av fastigheterna Hjortsberga 2:2 och 2:22.  

Tidigare behandling  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-16 att en detaljplan skulle upprättas och 2019-05-
07 att samråd ska ske med berörda. 

Samråd 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 17 maj – 7 juni 2019. Under samma tid var 
planen också uppsatt på biblioteket samt tillgängligt i stadshuset och på 
www.kumla.se/detaljplaner.  
 
Detaljplanen har varit utskickad till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare 
och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning.  
 
Under samrådstiden har 16 yttranden inkommit varav 9 är med synpunkter på 
detaljplaneförslaget. Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför 
fortsatt planprocess. 
 

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:  
 

 Planområdet justeras så att del av länsväg 636 tas med 
 En dagvattenutredning har tagits fram och planförslaget har anpassats efter resultatet 
 Plankartan revideras med att reglera infart till fastigheterna Älvesta 2:115 och Älvesta 1:69 
 Krav på sadeltak med en lutning på mellan 22-35 grader läggs till i plankartan  
 Yta för fördröjningsmagasin läggs till i plankartan 
 Nya dikesdragningar, utifrån dagvattenutredningen, har ritats in på plankartan, med 

bestämmelsen dike 
 Den södra utfarten till länsväg 636 har tagits bort och ersatts med en vändplats 
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 En planbestämmelse om endast friliggande en- och tvåbostadshus har införts på plankartan på 
alla ytor förutom den nordvästra 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   

 

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag  
 

 Synpunkter Inga 
synpunkter 

Inkommit 

10. Socialnämnden  X 2019-05-20 
11. Kultur- och fritidsnämnden X  2019-06-03 
12. Tekniska kontoret X  2019-06-04 
13. Miljöenheten  X 2019-06-05 
14. Nämnd för livslångt lärande  X 2019-06-07 

 

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet  
 

 Fastighet Synpunkter Inga 
synpunkter 

Inkommit 

15.   X  2019-05-27 
16.   X  2019-06-05 
17.   X  2019-06-07 

 

 

 

 

 

 Fastighet/ 
yrkesbeteckning 

Synpunkter Inga 
synpunkter 

Inkommit 

1. KumBro Stadsnät  X  2019-05-16 
2.Vattenfall Eldistribution AB   X 2019-05-21 
3.Nerikes brandkår   X 2019-05-28 
4.Försvarsmakten   X 2019-05-28 
5.E.ON Energilösningar AB   X 2019-06-03 
6.Trafikverket  X  2019-06-03 
7. Länsstyrelsen  X  2019-06-07 
8. Lantmäteriet  X  2019-06-10 
9.  E.ON Energidistribution AB   X 2019-06-11 
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1. KumBro stadsnät AB 
Stadsnät har befintliga ledningar på del av berörda fastigheter, se bifogad karta. Eventuella kostnader 
för KumBro Stadsnät AB för flytt eller annan påverkan på ledningarna för att genomföra detaljplanen 
skall belasta berörda fastighetsägare. 
 
Ansvar 
Om Stadsnät i Örebro AB:s kablar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som utför 
grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta Stadsnät i Örebro AB med de kostnader som uppstår i 
samband med reparation av skadan. I allmänhet är även entreprenörens uppdragsgivare skyldig att 
ersätta uppkommen skada. Även kostnader som tredje man drabbats av kan bli aktuella. 
 
Kommentar: 
Kommunen kommer ta hänsyn till synpunkterna vid det fortsatta arbetet. 
 

2. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har ingen elnätanläggning inom område för detaljplan 
för fastigheterna Älvesta 1:2 och 1:3 m.fl. i Hällabrottet eller inom dess närområde. Vattenfall har 
därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 
 

3. Nerikes Brandkår 
 Nerikes Brandkår har inget att erinra eller anmärka på i redovisat planförslag. 
 

4. Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra. 
 

5. E.ON Energilösningar AB  
E.ON Energilösningar AB har tagit del av ovanstående detaljplan och har inget att erinra. 
 
 

6. Trafikverket 
Planområdet angränsar i väster till väg 636 som är en statlig allmän väg. Väg 636 har ett 
byggnadsfritt avstånd på 12 meter, vilket innebär att ingen ny bebyggelse bör uppföras 12 meter från 
vägområdet tillhörande vägen. Trafikverket anser att det är otydligt om detta avstånd efterlevs i 
plankartan och efterfrågar ett förtydligande gällande detta i planbeskrivningen. 
 
