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Granskningsutlåtande 
 
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.  
 

Granskning 
Den 20 maj 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om utställning av planförslaget och att det 
ska skickas på remiss till berörda. Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 21 maj – 7 
juni 2019.  
 
Under granskningstiden har 9 yttranden inkommit varav 4 är med synpunkter på 
detaljplaneförslaget. Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför 
fortsatt planprocess.  
 
Då synpunkterna under granskningstiden var av sådan art att planförslaget behöver omarbetas 
ytterligare kommer detaljplanen att ställas ut för ny granskning.  
 

Granskning #2 
Den 5 juli 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanen skulle ställas ut för 
ytterligare granskning på grund av väsentliga ändringar efter tidigare granskning. Detaljplanen var 
ute för granskning 9 – 30 juli 2019. Under granskningstiden har 6 yttranden inkommit. Nedan 
sammanställs inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens ställningstagande.  
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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:  
 

 Planbestämmelse om krav på sadeltak förtydligas i plankartan genom en f-bestämmelse (f3) 
då det står med i planbeskrivningen men inte kom med i plankartan 

 Plankartans layout justeras så att alla planbestämmelser kommer med.  
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget och anta detaljplanen för ”Ekeby Prästgård 1:7, del av”. 
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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 

Kultur- och Fritidsnämnden  x  2019-07-19 
 

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet  
 

 Synpunkter Inga 
synpunkter 

Inkommit 

Inga inkomna synpunkter - - - 
 

 

 

 

 

 Synpunkter Inga 
synpunkter 

Inkommit 

Länsstyrelsen i Örebro län  x  2019-08-23 
Lantmäteriet   x 2019-07-29 
Trafikverket   x 2019-08-08 
E.ON Energidistribution AB   x 2019-07-18 
Försvarsmakten  x 2019-07-23 
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1. Länsstyrelsen i Örebro län 
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL). 
Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Naturvård 
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. 
 
Vägar 
I samrådsredogörelsen anges att planområdets avgränsning har anpassats efter vägkanterna och 
fastighetsgränser. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att på plankartan ser vägområden för 
nuvarande vägsträckning för vägarna 636 och 642 ut att innefattas i användningen Natur. 
Länsstyrelsen anser att plankartan behöver justeras så att vägområden utgår ur naturområdena. 
 
Planbestämmelser 
Enligt planbeskrivningen kommer all allmän plats inom planområdet att vara enskild. Om kommunen 
bestämmer att huvudmannaskapet ska vara enskilt behöver detta anges med en administrativ 
planbestämmelse. 
 
Kommentar: 
Eftersom detaljplanen står inför ett antagande kommer dispens inte att sökas inom planprocessen 
som rekommenderat, en ansökan om dispens får istället sökas efter planens antagande.  
 
Gränserna ses över i plankartan vad gäller natur respektive väg-området för vägarna 636 och 642.  
 
Under granskningen kapades planbestämmelserna precis efter rubriken Huvudmannaskap, under 
huvudrubriken ”Administrativa bestämmelser hela planområdet” vilket ses över till antagandet.  

2. Lantmäteriet 
Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av Ekeby i Kumla 
kommun 
 
Ert ärende: SBN2016/571 
 
Lantmäteriet har tagit del av planförslaget granskningshandlingar (daterade 9 juli 2019) och har 
inget att erinra.  

3. Trafikverket 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder i Ekeby. 
 
Efter att Trafikverkets tidigare synpunkter blivit tillgodosedda har Trafikverket inget ytterligare att 
erinra. 
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4. EON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 

5. Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra avseende Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av Ekeby, Kumla 
kommun, Örebro län. 
 

6. Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanfattning  
Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av, har inkommit till kultur- och fritidsnämnden för 
granskning. Granskningstiden sträcker sig mellan 9 juli och 30 juli 2019. Yttrandet anger att: 
 

 Undersökningen av betydande miljöpåverkan bör korrigeras i enlighet med vad som 
framkommit av utredningarna gällande holmen i planområdet 

 
 Utrymme bör lämnas i anslutning till lokalgatan för plantering och anläggning av 

grönblåstruktur i syfte att minska översvämningsrisken  
 

 Annan kompetens och verktyg kan behövas för skötsel av buskage- och trädplanteringar än 
vad som eventuellt finns i den aktuella vägsamfällighetsföreningen 

 
 Rutiner för att beakta barnkonventionen i planprocessen bör tas fram 

 
Hela yttrandet finns att läsa som bilaga till detta dokument.  
 
Kommentar: 
Undersökningen är den process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.  
 
