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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. 

Detta är en ändring av gällande detaljplan. En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa 
planen till nya förhållanden. Sådana typer av ändringar omfattar förändring, upphävande av en 
geografisk del av en detaljplan och borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett 
detaljplanelagt område. 

Begränsat förfarande 
Den här detaljplanen upprättas enligt begränsat förfarande. Begränsat förfarande kan 
användas när förutsättningarna för standardförfarande är uppfyllda och planförslaget godkänns av 
samrådskretsen 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.  

Planenheten får i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ändring av detaljplan. Ett 
förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och 
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  Vid ett begränsat förfarande kan 
samrådskretsen godkänna samrådsförslaget redan under samrådet. Detta kan göras i sådana fall 
planförslaget anses vara en mindre betydande åtgärd. Detaljplanen antas sedan av 
samhällsbyggnadsnämnden. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet 
överklagas.  

Handlingar 
Planförslaget utgörs av:  

• Planhandlingar 1881-P75, ”Detaljplan för Kv Jupiter mm. Marsvägen” laga kraft 2008-04-17  
• Tillägg till planbeskrivning 
• Tillägg till plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 

 

Planuppdrag Samråd Underrättelse Granskning Granskningsutlåt
ande Antagande

Antagande

LAGA 
KRAF

 

Begränsat förfarande 

Om förslaget godkänns i samrådet 
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Bilagor:  

• Bilaga 1, Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Bilaga 2, PM Dagvatten Jupiter 4, VAP 

 

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

 

Handläggare: 
Jessica Bäckman 
Planarkitekt 
019-58 81 79   
Jessica.backman@kumla.se  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

http://www.kumla.se/detaljplaner
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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 
Syftet med denna ändring av detaljplan är att möjliggöra byggnation av en multisporthall, med 
inriktning på padel, golf och styrketräning. 

Bakgrund 
Aktuell fastighet berörs av detaljplanen 1881-P75. Detaljplanen vann laga kraft 2008-03-18. 
Enligt detaljplanen har området användningen industri, och har beteckningen J. Byggnadshöjd 
är 8 meter. 

För att möjliggöra byggnation av en multisporthall krävs en ändring av den gällande 
detaljplanen. Områdets användning och planbestämmelse om höjd på byggnader behöver 
ändras. 

Hallen uppskattas bli 10–12 m hög med en golvyta på 3500 m2. Hallen ska ha plats för 5 stycken 
padelbanor, omklädningsrum, reception, lounge, 1–3 golfsimulatorer och förråd. På plan 2 ska 
gym finnas. Hallen kommer att ha entré och parkering mot Marsvägen. 

Plandata 
Läge 
Området är beläget i västra Kumla, öster om väg 529. Planområdet gränsar i norr mot 
fastigheten Jupiter 5, i öster mot Marsvägen, i söder mot fastigheten Jupiter 3 och i väster av 
jordbruksmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Planområdets läge. 
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Areal 
Planområdet har en areal på ca 6 400 m2 

Markägoförhållanden 
Planområdet berörs av två fastigheter, Jupiter 4 och Kumla 12:74. Jupiter 4 ägs av Weiderman 
Property AB och Kumla 12:74 ägs av Kumla kommun. Planområdet är inte bebyggt, det finns 
dock ett staket/stängsel runt fastigheten Jupiter 4. Fastigheten Jupiter 3, söder om området ägs 
av samma fastighetsägare som Jupiter 4. Fastigheten Jupiter 5 är i enskild ägo. Utanför 
planområdet är 6 fastigheter närmast berörda. 
 

I de tidigare (1991–2014) allmänna råden för ändring av detaljplan gällde att ”Berörda sakägare 
är sådana som berörs av själva ändringen- ej nödvändigtvis alla som berörs av underliggande 
detaljplaner”. Utefter gällande lag och allmänt råd för Ändring av detaljplan tolkas att samma 
definition gäller: 
För aktuellt planförslag gör kommunen bedömningen att de som anses berörda av ändringen är 
fastigheterna Jupiter 5, Jupiter 3, Kumla 12:74, Mars 1, Mars 2 och Mars 3. 
 
