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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. 

Förenklat förfarande 
Den här detaljplanen upprättas enligt förenklat förfarande.  

 

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 som visar vilka delar av planen som upphävs  
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 

 
För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Kumla kommuns hemsida 
www.kumla.se/detaljplaner. 

 

Handläggare: 
Gustav Hellund 
Planarkitekt 
019-58 81 20   
gustav.hellund@kumla.se  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planuppdrag Samråd Samrådsredogörelse Antagande LAGA 
KRAFT 
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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 och bakgrund 
Syftet med upphävandet för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl är att 
möjliggöra trafikverkets vägplan för riksväg 51 (Rv 51).   

Plandata 
Berörda områden är vägkorset Rv 51/Brånstavägen/Ekebygatan och vägkorset Rv 
51/Nävestagatan  

 

 

 
Markägoförhållanden 
Berörda kommunala fastigheter är Ekeby 9:1 och Ekeby prästgård 1:7. Berörda privata 
fastigheter är Ekeby 6:11, Ekeby s:12, Nävesta 1:37, Nävesta s:1 

 

 

 

 

 

 

Områdets läge 
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Tidigare ställningstaganden  
Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.  

Kommunala beslut 
Uppdragsbeslut och samrådsbeslut, 5 september 2019.  

Riksintressen 
Upphävningen för del av detaljplanen medför att riksintresset för Rv 51 tillgodoses.  

Översiktsplan 
Upphävningen följer Kumla kommuns översiktsplan ”Kumla 25 000”, antagen den 14 februari 
2011 av kommunfullmäktige. 

Detaljplaner 
Inom området gäller följande detaljplan: 

• 18-EKE-287, Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl, laga kraft 1957-07-19 
 
 

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 som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och 
exploateringen inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i 
miljöbalken 6 kap.  

Kumla kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan 
som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande 
inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.  

Beslut  
Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har den 9 
september 2019 tagit del av kommunens ställningstagande och utifrån nu kända förhållanden 
delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Beslut om betydande miljöpåverkan togs i samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-30. Beslutet har 
offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden 2019-09-30 – 2019-10-21.  
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Förutsättningar och förändringar 
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget 
föreslår.  

Gator och trafik 
Korsningen Rv 51/ Brånstavägen/Ekebygatan kommer att trafiksäkras genom att två t-
korsningar tillskapas. Rv 51/Ekebygatan ligger kvar i befintligt läge och Rv 51/Brånstavägen 
placeras längre norr ut. Konsekvenserna blir en säkrare korsningssituation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korsning Rv 51/ Brånstavägen/Ekebygatan 
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Korsnignen R51/Nävestagatan är trafikfarlig och kommer att stängas. De som bor närmast 
korsningen kommer att få en förlängd restid på 2 min i sydlig riktning. De flesta resorna från 
Ekeby går i nordlig riktning mot Örebro och där blir den extra restiden obefintlig.   

 

 

 

 

Risker och störningar 
Upphävandet antas inte att medföra något förändrat trafikbuller.  

 

  

Korsning Rv 51/ Nävestagatan 
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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  2019-09-05  
Samhällsbyggnadsnämndens samrådsbeslut 2019-09-05 
Samråd 2019-09-09 – 

2019-09-23 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen 2019-10-24 
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker November 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. 

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter 
Trafikverket ansvarar för de servitut som behövs.  

Fastighetskonsekvenser 
Fastigheter inom planområdet:  
Fastigheterna inom planområdet kommer inte att påverkas av upphävandet av planen då 
förutsättningarna i stort kommer att vara desamma. 

Fastigheter utom planområdet:  
De som bor närmast korsningen R 51/Nävestagatan kommer att få en längre sträcka söderut 
med ca 2 min. De boende i Ekeby kommer att få en säkrare trafikmiljö.   

Allmänheten 
Allmänheten kommer att få en säkrare vägsträcka. 

Ekonomiska frågor 
Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören enligt gällande taxa.  

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Gustav Hellund i 
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Kumla kommun. 