Undersökningen av betydande miljöpåverkan gjordes innan utredningarna hade utförts och därför 
benämns holmen som åkerholme där, undersökningen ligger som underlag och är inget som 
revideras under planarbetets gång. När detaljplanen är igång och det görs fler utredningar, 
tillkommer ny information och fakta som då tas med i planbeskrivningen – vilket är fallet här.  
Baserat på undersökningen, gjordes bedömningen att ingen strategisk miljöbedömning inte 
behöver göras. Planens genomförande bedöms inte riskera en betydande miljöpåverkan.  
 
Frågan huruvida dungen var en åkerholme eller odlingsröse, utreddes sedan under planarbetets 
gång i samband med de arkeologiska undersökningarna som gjorts.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser fortfarande att det grönområde som planlagts är tillräcklig i 
det här planområdet. Eftersom planen har sina geografiska begränsningar är det också svårt att öka 
grönstrukturen utan att påverka rimliga storlekar på tomterna och kvarterets struktur.  
 
Vilka avtal som träffas gällande skötsel och trädplanteringar regleras inte i detaljplanen men 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förstår problematiken.  
 
Rutiner för barnkonventionen är ett arbete som inte påbörjats ännu men som självfallet är viktigt 
att beakta i samband med att barnkonventionen blir lag från årsskiftet.  
 

Kumla 2019-08-23  
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   
 

  Sanda Madzo, Planarkitekt  
Johannes Ludvigsson, Plan- och geodatachef

 



Yttrande
1(2)

Datum Diarienummer

2019-08-23
 

402-4703-2019

Kumla kommun
samhallsbyggnad@kumla.se

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, del av, Ekeby, 
Kumla kommun

Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 18 § plan- 
och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera 
prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att 
prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL

Naturvård

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. 

Vägar

I samrådsredogörelsen anges att planområdets avgränsning har anpassats efter 
vägkanterna och fastighetsgränser. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att på 
plankartan ser vägområden för nuvarande vägsträckning för vägarna 636 och 642 
ut att innefattas i användningen Natur. Länsstyrelsen anser att plankartan behöver 
justeras så att vägområden utgår ur naturområdena. 

Planbestämmelser

Enligt planbeskrivningen kommer all allmän plats inom planområdet att vara 
enskild. Om kommunen bestämmer att huvudmannaskapet ska vara enskilt 
behöver detta anges med en administrativ planbestämmelse.



Yttrande 2(2) 

2019-08-23 402-4703-2019

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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Kris t ina L indqvis t  

Lantmäteriet, Fastighetsbildning POSTADRESS: 801 82 Gävle 

BESÖKSADRESS: Klostergatan 35, Örebro TELEFON: 0771-63 63 63 

E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET: www.lantmateriet.se 

 

YTTRANDE 
2019-07-29 

Dnr LM2019/010998 

 Kumla kommun 
samhallsbyggnad@kumla.se 

Detaljplan för del av Ekeby Prästgård 1:7 i Kumla kommun 

Ert ärende: SBN 2016/571 

 

Lantmäteriet har tagit del av planförslaget granskningshandlingar 
(daterade 9 juli 2019) och har inget att erinra. 

 

För Lantmäteriet 

Kristina Lindqvist 
förrättningslantmätare 

Kopia till: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
samby.orebro@lansstyrelsen.se
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	 2019‐07‐17	 KFN	2019/109

  Kultur‐	och	fritidsnämnden 
 
 

	

	

	

Granskningsyttrande gällande 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	granskning.	Granskningstiden	sträcker	sig	mellan	9	juli	och	
30	juli	2019.	Yttrandet	anger	att:	
	

 Undersökningen	av	betydande	miljöpåverkan	bör	korrigeras	i	enlighet	
med	vad	som	framkommit	av	utredningarna	gällande	holmen	i	
planområdet	

	
 Utrymme	bör	lämnas	i	anslutning	till	lokalgatan	för	plantering	och	

anläggning	av	grönblåstruktur	i	syfte	att	minska	översvämningsrisken		
	

 Annan	kompetens	och	verktyg	kan	behövas	för	skötsel	av	buskage‐	och	
trädplanteringar	än	vad	som	eventuellt	finns	i	den	aktuella	
vägsamfällighetsföreningen	

	
 Rutiner	för	att	beakta	barnkonventionen	i	planprocessen	bör	tas	fram	

	

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	skickades	ut	på	samråd	mellan	den	21	mars	–	11	april	2019,	där	
kultur‐	och	fritidsnämnden	inkom	med	synpunkter	på	förslaget.	Detaljplanen	
skickades	därefter	ut	på	granskning	mellan	den	21	maj	–	7	juni	2019.	Kultur‐	och	
fritidsnämnden	bedömde	då	att	delar	av	synpunkterna	som	angetts	under	
samrådet	tillgodosetts	eller	inte	längre	var	relevanta,	men	vidmakthöll	följande:	
	