Tidigare ställningstaganden  
Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-18 att ge positivt planbesked för fastigheten 
Jupiter 4, samt ge uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan 
för fastigheten Jupiter 4. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars att godkänna planförslaget för samråd. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 maj att anta detaljplanen. 

Riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen. 

Översiktsplan 
I Kumla kommuns översiktsplan, Kumla 2040 pekas området ut som ett 
stadsomvandlingsområde.  

Fastigheten befinner sig inom K12, vilket beskrivs på följande sätt i översiktsplanen: 

”Stadsomvandlingsområde som idag till största del består av verksamheter. I området ligger 
Kumla Idrottspark som innefattar ishall, konstgräsplan samt gräs- och grusplan. Området 
föreslås innehålla en tätare och högre bebyggelse med en funktionsblandning av bostäder, 
kontor, handel, offentlig och kommersiell service. Verksamheter som är förenligt med bostäder 
kan vara kvar i området. Ishall och konstgräsplan kommer också att vara kvar i området. 
Grönområde saknas i denna del av tätorten och skulle kunna skapas i samband med 
omvandlingen av området. Flertalet misstänkta markföroreningar finns i området. 
Markavvattningsföretag och täckdikningsplaner finns i området. Några arkeologiska åtgärder är 
ej nödvändiga. Fyra skyddsrum finns i området. Översvämningsrisk. Detaljplanering pågår 
etappvis”. 

Planändringen bedöms vara i enlighet med översiktsplanens intentioner då markanvändningen 
ändras från industri till verksamheter. 
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Utdrag ur ÖP 2040. 

 

Detaljplaner 
Inom planområdet gäller följande detaljplaner: 

• 1881-P75, laga kraft 2008-04-17 
 

För den del av detaljplanen som är aktuell för denna ändring anges (J) industri och (E) 
kraftledningsområde som markanvändning. Byggnader får uppföras till en byggnadshöjd på 8,0 
meter. Öster om fastigheten finns 6 meter prickmark vilket avser mark som inte får bebyggas. 
Bestämmelsen m1 innebär ”verksamheten får inte vara störande för omgivningen”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets läge. 
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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. De miljöfrågor som måste studeras vidare 
under planarbetet är dagvattenhantering. 

Beslut 

Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har den 14 
april 2021 tagit del av kommunens ställningstagande och delar kommunens åsikt. Beslut om 
betydande miljöpåverkan togs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-15. Beslutet har 
offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden 15 april- 6 maj 2021.  
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Förutsättningar och förändringar 
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget 
föreslår.  

Markförhållanden 
Geotekniska förhållanden 
VIAK AB utförde på uppdrag av Kumla kommun en översiktlig geoteknisk undersökning i 
området år 1976. 

Fältarbetet innefattade viktsondering, provtagning med skruvborr och kolvborr, neddrivning av 
grundvattenobservationsrör samt avvägning. 

I huvuddelen av området förekommer lös lera. Där bör blivande industribyggnader grundläggas 
på stödpålar och göra golven fribärande. Grundläggning direkt i mark kan ske för lätta, ej 
sättningskänsliga byggnader som exempelvis har en stomme i stål och väggar av plåt.  

En hejarsondering i lösare gjord har genomförts på fastigheten. 

Enligt SGU:s jordartskarta består jordartsytan består av postglacial finlera.   

 
Jordart. 

Förorenad mark 
Det finns inga kända föroreningar i planområdet, dock finns ett potentiellt förorenat område på 
angränsande fastighet Jupiter 3. Det finns inte någon uppgift gällande riskklass. Det finns 
uppgifter om att den verksamhet som har bedrivits/bedrivs på fastigheten är 
bilvårdsanläggning/bilverkstad samt åkeri (Björks buss i Närke AB, f.d. Weidermans buss AB). 