Detaljplanen medger två nya anslutningar till väg 636 och en anslutning till Yxhultsvägen som är en 
gata med kommunalt väghållarskap. Enligt planbeskrivningen kommer en fullt utbyggd exploatering i 
området innebära 75-100 trafikrörelser per dag längs Yxhultsvägen och länsväg 636. Trafikverket 
arbetar för att hålla nere antalet anslutningar till det statliga vägnätet för att behålla en hög 
trafiksäkerhet. Med anledning till den relativt låga trafikökningen samt en minskad trafiksäkerhet 
önskar Trafikverket att en av de planerade anslutningarna till väg 636 slopas.   
Trafikverket önskar även att fastigheterna Älvesta 2:115 och Älvesta 1:69 kompletteras med Natur 
eller utfartsförbud i erforderlig omfattning för att garantera att inga nya utfarter tillkommer från 
dessa fastigheter. 
 
Slutligen informerar Trafikverket att utfart till länsväg 636 ska utformas enligt de krav och riktlinjer 
som finns i VGU.  
 
Kommentar: 
Planområdet har efter samrådet utökats åt väster så att väg 636 tas med. Ett bebyggelsefritt 
avstånd på 12 m från väg 636 har tillgodosetts i detaljplanen genom att prickmark har lagts till ut 
mot vägen. Transformatorstationen som förut låg inom 12 m från vägen har flyttats mer åt öster. 
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Den södra anslutningen till väg 636 har tagits bort och ersatts med en vändplats.  
Fastigheterna Älvesta 1:69 och Älvesta 2:115 har fått utfartsförbud och endast en in- och utfart 
tillåts nu för respektive fastighet. 
 
Anslutning till riksväg 636 har utformats enligt VGU. 

7. Länsstyrelsen 
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 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten, dagvattenhantering 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Hällabrottet-Södra Odensbacken som är klassad 
med miljökvalitetsnorm (MKN) god kvalitativ och kvantitativ status. Enligt Sveriges geologiska 
undersöknings (SGU) klassning av grundvattnets sårbarhet har området måttlig risk, dock finns 
områden strax norr och söder om planområdet som har hög risk. Marken i området har enligt SGU 
medelhög till låg genomsläpplighet. Planområdets recipient är Kumlaån som har kvalitetskrav god 
ekologisk status till 2027 och uppnår god kemisk status med undantag för mindre stränga krav för 
bromerade diffenyleter ock kvicksilver. 
 
Detaljplanen får inte riskera att påverka MKN negativt för varken grundvattenförekomsten 
Hällabrottet-Södra Odensbacken eller Kumlaån. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
dagvattenhanteringen i området behöver utredas vidare för att säkerställa att MKN inte påverkas 
negativt vid detaljplanens genomförande. Länsstyrelsen är positiv till att resultatet av kommunens 
beställda dagvattenutredning kommer att kommuniceras med oss innan granskningsskedet då 
planförslaget kan komma att behöva revideras utifrån resultatet. 
 
Trafiksäkerhet 
Planområdet angränsar i väster till väg 636 som är en statlig allmän väg. 
Planförslaget medger byggrätt några meter från väg 636, som har ett byggnadsfritt 
avstånd på 12 meter. Det byggnadsfria avståndet innebär att ingen ny bebyggelse 
bör uppföras 12 meter från vägområdet tillhörande vägen. Länsstyrelsen anser att 
det byggnadsfria avståndet behöver säkerställas i detaljplanen. 
 
Planförslaget medger två nya anslutningar till väg 636 och en anslutning till 
Yxhultsvägen, som är en gata med kommunalt väghållarskap. Enligt 
planbeskrivningen kommer en fullt utbyggd exploatering i området innebära 75- 
100 tillkommande trafikrörelser per dag längs Yxhultsvägen och länsväg 636. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att Trafikverket arbetar för att hålla nere antalet 
anslutningar till det statliga vägnätet för att behålla en hög trafiksäkerhet. Med 
anledning av den relativt låga trafikökningen och med hänsyn till trafiksäkerhet 
anser Trafikverket att en av de planerade anslutningarna till väg 636 bör tas bort 
från planförslaget. 
 
Länsstyrelsen anser även att fastigheterna Älvesta 2:115 och Älvesta 1:69 bör 
kompletteras med utfartsförbud i erforderlig omfattning för att garantera att inga 
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nya utfarter tillkommer från dessa fastigheter. 
 