 

2019-10-01 

Samhällsbyggnadsförvaltningen,  

Gustav Hellund Johannes Ludvigsson 
Planarkitekt  Plan- och geodatachef 
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Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun den 24 oktober 2019 och 
vann laga kraft den 21 november 2019.  
 
Gustav Hellund 
Planarkitekt  
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE (skyddad enligt GDPR) 
 
Upphävande av detaljplan för del av    

Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl 
Ekeby, Kumla kommun, Örebro län 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med upphävandet för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m 
fl är att möjliggöra trafikverkets vägplan för riksväg 51 (Rv 51).   

Tidigare behandling  
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 5 september 2019 att en detaljplan skulle 
upprättas och att samråd skall ske med berörda. 

Samråd 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 9 september – 23 
september 2019. Under samma tid var planen också uppsatt på biblioteket 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 6 yttranden inkommit varav 3 är med synpunkter på 
detaljplaneförslaget. Dessa har sammanfattats och kommenteras med 
ställningstagande inför fortsatt planprocess. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att gå vidare med 
förslaget och anta detaljplanen 
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Inkomna yttranden och synpunkter 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt 
förvaltningens kommentarer.  
 

Myndigheter, organisationer och bolag   
 
 

 

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet  
 

 Fastighet Synpunkter Inga synpunkter Inkommit 
4. Jonte Berlin KUMLA NÄVESTA 

1:44 
x  2019-09-20 

5. Jan Engman KUMLA NYNÄS 5:2 x  2019-09-22 
6. Kåge Landin EKEBY 8:1 x  2019-09-23 

 
 

1. Länsstyrelsen i Örebro län 
 
Upphävande av detaljplan har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 
11 § plan- och bygglagen (PBL), förenklat 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 upphävande av detaljplanen inte kommer att 
prövas. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Upphävandet av detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 

2. Trafikverket 
 
Ingen erinran 
 

3. Region Örebro län 
 
Ingen erinran 
 

 Synpunkter Inga synpunkter Inkommit 
1. Länsstyrelsen i Örebro län  x 2019-09-23 
2. Trafikverket  x 2019-09-20 
3. Region Örebro län  x 2019-09-23 
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4. Jonte Berlin 
 
All trafik till och från Ekeby kommer att ledas förbi skolan och Björkavägen, då det 
råder genomfartsförbud på Lövegatan. 
 
Kommentar: Vägföreningen i Ekeby är ansvarig för genomfartsförbudet. Är 
förbudet ett problem kan vägföreningen ta bort skylten.  
 
Björkavägen kallas dessutom cykelstråk, där det är tillåtet att köra upp till 70km/h 
och det knappt går att mötas. Skolbarn går efter denna väg och förr eller senare 
kommer någon att bli påkörd. 
 
Kommentar: Frågan ligger utanför planområdet och berörs inte i denna 
detaljplan. Synpunkten framförs till berörd part i och med planförslaget. 
 
Ska man bygga nya bostadsområden ute på landet borde man tänka på helheten 
och inte bara på det nya. 
 

5. Jan Engman  
 
Synpunkter 
 
Upphävande av detaljplan för del av Byggnadsplan för del av Ekeby 5 mfl 
Kumla. 
 
Byggnadsplanen antogs 1955 för det aktuella området. Planarkitekten 
planerade redan då för flera in- och utfartsvägar för byggnadsplanen 
Ekeby 5 d.v.s. för att minska den interna trafiken inom området. 
Planeringen för den nya riksväg 51 förbi Ekeby var också i gång och det 
var självklart och naturligt att lägga flera utfarter västerut ut på den nya 
vägen. Slutsats: Redan 1955 insåg man att trafiken inom området skulle 
minimeras 
 
Synpunkter på planbeskrivningen 
 
Sida 7 
 
Fastighetskonsekvenser 
Inom området: Fastigheterna efter Nävestagatan kommer att påverkas 
påtagligt eftersom in- och utfarten mot väg 51 stängs av och man blir 
hänvisad till Björkavägen och förbi kyrkan och skolan för att komma ut på 
väg 51. Lövegatan som ligger inom planområdet är enkelriktad norrut för 
all trafik. Detta har inte beaktats i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Lövegatan är inte enkelriktad 
 
Utom planområdet: Sista meningen ”att de boende i Ekeby kommer att få, 
en säkrare trafikmiljö”. Vilka Ekebybor syftar man på? Här måste 
skrivningen göras tydligare och med inriktning på vilka som åsyftas. Enligt 
min mening så kommer trafikmiljön inte att bli säkrare för de som bor 
väster om väg 51. Dom kommer att få åka ut på en 100 väg mot idag 80. Det kan 
inte vara säkrare! 
 