Miljöenheten har tillsynsansvaret enligt miljöbalken över C-verksamheten på fastigheten Jupiter 
3. Den ligger på gammal jordbruksmark och är den första verksamheten efter jordbruket. 
Weiderman har där drivit ett bussgarage innefattande verkstad och uppställningsplats samt 
tankanordning. Miljöenheten har tillsyn varje år på verksamheten. Där har skett sanering av 
läckage från tankstället vid dieseltank samt byte av oljeavskiljare. Mellan dieseltank och nya 
planområdet är det drygt 100 meter, jordarten är postglacial lera, marken har svag lutning. I 
området sker inget grundvattenuttag, då kommunalt vatten och avlopp finns.  
 
På den aktuella plan-fastigheten Jupiter 4, har ingen direkt verksamhet funnits utan där har 
uppställning av fordon skett till och från. Miljöenheten har okulärt inspekterat området, som är 
inhägnat, och inte funnit några spår som skulle tyda på läckage och föroreningar av marken.  
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Om området kommer schaktas av vid byggnation och massorna körs bort måste 
verksamhetsutövaren klassificera massorna för att veta vad avfallet innehåller, detta för att 
kunna avgöra om det går att använda i anläggningsändamål eller ej.  
 
Verksamheten ska vara en multisportanläggning där människor på sin fritid kommer och 
spenderar en eller två timmar per gång. Marken kommer vara hårdgjord, vatten tas ej från 
grundvattnet. I området finns olika industrier och verksamheter där människor jobbar åtta 
timmar per dag.  
 
Miljöenheten bedömer att det inte finns något som tyder på att planområdet kan vara förorenat 
och anser därmed att marken är lämplig för planerad markanvändning. Miljöenheten bedömer 
att risken för negativ påverkan på människors hälsa utifrån eventuella föroreningar inom 
planområdet är låg och därför görs bedömningen att det ej föreligger ett behov av en 
miljöteknisk markundersökning för att utreda eventuell föroreningssituationen inom 
planområdet.  
 

Radon 
Fastigheten är inte belägen inom ett högriskområde för radon.  

Ras och skred 
Länsstyrelsens kartskikt över ras- och skredrisker visar att den norra delen av området befinner 
sig inom riskklass 1 för ras och skred. 

Enligt Länsstyrelsen är det ett område med lera eller silt som lutar minst 10%. 

Det finns en gräsbeklädd vall i området som kan vara orsaken till att det utpekats som ras- och 
skredrisk, då vallen medför en viss sluttning på vardera sida. Därmed bedömer planenheten att 
ras- och skredrisken är så pass liten, att den inte kommer påverka genomförandet av planen. 

 

Ras och skred. 
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Naturmiljö 
Natur/Vegetation 
Området består av en flack grusad yta. Det finns även en gräsbeklädd vall i den norra delen av 
området. Marken i den västra delen av området består av jordbruksmark. Runt omkring 
fastigheten ligger industriverksamheter. 

Landskapsbild/Stadsbild 
Skillnaden i gestaltningen kommer inte vara särskilt stor, då man kan bygga på fastigheten redan 
idag. Det som kommer skilja sig är hur högt man får bygga, då den nya detaljplanen kommer 
tillåta en högre höjd på byggnader. Högsta byggnadshöjd 8 m ändras till högsta nockhöjd 12 m. 
Landskapsbilden kan påverkas något av detta, men i väldigt liten utsträckning. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 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.  

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 undersökningen att det inte finns några identifierade 
ekosystemtjänster inom planområdet. Fastigheten består idag av en flack grusad yta med 
nästintill ingen vegetation.  

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. 

Planområdets recipient är den statusklassade vattenförekomsten Stenebäcken. Stenebäcken 
ligger inom delavrinningsområdet ”Mynnar i Kvismare kanal” och inom huvudavrinningsområde 
”Norrström”. 

Stenebäckens ekologiska status bedöms som otillfredsställande eftersom vattendraget är 
påverkat av övergödning och kanalisering. Den kemiska statusen för vattenförekomsten har 
bedömts till uppnår ej god, på grund av miljögifter. 
 