 Det	bör	förtydligas	vilken	åkerholme	som	åsyftas	i	miljöundersökningen	
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 Utrymme	bör	lämnas	i	anslutning	till	lokalgatan	för	plantering	och	

anläggning	av	grönblåstruktur	i	syfte	att	minska	översvämningsrisken		
	

 Annan	kompetens	och	verktyg	kan	behövas	för	skötsel	av	buskage‐	och	
trädplanteringar	än	vad	som	eventuellt	finns	i	den	aktuella	
vägsamfällighetsföreningen	

	
 Rutiner	för	att	beakta	barnkonventionen	i	planprocessen	bör	tas	fram	

	
Samhällsbyggnadsnämnden	bedömde	att	synpunkterna	som	framkom	under	
granskningstiden	var	av	sådan	art	att	planförslaget	behövde	omarbetas	och	
skickas	ut	på	ny	granskning	mellan	9	juli	2019	–	30	juli	2019.	Planen	har	vid	den	
nya	granskningen	genomgått	följande	förändringar:	
	

 Tillägg	till	placeringsbestämmelsen	om	att	garage/carport	ska	placeras	
minst	6	meter	från	infartsgata	
	

 Krav	på	sadeltak	med	taklutning	mellan	22‐35	grader	läggs	till	som	krav	i	
plankartan	för	att	stärka	kulturmiljön	

	
 Utfart	i	norr	regleras	i	plankartan	

	
 Cirkulationsplatsen	tas	bort	ur	planförslaget	och	infarten	till	planområdet	

återgår	till	samrådsförslaget	
	

 Planområdet	justeras	i	och	med	att	planområdet	utökas	i	nordost	för	att	
kunna	reglera	utfartsförbud	

	
Samhällsbyggnadsnämnden	beslutar	efter	granskningstiden	om	slutligt	
antagande	av	detaljplanen.	

Yttrande  
Kultur‐	och	fritidsnämnden	bedömer	inte	att	förändringarna	av	detaljplanen	
påverkar	tidigare	ställningstaganden.	Nämnden	ställer	sig	tvärtom	mycket	
positiva	till	förslaget	att	stärka	kulturmiljön	ytterligare	genom	krav	på	sadeltak	
med	taklutning	mellan	22‐35	grader.		
	
Kultur‐	och	fritidsnämnden	bedömer	dock	att	tidigare	angivna	synpunkter	inte	
har	tillgodosetts	i	det	förändrade	planförslaget.		
	
Samhällsbyggnadsnämnden	anger	i	granskningssammanställningen	att	holmen	
benämns	som	åkerholme	eftersom	undersökningen	av	betydande	miljöpåverkan	
gjordes	innan	utredningarna	av	holmen	genomförts.	Kultur‐	och	fritidsnämnden	
vidmakthåller	att	undersökningen	av	betydande	miljöpåverkan	bör	korrigeras	i	
enlighet	med	vad	som	framkommit	av	utredningarna	eftersom	definitionen	har	
avgörande	betydelse	för	holmens	biotopskydd.		
	
Vidare	anser	samhällsbyggnadsnämnden	att	förvaltningen	ansett	att	det	
grönområde	som	planlagts	är	tillräckligt	i	det	aktuella	planområdet.	Kultur‐	och	
fritidsnämnden	vidhåller	bedömningen	att	utökat	utrymme	bör	lämnas	i	
anslutning	till	lokalgatan	för	plantering	och	anläggning	av	grönblåstruktur	för	att	
ytterligare	minska	översvämningsrisken.	Men	också	för	att	skapa	en	attraktiv	
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boendemiljö	som	främjar	den	biologiska	mångfalden.	Detta	är	särskilt	relevant	
utifrån	pågående	klimatförändringar.	
	
Slutligen	anger	samhällsbyggnadsnämnden	att	avtal	som	träffas	gällande	skötsel	
och	trädplanteringar	inte	kommer	regleras	av	detaljplanen.	Kultur‐	och	
fritidsnämnden	är	medveten	om	detta,	men	avser	genom	yttrandet	påtala	de	
problem	som	riskerar	att	uppstå	om	kompetens	saknas	för	att	sköta	området.	Om	
investeringar	i	grönstrukturen	inte	förvaltas	på	ett	tillfredsställande	sätt.	
	
Samhällsbyggnadsnämnden	kommenterar	inte	framfört	yttrande	gällande	
barnkonventionen.	Kultur‐	och	fritidsnämnden	vidhåller	att	rutiner	för	att	beakta	
barnkonventionen	i	planprocessen	bör	tas	fram.	
	
	
	
KULTUR‐	OCH	FRITIDSFÖRVALTNINGEN	
	
	
Elisabeth	Jangenby	 	 	 Jasmine	Ivarsson	
Förvaltningschef	 	 	 Utredare	
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