Kommentar: Planbeskrivningen syftar på korsningen inom planområdet, Rv 
51/Ekebygatan. Trafikverket kommer i och med ombyggnationen av Rv 51 
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trafiksäkra korsningen vilket kommer att öka säkerheten trots den ökade 
hastigheten.  
 
Allmänheten: Vilka menar man här? Trafikkanterna på väg 51 eller för de 
som ska åka på och av väg 51? Det som är helt klar är att det kommer att 
bli osäkrare än idag åt åka på och av vägen nere vid den s.k. Macken 
(norra påfarten,avfarten). Idag är hastigheten 60 km/h där men den 
kommer att ökas till 100 km/h (enligt Trafikverket referenshastighet) och 
då ökar olycksrisken. 
 
Kommentar: Allmänheten enligt planbeskrivningen syftar på de som inte bor 
inom eller närmast planområdet men som ändå påverkas av det. Se svar på 
föregående fråga 
 
Slutsats: 
 
Planbeskrivningen tar inte upp den öka trafik och de risker som därmed 
uppstår inom planområdet. Planbeskrivningen borde påtala de risker som 
uppstår efter Björkavägen samt förbi Kyrka och Skolan. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utefter de aktuella vägarna bör också tas 
med i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Samhällsbyggnads bedömningen är att planen inte medför en 
försämrad trafiksituation utan tvärtom ökar säkerheten på grund av 
trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 51.   
 

6. Kåge Landin 
 
Som sakägare, ägare av Ekeby 8:1, med 19 lägenheter med adress Ekebygatan 6-10. 
Det är mycket anmärkningsvärt att öka genomfartstrafiken förbi fastigheterna och 
förskolan/ skolan. All trafik till och från Ekeby måste passera detta område då 
södra in/ utfarten stängs. Vägen är idag så smal att bussar / lastbilar/ traktorer 
etc måste ofta använda trottoar eller liknande för att kunna passera förbi. Lägg 
därtill den planerade bebyggelsen norr om vägen som ytterligare förtätar området. 
Vi befinner oss i ett intensivt drivet jordbruksområde med tillhörande stora 
maskiner. En ny genomfartsled borde anläggas norr om fotbollsplanen. 
Björkavägen måste breddas med gång/cykelväg fram till Nävestavägen. Alla 
boende måste passera denna farliga väg. 
Vi har vid flertal tillfällen framfört våra synpunkter, måste en svår olycka inträffa 
först för att kommun skall inse problemet med denna plan. 
 
Kommentar: Vägföreningen i Ekeby är ansvarig för genomfartsförbudet. Är 
förbudet ett problem kan vägföreningen ta bort skylten. Synpunkten framförs till 
berörd part i och med planförslaget. 

 
 

Kumla 2019-10-01  
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   
 

  Gustav Hellund  
   Planarkitekt  

 
Johannes Ludvigsson 

   Plan- och geodatachef  



Fastighetsförteckning för 

Upphävande av detaljplan för del av byggnadsplan för del av 
fastigheten Ekeby 5 m fl, Ekeby, Kumla kommun, Örebro län 

På grund av dataskyddsförordningen, GDPR, kan detta dokument inte 
publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig i stadshuset, 
Torget 1, Kumla. Handlingen kan även begäras ut av handläggaren.   

Fastighetsförteckningen omfattar ägare till alla fastigheter som berörs av 
planförslaget samt ägare till annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt i 
fastigheterna, exempelvis arrendatorer. Fastighetsförteckningen tar även upp 
samfälligheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar. 
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