Beslutad MKN 2010-2016 (förvaltningscykel 2) för Stenebäcken har kvalitetskrav god ekologisk 
status år 2027 (tidsfrist), och god kemisk ytvattenstatus med undantag för mindre stränga krav 
på bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

Planområdet ligger inom beslutad grundvattenförekomst Närkeslätten som har god kemisk 
status och god kvantitativ status. Beslutad MKN 2010-2016 (förvaltningscykel 2) för 
Närkeslätten har god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. 

Planförslaget bedöms inte påverka beslutade miljökvalitetsnormer för ytvatten eller 
grundvatten eftersom planförslaget inte medför någon stor förändring mot dagsläget. 
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Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Fastigheterna Jupiter 3 och 5 och Kumla 12:74 är grannar med den berörda fastigheten, Jupiter 
4. På andra sidan Marsvägen ligger fastigheterna Mars 1 och 2. Öster om området finns 
industriverksamhet. I söder finns bostadsbebyggelse ca 250 meter från området, och i väst väg 
529. 

Fastigheten Jupiter 4, som ändringen avser medger en byggnadshöjd på 8,0 meter. Den gällande 
detaljplanen medger användningen J (Industri), E (kraftledningsområde) samt bestämmelsen 
m1 ”verksamheten får inte vara störande för omgivningen”. 

Planområdet befinner sig i ett industriområde. I industriområdet finns ett flertal arbetsplatser 
såsom färghandel, köttgrossist och leverantör av kontorsutrustning.  

Ny bebyggelse 
Byggnation av en multisporthall planeras, främst med inriktning på padel. För att möjliggöra 
detta krävs det att högsta byggnadshöjd 8 m ändras till högsta nockhöjd 12 m. 

Användningen för fastigheten måste även ändras från J och E i gällande plan till Z, verksamheter.  

Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen.  

Gator och trafik 
Gatunät 
Den primära infarten till Marsvägen idag är från Västra Drottninggatan och infart till fastigheten 
sker från Marsvägen. Det finns en busshållplats ca 745 meter ifrån fastigheten Jupiter 4, längs 
Gamla E3 (väg 529) och trafikeras av länstrafiken. 

Behovet av bil- och cykelparkering ska lösas inom fastigheten. Angöring till planområdet 
sker från Marsvägen. 

Idag finns ingen separat gång- och cykelväg i området. Dock är Marsvägen ca 9,5–10 meter bred, 
därmed finns det utrymme för en eventuell gång- och cykelbana fram till planområdet. 

Den förändring i gatunätet som kan bli påtaglig, är att mängden trafik på Marsvägen kan komma 
att öka i och med besökarna till multisporthallen. Om gatunätet eller motsvarande inte ger 
åtkomlighet ska särskild räddningsväg anordnas som ger god framkomlighet. Räddningsväg 
utformas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR 5:721. 

 

Risker och störningar 
Trafikbuller & trafikmätningar 
Det har inte genomförts några bullerutredningar för området tidigare. Planområdet ligger ca 84 
meter ifrån väg 529. Då planområdet inte avser att någon bostadsbebyggelse ska uppföras, anses 
inte några bulleråtgärder behöva vidtas. 

 

Farligt gods 
Enligt Trafikverkets databas NVDB, får farligt gods inte föras inom detaljplaneområdet. 
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Utdrag från Trafikverkets databas, NVDB. 

Översvämning 
Enligt Skyfallskarteringen för Kumla kommun uppmäts vattendjupet som högst till 0,3 m. Detta 
är i den västra delen av planområdet.  

För att få en uppfattning om olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande 
vattendjupintervall användas som riktvärden: 
• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet  

• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada 

• >0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv 

 

Skyfallskartering. 
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Teknisk försörjning 
Vatten & avlopp 
Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Dagvatten från tak och 
hårdgjorda ytor ska fördröjas på egen fastighet genom avledning till grönytor eller 
dagvattenmagasin innan anslutning sker till det kommunala ledningsnätet. 

Det finns inte någon kommunal VA-anslutning till fastigheten idag. Dock finns det kapacitet för 
att ansluta fastigheten till de befintliga ledningarna i Marsvägen. 