På plankartan ser vägområde för väg 636 ut att ingå i planområdet. Länsstyrelsen 
anser att plankartan bör justeras så att vägområdet utgår ur planområdet. För 
övrigt vore det även bra om gatorna i planområdet ritas ut med mer rundade 
svängar. 
 
Förorenade områden 
Strax nordväst om planområdet ligger en verksamhet/ett objekt som finns med i EBH-stödet 
(Länsstyrelsens databas över misstänkta och konstaterat förorenade områden); Borgs motor, f.d. 
Älvesta smidesverkstad. Vid objektet berörs drivmedelshantering, verkstadsindustri och 
smidesverkstad. Objektet har branschklass 2, där 1 har högst risk och 4 lägst, vilket är baserat utifrån 
branscherfarenhet och inte undersökningar. 
 
Verksamheten/objektet är omnämnt i planhandlingarna, men det saknas en bedömning om och i så 
fall hur det kan påverka planförslaget eller om detta behöver utredas vidare. Med hänsyn till att det 
idag går vattendrag/diken mellan planområdet och området för objektet kan det finnas anledning att 
utreda detta närmare. Då det bedrivs verksamhet i området för objektet idag kan miljökontoret 
som är tillsynsmyndigheten ha mer information om objektet och om det ev. påverkar planförslaget. 
 
Fornlämningar 
En arkeologisk slutundersökning behöver utföras innan bygg- och anläggningsarbeten kan utföras i 
området. En sådan undersökning är upphandlad, men ännu inte beslutad. Länsstyrelsen inväntar 
slutligt besked från Kumla kommun. 
 
Naturvård 
Enligt planbeskrivningen berörs ett antal biotopskyddade objekt, både stenmurar/odlingsrösen och 
diken. Det krävs dispens från det generella biotopskyddet för borttagande av stenmuren/odlingsröset 
där det planeras att dras fram en väg. Det krävs också dispens för borttagande av diken som är 
biotopskyddade. Länsstyrelsen rekommenderar att dispensprövningen hanteras inom planprocessen 
och vill redan nu uppmärksamma att kompensationsåtgärder kan komma att krävas om dispens 
beviljas. I planbeskrivningen anges att områdena där stenmurarna/odlingsrösena finns behöver 
gallras. En gallring i dessa biotoper bör genomföras med försiktighet så att skador på biotopen inte 
uppstår. En alltför kraftig röjning/gallring kan kräva dispens dels pga. risk för påverkan på 
den fysiska konstruktionen men också om ljusförhållandena förändras alltför drastiskt. 
 
Markavvattning 
Inom planområdet finns Älvesta markavvattningsföretag av år 1930. Länsstyrelsen instämmer i 
kommunens bedömning att företaget behöver omprövas alternativt upphävas i samband med att 
detaljplanen upprättas. 
 
Skredrisk 
Enligt Länsstyrelsens Ras- och skredanalys och SGU:s ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart” 
finns det ett område med skredrisk i den nordvästra delen av planområdet. Detta område utgör även 
lågpunkt. Riskområdet för ras och skred utgörs enligt planförslaget till största del av naturmark och 
området kommer således inte påverkas av bebyggelse. Dock finns en punkt för ras- och skredrisk (N: 
6552813 E: 510591 SWEREF 99 TM) som kommer utgöra bebyggelse och gata. Länsstyrelsen anser 
att planhandlingarna bör kompletteras med de planeringsunderlag som finns gällande skredrisk så 
att planeringsförutsättningarna för det område som inte utgör naturmark framgår. 
 
Planbestämmelser 
På plankartan regleras att stenmurar ska bevaras. Istället för att använda beteckningen n1 på allmän 
plats bör en annan beteckning användas, förslagsvis ”stenmur – Befintlig stenmur ska bevaras”. 
Planbestämmelsen som reglerar högsta nockhöjd för garage, förråd och komplementbyggnader och 
dylikt bör placeras under rubriken ”Höjd på byggnader” i bestämmelseförteckningen. 
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På plankartan är gränserna otydliga, exempelvis planområdesgränsen, vilket bör 
justeras. 
 