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 i 
Marsvägen. 

Utgående dagvattenflöde från planområdet ska inte vara större än utflödet från den 
oexploaterade marken. 

VAP fick i uppdrag av Kumla kommun att utföra en beräkning gällande hur hanteringen av 
dagvattnet kan utföras inom planområdet. I det PM som kommunen fått av VAP framgår det att 
Mark- och körytor ska höjdsättas så att dagvatten kan ledas dels på ytan dels via 
dagvattenledning till utjämningsmagasin. Dagvattenflöden större än dimensionerande ska 
kunna avledas på ytan mot åkermarken väster om fastigheten utan att skador uppstår på 
byggnader och andra anläggningar. För att dagvattnet ska hanteras på ett säkert sätt säkerställs 
detta med följande planbestämmelser i kartan n1- utgående dagvattenflöde från tomtmark ska 
utjämnas med en total volym av minst 73 m3, samt b- Byggnad ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till minst 0,3 meter över omgivande tomtmark och gata inte skadar 
byggnadens nivå. 

Det fortsatta arbetet bedömer VAP ska ske på följande sätt: 

• Regnmängder större än dimensionerande behöver kunna bräddas bort på ytan mot 
åkermarken väster om fastigheten. I fastighetens sydvästra hörn kan marken anläggas 
så att avrinning på ytan bort från fastigheten uppnås. Detta behöver bekräftas inför 
fortsatt arbete. 

 
• För att kunna detaljprojektera en lösning för dagvattenhanteringen samt i detalj 

höjdsätta ytorna måste en geoteknisk undersökning utföras, grundvattenrör bör 
sättas och marken behöver detaljmätas inom vissa delar. Kan man acceptera en viss 
infiltration eller krävs det tätskikt för eventuella öppna dagvattenlösningar. 
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Markavvattningsföretag 
Del av planområdet berörs av markavvattningsföretag Stenebäckens vattenavledningsföretag av 
år 1953. En ändring av detaljplan omfattar endast prövningen av de planbestämmelser som 
läggs till, justeras eller tas bort. Markavvattningsföretaget kommer ej att påverkas utifrån de 
ändrade planbestämmelserna eftersom volymen av dagvattenflödet är säkerställt i plankartan. 
Utgående dagvattenflöde från planområdet ska inte vara större än utflödet från den 
oexploaterade marken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brandvattenförsörjning 
Idag ligger de två närmsta brandposterna i området med ca 150 meters mellanrum. Den 
brandpost närmast fastigheten Jupiter 4 ligger på ca 75 meters avstånd, via fågelvägen. Vid lätt 
industri krävs en kapacitet på ca 900–1200 liter/ per minut. Då ändamålet med detaljplanen inte 
utger någon högre brandrisk, bedöms inte några ytterligare brandposter behöva tillkomma vid 
ett framtagande av detaljplan. 

Värme 
Fjärrvärme är framdraget längs Marsvägen och fastigheten kan ansluta till det befintliga 
elkabelstråket. 

El, tele, bredband, m.m.  
Området kan anslutas till ett befintligt elkabelstråk på Marsvägen. 
 

Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt kommunens Avfallsplan och Renhållningsordning. 

 

  

Utdrag ur Länsstyrelsens kartskikt. 
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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  November 2020  
Samhällsbyggnadsnämndens samrådsbeslut Mars 2021  
Samråd Mars/April 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen Maj 2021  
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker Juni 2021 

 
 

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid 
bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga 
fastighetsbildningsåtgärder. 

Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov 
och bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.  

 

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter 
Planområdet berörs av en ledningsrätt (1881-266.1) som är Vattenfalls kraftledning. Ledningen 
är raserad och ledningsrätten ska upphävas. Därmed utgör den inget problem avseende den 
mark som fastighetsägaren ska reglera in till fastigheten Jupiter 4. 

. 

Ledningsrätt. 
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Fastighetskonsekvenser  
Fastigheter inom planområdet:  

• Jupiter 4: Ändringen av detaljplan innebär en justerad bestämmelse om höjd på 
byggnader samt användningen. 

• Ca 1500 m 2 av fastigheten Kumla 12:74 kommer regleras in till fastigheten Jupiter 4. 
 
Fastigheter utom planområdet:  

•  Inga fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter utanför planområdet. 
 

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.  

Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark.   

Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos 
respektive leverantör.  

Exploatören bekostar en eventuell fastighetsbildning. 

Tekniska frågor 
Byggnaderna inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar, så som geoteknisk undersökning, 
radonmätning, dagvattenutredning etc. 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 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 Jessica Bäckman i 
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Kumla kommun. 

 

 

2021-06-01 

Samhällsbyggnadsförvaltningen,  

Jessica Bäckman 
Planarkitekt 

Johannes Ludvigsson 
Plan- och geodatachef 
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Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun den 4 maj 2021 och vann 
laga kraft den 28 maj 2021. 

 

Jessica Bäckman 

Planarkitekt 

 



  SBN 2020/523 
Samrådsredogörelse 

2021-04-19 

1 
 

 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
Detaljplan för   
 
Tillägg till planbeskrivning  
Ändring av ”Detaljplan för Kv. Jupiter mm. Marsvägen (1881-P75)”, fastigheten 
Jupiter 4, 
Kumla, Kumla kommun, Örebro län 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med denna ändring av detaljplan är att möjliggöra byggnation av en multisporthall, med 
inriktning på padel, golf och styrketräning. 

Aktuell fastighet berörs av detaljplanen 1881-P75. Detaljplanen vann laga kraft 2008-03-18. Enligt 
detaljplanen har området användningen industri, och har beteckningen J. Byggnadshöjd är 8 meter. 
För att möjliggöra byggnation av en multisporthall krävs en ändring av den gällande detaljplanen. 
Områdets användning och planbestämmelse om höjd på byggnader behöver ändras. 

Hallen uppskattas bli 10–12 m hög med en golvyta på 3500 m2. Hallen ska ha plats för 5 stycken 
padelbanor, omklädningsrum, reception, lounge, 1–3 golfsimulatorer och förråd. På plan 2 ska gym 
finnas. Hallen kommer att ha entré och parkering mot Marsvägen. 

Området är beläget i västra Kumla, öster om väg 529. Planområdet gränsar i norr mot fastigheten 
Jupiter 5, i öster mot Marsvägen, i söder mot fastigheten Jupiter 3 och i väster av jordbruksmark.  

Tidigare behandling  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-18 att ge positivt planbesked för fastigheten Jupiter 
4, samt ge uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
fastigheten Jupiter 4. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars att godkänna planförslaget för samråd. 

Samråd 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 24 mars – 14 april 2021. Under samma tid 
var planen också uppsatt på biblioteket och stadshuset och tillgänglig på www.kumla.se.  
 
Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, myndigheter, sakägare och andra som kan ha ett 
väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning.  
 
Under samrådstiden har 8 yttranden inkommit varav 2 är med synpunkter på detaljplaneförslaget. 
Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför fortsatt planprocess. 
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Ställningstagande  
Samtliga remissinstanser har godkänt planförslaget., men med några synpunkter på 
kompletteringar.  
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:  
 

• I plankartan justeras de gränser enligt vad Lantmäteriet och Länsstyrelsen yttrat sig om. I 
norr och söder ritas användningsgräns ut istället för planområdesgräns. 
Planområdesgränsen tas bort då det redan finns en befintlig planområdesgräns i väst samt 
en användningsgräns i öst. 
 