Kommentar: 
Ett bebyggelsefritt avstånd på 12 m från väg 636 har tillgodosetts i detaljplanen genom att 
prickmark har lagts till ut mot vägen. Transformatorstationen som förut låg inom 12 m från vägen 
har flyttats mer åt öster. 
Den södra anslutningen till väg 636 har tagits bort och ersatts med en vändplats.  
Fastigheterna Älvesta 1:69 och Älvesta 2:115 har fått utfartsförbud och endast en in- och utfart 
tillåts nu för respektive fastighet. 
 
Planområdet har efter samrådet utökats åt väster så att väg 636 tas med.  
Synpunkten om att det vore bra om gatorna i planområdet ritades ut med mer rundade svängar är 
endast en estetisk fråga och ett tyckande. Gatorna har inte några rundade svängar eftersom det är 
lättare att sätta ut gränser som är raka, inte rundade. 
 
Miljöenheten anser att det potentiellt förorenade området Borgs motor i detta skede inte behöver 
utredas ytterligare. Så länge verksamheten är pågående och inget annat pekar på en förorening än 
identifieringen av en möjlig sådan, anser miljökontoret att mark/byggnadsundersökning ska ske 
vid verksamhetens avslut. Planbeskrivningen kommer att kompletteras med detta. 
 
Kommunen är medveten om att en arkeologisk slutundersökning behöver utföras innan bygg- och 
anläggningsarbeten kan utföras i området. En arkeologisk undersökning genomförs i slutet av 
augusti/början av september. 
 
En dispensansökan om borttagande av diken och eventuellt odlingsrösen kommer att lämnas in till 
länsstyrelsen under planprocessen. Vid en eventuell röjning/gallring i känsliga biotoper så som 
stenmur och odlingsrösen kommer arbetet att genomföras med försiktighet. 
 
Planhandlingarna kommer att kompletteras med de planeringsunderlag som finns gällande 
skredrisk så att planeringsförutsättningarna för det område som inte utgör naturmark framgår. 
Sannolikheten för ras och skred uppskattas dock som låg med begränsade konsekvenser. 
 
Planbestämmelsen för stenmur kommer att justeras. Högsta nockhöjd för garage, förråd och 
komplementbyggnader och dylikt kommer att flyttas och placeras under rubriken Höjd på 
byggnader. Plangränserna kommer att justeras så att de blir tydligare. 
 

8. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
Grundkarta  
Teckenförklaring till grundkartan saknas.  
 
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan 
saknas.  
 
Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.  
 
Plankartan  
Egenskapsbestämmelserna för allmän plats, dike respektive lek, avgränsas inte utav några 
egenskapsgränser utan gäller inom större delarna av naturområdena. Kanske är det inte kommunens 
avsikt.  
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n1 står bland planbestämmelserna som en egenskapsbestämmelse för kvartersmark. I plankartan 
används den på allmän plats. Egenskaps-bestämmelser för allmän plats ska anges som ett ord med 
gemener.  
 
Fastighetsbildning  
Mycket bra att kommunen i detta fall har ansökt om fastighetsbestämning och fastighetsreglering i ett 
så tidigt skede av planprocessen. Med tanke på förrättningen som nu gjorts under pågående plan-
arbete så kommer en uppdatering av både grundkarta, fastighetsförteckning och planbeskrivning att 
behöva göras inför granskningsskedet. 
 
Kommentar: 
Grundkartan var ett utdrag från baskartan, teckenförklaringen till baskartan, aktualitetsdatum 
samt koordinatsystem hade fallit bort ur kartan. Detta upptäcktes under samråden och plankartan 
uppdaterades då på kommunens hemsida.  
 
Då fastighetsbestämning och fastighetsreglering pågick när samrådshandlingarna togs fram 
användes endast ett utdrag från baskartan (upprättad 2019-03-01). I granskningsskedet kommer 
en uppdaterad grundkarta med de reglerade fastighetsgränserna att tas fram, även 
fastighetsförteckningen och planbeskrivningen kommer att uppdateras. 
 

9. E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 
 

10. Socialnämnden 
 Delegationsbeslut 
Socialnämndens anser att detaljplanen för Älvesta 1:2 och 1:3 m.fl. Hällabrottet, Kumla kommun, 
Örebro län är framtagen enligt de framtida planer som Kumla kommun har för att växa och utvecklas 
inför framtiden, bland annat genom att möjliggöra byggnation av bostäder. 
 

11. Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till samrådsyttrande gällande detaljplan för 
Älvesta 1:2 och 1:3 m.fl. Yttrandet föreslår att: 
 

 Grunderna för bedömningen av påverkan på ekosystemtjänsterna förtydligas i 
planbeskrivningen 
 

 Detaljplanens hänsyn till kulturmiljöprogrammet förtydligas i planbeskrivningen 
 

 Detaljplanens förankring och hänsyn till program för gröna Kumla infogas i 
planbeskrivningen 

 
Slutligen påpekar yttrandet att åkerholme/odlingsröse inte är synonymer. Även om definitionerna 
inte har betydelse i det aktuella fallet. Samt att tillskapande och förändring av grönytor medför 
merkostnader för parkenheten, vilka inte tilldelas medel för detta. Detta innebär att exploateringen 
blir ett indirekt sparkrav för kultur- och fritidsnämnden att hantera.  

Bakgrund  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett förslag 
på detaljplan för Älvesta 1:2 och 1:3 m.fl.. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av 
bostäder. Främst villor men även mindre flerfamiljshus så som parhus, radhus och kedjehus. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 maj 2019 att detaljplaneförslaget skulle skickas på 
samråd till berörda mellan 17 maj och 7 juni 2019. 
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Yttrande  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att detaljplanen tar hänsyn till och bevarar mycket 
befintlig grönstruktur. Nämnden noterar att flera av de synpunkter som framförts i den 
tjänstepersondialog som hållits i ärendet tagits i beaktande, gällande bevarandet av skogspartier, 
grönsläpp och de södra stenformationerna.   
 
Nämnden ställer sig dock frågande till bedömningen att ekosystemtjänsterna i området stärks i och 
med exploateringen. Då bebyggelse oundvikligen innebär att delar av  den befintliga grönstrukturen 
tas bort och ersätts med bostäder och, sannolikt, trädgårdar med kortklippt gräs istället för åkermark.  
 
Av samrådshandlingarna framgår även att större lövträd, bland annat ekar, och sly förkommer i det 
nordvästraområdet. Samt ett biotopskyddat stenröse, vilket kommer tas bort under förutsättning att 
dispens beviljas av Länsstyrelsen.  Detta ingrepp bedömer kultur- och fritidsnämnden påverkar 
ekossystemtjänsterna negativt. Det hade varit fördelaktigt om grunderna för bedömningen av 
ekosystemstjänsterna framgick av planbeskrivningen. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att 
detta infogas.  
 
Planbeskrivningen anger vidare att hänsyn tagits till kulturmiljöprogrammet vid framtagandet av 
detaljplanen. Det framgår dock inte hur miljöprogrammet beaktas. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår att detta infogas. 
 
Nämnden noterar också att program för gröna Kumla och hur detta beaktats inte anges i 
detaljplanen. Då detta är av central betydelse vid exploatering föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
detta infogas i planbeskrivningen.  
 
I planen refereras till en åkerholme/odlingsröse. Kultur- och fritidsnämnden vill understryka att dessa 
inte är synonymer. Även om definitionerna inte har betydelse i det aktuella fallet.   
 
Slutligen vill kultur- och fritidsnämnden kommentera att tillskapande och förändring av grönytor 
innebär utökad skötsel av parkenheten. Detta utgör ett problem när medel för detta inte tilldelas 
enheten och istället blir ett indirekt sparkrav för kultur- och fritidsnämnden att hantera.  
 
Kommentar: 
Grunderna för bedömningen av påverkan på ekosystemtjänsterna kommer att förtydligas i 
planbeskrivningen. Detaljplanens hänsyn till kulturmiljöprogrammet förtydligas i 
planbeskrivningen och detaljplanens förankring och hänsyn till program för gröna Kumla kommer 
att infogas i planbeskrivningen. 
 
Begreppen åkerholme/odlingsröse kommer att separeras där de beskrivs i planbeskrivningen. 
 
 

12.Tekniska kontoret 
 Vi önskar att det bara är tomterna i n/v delen som får fri bebyggelse och då även möjlighet till 

lägenheter i två våningar. Övriga tomter önskar vi bara villor eller parhus på. 
 Pga ovanstående bör ev höjden justeras på de ytorna så man även får in lägenhetshus. 
 Gc-vägen önskas få streckad i naturmark ej lägesbestämd. 
 E-området i söder får ej skymma sikten. 