• Länsstyrelsens överprövningssynpunkt gällande förorenade områden delas inte av Kumla 
kommun. Därför har miljöenheten, efter samrådsskedet, bemött länsstyrelsens synpunkter 
med en skrivelse. Länsstyrelsen anser att miljöenheten har gjort en godtagbar bedömning 
om föroreningssituationen och eventuell påverkan på planområdet utifrån den information 
de har om eventuella föroreningar m.m. inom planområdet och angränsande fastigheter. 
Planbeskrivningen kompletteras med bedömning av förorenad mark. 
 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar 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/ 

yrkesbeteck
ning 

Synpunkter/
Godkänner 

ej 

Godkänner Inkommit 

3. Weiderman Property AB  
BOX 3 
69221 KUMLA 

JUPITER 4  x 
2021-03-26 

4. Weiderman Property AB 
BOX 3 
69221 KUMLA 

JUPITER 3  x 
2021-03-26 

5. KUMLA JUPITER 4 AB 
BOX 139 
69223 KUMLA 

JUPITER 5  x 
2021-03-30 

6. KMI Fastigheter AB 
BOX 68 
69222 KUMLA 

MARS 2  x 
2021-04-08 

7. Kumla Fastigheter AB 
BOX 7 
69221 KUMLA 

MARS 3  x 
2021-04-12 

8. Vattenfall Eldistribution AB 
Ledningsrätt 1881-266.1 

KUMLA 12:74  x 2021-04-01 

 

 

 

 

 

 Synpunkter/
Godkänner 

ej 

Godkänner Inkommit 

1. Länsstyrelsen i Örebro län  x  2021-04-14 
2. Lantmäteriet   x 2021-04-13 
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1. Länsstyrelsen i Örebro län 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Förorenade områden 
Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra byggnation av en multisporthall, vilket 
innebär att markanvändningen ändras från J – Industri till Z – Verksamheter. I planbeskrivningen 
anges att det inte finns några kända föroreningar i planområdet, men att det finns ett potentiellt 
förorenat område på angränsande fastighet Jupiter 3.  
 
Planområdet ligger inom ett industriområde och enligt Länsstyrelsens databas över misstänkt 
eller konstaterat förenade områden (EBH-stödet) finns på grannfastigheten Jupiter 3 
Weidermans Buss KB som tillhör branschen ”Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier”. Inom 
branschen bilvårdsanläggningar ryms flertalet typer av verksamheter och processer. Processer 
som kan förekomma är motorarbeten, service, plåtarbeten, ytbehandling av bilplåt (t.ex. 
lackering och rostskyddsbehandling), smörjning, hantering och påfyllnad av drivmedel, elarbeten, 
regummering och biltvätt. Vilka typer av produkter/kemikalier som använts har ändrats mycket 
över tiden, liksom hur kemikalier och farligt avfall hanterats och förvarats. I de olika processerna 
används ett stort antal olika kemiska produkter, allt från oljor, rostskyddsmedel, bensin, diesel 
och avfettning till bilschampo, vax och spolarvätska. Flera av kemikalierna, som t.ex. olja, bensin, 
avfettningsmedel m.fl. kan spridas till omgivningen via grundvatten, ledningsgravar m.m.  
 
Länsstyrelsen anser att risken för att marken inom planområdet kan vara förorenad behöver 
beaktas mer utförligt i planhandlingarna, dels utifrån att planområdet ligger inom ett 
industriområde (miljöfarliga verksamheter inom och intill planområdet historiskt sett) och dels 
utifrån eventuell påverkan från Weidermans Buss KB, samt hur detta kan påverka den planerade 
markanvändningen. Ur ett EBH-perspektiv är en multisporthall en mer känslig markanvändning 
jämfört med industri.  
Då det finns en risk att marken inom planområdet kan vara förorenad och att 
föroreningssituationen inte är utredd, har kommunen idag inte visat att marken är lämplig för 
planerad markanvändning. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver göra en bedömning om 
risken för negativ påverkan på människors hälsa utifrån eventuella föroreningar inom 
planområdet, samt en bedömning om eventuellt behov av en miljöteknisk markundersökning för 
att utreda föroreningssituationen inom planområdet.  
 
Enligt EBH-stödet är Weidermans Buss KB i drift, och miljökontoret har tillsynsansvaret enligt 
miljöbalken över verksamheten. Länsstyrelsen rekommenderar att kontakt tas med miljökontoret 
för ytterligare information om verksamheten och hur den eventuellt kan påverka planområdet, 
samt för att samråda om behov av undersökningar för att kunna påvisa att den planerade 
markanvändningen är lämplig utifrån människors hälsa.  
 
Råd enligt 2 kap. PBL  
Överensstämmelse med översiktsplan  
Ändringen av detaljplan strider inte mot översiktsplanen.  
Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt.  
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Plankartan  
För det aktuella planområdet har en ny planområdesgräns ritats in med rött. Denna 
planområdesgräns bör inte ritas ut eftersom det i väster redan finns en befintlig 
planområdesgräns och i öster finns en befintlig användningsgräns vilka båda ska fortsätta att 
gälla. Mot norr och söder bör det ritas ut användningsgräns istället för planområdesgräns. 
 
Kommentar: 
Kumla kommun delar inte länsstyrelsens bedömning gällande föroreningar. Kumla kommuns 
miljöenhet hade inte några synpunkter gällande detta i samrådet, miljöenheten har därför bemött 
länsstyrelsens synpunkter med en skrivelse. Länsstyrelsen har sedan godtagit miljöenhetens 
bedömning. Planbeskrivningen har kompletterats med motivering angående förorenad mark.  
 
Länsstyrelsens synpunkt gällande gränser i plankartan justeras enligt önskemål. 

2. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-03-23) har följande noterats: 
Planförslaget godkänns Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av 
kompletteringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden eller får negativa effekter på ev. kommande fastighetsbildning. Lantmäteriet 
godkänner därför planförslaget i dess nuvarande skick så att det finns möjlighet för kommunen att 
utesluta granskningsskedet i planprocessen.  
 
Delar av planen som kan förbättras 
  
PLANKARTAN  
Mellan J-Industri och Z-Verksamheter har det ritats in en planområdesgräns med rött. I väster finns en 
befintlig planområdesgräns och i öster finns en befintlig användningsgräns som båda ska fortsätta att 
gälla. Därför behöver ingen ny gräns med rött ritas in på dessa ställen. I norr mot Jupiter 5 och i söder 
mot Jupiter 3 bör det ritas användningsgräns istället för planområdesgräns. Annars flyter J och Z ihop. 
Någon ny planområdesgräns ska inte ritas ut.  
 
Kommentar: 
Plankartan justeras enligt Lantmäteriets yttrande. I norr och söder ritas användningsgräns ut 
istället för planområdesgräns. Planområdesgränsen tas bort då det redan finns en befintlig 
planområdesgräns i väst samt en användningsgräns i öst. 
 

3. Weiderman Property AB 
Godkänner detaljplanen. 

4. Weiderman Property AB 
Godkänner detaljplanen. 

5. Kumla Jupiter 4 AB 
Godkänner detaljplanen. 

6. KMI Fastigheter AB 
Godkänner detaljplanen. 

7. Kumla Fastigheter AB 
Godkänner detaljplanen. 
 
 



  SBN 2020/523 
Samrådsredogörelse 

2021-04-19 

6 
 

8. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar på remiss ”Samråd 
Ändring av Detaljplan Kv Jupiter Marsvägen Kumla SBN 2020/523” och lämnar följande yttrade. 
45 kV luftledning, grön heldragen linje i karta nedan. Denna luftledning är placerad inom befintligt E-
område för kraftledning. 
 
Enligt Vattenfall Eldistributions riktlinjer gäller att en ny byggnad intill en luftledning där människor 
kan antas vistas stadigvarande ska byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 meter från 
närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 
Enligt Vattenfall Eldistributions bedömning är detta avstånd uppfyllt med föreslagen placering av ny 
byggnad. 
 
Vattenfall Eldistribution har i övrigt inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kumla 2021-04-19 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   
 

  Jessica Bäckman  
   Planarkitekt  

 
Johannes Ludvigsson 

   Plan- och geodatachef  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fastighetsförteckning för   
Tillägg till planbeskrivning  
Ändring av ”Detaljplan för Kv. Jupiter mm. Marsvägen (1881-P75)”, 
fastigheten Jupiter 4, 
Kumla, 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 gemensamhetsanläggingar. 
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