 
Kommentar: 
Som plankartan såg ut i samrådsskedet är det möjligt att bygga alla typer av bostäder, friliggande 
villor, radhus, parhus och kedjehus i två våningar på samtliga tomter inom planområdet. Plankartan 
kommer att justeras så det bara blir på tomterna i planområdets nordvästra del som tillåter all typ 
av bostadsbebyggelse (friliggande en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus och parhus) och på 
övriga tomter kommer endast friliggande en- och tvåbostadshus att tillåtas (där även parhus ingår). 
Nockhöjden på den nordvästra delen kommer att ses över till granskningsskedet. 
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Gång- och cykelvägen kommer att illustreras istället för att ha användningsbestämmelsen gång- och 
cykelväg. Placeringen av de båda E-områdena inom planområdet kommer att ses över så de inte 
skymmer sikten. 

 

13.Miljöenheten 
Miljöenheten har inga synpunkter på samrådshandlingarna. 
 
 

14. Nämnd för livslångt lärande 
I Hällabrottets förskola går idag 119  barn på 7  avdelningar på förskolan och 239 elever i åk F-6 går 
på Tallängens skola. 
 
En liten andel av barnen är interkommunala placeringar. I förskolan finns det fyra barn  och i skolan 
finns det fem barn från andra kommuner och sex elever från Hällabrottet går i skolan i en annan 
kommun och inga förskolebarn som bor i Hällabrottet går i förskola i en annan kommun. 
 
Detaljplanen möjliggör för ca 37 villatomter. Det är inte en sådan omfattning att det skulle innebära 
svårigheter att rymmas i befintliga förskole- och skollokaler i Hällabrottet. Istället ser förvaltningen 
positivt på ett ökat byggande även utanför Kumla tätort.  
 

15.  
 
Med anledning av samråd gällande detaljplan för Fastigheterna Älvesta 1:2 och 1:3 m.fl. lämnas 
nedan ett antal synpunkter. 
Synpunkterna lämnas i egenskap av ägare till fastigheten XX och gäller dragningen av ny gång- och 
cykelväg söder om min fastighet.  
 
Till grund för synpunkterna ligger händelser och besked enligt följande: 

1. I brev från Kumla Kommun daterat 2016-05-24 från Linda Wilhelmsson beskrivs att det ska 
byggas en cykelväg längs med Yxhultsvägen. Bifogat finns en illustration som visar en 
cykelväg även i den södra delen av tomten. Se bil. 1. 

2. Vid ett möte med Linda Wilhelmsson 2016-06-09 diskuterades bl.a. vart den nya cykelvägen 
ska byggas. Inget klart besked i denna fråga kunde lämnas. 

3. Efter detta möte påbörjades en mailkonversation där bl.a. denna fråga diskuterades. 
I ett svar från Linda Wilhelmsson den 2016-06-17 svarade hon att kommunen lämnar plats för 
ledningar och cykelväg söder om min tomt. Bil. 2. 

4. Jag tog då kontakt med Beatrice Rimmi efter rekommendation från Linda Wilhelmsson för att 
få ytterligare information om hur man tänkt sig området. Beatrice skickade 2016-06-23 tre 
skissförslag över området. Inget av dessa skissförslag visar någon cykelväg i den södra änden 
av min fastighet. Bil. 3. 

5. I telefonsamtal med Linda Wilhelmsson bekräftar hon att ingen cykelväg kommer att byggas 
söder om min tomt. Endast ledningar skall förläggas där. Detta bekräftas senare skriftligt i 
punkten nedan. 

6. Ett förslag till köpekontrakt översändes av Linda Wilhelmsson 2016-08-24. Jag ställde då ett 
antal frågor gällande köpekontraktet och i ett svar från Linda 2016-09-01 skriver hon 2 
gånger att gångvägen kommer att byggas i remsan som blir kvar mellan min tomt och 
nuvarande gata i den norra delen. Alternativet med cykelväg i den södra delen är då 
bortförhandlat. Bil. 4. 

7. Cykelvägen är nu byggd i den norra delen av tomten. 
8. Cykelvägen till söder om min tomt ligger utanför planområdet. Detta beskrivs på sidan 29 i 

planbeskrivningen och är en förändring. 
 
För närvarande pågår byggnation på min tomt och placeringen av detta hus har till stor del påverkats 
av de löften och svar som jag erhållit från kommunen gällande gångvägen till söder om min tomt 
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kommer att byggas eller ej. Som en ytterligare följd av svaren är huset dessutom spegelvänt från 
ursprungstanken för att få bästa placering av uteplatsen. 
 
När ska frågor gällande ekonomisk ersättning pga. cykelvägens placering tas upp? 
 
Kommentar: 
Tanken om att anlägga en gång- och cykelväg söder om fastigheten XX fanns med redan 2016 när 
fastigheterna XX och XX slogs samman till en fastighet. Ett släpp på 6 m lämnades söder om 
fastigheten för gång- och cykelväg samt VA-ledningar, vilket köparen till  XX (nuvarande 
fastighetsägare) informerades om. 
 
Skissförslagen nuvarande fastighetsägare fick mailade till sig 2016-06-23 var just förslag och inget 
färdigt material. Att det i telefonsamtal skulle ha bekräftats att det inte skulle bli någon cykelväg 
söder om fastigheten XX stämmer inte, eller så har det blivit ett missförstånd. Att gång- och 
cykelvägen skulle ha blivit bortförhandlad framgår inte eller bekräftas i något mail. Av 
mailkonversationen nuvarande fastighetsägare haft med Linda Wilhelmsson och som bifogats 
samrådsyttrandet framgår inte någon konversation om gång- och cykelvägen söder om fastigheten 
XX ska byggas eller inte.  
 
Under arbetet med detaljplanen slutade plangränsen i ett första skede strax innan det tänkta 
släppet söder om fastigheten XX. Men för att möjliggöra en anslutning till XX väg togs släppet söder 
om fastigheten senare även med i detaljplanen. Plankartan som var tillgänglig i samrådsskedet 
hade justerats men i planbeskrivningen hade denna justering missats. Planbeskrivningen kommer 
att uppdateras i granskningsskedet. 
 
Då den planerade gång- och cykelvägen ligger på kommunens fastighet och att någon 
bortförhandling aldrig skett är frågan om ekonomisk ersättning på grund av cykelvägens placering 
inte aktuell. 
 
 

16.  
Vi har en del synpunkter på detaljplan för Älvesta 1:2 och 1:3 mfl Hällabrottet, Kumla kommun, 
Örebro län 
 
Området kommer att bli en stadsbild i stället för landsbygd - menar ni det som positivt? Det tycker inte 
vi, landsbygden är viktig att behålla för Sverige av många olika anledningar. 
 
Ni beskriver i planen att de nya bostäderna får utsikt över åkrar i väster. Det är den utsikt vi har nu 
men kommer att förlora om detaljplanen går igenom. Är de nya kommuninvånarna viktigare än vi 
som redan bor där? Ersätter kommunen oss för det? 
 
Vi köpte vårat hus enbart på grund av avskildheten och den rofyllda utsikten. Vi hade valt ett hus mitt 
i samhället om det var så vi ville bo. Vi har lagt ner mycket energi och pengar på vårat hus och vet att 
värdet är högt på grund av det men även på grund av läget med den avskilda baksidan. Ersätter 
kommunen oss för vårat hus värdeminskning? 
 
Kommentar: 
Kommunen anser också att det är viktigt att bevara landsbygden. Men planområdet ligger precis i 
anslutning till befintligt samhälle och det känns som en naturlig utökning av samhället. Området 
ligger på gångavstånd till bland annat förskola och lekplats och har nära till busshållplats. 
 
Det utpekade planområdet för Älvesta är i kommunens gällande översiktsplan, som vann laga kraft 
2011-02-14, utpekat som framtida bostadsområde. Likaså i översiktsplanen från år 1999 är detta 
område utpekat som framtida bostadsområde. Med tanke på att området länge varit utpekat i 
kommunens översiktsplan är frågan om ersättning för värdeminskning inte aktuell. 
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Fastigheterna på Lönntorpsvägen ligger ca 6 meter högre än den planerade nya bebyggelsen. 
Skogsområdet, på ca 60 meter, som ligger mellan fastigheterna på Lönntorpsvägen och den nya 
planerade bebyggelsen bevaras också. 
 

17.  
 

 Gällande sista stycket sid 8 så beskrivs vad som ska göras under planarbetet. Det är 
bl.a. att kontrollera markavattning, biotopskydd och dagvattenhantering. Vi har sett 
att kommunen rört sig på våran mark XX och har bl.a. kontrollerat vårt dagvatten. Vi 
motsätter oss inte det, men vi vill inte att kommunen gör detta utan att meddela oss. 
Vi vill och behöver vara involverade i det som ev. rör vår mark.    

 Sid 12 finns ett stycke om skogen (lekskogen) som ska bevaras. Utan en tydlig 
avskiljning gentemot våran mark, så finns en oro från vår sida att även vår del av 
marken kan kommer att nyttjas. Då vi använder mark i anslutning till detaljplanen för 
egen produktion.   

 Sid 12 i stycket om stenmuren söderut. Del av denna stenmur (ca 50 %) ägs av oss. Vi 
tycker oxå att det är viktigt att bevara den, men vi behöver vara högst delaktiga i ev 
gallring då vi vill ha en tydlig gräns mot vår tomt och även behålla insynsskydd.   

 Sid 16 gällande landskapsbild så anser vi att det är av mycket stor vikt att det inte blir 
några högre hus än de 1-2 våningar som nämns. Det finns en oro hos oss att ni bygger 
högre hyreshus och vi vill säkra upp att det inte sker.   

 Sid 16 gällande lek och rekreation. Skogen som benämns som är vår skog vill vi 
tydliggöra att det är en produktionsskog med Tall, Gran och Björk för virke och 
massaved. Den är inte att ses som en rekreationsskog. Vi ser även en risk att våra 
hagar där vi har djurhållning kommer beträdas av boende i det nya området för att ta 
sig till vår skog.   

 Sid 29 gällande förändringar. Pga av vår skogs och jordbruksproduktion så är det 
mycket viktigt att det inte sker några förändringar av länsväg 636 gällande trafik pga 
av den nya detaljplanen.   

 Sid 31 gällande djurhållning. Vi har nu för andra året i rad djurhållning på vår mark, 
och den planeras att utökas successivt. Det är alltså fel att ingen bedriver djurhållning 
för närvarande.   

 Sid 31 gällande diken på södra delen som behöver ledas om. Vi har en recepient 
(damm) på vår mark där delar av dessa diken rinner till och vi är fundersamma om 
det kan påverka vår natur på något sätt. Bör utredas.  

Kommentar: 
Kommunen har anlitat en konsult som har tagit fram en dagvattenutredning för 
planområdet. Konsulten var ute på platsbesök i området den 4 juni. Det är inte meningen att 
kommunen eller av oss anlitade konsulter ska beträda er mark utan att underrätta er om 
det först. 
 
Det är endast den kommunägda marken som ska användas som ”lekskog”. Plangränsen går i 
fastighetsgränsen och det är endast områden inom detaljplanen som pekas ut. 
 
Om en gallring av stenmuren blir aktuell kommer ni att meddelas och få vara delaktiga i det. 
 
Endast 1-2 våningshus (nockhöjd 8,5 m) kommer att tillåtas inom planområdet. 
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Boende i Hällabrottet rör sig idag i skogen som finns i nära anslutning till planområdet, nya 
boenden i det nya planområdet kommer med största sannolikhet också röra sig i skogarna i 
anslutning till planområdet. Även om det är en produktionsskog så får ju människor röra sig 
där tack vara allemansrätten. Men det är inte meningen att människor ska beträda privata 
hagar med djurhållning för att ta sig till skogen. 
 
I samrådsskedet var det två nya in/utfarter till/från länsväg 636. I granskningsskedet är det 
bara den norra infarten som blir kvar. Den södra anslutningen blir istället en vändplats. 
Eventuellt blir delen av väg 636 förbi planområdet lågfartsområde vilket innebär att 
kommunen kan sätta hastighetsbegränsning på 50 km/timme. Någon ombyggnation av väg 
636 är inte aktuell i dagsläget. 
 
Planbeskrivningen kommer att revideras med att det bedrivs mindre djurhållning på 
fastigheten XX. 
 
En dagvattenutredning har genomförts av konsulten WSP där de tagit fram en lösning för 
hur dikena ska ledas om inom planområdet. Konsulten har även räknat med  tillrinning till 
planområdets centrala dike söderifrån. Dagvatten från ca 3,1 hektar, i huvudsak naturmark, 
rinner till diket som korsar befintlig stenmur vid planområdesgräns i söder. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kumla 2019-08-26  
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   
 

  Beatrice Rimmi  
   Planarkitekt  

 
Johannes Ludvigsson 

   Plan- och geodatachef  
 
 

 
 

 
 

 


